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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na vývoj komunikačních schopností u dětí s
vývojovou dysfázií, které vyrůstají v bilingvní rodině, kdy jeden z
rodičů komunikuje s dítětem česky a druhý jiným jazykem. Shrnula
obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení části empirické.
Výsledkem empirického zkoumání jsou případové studie čtyř
sledovaných dětí v předškolním věku. K jejich zpracování využila
diplomantka strukturovaný rozhovor a pozorování.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorce se podařilo získat zajímavé informace,
které zpracovala. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v
posudcích. Uvedla zásady doporučované pro bilingvní výchovu.
Formulovala doporučení pro logopedickou praxi, která plynou z
provedeného výzkumného šetření. Vyjádřila se k problematice
přípravy logopedů na práci s dětmi s narušenou komunikační
schopností, které žijí v bilingvních rodinách. Diskuze byla zaměřena
na podporu rozvoje komunikačních schopností dětí v bilingvních
rodinách ze strany rodiny.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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