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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na jedince se sluchovým postižením a změnu jejich
komunikace s příchodem pandemie COVID-19 a sní souvisejícími
vládními opatřeními. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla
postup řešení části empirické. Realizovala výzkumné šetření pomocí
kvalitativního designu - provedla celkem 5 polostrukturovaných
rozhovorů s informantkami s různým stupněm SP.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce je zpracována kvalitně, kladně hodnocena
podkapitola, která přehledně poukazuje na vývoj problematiky a
bariérovosti komunikace u osob se SP v době covidu. Po formální
stránce není struktura kapitol zcela rovnoměrná. Studentka reagovala
na dotazy zahrnuté v posudcích. Popsala použitou metodu
polostrukturovaného rozhovoru, která byla jednotlivým informantům
individuálně přizpůsobena, a to formou online tlumočení či online
chatu. Představila záměr výzkumného šetření. Shrnula, jaké výhody
přináší kochleární implantát při online výuce jeho uživatelům.
Vyjádřila se k pozitivním a negativním znakům komunikace pro
osoby SP, k problematice personálního zajištění podpory pro osoby
se sluchovým postižením ve sledovaných podmínkách. Diskuze byla
zaměřena na doporučení, která plynou z výzkumného šetření pro
speciálně pedagogickou praxi.
Studentka odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
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hodnocení: výborně
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