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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na problematiku komunikačních schopností u dětí
mladšího školního věku. Shrnula obsah teoretické části práce a
uvedla postup řešení části empirické. Realizovala výzkumné šetření –
analyzovala logopedickou intervenci dyslalie u 4 žáků prvních tříd
po ročním odkladu školní docházky. Pro zpracování výsledků
využila formu kazuistik sledovaného souboru dětí.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že studentka průběžně práci konzultovala, teoretická
východiska odpovídají cíli, zjištěné výsledky jsou prezentovány v
tabulkách doplněných slovním komentářem.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Prezentovala
cíl, použité metody a závěry výzkumného šetření. Objasnila faktory,
které nejvíce ovlivnily ne/úspěšnost logopedické terapie u
sledovaných žáků. Uvedla doporučení, která lze na základě zjištění
výzkumného šetření formulovat. Vyjádřila se k problematice
předmětu sledování, kterým je konkrétně artikulace, nikoli celá
narušená komunikační schopnost. Diskuze byla zaměřena na některé
vybrané výsledky výzkumného šetření.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)
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