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Průběh obhajoby: Studentka představila téma bakalářské práce a důvody výběru
tématu. Uvedla cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.
Věnuje se faktorům ovlivňujícím úspěšnost logopedické intervence
balbuties z pohledu balbutiků. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce. Uvedla cíle výzkumného šetření, výzkumné
otázky a postup v řešení empirické části práce. Studentka realizovala
kvalitativní výzkumné šetření, provedla polostrukturované rozhovory
v online prostředí se šesti balbutiky. Pro zpracování získaných dat
využila metodu zakotvené teorie, stanovila osm výsledných
kategorií. Uvedeno, že stanovených cílů se studentce podařilo
dosáhnout.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Zvolené téma je aktuální, může být přínosem pro studenty i
odborníky v oboru speciální pedagogiky. Studentka odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Přiblížila kategorii „role logopeda“ v
rámci vztahové sítě jednotlivých kategorií analyzovaných faktorů,
které rozpracovala ve výzkumném šetření. Popsala postup kódování
a vytváření analyzovaných kategorií. Studentka reagovala na
předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila. Všichni členové
komise hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: výborně.
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