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práce. Zaměřuje se na využívání českého znakového jazyka ve
vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní postup řešení
praktické části práce. Ve výzkumném šetření se orientovala na
pedagogy z vybraných škol pro sluchově postižené v ČR. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Upozorněno bylo na problémy metodologie výzkumného šetření -
vysoká míra subjektivity hodnocení vlastních jazykových
kompetencí v českém znakovém jazyce samotnými respondenty-
pedagogy. V textu se vyskytují terminologické nedostatky.
Výzkumné otázky jsou formulovány příliš obecně, s předem jasnou
odpovědí a ne vždy kompatibilní s dotazníkovým šetřením. 
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Popsala cíl
realizovaného výzkumného šetření, jeho východiska, použité metody
a závěry. Vyjádřila se k avizovanému kvalitativnímu designu
výzkumu, jemuž analýza zkoumaných výsledků neodpovídá. Shrnula
faktory ovlivňující používání/nepoužívání českého znakového jazyka
při vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Studentka odpověděla
na dotazy členů komise, diplomovou práci obhájila. 
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