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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila teze své práce, metody řešení a výstupy

bakalářské práce. Shrnula východiska obsažená v teoretické části
práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické
části práce (sleduje úrovně pragmatické jazykové roviny u osob s
DMO).
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka ověřovala použitelnost vlastního testového materiálu
hodnotícího úroveň pragmatické jazykové roviny u 3 respondentů.
Při jeho tvorbě se inspirovala zahraničními materiály. Součástí práce
bohužel nejsou nahrávky rozhovorů s respondenty. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Upřesnila, jak hodnotila
(podle jakých kriterií) výsledky šetření a jak lze využít prezentovaný
testový materiál z hlediska intervence u osob s DMO. Prezentovala
význam práce pro speciálně pedagogickou teorii a praxi. Diskuze
byla zaměřena na výzkumnou část práce, výběr respondentů a
formulaci závěrů. Studenka věcně reagovala na dotazy. I přes
uvedené nepřesnosti v textu a značnou subjektivitu závěrů, práci
obhájila.
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