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Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) bakalářské

práce. Pokusila se shromáždit odborné přístupy a informace o
názorech na problematiku osob s kombinovaným postižením.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Popsala postup
řešení praktické části práce, kde použila kvalitativní metodu –
případovou studii jedné žákyně s DMO. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Pozitivně je hodnocena práce s domácí i zahraniční literaturou.
Problémem přínos porovnávání různých definic kombinovaného
postižení pro rozvoj speciální pedagogiky nebo pro praktickou práci
s lidmi s postižením. 
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Upřesnila
záměr srovnávání případové studie s výsledky zahraničních studií.
Vysvětlila termín "kombinované postižení" v odlišení od kategorie
"těžké postižení" v souladu s výsledky provedené literární rešerše.
Vyjádřila se k přínosu práce, předložila doporučení pro speciálně
pedagogickou teorii a praxi. Diskuze se týkala terminologických
změn u DMO, významu zařazení do kategorie osob s kombinovaným
postižením pro možnosti opory. K dotazům členů komise se vyjádřila
věcně. Bakalářskou práci obhájila.
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