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Obor práce: Speciální pedagogika
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Datum obhajoby : 14.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Porovnávala komunikační kompetence žáků první třídy s různým
typem, stupněm sluchové vady a také s jinými životními
podmínkami. Autorka shrnula východiska obsažená v teoretické části
práce. Uvedla cíle a postup řešení praktické části práce. Realizovala
kvalitativní výzkumné šetření – přehledně zpracovala 3 případové
studie žáků školy pro sluchově postižené. Prezentovala výsledky
provedeného výzkumného šetření a jejich možné využití ve speciální
pedagogice.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatována velmi dobrá úroveň zpracování tématu jak po stránce
obsahové, tak i formální. Drobným formálním nedostatkem je
nesouměrnost v počtu podkapitol u kapitoly 2 a 3. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Uvedla faktory, které
mohou ovlivnit rozvoj komunikačních kompetencí u žáka s
kochleárním implantátem. Vyjádřila se k používání již zastaralého
termínu "znaková řeč". V diskuzi byly shrnuty faktory ovlivňující
úspěšnost logopedické intervence u dítěte (žáka) se sluchovým
postižením. Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy,
bakalářskou práci obhájila. 
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