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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 (mentální postižení, narušené komunikační schopnosti a popis
nejčastějších typů narušené komunikační schopnosti u žáků se
středně těžkou a těžkou mentální retardací). Uvedla hlavní výzkumné
otázky a postup řešení praktické části práce. Zpracovala dvě
kazuistiky žáků a realizovala rozhovor s jejich rodiči a navrhla
nápravná opatření u žáků s narušenou komunikační schopností.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Shrnutí šetření je bohužel jen popisem a opakováním předchozího i
vícekrát, doslovně. Návrhy pro praxi vychází pouze z vlastní
zkušenosti autorky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Shrnula
navržená nápravná opatření pro žáky se středně těžkou MR, kteří
mají narušenou komunikační schopnost (piktogramy). Vyjádřila se k
tomu, jak se učitel, vychovatel, asistent pedagoga a rodič musí
chovat k žákovi, který koktá. Specifikovala způsoby alternativní a
augmentativní komunikace pro žákyni, která se verbálně neprojevuje.
Diskuze byla zaměřena na otázky způsoby získávání a zpracování
údajů. Na další dotazy členů komise reagovala studentka adekvátně,
bakalářskou práci obhájila.  
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