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

práce, v níž sleduje vliv logopedické reedukace na komunikaci osob
s neurogenními poruchami, a to hlavně s afázií a dysartrií. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce (poruchy komunikace
na neurogenních základech). Uvedla hlavní výzkumné otázky a
postup řešení praktické části práce. Realizovala kvalitativní
výzkumné šetření (výstupem jsou případové studie čtyř mužů
doplněné informacemi z lékařské dokumentace).  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Konstatován problém názvu práce a zobecnění výsledků šetření.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vysvětlila
pojem "design terapie", který je uveden v názvu práce. Specifikovala,
jak výsledky souvisejí s hodnocením designu. Vyjádřila se k
výsledkům výzkumného šetření. Uvedla, na základě kterých
výsledků vyvodila, že byl potvrzen vliv logopedické intervence na
zlepšení komunikačních schopnosti klientů. Popsala, jakou roli
mohou v rozvoji komunikačních schopností sehrát komunikační
partneři - studentky a studenti. Diskuze byla zaměřena na
opodstatněnost názvu diplomové práce. I přes diskutované
připomínky, studentka diplomovou práci obhájila. 
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