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Zabývala se možnostmi vzdělávání žáků se sluchovým postižením v
rámci škol pro sluchově postižené a v běžných školách. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce, zejm. systém
vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením v souvislosti se
zaváděnými opatřeními podporujícími vzdělávání těchto žáků v
hlavním vzdělávacím proudu. Uvedla výzkumné otázky a postup
řešení praktické části práce (kvantitativní design výzkumu,
dotazníkové šetření mezi rodiči žáků se sluchovým postižením). 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že analýza provedená v teoretické části má dobrou
úroveň. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Popsala cíle, použité metody výzkumného šetření. Vyjádřila se k
průběhu a výsledkům šetření. Objasnila rozdíl v pojetí integrace a
inkluze u žáků se sluchovým postižením. Diskuze byla zaměřena na
potíže, které mohou nastat při zařazení žáka se sluchovým
postižením do MŠ či ZŠ hlavního vzdělávacího proudu. Studentka
věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila. 
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