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Zabývá se logopedickou intervencí u dětí předškolního věku. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce (ontogeneze dětské řeči,
narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, systém
logopedické péče v ČR). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup
řešení praktické části práce. Realizovala kvalitativní výzkumné
šetření metodou rozhovorů s deseti respondenty - logopedickými
pracovníky z rezortu zdravotnictví a školství. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Teoretická část práce je zpracována přehledně, s dostatečného
množství zdrojů. Práce má vyhovující úroveň. Studentka odpověděla
na dotazy zahrnuté v posudcích. Uvedla cíle a závěry výzkumného
šetření, jeho přínos pro praxi. Vyjádřila se k možné kontrole v
dodržování kompetencí logopedických asistentů pracujících s dětmi s
NKS. Popsala optimální model přímé i nepřímé spolupráce mezi
logopedickým asistentem a klinickým logopedem.
Diskuze byla zaměřena na zkvalitnění spolupráce v rámci speciálně
pedagogického poradenství, na zlepšování kooperace mezi klinickým
logopedem a logopedickým asistentem působícím v předškolním
zařízení. Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy,
bakalářskou práci obhájila. 
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