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Zabývá se problematikou sociálního znevýhodnění u dětí
předškolního a mladšího školního věku. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce (sociální vyloučení, vliv rodiny na
sociální učení, podpůrná opatření). Uvedla postup řešení praktické
části práce. Zjišťovala úroveň vybraných dílčích funkcí u dětí ze
sociálně vyloučených lokalit (vzorek 10 dětí) ve srovnání s kontrolní
skupinou.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že velikost vzorku neumožňuje vyvození obecných
závěrů. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. 
Vyjádřila se k možné podpoře rodičů ze sociálně vyloučených lokalit
v oblasti vztahu ke vzdělávání jejich dětí. Uvedla, jakými postupy by
bylo možné rozvíjen komunikační kompetence dětí se sociálním
znevýhodněním. Diskuze byla zaměřena na použití diagnostických
nástrojů pro zjišťování verbální schopnosti dětí předškolního a
mladšího školního věku. Studentka věcně odpověděla na předložené
dotazy, diplomovou práci obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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