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Zabývá se bilingválním komunikačním přístupem ve vzdělávání žáků
se sluchovým postižením. Shrnula východiska obsažená v teoretické
části práce (sluchové vady a poruchy, kultura neslyšících,
kompenzační pomůcky, komunikačními systémy). Uvedla postup
řešení praktické části práce, kde byla uplatněna metoda pozorování
na dvou vybraných školách.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatovány závažné metodologické a obsahové problémy.
Výzkumné šetření je popsáno velmi stručně na necelých šesti
stranách a nepřehledně, což neumožňuje vyvození odpovídajících
závěrů a jasné zodpovězení výzkumných otázek. Studentka se
vyjádřila k připomínkám zahrnutým v posudcích. Uvedla výzkumné
otázky a odpovědi, k nimž dospěla. Byla si vědoma, že praktická část
je zatížena řadou nedostatků a že cíle práce vzhledem k příliš
úzkému výzkumnému vzorku nebyly naplněny. 
Vzhledem k závažným nedostatkům v teoretické i výzkumné části
práce se komise jednohlasně usnesla na nutnosti předloženou
bakalářskou práci přepracovat. Studentka bakalářskou práci
neobhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: neprospěla
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