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Zabývá se prevencí hlasových poruch u začínajících učitelů. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce (hlas jako profesní
komunikační prostředek, povolání pedagoga jako hlasového
profesionála, pozice hlasové výchovy ve vzdělávání budoucích
učitelů, výskyt, etiologie a klasifikace poruch hlasu). Uvedla postup
řešení praktické části práce. Realizovala kvantitativní výzkumné
šetření, jehož cílem bylo zjistit znalosti o hlasové hygieně a hlasové
prevenci u začínajících učitelů (30 dotazovaných začínajících
pedagožek a jednoho pedagoga působících na prvním stupni základní
školy).
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Oceněna snaha autorky o vyzdvižení důležitosti dané problematiky,
vhodná celková koncepce šetření. Studentka odpověděla na dotazy
zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k výsledkům vlastního šetření,
které se týká aktuálních a dosud spíše přehlížených problémů
spojených s výkonem učitelské profese. Uvedla doporučení v rámci
hlasové hygieny pedagogům, kteří si stěžují na potíže s "hlučnou
třídou". Objasnila, jaké konkrétní možnosti prevence a terapie poruch
hlasu v naší praxi má logoped. Diskuze byla zaměřena na zásady
hlasové výchovy v rámci přípravy pedagogů. 
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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