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Zabývá se problematikou laterality. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup
řešení praktické části práce. Analyzuje oblasti laterality u tří
dospělých žen a tří dospělých mužů s ohledem na jejich nucenou
změnu laterality v dětském věku. Použila strukturovaný rozhovor.
Důsledky změny laterality byly sledovány v oblastech řečového
projevu, psychiky, stavu laterality, způsobu čtení a psaného projevu. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že v rámci metodologie chybí jasné vymezení
kategorií, na něž by bylo možné v šetření odkazovat a prokázat vliv
přístupů ke sledovaným osobám v dětství na rozvoj jejich osobnosti.
V textu se objevují jazykové nepřesnosti. Studentka odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Vysvětlila, na základě kterých
výsledků šetření konstatovala vliv nucené změny laterality na
celkový rozvoj osobnosti sledovaných osob. Vyjádřila se k
problematice souvislosti změny laterality s narušením plynulosti řeči
(připraveno k obhajobě na základě odborných informačních zdrojů). 
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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