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Zpracovala zajímavou případovou studii dítěte s vývojovou dysfázií.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (narušený
vývoj řeči v rámci narušené komunikační schopnosti). Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Vypracovala
případovou studii dívky s vývojovou dysfázií, která navštěvovala
třídu pro děti s SVP a posléze běžnou MŠ.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Ceněna praktická část, vyjadřovací styl autorky a její úvahy o
podpoře dětí s VD v prostředí běžné mateřské školy. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice výhod a nevýhod zařazení dítěte s vývojovou dysfázií
do běžné mateřské školy. Specifikovala vhodnost používání termínu
reedukace u dětí s tímto typem neurovývojové vady. Diskuze byla
zaměřena na způsoby, jak by bylo vhodné podpořit úspěšný přechod
dívky z mateřské do základní školy.
Na dotazy členů komise reagovala studentka adekvátně, bakalářskou
práci obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli
se na hodnocení: výborně
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