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Zabývá se logopedickou intervenci poskytovanou 
dospělým osobám po mozkové příhodě, u nichž se projevuje afázie
již v chronické fázi. Shrnula východiska obsažená v teoretické části
práce (cévní mozková příhoda, afázie). Uvedla hlavní výzkumné
otázky a postup řešení praktické části práce. Analyzovala
logopedickou intervenci u šesti dospělých osob. Kvalitativní
výzkumné šetření realizovala během dvoutýdenního komplexního
rehabiliatačního pobytu pro osoby po cévní mozkové příhodě.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Konstatováno, že ke zpracování teoretických kapitol autorka využila
množství současné české i cizojazyčné literatury. Oceněn
vyjadřovací styl, koncepce e šetření a angažovaný přístup autorky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
zajištění interdisciplinární spolupráce s odborníky z jiných oblastí.
Uvedla, které části šetření bylo žádoucí vzhledem k individuálním
charakteristikám a potřebám sledovaných žen a mužů průběžně
modifikovat. Diskuze byla zaměřena na zkušenosti s možnostmi
dlouhodobé podpory komunikačních schopností u osob s chronickou
afázií. 
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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