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Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Sledovala, jak se narušená komunikační schopnost projeví do dětské
kresby. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce
(komunikace, řeč, jazyk). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup
řešení praktické části práce. Realizovala kvalitativní šetření, které
bylo provedeno v základních školách a v domácím prostředí. Použila
metody a techniky - rozhovor, pozorování, kazuistika a analýza
výsledku činnosti. Při vyhodnocování kresby využila pomoc
psycholožky. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
prostoru k realizaci kresby na školách a ke kompetenci pedagogů k
analýze kreseb. Uvedla, do jaké míry ve vztahu ke kresebnému
projevu zohledňuje samotné grafomotorické obtíže. Vysvětlila pojetí
pojmu projekce a jeho interpretaci ve vztahu k formálním kritériím
kresby. Objasnila, co rozumí sdělením "zprůměrovat intaktní děti".
Diskuze byla zaměřena na rozdíly kresby žáků s vývojovou dysfázií
s kresbami dětí bez narušené komunikační schopnosti. Na další
dotazy členů komise reagovala studentka adekvátně, diplomovou
práci obhájila. 
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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