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Datum obhajoby : 30.05.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila téma, metody řešení a výstupy bakalářské

práce. Zabývá se možnostmi rozvoje komunikace a orientace s dětmi
po operaci kochleárního implantátu. Specifikem těchto zkoumaných
dětí je jejich těžké kombinované postižení a život v ústavních
podmínkách dětského domova. Autorka předkládá práci na stejné
téma, kterou po neúspěšné obhajobě v loňském roce přepracovala.
Shrnula teoretická východiska a uvedla postup řešení praktické části
práce. Předložila kazuistiky tří klientů dětského domova pro děti s
kombinovaným postižením po zavedení kochleárního implantátu.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že i v přepracované verzi je řada chyb obsahových i
formálních. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Pokusila se vysvětlit svá nepodložená tvrzení, zdůvodnit absenci
zahraničních informačních zdrojů. Vyjádřila se k možnostem rozvoje
komunikace mluvenou řečí u dětí s mentálním postižením.
Komentovala stanovené výzkumné otázky a tvrzení v odpovědích na
ně. Diskuze byla zaměřena na význam výsledků bakalářské práce pro
speciální pedagogiku. 
Studentka reagovala na předložené dotazy, i přes výše uvedené
výhrady bakalářskou práci obhájila. Všichni členové komise
hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: dobře
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