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Studentka práci představuje, hovoří o své motivaci, kdy byla
zaměstnána v DsZR, v tomto zařízení, ve kterém pracovala, je
vysoká fluktuace zaměstnanců. Studentka vedla rozhovory s
osobními asistenty. 

Paní Čihánková se dotazuje na výtěžky práce:
Zaměstnance zajímá svět autismu, důvodem, proč v této práci
setrvávají, je smysluplnost a dobrý kolektiv. Důvody, proč
zaměstanci odcházejí, je syndrom vyhoření a nízké platové
ohodnocení.

Vedoucí práce čte svůj posudek. Má částečné výhrady k formulaci
otázek (sugestivita, povrchnost, nekonkrétnost). Motivace
zaměstnanců není dlouhodobá. Oceňuje kapitolu, která obsahuje
srovnání.

Oponentka čte svůj posudek: práce obsahuje témata, která nejsou
hlouběji rozpracována. Formulace otázek jsou nejslabším článkem
práce.
Není jasné, kde začínají a končí nepřímé citace. Navrhuje hodnocení
D. Studentka uznává nepřesnosti.

Jak jste naplnila cíl své práce? Zhodnocení mám v Závěru práce,
uvádí studentka. Cíl jsem naplnila. 
Komise zdůrazňuje nutnost preciznější formulace výzkumných
otázek.
Jaké terapeutického přístupu používají pracovníci? Jakých metod
využívají? Úkolově zaměřený přístup je využíván. Denní záznamy, v
nichž je vidět progres. Další vzdělávání pracovníků? Je možno
navštěvovat konference a školení, pokud má zaměstnanec zájem.

Tereza Fialová
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Komise navrhuje hodnocení C.
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