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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle práce a shrnula poznatky z teoretické části.

Studentka realizovala kvantitativní výzkum, dotazníkové šetření na
vybraných školách v Praze. Stručně představila výstupy své práce a
nastínila doporučení pro praxi. Následně zodpověděla dotazy
vedoucí práce a oponentky. V diskusi byla pozornost zaměřena
zejména na konkrétní doporučení pro praxi. Na další dotazy členů
komise reagovala studentka věcně.
Po odevzdání práce byla prověřena originalita textu a byla zjištěna
celková shoda 20 %. Část bakalářské práce studenty se shodovala
(shoda 20 %) s její absolventskou prací vypracovanou během jejího
studia na vyšší odborné škole. Při vypracování bakalářské práce se
tedy jednalo o použití části textu, který studentka sama vypracovala.
Studentka všechny shodné části přepracovala do Errata. Změnila
věty, aniž bych tím pozměnila obsah a smysl daného textu a
teoretickou část doplnila ještě o další relevantní literární zdroje.
Errata práce se neshoduje ani s její prací ani s jinými zdroji více než
z 5 %. Tento fakt bylo nutné promítnout do hodnocení práce, a to
konkrétně snížením hodnocení práce o jeden stupeň.  
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci, 2 členové
hlasovali pro výsledek 3, jeden pro výsledek 4. Konečný výsledek je
3.
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