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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Z pohledu již dospělých dětí závislých rodičů odkrývá úskalí jejich
života. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla
hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce.
Realizovala kvalitativní výzkumné šetření metodou strukturovaných
rozhovorů s náhodně vybranými dospělými dětmi závislých rodičů. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce má velmi dobrou obsahovou i jazykovou
úroveň. Vedení rozhovorů na citlivá témata vyžadovalo vysokou
míru porozumění, citlivosti i zkušeností. Studentka odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k použité metodologii.
Komentovala postup uplatnění metody zakotvené teorie a postup při
vyhodnocení získaných dat. Popsala problematiku práce s rodinou ve
vysokoprahových programech, postup při výběru respondentů a
samotném sběru dat. Diskuze byla zaměřena na otázky
psychoterapeutických přístupů v práci s rodinou. 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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