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Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 509722

Název práce: Vodící pes z pohledu veřejnosti v průřezu generací
Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Datum obhajoby : 17.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Zabývá se problematikou vodícího psa a jeho majitele z pohledu
veřejnosti. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce.
Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části
práce. Realizovala kvantitativní dotazníkové šetření s náhodně
vybranými osobami v ČR, počet respondentů 384. Výstupem je
návrh na cílenou edukaci zkoumaných generací respondentů.
Pracovala s edukační brožurou. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Celkově jde o velmi kvalitní diplomovou práci, jen její název je
poněkud zavádějící. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v
posudcích. Vyjádřila se k problematice legislativy související s
výcvikem vodících psů. Uvedla postup při výběru respondentů a
popsala výsledky šetření v jednotlivých věkových kategoriích.
Diskuze byla zaměřena na překvapivé výsledky diplomové práce a
její přínos pro speciální pedagogiku. 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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