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Zjišťuje informovanost pedagogických asistentů o problematice
týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Shrnul východiska
obsažená v teoretické části práce. Vychází z předpokladu, že asistent
pedagoga se věnuje žákům individuálně, má možnost sledovat
projevy jejich chování a odhalit tak i signály svědčící o možném
rozvoji syndromu CAN. Uvedl hlavní výzkumné otázky a postup
řešení praktické části práce. Realizoval kvantitativní výzkumné
šetření. Využitím elektronických dotazníků zjišťoval znalosti
asistentů pedagoga v oblastech týkajících se problematiky syndromu
CAN. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že po metodologické stránce jde o práci velmi
zdařilou. Student odpověděl na dotazy zahrnuté v posudcích.
Vyjádřil se k problematice výběru respondentů. Uvedl zajímavou
komparaci výsledků. Na základě zjištění nedostatečné připravenosti
předložil návrh na rozvíjení znalostí o dané problematice v rámci
vzdělávání asistentů pedagoga. Diskuze se týkala připravenosti
pedagogických pracovníků i budoucích pedagogů na situace
související se syndromem CAN. 
Student věcně odpověděl na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájil. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně 
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