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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.
Zabývá se aktivizační péčí pro nevyléčitelně nemocné klienty z
lůžkového hospice. Shrnula východiska obsažená v teoretické části
práce (základní pojmy v paliativní péči, aktivizační metody). Uvedla
hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce.
Realizovala výzkumné šetření, které bylo prováděno metodami
kvalitativního výzkumu mezi zaměstnanci hospice a dvěma jeho
klienty.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že problémem práce je neshoda tématu a názvu s
obsahem, metodologické postupy a výsledky výzkumu by si
zasloužily propracovanější interpretaci. Text obsahuje jazykové
chyby. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Vyjádřila se k problematice výběru respondentů. Popsala výsledky
diplomové práce. Vyjádřila se ke spolupráci mezi Centrem denních
služeb a lůžkovým hospicem, zdůraznila význam působení
speciálního pedagoga. Diskuze byla zaměřena na problémy v
metodologickém postupu získávání dat a jejich analýzy, na
spolehlivost odpovědí na výzkumné otázky.
Studentka reagovala na předložené dotazy, i přes závažné
připomínky diplomovou práci obhájila.
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