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Průběh obhajoby: Předsedkyně komise zahájila obhajobu disertační práce.
Školitelka seznámila komisi s hodnocením průběhu studia
doktorandky. Studentka plnila požadavky v souladu s plánem, ke
studiu přistupovala odpovědně, výzkumné závěry prezentovala na
konferencích, publikovala v odborných časopisech a promítala je do
vlastní pedagogické praxe.
Doktorandka seznámila komisi s tématem, cíli a výstupy disertační
práce. Studentka zjišťovala, jak Cushingův syndrom ovlivňuje
kvalitu života jedinců, snažila se postihnout, které psychologicko-
sociálně-edukační faktory přispívají u osob s Cushingovým
syndromem ke zlepšení kvality života. Popsala teoretická
východiska. Vymezila základní pojem Cushingův syndrom a
multidimenzionální pojem kvalita života. Uvedla cíle empirické
části, specifikovala výzkumný problém, hypotézy a použité metody
řešení (dotazník kvality života, narativní rozhovory vyhodnocené
metodou zakotvené teorie). Shrnula výsledky výzkumu. Bylo
potvrzeno, že osoby s Cushingovým syndromem pociťují významně
sníženou kvalitu života v oblasti fyzické, psychické i sociální, že
subjektivně vnímané fyzické, psychické a sociální potíže jsou ve
vzájemném vztahu a přetrvávají i po vyléčení. Závěrem shrnula
význam výsledků práce pro praxi.
Komise byla seznámena s posudky obou oponentek. Konstatováno,
že disertační práce má dobrou úroveň po stránce odborné,
metodologické i formální. Výzkumné metody byly vhodně zvoleny,
výsledky jsou komparovány a vztaženy k aktuální praxi.
Doktorandka se vyjádřila k otázkám v posudcích:
a) Pokusila se vysvětlit problém určitého nesouladu příliš širokého
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názvu práce s cílem provedého výzkumu.
b) Upřesnila možnou pomoc speciálních pedagogů při léčbě osob s
Cushingovým syndromem
c) Specifikovala návazný výzkum v dané oblasti se zaměřením na
speciální pedagogiku

Diskuze se týkala motivu autorky k výběru disertační práce, výběru
respondentů a jejich ochoty poskytovat potřebná data. Studentka
uvedla možnosti, jak skloubit medicínskou léčbu se speciálně
pedagogickou terapií se zaměřením na podporu kvality života.

Doktorandka věcně odpověděla na otázky oponentek a vhodně
reagovala na dotazy členů komise.
Disertační práci obhájila.
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