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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí se středně těžkým a
těžkým mentálním postižením. Shrnula obsah teoretické a empirické
části práce, která je věnována možnostem volnočasových zařízení
realizovat aktivity vhodné pro děti se středně těžkým a těžkým
mentálním postižením, které navštěvují pět základních škol
speciálních. Zpracovala data získaná od dostatečného vzorku
respondentů.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že i přes určité metodologické nepřesnosti způsobené
telefonickým sběrem informací je výzkumná část práce zpracována
přehledně a přináší zajímavá zjištění pro rozvoj praxe.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Navrhla, jak
zvýšit nabídku volnočasových aktivit pro žáky systémovým
posílením volnočasových aktivit realizovaných v samotných ZŠ
speciálních. Vyjádřila se k činnosti neziskových organizací v dané
oblasti, k problematice propojení jejich aktivit s činností školy.
Diskuze byla zaměřena na možnosti realizace volnočasových aktivit
dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením ve spolupráci
školy a neziskového sektoru. Studentka reagovala na předložené
dotazy, diplomovou práci obhájila.
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