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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na hipoterapii jako možnou podpůrnou metodu
léčby u jedince s Joubertovým a jiným hypotonickým syndromem.
Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické
části práce. Použila metodu rozhovoru s rodiči, s terapeuty,
zpracovala případovou studii vybrané klientky a ukázku lekcí
hipoterapie.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická část práce byla autorce dobrým
východiskem pro následně realizovaný výzkum, využila i zahraniční
tituly. Výzkumné techniky jsou popsány a výsledky šetření
interpretovány. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Zdůvodnila výběr tématu a zvolenou metodologii případové studie.
Popsala postup získávání dat, pokusila se upřesnit limity splnění
vymezených cílů. Vyjádřila se k výsledkům, které považuje za
překvapující. Diskuze byla zaměřena na problematiku péče o klienty
se vzácným onemocněním.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.

1 221057 - Bc. Dominika Martínková



Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. ............................

 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 221057 - Bc. Dominika Martínková

http://www.tcpdf.org

