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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.
Zabývá se problematikou rizik souvisejících s výskytem poruch
příjmu potravy (PPP) u žáků středních zdravotnických škol a
čtyřletých gymnázií, a to z pohledu pedagogů, kteří na těchto školách
vyučují. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce.
Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části
práce. Realizovala výzkumné šetření, jehož cílem bylo zjistit, jakým
způsobem je realizována prevence PPP a jaká je informovanost
pedagogů těchto škol o zkoumané problematice.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce překládá zajímavá, v některých aspektech i
překvapivá zjištění, bylo by však vhodné tato zjištění konfrontovat
dalšími studiemi zabývajícími se PPP. V textu není zcela zřejmé, kdy
jde o vyjádření autorky a kdy o parafráze odborné literatury. Jako
celek však práce vyhovuje základním požadavkům po stránce
obsahové i formální.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Pokusila se
porovnat výsledky výzkumného šetření s dalšími publikovanými
studiemi. Vyjádřila se k možnostem vzdělávání pedagogů středních
škol v oblasti poruch příjmu potravy. Pokusila se zdůvodnit
překvapující výsledky vlastního šetření, porovnala je s dalšími
dostupnými studiemi. Diskuze byla zaměřena na strategii prevence
na sledovaných školách a přínos bakalářské práce pro speciální
pedagogiku.
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
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obhájila.
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