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Identifikační čísla studia: 548116
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Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Datum obhajoby: 16.09.2020 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 0x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 4x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na analýzu aktivizačních činností a jejich dopadů
na jednu klientku žijící v domově pro seniory. Shrnula obsah
teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické části práce.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že text je zatížen mnoha chybami a nedostatky. V
samotném názvu se autorka odkazuje na kvalitu života. K tomuto
pojmu však není v práci žádné hlubší vysvětlení. Cíl práce není
srozumitelný, zvolená metodologie je nesprávná, popis šetření pak
působí velmi chaoticky. Autorka nečerpala informace z relevantních
primárních zdrojů.
Studentka se pokusila reagovat na dotazy zahrnuté v posudcích.
Vyjádřila se k použité metodologii výzkumného šetření (v
předloženém kvalitativním výzkumu nelze stavět hypotézy,
formulace „hypotéz“ v závěru práce na s. 52 není správná).
Závažnost metodologického pochybení nebylo možné obhájit.
Vzhledem k řadě klíčových nedostatků v textu BP (po stránce
odborné, metodologické i jazykové) komise konstatovala, že práce
nevyhovuje základním požadavkům kladeným na tento typ
závěrečných prací a doporučila autorce bakalářskou práci
přepracovat.
Studentka bakalářskou práci neobhájila.
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