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Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
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Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 4x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na problematiku zdravotnické péče u lidí s PAS.
Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické
části práce. Ve výzkumném šetření se zabývá otázkou, jak jsou žáci
českých středních zdravotnických škol informováni o PAS.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Konstatováno, že diplomová práce je dobře strukturovaná. Oceněn
důraz na medicínský kontext, který teoretické kapitoly odlišuje od
jiných prací zaměřených na PAS. Autorka pracuje s řadou
zahraničních zdrojů.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Formulovala cíl
práce a dosažené výsledky. Zdůvodnila zjištění, že i přes zahrnutí
témat z oblasti PAS do výuky zdravotnicky orientovaných oborů
nejsou žáci těchto oborů na kontakt s pacienty s PAS dostatečně
připraveni. Pokusila se navrhnout možné postupy směřující k
pozitivní změně. Diskuse byla zaměřena na přínos diplomové práce
pro speciálně pedagogickou teorii a praxi. Výsledky diplomové práce
byly doporučeny k publikaci.
Studentka vhodně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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