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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 společenské a pracovní uplatnění osob s
Aspergerovým syndromem po ukončení jejich formálního
vzdělávání. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup
řešení praktické části práce. Realizovala výzkumné šetření formou
online dotazníkového šetření, získala vzorek z celkových 85
respondentů 59 osob s AS a dalších 26 jejich rodinných příslušníků a
přátel.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická východiska jsou popsána dostatečně
podrobně, výsledky výzkumu jsou přehledně prezentovány formou
komentovaných tabulek a grafů a přinášejí zajímavá zjištění.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
podpoře zaměstnanosti osob s AS. Navrhla, jak předcházet zneužití
osob s AS při jejich využívání sociálních sítí. Upřesnila, kterou
oblast společenského uplatnění osob s Aspergerovým syndromem
výzkum nezahrnuje. Diskuze byla zaměřena na podpůrných služeb
pro osoby s AS a význam práce pro obor speciální pedagogika.
Studentka vhodně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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