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Datum obhajoby: 10.09.2020 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 2x; velmi dobře: 2x; dobře: 0x;
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na přínos některých opatření v dětském domově,
která by měla přispět k osamostatnění klientů. Shrnula obsah
teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické části práce,
kde vychází ze zkušeností Dětského domova v Dolních Počernicích.
Použita byla kvalitativní výzkumná metoda rozhovoru se sedmi
respondenty, kteří opustili DD v rozmezí 1-5 let. Autorka sledovala
konkrétní ukazatele ovlivňující neúspěšné zařazení respondentů do
běžného života.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka prokázala dobrou znalost odborných
zdrojů, správně používá odbornou terminologii. Pozitivně je
hodnocena struktura práce i její metodologické zpracování.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice možností odstranit poruchy vztahové vazby a jejich
důsledky psychické deprivace v průběhu života. Uvedla, do jaké
míry přetrvávají sociální důvody při umisťování dětí do dětských
domovů. Diskuze byla zaměřena na možnosti pedagogických
pracovníků dětských domovů spolupracovat s některými rodiči, k
možnostem podpory klientů po odchodu z dětských domovů.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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