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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na život osob s mentálním postižením v dospělosti.
Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení praktické
části práce, kde se pokusila popsat problematiku klientů s mentálním
postižením, kteří přišli do pobytových zařízení v dospělosti a
porovnat jejich postoje s postoji těch, kteří v pobytových zařízeních
žili od dětství, využila výpovědi pracovníků v pobytových sociálních
službách.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Konstatováno, že v rámci zpracování tématu došlo k odklonu od
vlastního názvu práce. Chybí podrobný popis výzkumné metody.
Autorka však prokazuje dobrou orientaci v tématu, v práci uvádí
mnoho zajímavých výpovědí a postřehů z řad klientů i pečujícího
personálu. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Konkretizovala postup při analýze dat z rozhovorů. Pokusila se
shrnout výsledky ve vztahu k výzkumným otázkám. Vyjádřila se ke
vztahu klient – zařízení, který je v práci pojat pouze jednostranně z
pozice klienta. Uvedla možné příčiny obtížné adaptace na straně
zařízení. Diskuze byla zaměřena na možný adaptační pobyt klientů v
pobytové sociální službě.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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