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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na problematiku rizik souvisejících s incidencí a
prevalencí vybraných poruch příjmu potravy, konkrétně ortorexie a
bigorexie, u žáků středních škol ve městě Čáslav. Shrnula obsah
teoretické části práce, kterou staví na zahraničních informačních
zdrojích. Uvedla postup řešení praktické části práce, v níž využila
kvantitativní metodu výzkumu doplněnou důkladnou komparací
získaných dat.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka podrobně analyzovala informace získané
od 18 respondentů, u nichž dle vymezených kriterií lze uvažovat o
ohrožení sledovanými PPP. Kvalitativní rozbor a komparace
odpovědí poskytuje vhled do životního stylu těchto respondentů a
vhodně tak doplňuje výsledky bakalářské práce. Studentka reagovala
na dotazy zahrnuté v posudcích. Porovnala výsledky vlastního
výzkumného šetření s dalšími publikovanými studiemi. Vyjádřila se
k tomu, jak by měly na zjištěné výsledky reagovat školy, kde šetření
probíhalo. Konkretizovala přínos bakalářské práce pro speciální
pedagogiku. Diskuze byla zaměřena na doporučení pro praxi, resp.
pro školy.
Studentka reagovala na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila.
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