UNIVERZITA KARLOVA
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce
Akademický rok: 2020/2021
Jméno a příjmení studenta:
Rok narození:
Identifikační číslo studenta:

Lucie Strašíková
1988
88694977

Typ studijního programu:
Studijní program:
Studijní obor:
Identifikační čísla studia:

bakalářský
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika
548116

Název práce:
Pracoviště práce:
Jazyk práce:
Jazyk obhajoby:
Vedoucí:

Vliv aktivizačních služeb na kvalitu života a spokojenost klientů ve
vybraném domově pro seniory
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
čeština
čeština
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

Oponent(i):

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Datum obhajoby:

21.01.2021
Místo obhajoby:
Praha
Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 0x; velmi dobře: 4x; dobře: 0x;
neprospěl/a: 0x

Hlasování komise:

Průběh obhajoby:

Autorka předkládá druhé (přepracované) provedení bakalářské práce.
Představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce. Zabývá
se analýzou aktivizačních činností a jejich dopadů na kvalitu života
jedinců žijících v domově pro seniory. Shrnula východiska obsažená
v teoretické části práce.Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup
řešení praktické části práce. Realizovala kvalitativní výzkumné
šetření, jehož obsahem je analýza polostrukturovaných rozhovorů se
šesti klienty účastnících se skupinové aktivizace.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že studentka odstranila původní nedostatky ve
výzkumné části a rozšířila teoretická východiska. Problematika
kvality života však stále není dostatečně propracovaná. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k významu
aktivizace pro život seniorů. Uvedla konkrétní náplň aktivizačního
programu. Objasnila, jak může aktivizace ovlivnit fyzický stav,
psychické prožívání a sociální interakci. Zhodnotila přínos práce pro
obor speciální pedagogiky. Pokusila se objasnit teorie kvality života,
ze které v práci vycházela. Diskuze byla zaměřena na úlohu
fyzioterapeuta v domovech seniorů. Studentka věcně odpověděla na
předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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