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Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Jitka Hošková
Rok narození: 1998
Identifikační číslo studenta: 74580371

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se

zaměřením na vzdělávání

Identifikační čísla studia: 586189

Název práce: Zaměstnávání osob s mentálním postižením
Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Datum obhajoby: 18.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 2x; velmi dobře: 1x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Obhajoba byla realizována v návaznosti na žádost studentky
(karanténa onemocnění covid) formou on-line v prostředí MS Teams.

Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.
Zabývá procesem přechodu osob s mentálním postižením na trh
práce. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla
hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce.
Realizovala výzkumné šetření v kvalitativním výzkumném designu.
Získané výsledky vycházejí z analýz rozhovorů se čtyřmi
zaměstnanci s mentálním postižením. Data zpracovala metodou
otevřeného a uzavřeného kódování.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka zvolila náročnou výzkumnou strategii.
Oceněna motivace, nasazení a zájem autorky o zkoumaný problém.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problémům zkušeností dotázaných respondentů se zaměstnáním.
Formulovala návrhy pro další zkoumání, specifikovala silné a slabé
stránky zvolené výzkumné metody.
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně

1 219750 - Jitka Hošková



Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................
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