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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na možnosti a specifika zaměstnávání několika
osob s lehkým mentálním postižením z vybraného regionu. Shrnula
obsah teoretické části práce a uvedla postup řešení části empirické.
Realizovala výzkumné šetření metodou rozhovorů s pěti dospělými
jedinci s mentálním postižením, s jejich klíčovými pracovníky a s
jejich zaměstnavateli.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že se autorka výsledky prezentovala v podobě
případových studií, které přinášejí řadu informaci o výhodách a
možných překážkách v pracovním uplatnění zkoumaných osob.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Specifikovala
formy podpory ve zkoumané oblasti (tj. v oblasti rozvoje
komunikace, se zaměřením na komunikaci na pracovišti). Uvedla,
jaké profese a jaká pracovní uplatnění jsou vhodné pro osoby s
mentálním postižením. Vyjádřila se k možné aplikaci výsledků
diplomové práce již v rámci speciálně pedagogického působení na
žáky s lehkým mentálním postižením v průběhu školní docházky.
Diskuze byla zaměřena na metodologii výzkumu s využitím
případové studie.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře.
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