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Jméno a příjmení studenta: Lenka Kučerová
Rok narození: 1995
Identifikační číslo studenta: 42392425

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační čísla studia: 629856

Název práce: Sociální vztahy a lidé s lehkým 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: 24.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 5x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na navazování sociálních vztahů u lidí s lehkým
mentálním postižením. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla
postup řešení části empirické. Realizovala výzkumné šetření
metodou rozhovoru s respondenty s lehkým mentálním postižením,
kteří bydlí v chráněném bydlení.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka přehledně zpracovala teoretická
východiska, vlastní výzkum je dobře strukturován a precizně
vyhodnocen. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Vysvětlila použitý pojem citová záludnost seznamování. Shrnula
největší rizika v rámci sociálních vztahů u osob se mentálním
postižením. Vyjádřila se k problematice srozumitelnosti při realizaci
rozhovorů s osobami s lehkým mentálním postižením. Diskuze byla
zaměřena na metodologii výzkumného šetření, týkala se výsledků
výzkumu týkajících se navazování sociálních vztahů u lidí s lehkým
mentálním postižením.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se
hodnocení: výborně

1 231314 - Lenka Kučerová



Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. ............................

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

 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ............................

 PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. ............................

 PhDr. Eva Mrkosová, CSc. ............................
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