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Jméno a příjmení studenta: Gabriela Buschtová
Rok narození: 1975
Identifikační číslo studenta: 45099604

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační čísla studia: 586885

Název práce: Komplexní podpora znevýhodněných žáků hospitalizovaných na
oddělení dětské a adolescentní psychiatrie

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Datum obhajoby: 24.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 0x; velmi dobře: 0x; dobře: 3x;

neprospěl/a: 2x

Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na komplexní podporu znevýhodněných žáků na
oddělení dětské a adolescentní psychiatrie a základní škole při
nemocnici. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla postup
řešení části empirické. Realizovala výzkumné šetření, které bylo
zaměřeno na úroveň současné pedagogické, zdravotní a terapeutické
podpory znevýhodněných hospitalizovaných žáků.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že výzkumné šetření zahrnulo jen malý výzkumný
vzorek a výsledky šetření jsou aplikovatelné pouze na edukační
realitu zařízení. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Zdůvodnila zvolené téma, formulovala cíl diplomové práce.
Představila hlavní závěry práce, konkretizovala doporučení pro
zefektivnění výuky hospitalizovaných žáků na konkrétním oddělení
ODAP. Uvedla limity a překážky v poskytované péči dětem a
mladistvým, kteří jsou hospitalizováni na ODAP. Vyjádřila se k
problematice vzdělávání pedagogického personálu. Diskuze byla
zaměřena na metodologii výzkumného šetření. Studentka uvedla
zkušenosti ze zahraničí při práci se žáky v psychiatrické péči.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se
hodnocení: dobře
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Výsledek obhajoby: dobře (3)
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