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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na využití biblioterapie v prevenci sociálně
patologických jevů u adolescentů. Shrnula obsah teoretické části
práce a uvedla postup řešení části empirické. Výzkumné šetření
realizovala metodou účastněné pozorování, rozhovory s účastníky a
dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti. Výsledkem je
návrh a ověření biblioterapeutického programu v rámci
volnočasových aktivit u mládeže.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že téma je kvalitně zpracováno s využitím našich i
zahraničních zdrojů. Slabinou programu je zadávaní čtení vybraného
textu po delších úsecích za krátký čas. Studentka reagovala na dotazy
zahrnuté v posudcích. Vysvětlila, jakou souvislost má zvolená
metodologie (kvalitativní) s formulovanou výzkumnou otázkou a
strategií výzkumného šetření. Formulovala doporučení plynoucí z
realizace vytvořeného programu. Vyjádřila se k přínosu diplomové
práce k rozvoji speciálně pedagogické teorie a praxe.
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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