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Průběh obhajoby:

Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na možnosti podpory rodinám o dospělé osoby s
těžkým zdravotním postižením. Shrnula obsah teoretické části práce
a uvedla postup řešení části empirické. Realizovala výzkumné
šetření, jehož výstupem jsou kazuistické studie čtyř rodin pečujících
o dospělé osoby s těžkým zdravotním postižením v domácí péči.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že struktura práce je jasná, kapitoly vhodně navazují,
použité zdroje jsou vhodně zvolené. Oceněn je praktický výstup příručka pro pečovatele. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v
posudcích. Vyjádřila se k metodologii získávání a vyhodnocení dat.
Zdůvodnila výběr respondentů (vyloučení jednoho případu z
vyhodnocení dat). Uvedla překvapující odpovědi respondentů.
Pokusila se porovnat výstup práce s aktuálně dostupnými materiály v
zahraničí. Vysvětlila přínos práce pro sociální pedagogiku. Diskuze
byla zaměřena na koncipování jednotlivých kazuistik.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře.
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