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Průběh obhajoby: Studentka představila téma své bakalářské práce zabývající se
sourozenci dětí s poruchami autistického spektra. Objasnila výběr
tématu a stručně vymezila téma práce, její cíle, metody sběru dat a
výsledky šetření. Stručně popsala teoretickou část, ve které
vycházela z velkého množství odborných zdrojů. Byl zvolen
kvalitativní výzkumný postup vzhledem k povaze řešené
problematiky. Kvůli pandemické situaci studentka uskutečnila
narativní rozhovory se šesti respondenty školního věku. Studentka
přestavila závěry své práce, shledala, že podpora rodiny je prioritně
zaměřena na sourozence s poruchami autistického spektra. Zjistila,
že chybí institucionální podpora zdravých sourozenců. V závěru své
práce navrhla praktické řešení pro zdravé sourozence v rámci jejich
podpory, například formou komiksů. Komise byla seznámena s
posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka vysvětlila, proč
počet respondentů vzhledem ke covidové situaci nebyl rozsáhlejší, i
přesto se jí podařilo získat reprezentativní vzorek dat. Studentka
vysvětlila, proč nedošlo k opakování rozhovorů s respondenty a
uvedla i problematické části šetření, například přítomnost rodiče při
online rozhovoru, čímž došlo k narušení objektivity odpovědí
respondenta. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Objasnila systém interpretace dat a zhodnotila výsledky výzkumu. V
rámci diskuze argumentovala vlastními doporučeními vycházejícími
ze zjištěných výsledků šetření. Studentka bakalářskou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
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hodnocení: výborně.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Eva Mrkosová, CSc. ............................

 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. ............................
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