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Průběh obhajoby: Student vymezil téma a cíle své práce týkající se prožívání
traumatických zážitků v dětském, respektive školním věku. Shrnul
obsah teoretické a praktické části a uvedl postup sběru dat, následnou
analýzu a intepretaci dat. Student zvolil kvantitativní výzkum a v
rámci dotazníkového šetření získal 81 vyplněných dotazníků od
učitelů převážně ze základních škol v regionu Vysočina (Třebíčsko).
Statistickou metodou výběru dat byl zvolen náhodný výběr. Student
následně interpretoval výsledky kvantitativního šetření. Student ve
výsledcích šetření zdůraznil neznalost učitelů, jakým způsobem čelit
situacím, kdy žák prožil traumatický zážitek a jak se zachovat při
žákových výkyvech chování při následcích traumatického zážitku.
Dále poukazuje na nutnost přistupovat k žákům s traumatem citlivě a
upřesňuje, jak by měl pedagog na takového žáka výchovně působit.
Student představil závěry práce, kdy učitelé mají představu o
organizacích a poradnách pro tyto žáky, ale nemají již znalosti a
dovednosti, jakým způsobem s těmito žáky pracovat. Komise byla
seznámena s posudky vedoucího práce a oponenta. Student reagoval
na dotazy zahrnuté v posudcích a objasnil výběr literatury. Student
definoval pojem psychické deprivace v dětství. Student adekvátně
reagoval na vznesené dotazy, bakalářskou práci obhájil. Všichni
členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení:
výborně.
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