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Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) diplomové

práce. Zaměřuje se na stav informovanosti žáků a opatření v oblasti
prevence závislostí na školách pro sluchově postižené v Praze.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní
postup řešení praktické části práce. Použila dotazníkové šetření mezi
žáky a rozhovory se školními metodiky prevence.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky. V
rámci podrobně zpracované teoretické části chybí propojení
problematiky sluchového postižení a prevence závislostí. V praktické
části není vhodné rozdělení na 4 věkové kategorie a oddělená
interpretace výsledků dotazníkového šetření. Konstatováno, že
závěry jsou zajímavé, bohužel velmi nepřehledné a opět bez
propojení s dostupnými zdroji. Výsledky nejsou porovnány s jiným
šetřením.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Velmi dobře
se na obhajobu připravila. Vyjádřila se k zahraničním výzkumům na
dané téma a pokusila se o srovnání s výsledky vlastního výzkumného
šetření. Upřesnila klíčové závěry. Vysvětlila důvody rozsáhlého
zpracování výsledků (strukturace věkově široké skupiny respondentů
do čtyř podskupin). Diskuze se týkala problematiky zužování
prevence závislostí na přednášky a hledání možností implementace
efektivních preventivních programů do práce sledovaných škol
(osobnostně sociální výchova). K dotazům členů komise se studentka
vyjádřila věcně. Diplomovou práci obhájila. 
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