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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,

v níž sleduje poskytování běžné lékařské péče u dětí s poruchami
autistického spektra v České republice a ve světě. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části, používá domácí i zahraniční
informační zdroje. Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení
praktické části práce. Realizovala kvantitativní výzkumné šetření. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Objasnila cíl,
metodiku sběru dat a závěry výzkumného šetření. Vyjádřila se k
možným postupům, jak optimalizovat návštěvu dítěte s poruchou
autistického spektra v ordinaci lékaře. Diskuze byla zaměřena na
možnost zkvalitnění sledované péče o klienta dostatečným
vzděláváním pracovníků ve zdravotnictví. Další možnost zlepšení
nabízí vytvoření informačního portálu pro rodiče dětských pacientů s
poruchami autistického spektra. Studentka vyčerpávajícím způsobem
odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila.
Vybrané pasáže byly doporučeny k publikaci. 
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