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Datum obhajoby : 13.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka výstupy bakalářské práce. Zabývá se využíváním

hiporehabilitace u osob s poruchami autistického spektra. Shrnula
informace obsažené v teoretické části práce, uvedla postup řešení
praktické části práce. Práce je předkládána podruhé, poprvé nebyla
vedoucí práce k obhajobě pro závažné nedostatky doporučena. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatovány byly základní nedostatky předloženého textu jak po
stránce jazykové, formální, tak i obsahové a metodologické. Text je
stylisticky problematický, místy nesrozumitelný, obsahuje řadu
gramatických chyb. Teoretická část nevyhovuje požadavkům
kladeným na bakalářskou práci, text zahrnuje dlouhé přímé citace
bez správného odkazu na zdroje. V praktické části se popsaným
šetřením nepodařilo dosáhnout vytyčeného cíle. Chybí záznamy o
vlastním pozorování, přepisy nahrávek a rozhovorů. 
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Pokusila se
vysvětlit pojmy hiporehabilitace a hipoterapie. Podklady, kterými by
doložila, jakým způsobem byly konkrétní informace o klientech
získány, nepředložila. Nepodařilo se jí obhájit prezentovaný výstup
bakalářské práce. 
Diskuze byla zaměřena na závažné nedostatky předložené práce,
zejména na volbu metodologie šetření vzhledem k cíli práce. Komise
doporučila studentce bakalářskou práci přepracovat v souladu s
posudky vedoucí práce a oponentky.  

Studentka bakalářskou práci neobhájila. 
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