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Identifikační číslo studia: 440062
Datum zápisu do studia: 28.07.2014
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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se

zaměřením na vzdělávání

Vedoucí: PhDr. Mgr. Monika Mužáková, Ph.D.
Oponent(i): doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

Datum obhajoby : 13.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce

(zabývá se bezdomovectvím s důrazem na organizaci Nový prostor). 
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (sociální práce
s lidmi bez přístřeší). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup
řešení praktické části práce (kvalitativní výzkum realizovaný
hloubkovým polostrukturovaným rozhovorem u pěti prodejců
Nového prostoru). 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
aktuální situaci v bezdomovectví a k činnosti organizace „Armády
spásy“. Vysvětlila termín „SAD“. Objasnila výběr respondentů a
postup sběru dat. Uvedla možnosti poskytování pomoci a podpory
lidem se sociálním handicapem. Diskuze byla zaměřena na návrh
zařadit více praktické výuky pro studenty speciální pedagogiky k
tématu bezdomovectví. Studentka věcně odpověděla na předložené
dotazy, bakalářskou práci obhájila. 
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