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Název práce: Úloha asistentů pedagoga při vzdělávání odsouzených se zdravotním
postižením

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Speciální pedagogika
Vedoucí: PaedDr. Lubomír Bajcura, CSc., Ph.D.
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Zaměřuje se na činnost soukromého SOU ve Věznici Vinařice v
oblasti specializovaného zacházení s odsouzenými studenty. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní záměr a
postup řešení praktické části práce, v níž na podkladě provedeného
výzkumného šetření odhaluje možnosti uplatnění asistenta pedagoga
v SOU ve Věznici Vinařice.   
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatovány určité problémy ve formálně metodické úpravě
praktické části (formulace výzkumných otázek a následná
interpretace výsledků). Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v
posudcích. Vyjádřila se ke spolupráci SOU se specializovaným
oddělením pro zdravotně postižené odsouzené ve Věznici Vinařice.
Objasnila kazuistiku ods. "M". ke smyslu vzdělávat 63letého
recidivistu. Diskuze byla zaměřena na problematiku finanční
gramotnosti odsouzených při jejich zařazování na trh práce.
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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