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Datum obhajoby : 30.05.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Zabývá se pracovní náplní výchovného poradce na běžné základní
škole v souvislosti spolupráce školy s dalšími institucemi a rodiči.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla postup
řešení praktické části práce. Realizovala kvalitativní výzkumné
šetření zaměřené na etopedickou dimenzi výchovného poradenství.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce má dobrou obsahovou i jazykovou úroveň.
Ceněno využití osobních zkušeností autorky. Studentka odpověděla
na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k možnému spojení
funkcí výchovného poradce a školního metodika prevence. Uvedla
rozsah vyučovacích hodin v současnosti u výchovného poradce a
školního metodika prevence. Specifikovala období vzniku prvního
pracoviště, na jehož základě byla založena střediska výchovné péče.
Diskuze byla zaměřena na výchovná opatření ve škole v provázanosti
na motivaci k učení a na rozsah práce výchovného poradce.  
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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