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Zabývá se sledováním aktivního trávení volného času u jedinců s
mentálním postižením, kteří jsou uživateli chráněného bydlení.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (problematika
mentální retardace, chráněné bydlení, pojem volný čas). Uvedla
postup řešení praktické části práce. Použila kvalitativně orientovanou
výzkumnou strategii, ve které data shromáždila pomocí rozhovorů se
sedmi klienty a jednou asistentkou z anonymního chráněného
bydlení.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatovány určité nepřesnosti ve vymezení pojmu „aktivní“
trávení volného času. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v
posudcích. Vyjádřila se k problematice obsahu používaného pojmu
aktivní trávení volného času u osob s mentálním postižením. Uvedla
doporučení pro provozovatele chráněného bydlení v oblasti rozvoje
možností aktivního trávení volného času klientů. Doplnila obecně
preferované sportovní a terapeutické aktivity v populaci osob s
mentálním postižením. Objasnila výběr respondentů. Diskuze byla
zaměřena na metodologii výzkumného šetření a přínos bakalářské
práce pro speciální pedagogiku.  
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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