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Průběh obhajoby: Student představuje svoji práci. Cílem je: Nakolik jsou potřeby

mládeže, opouštějící ústavní výchovu, naplněny. Pro tento cíl student
zvolil přístup PB terapie. V práci jsou tematizovány pojmy: PB,
potřeby, deprivace, systém ústavní vychovy apod.

V praktické části byl formulován dotazník, který byl realizován el.
formou, 68 repondentů. Paní Čihánková se dotazuje na metodologii -
při el. formě sběru dat je obtížné eliminovat nepravdivé odpovědi.
Student oslovoval v první části své známé, dále se respondenti
nabalovali metodou "sněhové koule". Jak jste vytvářel dotazník?
Vycházel jsem z předmětu Metody soc. výzkumu. Jak jste naplnil cíl
své práce? Nebyly jasně stanoveny faktory, které určí, zdali cíl byl
naplněn nebo ne. Toto student uznává. 

Z výzkumu vyplývá, že nezl. nejsou dostatečně informováni, resp.
není zvolen vhodný způsob předávání infomací potřebných pro život
po opuštění ústavní výchovy. 

Předseda komise uvádí, že jde již o 2. verzi práce. Nelze odkazovat
na svůj vlastní, zatím ještě nepublikovaný výzkum.
Závěrem se student vyjadřuje k připomínkám v posudku oponenta
Urbana.  

Komise se shodla na hodnocení D.

Jan Šoltys
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