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Průběh obhajoby:

Předseda komise představil uchazečku, oznámil složení komise a
jména oponentů. Představil školitele uchazečky. Dále seznámil
všechny přítomné s odborným životopisem uchazečky. Uchazečka
představila cca 20 min. exposé své disertační práce, ve kterém se
soustředila na nežádoucí vlivy ve společnosti prostřednictvím
křesťanské etiky. Zdůraznila péči o duši jako nedílnou část
křesťanství a její současnou pozici ve vědeckých disciplínách.
Představila osobnosti, kterým se v práci věnovala, zvlášť J. A.
Komenského. V metodice výzkumu byla vybrána metoda
kvantitativní a dotazníková. Konstatovala, že současné společnosti
chybí včasná odborná pomoc nežádoucích jevů ve společnosti.
Předseda vyzval oponenty k přečtení posudků.
Oponentka prof. Hogenová představila svůj oponentní posudek dis.
práce. Za oponenta prof. T. Hangoniho představila oponentní
posudek členka zkušební komise doc. K. Veverková. Oponent
položil uchazečce v oponentním posudku dvě otázky.
Uchazečka poděkovala za posudky. Na první otázku oponenta
zdůraznila v odpovědi autenticitu v křesťanské humanitě. U druhé
otázky si vybrala v rámci sociálních kompetencí kázání na hoře,
zdůraznila osobnost A. Spisara, výchovu v rodině, školství.
V diskusi vystoupila prof. Hogenová: Znáte metody k proměně
člověka v rámci péče o duši? Jakým způsobem se může zrodit dobrý
skutek v duši člověka? Uchazečka odpovídala, že dobro se rodí ve
vztahu k položeným otázkám, vhled do podstatného se rodí pomocí
tázání.
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Profesor Lášek se otázal, co studentka četla z odborné literatury k
evangeliu.
Uchazečka uzavřela diskusi dle inspirace B, Pascala.
Předseda komise uzavřel veřejnou část státní obhajoby dis. práce.
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