Číslo zápisu / číslo ve spisu: 472421/.....

UNIVERZITA KARLOVA
1. lékařská fakulta

Zápis o části státní bakalářské zkoušky
Obhajoba bakalářské práce
Akademický rok: 2017/2018
Jméno a příjmení studenta:
Datum narození:
Identifikační číslo studenta:

Adéla Krahulcová
12.12.1992
43007893

Typ studijního programu:
Studijní program:
Studijní obor:
Identifikační číslo studia:

bakalářský
Specializace ve zdravotnictví
Ergoterapie
472421

Název práce:

Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u
mužů po poranění krční míchy. Podtitul: U osob s neurologickým
obrazem NLI C4-C8 AIS A,B

Pracoviště práce:

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Jazyk práce:
Jazyk obhajoby:
Vedoucí:

čeština
čeština
Bc. Veronika Liďáková

Oponent(i):

Mgr. Kateřina Rybářová

Datum obhajoby :

10.09.2018
Místo obhajoby :
Praha
Studentka představila svou bakalářskou práci, uvedla důvody výběru
tohoto tématu. Představila cíle bakalářské práce – možnosti
ergoterapeutické intervence, odstranění tabu a vytvořit návrh krátké
brožury. Dále popsala své výzkumné otázky a metody zpracování
práce. Argumentuje výběr cílové skupiny, jmenuje jednotlivá kritéria
pro zařazení do praktické části své práce i důvody pro výběr
jednotlivých metod sběru dat pro její práci. Zdůrazňuje etický aspekt
zpracování její práce. Shrnuje, že cílů práce bylo dosaženo. Popisuje
možnost využití tzv. Plissit Modelu, the Sexual Assessment
Framework a nově vzniklé brožury v ergoterapeutických
intervencích zaměřených na problematiku sexuality u osob po
poranění krční míchy. Vysvětluje, že cíl zaměřený na odstranění tabu
je dlouhodobým cílem, vysvětluje, proč toho nemohlo být zcela
dosaženo. V prezentaci přehledně shrnuje odpovědi na její výzkumné
otázky.
Vhodně a adekvátně odpovídá na otázky vedoucí i oponentky práce.
Své odpovědi vhodně dokládá i odkazy na existující publikace.
Prezentace byla zpracována přehlednou strukturovanou formou.
Projev studentky během obhajoby byl velmi profesionální.

Průběh obhajoby:

Výsledek obhajoby:

výborně

Adéla Krahulcová

Číslo zápisu / číslo ve spisu: 472421/.....

Předseda komise:

prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

............................

Členové komise:

Mgr. Kateřina Rybářová

............................

Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová

............................

Adéla Krahulcová

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

