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Jazyk práce: čeština
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Vedoucí: Bc. Veronika Liďáková
Oponent(i): Mgr. Kateřina Rybářová

Datum obhajoby : 10.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: 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. 
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