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Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Uvedla,

že se jedná o práci teoreticko-praktického charakteru. Práce je
zaměřena na Využití Rivermead behaviorálního paměťového testu u
pacientů po poškození mozku. Vypracovala pracovní verzi překladu
testu, který není součástí práce a je pouze pro účely zařízení, které
licenci zakoupilo a pro využití v rámci této diplomové práce. Bylo
zmíněno, že překlad byl vypracován se souhlasem autora testu. K
náhledu pro komisi studentka přinesla i zpracovaný manuál testu a
záznamový list. Test aplikovala u 40 pacientů po poškození mozku.
Diplomantka si stanovila hypotézy. V rámci obhajoby představuje
výsledky, které velmi strukturovaně a opodstatněně diskutuje.
Shrnuje, že výsledky nepotvrdily souvislost mezi pamětí a
soběstačností ani prediktivní validitu testu, avšak zdůrazňuje, že se
jednalo pouze o předvýzkum a výsledky nelze zobecňovat na celou
populaci. Ke konci obhajoby studentka zodpověděla otázky
oponentky práce, viz. přiložené posudky práce vedoucího i oponenta.
Komise se shoduje, že se jedná o velmi přínosnou a výborně
zpracovanou práci a hodnotí ji známkou výborně.
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