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Průběh obhajoby: Diplomantka představila jsou diplomovou práci na téma Ergoterapie

v rámci interprofesní spolupráce v komunitní rehabilitaci osob po
poškození mozku. V úvodu popisuje důvody výběru tématu a jeho
důležitost. Dále prezentuje cíle diplomové práce a metodologii
včetně výzkumného souboru. Práce obsahuje šest podorbných
kazuistik se zaměřením na ergoterapeuticku intervenci a interprofesní
spolupráci. Diplomantka shrnuje výsledky diplomové práce dle
položených výzkumných otázek. Prezentace se srozumitelná a
strukturovaná. Diplomantka uvádí, že v praxi v rámti tohoto
výzkumu fungoval ergoterapeut v roli case managera. Zároveň
doplňuje, že šlo o uměle vytvořenou situaci a často takto tato
interprofesní spolupráce nefunguje a naráží na množství problémů.
Prostřednictvím ergoterapeutických intervencí ve spolupráci s
dalšími členy interprofesního týmu bylo dosženo terapeutických cílů
u pěti ze šesti klientů. V závěru obhajoby byly shrnuty posudky
oponenta a vedoucího práce, dále diplomantka odpovídá na dotazy
oponenta, vedoucího práce a další doplňující dotazy čenů komise. Na
otázky odpovídala velice profesionálně a strukturovaně,
srozumitelně. Zmiňuje zároveň nevýhodu svého postavení v rámci
interprofesního týmu z pozice studenta. Zároveň ale popisuje důležité
důvody pro postavení ergoterapeuta jako case managera. Obhajoba je
na velmi dobré úrovni. Komise se shoduje na hodnocení velmi dobře.
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