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Průběh obhajoby: Studentka přistoupila k obhajobě své bakalářské práce s využitím

powerpointové prezentace. Představila zaměření své práce. Řádně
vysvětlila, jak téma souvisí s ergoterapií. Cílem její práce bylo mimo
jiné definovat oblasti, ve kterých ergoterapeuti podporují osoby
pečující o děti s dětskou mozkovou obrnou. V rámci praktické části
provedla semistrukturované rozhovory s rodiči dětí s dětskou
mozkovou obrnou a nechala si od více osob vyplnit i svůj dotazník.
Jasně a strukturovaně shrnuje výsledky své práce. Využila i graf pro
vysvětlení dílčího výsledku svého dotazníku. Zmiňuje, že dosud si
rodiče o podporu ze strany ergoterapeutů museli sami aktivně
požádat. Někteří rodiče se bohužel neúčastní plánování cílů
ergoterapeutických intervencí. Popsala nedostatky ergoterapeutické
podpory, které zjistila z jejího dotazníku. Navrhuje zakomponovat
problematiku péče o pečující i do studia ergoterapie a více vzdělávat
i stávající ergoterapeuty. Svou práci prezentovala přehledně,
strukturovaně.
Přistoupila k zodpovězení otázek od vedoucí a oponenta práce.
Odpovídá, že nelze říct, zda jsou rodiče spíše aktivní nebo pasivní,
protože se to v praxi velmi liší. Dále popisovala problematiku
nedostatku ergoterapeutů v ČR. Na otázky oponentky odpovídá
adekvátně. Spiritualita může rodiče ovlivnit pozitivně i negativně.
Popisuje odlišnost názorů ergoterapeutů od rodičů ohledně
ergonomie. Zdůrazňuje význam správné komunikace mezi
ergoterapeutem a rodiči. Dále navrhuje, že by se téma mohlo
rozpracovat z pohledu návaznosti jednotlivých složek rehabilitace i
ve vztahu k věku, popř. vytvořit seznam pracovišť, kde mohou rodiče
dětí s DMO získat podporu. Na dotaz předsedkyně komise týkající se
odebírání či snižování výše příspěvku na péči reaguje adekvátně.
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Popisuje, že se s tím v praxi nesetkala.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D. ............................

Členové komise: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. ............................

 Mgr. Kateřina Rybářová ............................
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