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Průběh obhajoby: Studentka představila svou diplomovou práci s využitím

powerpointové prezentace. V úvodu představila technologii Hand
Tutor, problematiku roztroušené sklerózy, vztah tématu k ergoterapii,
možnosti terapie horních končetin včetně využití moderních
technologií. Cílem práce bylo zjistit, jaký má vliv terapie s využitím
technologie Hand Tutor. Popsala svůj výzkumný soubor, etická
hlediska práce, typ výzkumu. Data sbírala v Rehabilitaci při RS
Centru ve VFN v Praze, popsala konkrétně svůj postup s důrazem na
strukturu obsahu jednotlivých terapií. Získaná data zanalyzovala i s
využitím Excelu. Použila popisnou statistiku. Pacienti se zlepšili, jak
vyplývá z výsledků objektivních testů i ze subjektivního hodnocení
jejich výkonu. Jasně a srozumitelně shrnuje závěry své práce,
navrhuje v ergoterapiích využívat technologii Hand Tutor, provádět
intenzivnější trénink pacientů s roztroušenou sklerózou na lůžkovém
oddělení.
Přistoupila k zodpovězení otázek od oponenta práce. Pořízení
technologie by doporučila. Využívala by ho i u jiných typů pacientů,
které konkrétně a adekvátně uvedla. Při práci se setkala s pacienty, u
kterých systém nebylo vhodné použít. Vysvětlila důvody, proč tomu
tak bylo. Zvolila u něj jinou moderní technologii. Trénink funkce
ruky by ideálně zahájila co nejdříve při vzniku drobných patologií.
Ergoterapeut by se kromě tréninku ruky měl také zaměřit na cvičení
obou horních končetin, trénink kognitivních funkcí, nácviku
soběstačnosti, edukace ohledně kompenzačních pomůcek, provádět
modelové činnosti s cílem udržet si zaměstnání. Na otázku
vedoucího práce odpověděla adekvátně, zmiňovala spíše výhody.
Nevýhodu žádnou nenašla.
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Předsedkyně komise se ptá na konkrétní informace týkající se práce s
jednou probandkou. Studentka reaguje adekvátně a srozumitelně.
Další dotaz členy komise se týkal výběru probandů, na který rovněž
reagovala adekvátně.
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