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Průběh obhajoby: Studentka představila svou diplomovou práci s využitím

powerpointové prezentace. V úvodu představila problematiku
cerebrovaskulárních center a ergoterapie. CÍlem práce bylo sestavit
návrh doporučeného postupu vyšetření a intervence na Lůžkách
včasné rehabilitace u pacientů s poruchou funkce horní končetiny u
pacientů po cévní mozkové příhodě v subakutní fázi, ale tento postup
uchazečka ve své obhajobě nepředstavila. Pro zpracování její práce
provedla důkladnou analýzu literatury dostupnou v odborných
databázích. Konkrétně popsala kritéria pro zařazení a vyloučení
vyhledaných zdrojů do její práce. Vyhledanou literaturu vytřídila.
Postup prezentovala s využitím grafu. Získaná data rozdělená na
hodnocení a intervence následně kódovala. Pro tvorbu doporučeného
postupu využila Metodiku tvorby klinických doporučených postupů
od MZ ČR. Nenalezla žádný doporučený postup pro danou cílovou
skupinu týkající se intervencí zaměřených na horní končetinu.
Navrhovaný doporučený postup konzultovala s odborníky různých
profesí. Pomocí tabulek vysvětlila, jak třídila nalezené vědecké
důkazy o doporučovaném dílčím postupu. Na stanovené otázky
nalezla odpovědi. Vybrala konkrétní standardizované nástroje, které
by měly být využívány pro hodnocení stavu pacientů. Navrhla také
konkrétní metody a přístupy, které jsou doporučované pro danou
cílovou skupinu využívat.
Přistoupila k zodpovězení otázek od oponenta práce. Uvádí, že by
bylo potřeba lépe zvolit klíčová slova při vyhledávání vhodných
zdrojů a využívat booleovské operátory apod. Vyhledávání zdrojů by
mělo podle studentky také provádět více osob. Optimální nástroje
pro vyšetření pacientů uvedla konkrétně, adekvátně. Subkategorie by
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nazvala jiným způsobem. Do návrhu nezařadila některé metody,
protože jejich použití je psychicky náročné u pacientů v akutní fázi.
Na otázku vedoucího práce odpovídá tak, že by doporučený postup
určitě mohla rozšířit např. o bazální stimulaci, principy CIMT apod.
Domnívá se, že by doporučený postup měl být vytvářen týmem
odborníků různých profesí, ideálně všech členů týmu z daného
pracoviště.
Člen komise zmiňuje, že velkou část diskuze práce by měla být
zařazena spíše do výsledků práce. Studentka byla dotázána na
množství pročtené literatury a způsob třídění vyhledaných zdrojů.
Studentka na položené dotazy reaguje adekvátně.
Studentka dodala Errata k diplomové práci, kde vypořádala
připomínky oponentky k neúplnému seznamu použité literatury proti
citacím v textu. Komise tento způsob přijala jako opravu.
Komise se vzhledem k neaplikovatelnosti výstupů její práce a
chybějícím uvedeným desítkám citacím ve své diplomové práci,
který však na obhajobě doplnila, rozhodla ke snížení hodnocení na
stupeň „dobře“.
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