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Studentka představila svou bakalářskou práci s využitím
powerpointové prezentace. Představila problematiku své práce
zaměřené na hodnocení instrumentálních všedních denních činností.
V přehledu problematiky představila hlavní doménu práce
ergoterapeuta – ADL a jejich hodnocení, včetně nejčastěji
používaného hodnocení instrumentálních ADL v České republice.
Cílem práce bylo vytvořit přehled nástrojů pro hodnocení
instrumentálních ADL, jedno hodnocení vybrat a přeložit se
souhlasem autora. Studentka představila způsob vyhledávání
informací a postup práce. Výsledky prezentovala v souhrnné tabulce,
kde srovnala 17 hodnotících nástrojů. Následně představila vybraný a
přeložený test „Kettle test“, včetně jeho administrace a bodování.

Průběh obhajoby:

Přistoupila k zodpovězení otázek od vedoucího práce a oponenta.
Na otázky vedoucího práce reagovala:
1) otázku k zařazení dohledaných testů a hodnocení zodpověděla
pouze částečně. Dotaz se týkal zejména typů zdrojů a metodologie
vyhledávání, které studentka použila.
Na otázky oponenta práce reagovala:
1-2) na otázky zodpověděla částečně, rozebírala především otázku
strategií způsobu vyhledávání a dostupnost zdrojů.
3) popis COPM – reagovala na vhodnost jeho použití u pacientů s
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kognitivní poruchou
4) uvedla zdroj, ze kterého dotazníky čerpala
Komise se vzhledem ke kvalitě provedené obhajoby (nedostatečně
rozvedla strategii vyhledávání a postup analýzy zdrojů) rozhodla
hodnotit studentku klasifikací dobře.
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