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Název práce: Hodnocení úchopů u pacientů po cévní mozkové příhodě

Pracoviště práce: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
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Datum obhajoby : 27.01.2020 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila svou diplomovou práci s využitím

powerpointové prezentace. Představila problematiku své práce
zaměřené na hodnocení úchopů u pacientů po cévní mozkové
příhodě.V prezentaci se řádně odkazuje na zdroje. Stanovila si jako
cíl stanovení minimální klinicky významné změny u vybraných testů
se zaměřením na zlepšení úchopových schopností ruky. Provedla
korelační studii. Porovnávala Skóre vizuálního hodnocení funkčního
úkolu ruky a Modifikovanou Frenchayskou škálu u 40 probandů po
cévní mozkové příhodě splňujících indikační a kontraindikační
kritéria z denního stacionáře Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF
UK a VFN v Praze. Analyzovala videodokumentaci z prováděného
MFŠ, které využila i pro analýzu SVH. Vypočetla Spearmanův
korelační koeficient. Byly stanoveny hodnoty minimální klinicky
významné změny pro oba testy. Verifikovala hypotézy pomocí
Spearmanova korelačního koeficientu. Shrnuje, že jsou oba testy pro
praxi srovnatelné. Závěry práce jsou platné pouze pro program
denního stacionáře KRL 1. LF UK a VFN. Minimální klinicky
významné změny mohou být vodítkem pro hodnocení výstupů
rehabilitačního programu.

Na otázky oponenta práce reagovala:
Donesla errata zdrojů práce.
1) spolupracovala se třemi statistiky – uvedla tři konkrétní jména i
konkrétní
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2) uvedla limitace práce v metodologii (přísně stanovená kritéria
výběru), v administraci testu (studentka nebyla fyzicky přítomna při
provádění testování MFŠ), v bodování testu (nedostatek informací
týkající se bodování, byla proškolena vedoucí práce)
3) postupovala dle instrukcí dostupných v říjnu 2017 – kvalifikační
práce, studie od Gracieho, materiály z výuky; hodnotila by dle
souhybů, koordinace pohybů; vysvětluje způsob hodnocení
(snižovala body za každou chybu)
4) škálu z práce využila; správně uvádí, jaké měla škála zásadní
nedostatky
5) válcový úchop – na doplňující dotazy oponentky reagovala
adekvátně.

„Opravdu bylo zařaditelných právě 40 probandů dle indikačních
kritérií?“ Odpověděla správně. Člen komise reagoval na
nedostatečný popis této skutečnosti v práci. Dále byla vyzvána k
vysvětlení minimální klinicky významné změny a statisticky
významné změny. Studentka reaguje částečně správně. V práci
zaměňovala jejich význam. Na dotazy člena komise týkající se
statistiky reaguje pouze částečně správně. Výsledky práce jsou
nedůvěryhodné z hlediska statistiky. Na dotaz týkající se etické
komise reagovala správně.

Komise se vzhledem ke kvalitě provedené obhajoby a zpracované
práce (zejména vzhledem ke statistickému zpracování práce)
rozhodla hodnotit studentku klasifikací dobře.

Výsledek obhajoby: dobře (3)

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

Členové komise: doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc. ............................

 MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA ............................

 Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. ............................

 Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. ............................

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