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Průběh obhajoby: Studentka představila svou diplomovou práci s využitím

powerpointové prezentace. Představila problematiku své práce
zaměřené na reliabilitu Úchopového testu. Nejprve stručně
představila proces standardizace a Úchopový test včetně jeho
hodnocení. Jako cíl práce si zvolila stanovení test-retest reliability
Úchopového testu z Kladrub. Stanovila si dvě hypotézy. V rámci
realizace praktické části provedla retrospektivní kvantitativní
výzkum na 60 pacientech z Rehabilitačního ústavu Kladruby a
rozhovor s Annou Horkou (jedna z autorek zkoumaného testu).
Studentka provedla analýzu zdravotnické dokumentace a vybrala
probandy splňující indikační kritéria. Pro analýzu dat převedla
hodnocení Úchopového testu na číselné hodnoty. Pro analýzu dat
využila Pearsonův korelační koeficient a provedla analýzu
rozhovoru. Potvrdila hypotézu H1. Výsledky srovnala i s jinými
studiemi. Zkoumaný test je tedy dle studentky vhodný pro
ergoterapeuty. Jako nevýhodu zmiňuje, že test nemá psané instrukce.
Ergoterapeuti z Kladrub si je předávají jen slovně.

Na otázky oponenta práce reagovala:
1) chybějící psané instrukce, delší interval mezi testem a retestem,
převod hodnocení do čísel; na doplňující dotazy oponentky reaguje
neúplně; vysvětluje, že z časových důvodů a praktických možností
pro zpracování dat data sama nesbírala a časový harmonogram
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vycházel z časových možností pracoviště; vysvětluje, že mezi
probandy byli zařazeni i těžcí pacienti; komise komentuje kvalitu
Úchopového testu
2) psané instrukce; stanovit hodnocení testu; zavedení číselné škály;
ověřit další typy reliability, stanovení senzitivity; na dotaz člena
komise týkající se stanovení senzitivity reaguje špatně
3) ano, pokud by byly k dispozici psané instrukce nebo by byli
alespoň řádně proškoleny ergoterapeuty; na připomínku oponentky
reaguje správně – chybí v testu válcový úchop
4) test by měl být standardizován
Na další doplňující dotaz členů komise reaguje dobře – dominance
končetiny; důležité aspekty týkající se vzniku testu – zmiňuje
historii. Členka komise se dále ptala, zda studentka zjistila dostatek
informací potřebných k vypracování psaných instrukcí. Zmiňuje, že
není kromě psaných instrukcí ani přesný popis používaných
pomůcek. Domnívá se, že informací k dispozici má relativně
dostatek. Člen komise reaguje na absenci zdrojů od WHO a na
zaměňování statistických a výzkumných hypotéz. „Jak je to s
korelačními koeficienty?“ Studentka zmiňuje, že využila konzultace
s jiným statistikem, kterému důvěřovala. Studentka nezvolila ideální
způsob analýzy dat z hlediska statistiky – nejednotný postup.

Komise se vzhledem ke kvalitě provedené obhajoby a zpracované
práce se komise rozhodla hodnotit studentku klasifikací velmi dobře.
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