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Studentka představila svou bakalářskou práci s využitím
powerpointové prezentace. Představila problematiku své práce
zaměřené na srovnání nástrojů pro využití stanovení cílů v
ergoterapii u pacientů po poškození mozku.
V přehledu problematiky představila, co je rozhodující při definování
cílů v rehabilitace (stádium onemocnění, pohled klienta, terapeuta,
výběr hodnocení). Dále zmínila nejčastěji používané hodnocení v
definování cílů dle provedené rešerše literatury.
Hlavním cílem práce bylo porovnat tři vybrané nástroje pro
stanovení cílů terapie v různých oblastech. Studentka představila
postup zpracování a výsledky práce (základní informace o vybraných
hodnoceních, jejich výhody a nevýhody). Podrobně popsala
hodnocení, které využila v praktické části práce: COPM, Kawa
model, Plánování zaměřené na člověka.
Přistoupila k zodpovězení otázek od vedoucího práce a oponenta.
Na otázky vedoucího práce reagovala adekvátně a přesně.
Na otázky oponenta práce reagovala:
1) adekvátně odůvodnila zařazení historie u hodnocení Plánování
zaměřeného na člověka do práce.
2) praktické vyzkoušení Kawa modelu – studentka si ho prakticky
vyzkoušela a reagovala na problematické situace při jeho použití u
pacientů po poškození mozku
3) otázka videonahrávek – studentka provedla reflexi k použití
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videonahrávek jak ze strany klientů i terapeutů
4) otázka propojení cílů z pohledu klienta a terapeuta – studentka
adekvátně reagovala
Komise se vzhledem ke kvalitě provedené obhajoby rozhodla
hodnotit studentku klasifikací výborně.
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