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Průběh obhajoby: Studentka představila svou diplomovou práci s využitím

powerpointové prezentace. Představila problematiku své práce
zaměřenou na polohování u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ve
slidech shrnující teoretickou část práce neměla odkazy na zdroje.
Cílem její práce bylo zjistit nejčastější způsob polohování u pacientů
po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi. Stanovila si tři
hypotézy. Provedla dotazníkové šetření, kdy oslovila ergoterapeuty z
iktových center v ČR. Odpovědělo jí 29 ergoterapeutů ze 32. Z
výsledků komisi seznámila s uvedeným vzděláním ergoterapeutů
pracujících v iktových centrech, se zdroji jejich poznatků k
polohování. Popsala, že ergoterapeut často polohují paretickou
končetinu do antispastické polohy. Uvádí, že pouze 55% iktových
center má polohovací řád. Dále vyhodnotila hypotézy – hlavní
hypotéza byla potvrzena. Hypotéza týkající se polohovacích
pomůcek se nepotvrdila, protože cca 68% iktových center uvedlo, že
nemá zakoupené polohovací pomůcky. Na závěr své obhajoby
adekvátně uvedla některá doporučení, které vyplývají ze zjištěných
informací. Přešla k otázkám od oponenta – uvedla i jednu z nově
navržených hypotéz.
Na dotaz týkající se důvodu, proč nebyla dotazována komplexní
cerebrovaskulární centra odpověděla, že se tak dohodla s vedoucí
práce. Proč tomu tak je, neví. Konkrétní návrhy polohovacích
pomůcek, kterými by měla všechna centra mít k dispozici, v práci
neuvedla. Na cílený dotaz člena komise odpověděla, že byl centra
měla mít k dispozici polohovací polštáře a klíny. Na další dotazy
reaguje částečně adekvátně. Na dotaz, zda informovala ergoterapeuty
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o výsledcích své práce, kteří jí poskytli informace, odpověděla, že
ne. Údajně o to nebyl moc projeven zájem. Studentce bylo
doporučeno prezentovat své výstupy práce a doporučení na nějaké
odborné konferenci.
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