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Identifikační číslo studenta: 51620689

Typ studijního programu: bakalářský
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Identifikační čísla studia: 509981

Název práce: Ergoterapeutické vyšetření osob s Guillain-Barré syndromem v
produktivním věku se zaměřením na možnosti jejich pracovního
uplatnění

Pracoviště práce: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
(11-00640)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. Kateřina Rybářová
Oponent(i): Bc. Olga Nováková, M.Sc.

Datum obhajoby: 22.06.2020 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila svou bakalářskou práci týkající se

ergoterapeutického vyšetření osob s Guillain-Barré syndromem v
produktivním věku. V úvodu charakterizuje dané onemocnění.
Seznámila členy komise s cíli své bakalářské práce a s postupem
zpracování praktické části práce. Udělala tři podrobné kazuistiky s
využitím řady standardizovaných i nestandardizovaných hodnotících
nástrojů. V prezentaci uvádí konkrétní příklady např. silných a
slabých stránek. Přehledně, jasně a adekvátně prezentuje výstupy své
práce a vyjadřuje se k otázkám, které pro svou práci stanovila.
Vhodně diskutuje své poznatky z realizace praktické části s
informacemi z nastudované literatury. Uvádí i imitace své práce a
navrhuje způsoby, jak by mohlo být postupováno ještě lépe při
zpracovávání její práce. Výstupy práce jsou již nyní využívány ve
výuce ergodiagnostiky a pracovní rehabilitace. Další návrhy
studentky jsou adekvátní. Prezentovala i zpětnou vazbu od studentů,
kteří si měli možnost pročíst první kazuistiku.
Předsedkyně komise oceňuje aktuální zdroje v práci – včetně článku
týkajícího se zaměření práce studentky ve vztahu ke koronaviru, což
je nyní velmi aktuální. Na otázky od vedoucí i od oponentky reaguje
správně.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

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

Členové komise: Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. ............................

 Bc. Olga Nováková, M.Sc. ............................

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

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

 Mgr. Bc. Jitka Sýkorová ............................
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