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Průběh obhajoby: Studentka představila svou bakalářskou práci týkající se spolupráce

ergoterapeuta a fyzioterapeuta při nácviku personálních všedních
denních činností u pacientů s míšní lézí v krční oblasti. Na úvod
představila přehled problematiky a představila charakteristiku
pacientů se kterými pracovala. Cílem její práce bylo zmapovat práci
ergoterapeuta a fyzioterapeuta v různých fázích léčby těchto pacientů
a navrhnout model spolupráce těchto dvou profesí. Několik týdnů
prováděla zúčastněné pozorování a prostřednictvím dotazníku
nasbírala 39 výpovědí fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Představila
strukturu informací, které sbírala ve své práci. Komisi seznámila s
vybranými dílčími výsledky své práce – ergoterapeuti se věnují
zejména nácviku soběstačnosti, zatímco v tréninku mobility, přesunů
a lokomoce se práce ergoterapeuta s fyzioterapeutem prolíná.
Popsala, jak často a jakým způsobem spolu terapeuti komunikují v
různých zařízeních (Spinální jednotka Motol, Rehabilitační ústav
Kladruby, Centrum Paraple). Nejnižší míra spolupráce mezi
ergoterapeuty a fyzioterapeuty byla zjištěna v Kladrubech. Popsala
také faktory, které ovlivňují míru spolupráce mezi terapeuty včetně
toho, zda terapeut má vlastní počítač a pracovní stůl, díky kterému
právě ergoterapeuti mají více času na spolupráci. Studentka také
představila návrh modelu spolupráce prostřednictvím velmi pěkně
zpracovaného a přehledného grafu. Na závěr shrnula doporučení pro
zefektivnění spolupráce mezi ergoterapeutem a fyzioterapeutem u
dané cílové skupiny.
Přistoupila k zodpovězení otázky od oponenta. Nejvíce se studentce
líbila spolupráce terapeutů v Centru Paraple, kde dělají případové
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porady. Také ocenila způsob a načasování předávání informací mezi
terapeuty na spinální jednotce v Motole. Předsedkyně komise se ptá,
proč tak dobře funguje spolupráce v Centru Paraple a ne v
Kladrubech. Studentka odpovídá adekvátně – zohledňuje typ
zařízení, zdroj jejich financování apod.
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