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Průběh obhajoby: Studentka představila svou bakalářskou práci týkající se

soběstačnosti osob s roztroušenou sklerózou z pohledu ergoterapeuta.
Shrnula přehled problematiky. Cílem práce bylo zmapovat
problémové oblasti v běžných denních činnostech osob s
roztroušenou sklerózou. Zpracovala dotazník a tři kazuistiky
probandů s roztroušenou sklerózou, u kterých využila COPM a
Dotazník únavy Fatigue Severity Scale. Postup sběru dat i jejich
zpracování detailně popsala. Představila vybrané výsledky z
dotazníkového šetření s využitím grafu a tabulek. Zjistila, že
nejčastěji mívají tito probandi problémy např. s nakupováním.
Většina probandů neměla žádnou zkušenost s ergoterapií, nicméně
by o ni měla zájem, jak vyplývá ze zjištěných dat. Představila i
zjištěné hlavní cíle probandů z kazuistik. Uvedla nedostatky při
zpracování dotazníku. Výstižně shrnula závěry své práce.
Přistoupila k zodpovězením otázek od vedoucí práce. Uvedla
konkrétní omezení ADL u cílové skupiny i dle tíže onemocnění.
Doporučila by daným probandům zejména trénink provádění ADL v
reálném či cvičném prostředí a zaměřit se na kompenzační strategie.
Studentka zjistila, že probandi měli problémy zejména v přípravě
jídla, nikoliv nejvíce v domácích pracích. Potvrdilo se jí očekávání v
problematické chůzi. Na otázky oponentky odpověděla, že se
domnívá, že dotazník se dostal k dané cílové skupině dobře
vzhledem k zastoupení daných pracovišť v republice. Mohla by také
využít unii Roska. Mohla by využít ještě Barthel Index, ale nemá
výraznou vypovídající hodnotu. FIM je chráněný licencí a
nezahrnuje instrumentální ADL. Dotazník zájmů či strukturu dne by
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také mohla využít, aby zjistila, jak je ovlivňuje únava. FSS zvolila
vzhledem ke snadné a rychlé administraci.
Na dotaz týkající se Kurtzkého škály udává, že cíleně nevyhledávala
informace k porovnání.
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