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Průběh obhajoby: Studentka představila svou bakalářskou práci týkající se využití

prvků konceptu Spiraldynamik v rehabilitaci pacientů s
hemiparetickým ramenem z pohledu ergoterapie. Seznámila komisi s
cílem své práce a stanovenými otázkami pro zpracování své práce.
Dále shrnula přehled problematiky a seznámila komisi s principy
konceptu Spiraldynamik. V rámci praktické části zpracovala tři
kazuistiky. Dělala vstupní i výstupní vyšetření a s probandy
pracovala 4 týdny 4-5x týdně po dobu 45 minut pod supervizí
vedoucí práce. Popsala cíle intervencí u jednotlivých probandů a
postup, jak lze stupňovat náročnost intervencí s využitím konceptu
Spiraldynamik. Představila kazuistiku jednoho probanda, na které
detailně popsala ergoterapeutické intervence. Prostřednictvím grafu
komisi názorně ukázala, jak se zlepšil jeden z probandů. Popsala nám
také odpovědi na otázky z dotazníku, který pacientovi dala. Na závěr
navrhla několik doporučení, jak navázat na tuto zpracovanou práci.
Přistoupila k zodpovězení otázek od oponenta. Popsala, že cíle si
studentka zvolila sama bez ohledu na to, jak jsou cíle stanovovány v
zařízení, kam probandi docházeli. Kineziologický rozbor detailně
nepopisovala, protože je téma ergoterapeutické a zaměřené na
provádění činností. Uvedla, že by se tento koncept dal využít také v
ergonomii, intervencích u osob s vadným držením těla a v řadě
dalších oblastech praxe. Předsedkyně komise se ptá studentky, zda
do práce zařadila nějaké ergoterapeutické hodnocení zaměřené na
kvalitu provádění činností, ze kterého by šel hodnotit efekt terapií.
Studentka odpovídá, že to neprovedla. Členka komise se ptala, zda
studentka zvažovala v práci popsat i schopnost probandů vnímat své
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tělesné schéma. Studentka toto nezvažovala, nicméně vedoucí práce
upozorňuje, že s tím se pracovalo v rámci přípravy horních končetin
před samotnou terapií.
Vedoucí práce dodává, že studentka v rámci vyšetření také natáčela
videozáznamy, což však studentka při své obhajobě nezaznamenala.
Komise se vzhledem k tomu, že práce neobsahuje žádné zásadní
chyby shoduje na hodnocení „výborně“.
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