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Průběh obhajoby: Studentka představila svou bakalářskou práci týkající se Poruch

sensorické integrace (SI) dětí z pohledu ergoterapie. Shrnula přehled
problematiky a vytyčila oblasti, kterými se práce zabývá. Podrobně
představila poruchy senzorické integrace a její rozdělení. Cílem
práce bylo představení si jako ucelené metody diagnostiky a terapie
poruch SI. Studentka dále popsala metodologii práce, zpracovala 2
kazuistiky ze zařízení Play SI. Zaměřila se na děti s dyspraxií a
poruchou senzorické modulace, zejména taktilní defenzivnost.
Sestavila senzorický profil, využila test klinické observace. Na
základě vyšetření stanovila krátkodobé a dlouhodobé cíle.
Prezentovala výstupy z intenzivních terapeutických bloků. Na závěr
terapeutického bloku uvedla změny v rámci senzorického chování
dítěte. V diskuzi práce diskutovala dopady poruch SI na kvalitu
života dítěte i jeho rodiny, komentovala situaci v ČR, podotkla úskalí
diagnostiky a reflexi práce s pacienty a terapeutického programu.
Závěry a doporučení práce studentka prezentovala velmi přehledně,
uváděla srovnání se zahraničními studiemi, uváděla své vlastní
doporučení, zejména možnosti práce s dětmi v domácím prostředí a
úpravu domácího prostředí. Na otázky od oponenta práce odpovídala
velmi konkrétně, diskutovala záznam cílů dle metody SMART, dále
argumentovala výběr dvou chlapců ve věku pěti let, hlediska výběrů
cílů práce, možnosti spolupráce. Dále studentka vysvětlovala výběr
dyspraxie a taktilní defenzivnost. Studentka zhodnotila výhody a
nevýhody nepřítomnosti doprovodu rodičů během terapií. Na závěr
obhajoby prezentuje SWOT analýzu SI.
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