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Adaptovaných postupů při provádění personálních všedních denních
činností u pacientů s hemiparézou. Podtitul: Nácvik oblékání s
využitím videomanuálu u pacientů s hemiparézou. Shrnula přehled
problematiky a vytyčila oblasti, kterými se práce zabývá. Cílem
práce bylo vytvoření přehledu strategií vhodných k nácviku oblékání
u pacientů s hemiparézou zaměřených na adaptaci provádění ADL a
zpracování videozáznamu, který dal vzniknout výslednému
videomauálu. Studentka popsala metodologii své práce, využila
strukturovaný rozhovor s probandy po shlédnutí videomanuálu.
Výsledkem práce je tedy videomanuál s popisem 21 aktivit týkající
se položek oblékání a svlékání a dalších možností využitelnosti v
praxi. Studentka prezentovala doporučení na úpravu videomanuálu
na základě svých dosavadních zkušeností z průběhu zpracování
práce. Studentka odpovídala na otázky oponenta, zda by
videozáznam využila i na terapeutické účely, přehledně argumentuje
své odpovědi. Dále odpovídá na možnosti adaptace aktivity oblékání
dolní poloviny těla, aby byla pro pacienta samostatně proveditelná.
Zmiňuje důležitost adaptace aktivity a prostředí u konkrétního
pacienta.
Komise se na základě nedostatků v popisu zpracování praktické části
práce a nezařazení ukázky videozáznamu v rámci obhajoby
přiklonila k hodnocení známkou „velmi dobře“.
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