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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Ergoterapie
Vedoucí: Mgr. Jaromíra Uhlířová
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Datum obhajoby : 08.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: 1. opravný termín
Průběh obhajoby: Diplomantka přistupuje k opravnému termínu obhajoby. Prezentuje

před komisí své téma práce - Dynamický Loewensteinský
ergoterapeutický kognitivní test u osob se získaným poškozením
mozku v produktivním věku. Studentka seznámila komisi s obsahem
své diplomové práce, představila svou teoretickou i praktickou část
práce. Studentka měla poměrně velké množství probandů, celkem 70,
rozdělených do 3 skupin, které se účastnili testování. Představila cíle
diplomové práce, hypotézy. V rámci obhajoby své práce studentka
stručně prezentovala výsledky výzkumu, představila problematické
oblasti testování. Ke konci studentka odpovídá na otázky vedoucí
práce a oponentky práce (obojí viz. přiložené posudky práce
vedoucího i oponenta). Studentka odpovídá na otázky částečně,
komise dává doplňující otázky, studentka je nediskutuje dostatečně.
Členka komise uvádí, že v práci se pořád vyskytuje poměrně velké
množství nepřesností, např. chybí důkladnější popis populace, míchá
se množství informací, dále studentka nevhodně srovnává skupinu
pacientů po iktu s pacienty po traumatu mozku. V práci chybí
vysvětlení grafů a vysvětlení výsledků. Z uvedených důvodů se
komise přiklání k výslednému hodnocení dobře.
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