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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Ergoterapie
Vedoucí: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
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Datum obhajoby : 09.06.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka na úvod představila své téma bakalářské práce - arteterapie

a Kawa model, jejich vzájemné porovnání a vztah k ergoterapii.
Popsala rozbor teoretické části a postup své práce, který vede ke
splnění cílů. Ve své prezentaci představila základní pojmy -
vizualizační metody, arteterapie a Kawa model. Představení bylo
obsáhlé, studentka zde uvádí velké množství informací, které nelze
jednoduchým způsobem vysvětlit. Neopomíjí však vyzdvihnout
důležité body.
V praktické části studentka využila znalosti nabité během studia,
využila příležitostného výběru pro svůj malý výzkum. Jako nástroje
sběru dat využila práci se 7 pacienty vizualizačními technikami,
formou tématu ostrova a především řeky v pojetí arteterapeutickém a
Kawa modelu. 
Na závěr studentka uvedla, že splnila cíle bakalářské práce, kdy
odpověděla na základní otázku bakalářské práce - jak propojit
techniky arteterapie a Kawa modelu a sloučením lze lépe nahlížet na
situaci pacienta. Tyto metody mají jak diagnostický, tak terapeutický
materiál. Uvedla úskalí metody - časová náročnost, ale zároveň
přednosti - vhodná i pro těžce postižené pacienty.
Studentka adekvátně odpověděla na otázky vedoucího i oponenta
bakalářské práce.
Předsedkyně komise s oponentem spekuluje o složitosti práce a o
přínosu pro ergoterapii a srozumitelnost pro ergoterapeuta. Studentka
propojila velké množství informací, které jsou odborností mimo
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zorné pole ergoterapeuta a nevyužívá ergoterapeutickou terminologii,
spíše jazyk jiných profesí.
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