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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka na úvod představila Huntingtonovu chorobu, která je

ústředním tématem práce. Představila roli ergoterapeuta v intervenci
osob s tímto onemocněním. Popsala rozbor teoretické části a postup
své práce, který vedl ke splnění cílů. Čerpala především ze
zahraničních zdrojů, kde ergoterapeuti pracují s těmito pacienty.
Studentka také absolvovala rekondiční pobyty pořádané Společností
pro pomoc při Huntingtonově chorobě v ČR.
V praktické části studentka využila znalosti nabité během studia,
využila účelového výběru pro svůj malý výzkum. Jako nástroje sběru
dat využila dotazníky vyplněné s pacienty s Huntingtonovou
chorobou na rekondičních pobytech. Představila výsledky, které se
úzce vztahují k práci ergoterapeuta - oblast běžných činností a
problémy v jejich provádění včetně nedostatečného využívání
kompenzačních pomůcek. Také poukázala na výsledky testování
kognitivních funkcí testem MMSE a úskalí tohoto hodnocení. Dále
využila Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání, jež odráží
subjektivní vnímání výkonu pacienta.
Na závěr studentka uvedla, že splnila cíle bakalářské práce, kdy
odpověděla na základní otázku bakalářské práce, diskutuje roli
ergoterapeuta v zahraničí a nedostatku české literatury.
Studentka adekvátně odpověděla na otázky vedoucího i oponenta
bakalářské práce.
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