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Forma studia: prezenční
Studijní obor: Ergoterapie
Identifikační číslo studia: 405944
Datum zápisu do studia: 11.07.2013

Název práce: Ergoterapie u pacientů po nádorovém onemocnění prsu
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Ergoterapie
Vedoucí: Mgr. Jaromíra Uhlířová
Oponent(i): Bc. Tereza Svobodová

Datum obhajoby : 06.06.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka informovala komisi o problematice obsahu své bakalářské

práce a informovala o motivaci pro výběr tématu. V teoretické části
se zabývá popisem nádorového onemocnění prsu a hlavně
rehabilitační péči, kde se uplatňuje ergoterapie v onkologii a u
pacientek po karcinomu prsu. Studentka informovala komisi o
možných zahraničních studiích, kde ergoterapeut u karcinomu prsu
působí. Studentka seznámila komisi s cílem a hlavní otázkou své
práce. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření a kazuistiky.
Dotazníkové šetření probíhalo po dobu 2 měsíců. Studentka zmínila
pozitivní ohlas a zpětnou vazbu u celkem 75 respondentek. Výsledky
studentka prezentovala pomocí tabulek. V praktické části jsou
uvedeny i 2 kazuistiky, kde proběhlo vyšetření a následná terapie s
instruktáží. V závěru studentka uvedla porovnání získaných
informací se zahraničními studiemi a další možnou spolupráci s
fyzioterapeutem. Studentka uvedla, že splnila cíle bakalářské práce a
odpověděla na základní otázky bakalářské práce. Studentka
adekvátně odpověděla na otázky vedoucího i oponenta bakalářské
práce.

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. ............................

Členové komise: Bc. Alžběta Čábelková ............................

12659772 - 405944 - Petra Kejdanová



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 405944/..... Bc

 Bc. Tereza Svobodová ............................

 Mgr. Jaromíra Uhlířová ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

12659772 - 405944 - Petra Kejdanová

http://www.tcpdf.org

