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Datum obhajoby : 09.06.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka na úvod představila podstatu onemocnění CMP, kterým se

v práci zabývá. Dále představila cíl své bakalářské práce a vytvořený
manuál pro pacienty na lůžkách včasné rehabilitace. Popsala rozbor
teoretické části a postup své práce, který vedl ke splnění cílů.  
V praktické části studentka využila znalosti nabité během studia,
využila účelový výběr pro svůj malý výzkum. Jako nástroj sběru dat
využila dotazníkové šetření pacientů v chronické fázi onemocnění
ohledně intervence, která jim byla poskytnuta v akutní fázi
onemocnění. Dále představila vytvořený manuál, který seznamuje
pacienty se zásadami, které v rámci svého onemocnění musí
dodržovat, nebo které jim pomůžou zvládat problémy spojené s
onemocněním. Součástí manuálu jsou kontakty na další odborníky a
organizace, na které se pacient může v budoucnu obrátit.
Na závěr studentka uvedla, že splnila cíle bakalářské práce, kdy
odpověděla na základní otázku bakalářské práce, představila některé
body z diskuze, věnované jiným zdrojům, které také poskytují
podobné informace pacientům.
Studentka adekvátně odpověděla na otázky vedoucího i oponenta
bakalářské práce.
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