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V teoretické části objasňuje témata jako cévní mozková příhoda a
vznik klinických příznaků, které se vztahují k práci, tzn. aplikace
botulotoxinu při léčbě spasticity. Hlavní částí je seznámení s
Frenchay Arm testem, který studentka využívá i v praktické části,
zabývá se formou hodnocení, zdali je lepší číselné nebo slovní. V
praktické části využila kvalitativní metody a to kazuistiky 2 pacientů,
u nichž provedla, na základě videa, specifikaci daných aplikovaných
svalů. Studentka názorně vše ukázala pomocí videodokumentace. Ve
výsledcích shrnuje zlepšení či zhoršení v úkolech vyplývajících z
Frenchay Arm testu. V závěru je řečena vhodnost použití testu i
aplikaci botulotoxinu. Studentka uvedla, že splnila cíle bakalářské
práce a odpověděla na její základní otázky. Studentka adekvátně
odpověděla na otázky vedoucího i oponenta bakalářské práce.
Vzhledem k tomu, že byla diskuze velmi krátká a nedostatečná a
prezentace nebyla dobrá, shodla se komise na horší známce, než
navrhuje vedoucí a oponent práce.
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