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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a

informovala o motivaci pro výběr tématu. V teoretické části se
zabývala funkcí ruky, chirurgickou léčbou a ergoterapeutickou
intervencí. Seznámila komisi s cílem a hlavní otázkou své bakalářské
práce. Shrnula praktickou část, která byla realizována ve Vysokém
na Jizerou - Ústav chirurgie ruky. Studentka uvedla následný postup,
který byl realizován od začátku terapie, před operací, až do skončení
léčby. Zaměřovala se na použití různých testů u pacientů, následné
ergoterapeutické intervence, která spočívala v realizaci cvičební
jednotky jak v ústavu, tak i v domácím prostředí. Studentka
informovala o výsledcích, kterých u pacientů dosáhla. Prezentovala
úskalí, výhody a nevýhody testů a především subjektivní hodnocení
pacientů. Studentka se v práci zamýšlí nad možností působnosti
ergoterapeuta v Ústavu chirurgie ruky a celkové ergoterapeutické
intervenci u poranění ruky. Diskuse v práci není však dostatečná a
stejně tak obhajoba BP, kde nebyla zmíněna hlavní podstata, která se
týká ergoterapeutické intervence (dlahování, postupy). Studentka
uvedla, že splnila cíle bakalářské práce a odpověděla na základní
otázky bakalářské práce. Studentka adekvátně odpověděla na otázky
vedoucího i oponenta bakalářské práce.
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