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Průběh obhajoby: Studentka na úvod představila téma své bakalářské práce zaměřené

na ergoterapeutickou intervenci pacientů s Rettovým syndromem.
Popsala motivaci k výběru tématu,rozbor teoretické části a postup
své práce, který vede ke splnění cílů. Jedním z cílů je vytvoření
informačního letáku. Otázkou je jaké možnosti má ergoterapie v
intervenci pacientů s Rettovým syndromem. Studentka shrnula
základní metody, které lze u těchto pacientů využívat a jež čerpala z
literatury.
V praktické části studentka využila znalosti nabité během studia,
využila účelový výběr pro svůj malý výzkum. Jako nástroje sběru dat
využila pozorování terapie pacientů s Rettovým syndromem. V práci
uvádí kazuistiky dvou dívek s Rettovým syndromem - při obhajobě
shrnula nejvýznamnější symptomy a problémové oblasti klíčové pro
ergoterapeutickou intervenci. Představila cíle a plán terapie, které
sama stanovila a také sama aplikovala metody intervence v rámci své
praxe.
Na závěr studentka uvedla, že splnila cíle bakalářské práce, kdy
odpověděla na základní otázku bakalářské práce. Uvádí a diskutuje
také úskalí práce s těmito pacienty, úskalí hodnocení přínosnosti
terapie a faktory, které ovlivňují volbu a plán terapie.
Studentka adekvátně odpověděla na otázky vedoucího i oponenta
bakalářské práce.
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