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Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Ergoterapie
Identifikační číslo studia: 393754
Datum zápisu do studia: 25.09.2012

Název práce: Trénink kognitivních funkcí po poškození mozku s využitím Vienna
Test System Schuhfried

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Ergoterapie
Vedoucí: Bc. Alice Oktábcová
Oponent(i): Mgr. Zuzana Piťhová

Datum obhajoby : 06.06.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka nejdříve uvedla komisi do problematiky o poškození

mozku z hlediska poruchy kognitivních funkcí a jejich tréninku
pomocí počítačových programů. Shrnuje výhody a nevýhody využití
počítačových programů v terapii. Konkrétní program využitý v
bakalářské práci je Cogniplus. Studentka uvádí specifikaci tohoto
programu, jednotlivé podprogramy využité v terapii kognitivních
funkcí a možnosti ovládání. Studentka seznámila komisi s cílem a
základní otázkou bakalářské práce. Pro sběr dat využila kvalitativní
výzkum za použití 2 kazuistik. S pacienty pracovala 10x po dobu 2
měsíců se zaměřením na problematické oblasti kognitivních funkcí.
Ke specifikaci problémových oblastí použila MOCA test a
Adenbrookský kognitivní testu. Studentka informovala komisi o
konkretizaci výběru pacientů a v závěru o výsledcích z jednotlivých
terapií. Z terapií vyplynuly další výhody a nevýhody programu
Cogniplus, které studentka shrnuje. Studentka uvádí, že splnila cíle
bakalářské práce a odpověděla na základní otázky bakalářské práce.
Studentka adekvátně odpověděla na otázky vedoucího i oponenta
bakalářské práce.

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