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Datum obhajoby : 27.06.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce,

představila svou teoretickou i praktickou část práce. Studentka
prezentovala před komisí své téma práce-Využití Mirror therapy u
pacientů po poškození mozku z pohledu ergoterapeuta. Na úvod se
zabývala metodou a jejím vznikem, základními principy Mirror
therapy (MT) a využitím u různých pacientů. Představila cíle
diplomové práce - Zjistit, zda je metoda MT využitelná v
neurorehabilitaci. Studentka v rámci praktické části práce pracovala
se skupinou 16 pacientů. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin -
skupina, která podstoupila terapii běžnou a skupina, která navíc
obdržela terapii MT. Představuje jaké metody měření a sběru dat
využila pro statistiku. V rámci obhajoby své diplomové práce
studentka prezentovala výsledky, kdy poukazuje na významné
rozdíly u pacientů kteří obdrželi MT - jejich zlepšení bylo výraznější
a to se statistickou významností. Ke konci obhajoby studentka
zodpověděla otázky vedoucí práce a oponentky práce (obojí viz.
přiložené posudky práce vedoucího i oponenta). Studentka poukazuje
také na zpracovaný manuál, který je součástí práce.
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