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Bc. Jan Vopátek
Aplikace a ověření programu sebeobrany pro pacienty psychiatrické léčebny
Hlavním cílem práce je uplatnění výukového programu, vytvořeného
v bakalářské práci, v době léčby závislostí pacientů v psychiatrické léčebně
Červený Dvůr. Dále práce zajišťuje vhodnost výukového programu v době
léčby závislosti, ověření naučených pohybových dovedností a jejich eventuální
začlenění ve volném čase pacientů doporučení cvičení blízkému okolí
pacientů, zájem o program v dalších psychiatrických léčebnách.
Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Otázka 1: Jaké motivační techniky byly použity pro to, aby více účastníků dokončilo Vámi navržený projekt sebeobrany?
Otázka 2: Domníváte se, že je vhodné do programů v psychiatrických léčebnách pro léčbu závislostí zařadit takto Vámi
navržený program sebeobrany? Proč

Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Velmi dobře
Navržený klasifikační stupeň:
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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