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Průběh obhajoby: Studentka seznamuje komisi s hodnocením předpracováních

dovedností dle Jacobsové. Blíže představuje praktickou část práce,
vytvořené modifikované hodnocení pro pacienty po poškození
mozku. Diplomantka navrhla pomůcky k hodnocení, které přináší
pro ukázku k obhajobě. V praktické části diplomantka aplikovala
hodnocení u 8 respondentů bez funkčního poškození a na 8
pacientech po poškození mozku, srovnává výsledku obou skupin.
Studentka uvádí, že splnila cíle bakalářské práce a odpověděla na
základní otázky bakalářské práce. Studentka adekvátně odpověděla
na otázky vedoucího i oponenta bakalářské práce.
Členka komise se dále doptává na konkrétní modifikace, které
studentka provedla, chybí víc informací ohledně těchto modifikací v
diskusi práce, konkrétně podrobnější popis a diskuse nad vytvořeným
hodnoceným, důvody, proč a jak modifikovala test pro danou cílovou
skupinu, problémy, se kterýma se při zpracování práce potýkala atd.).
Studentka adekvátně odpovídá. 
Komise se shoduje na faktu, že práce je výborná, jsou popsané
informace jak v teoretické tak v praktické části práce, ale z
formálních důvodů a také vzhledem k nedostatečné v diskusi, ve
které chybí zdůvodnění modifikace jak u přidaných prvků, tak u
změněné části metodiky vzhledem k jiné cílové skupině občanů, je
výsledné hodnocení velmi dobře. 
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