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Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Ergoterapie
Identifikační číslo studia: 440355
Datum zápisu do studia: 30.06.2014

Název práce: Využití testu Funkční míra nezávislosti a Míra hodnocení funkčního
stavu na oddělení akutní lůžkové rehabilitace u pacientů po
poškození mozku

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Ergoterapie
Vedoucí: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Anna Krulová

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 téma své práce: Využití testu FIM+FAM u
pacientů na lůžkovém oddělení. Představila motivaci a cíle
diplomové práce - ověřit využitelnost testu FIM+FAM u pacientů po
poškození mozku na lůžkovém oddělení. Při stanovení hypotéz své
práce vycházela ze studií především z Velké Británie. Práce má
kvantitativní charakter zpracování dat, ale studentka využila také
pozorování. Studentka v rámci praktické části práce pracovala s 15
pacienty, které hodnotila zmíněným testem. 
V rámci obhajoby své diplomové práce studentka prezentovala
manuál k testu FIM FAM
Studentka shrnula také úskalí, se kterými se setkala při zpracovávání
práce, např. nejednotná terminologie, rozšířené hodnocení ADL,
které e na akutní lůžka příliš nehodí, ale je to dobrovolná součást
testu, nebrání tedy jeho využívání. Doporučila také interprofesní
hodnocení pomocí tohoto testu, které je také doporučeno samotnými
autory testu. Ke konci obhajoby studentka zodpověděla otázky
vedoucí práce a oponentky práce (obojí viz. přiložené posudky práce
vedoucího i oponenta).

53127467 - 440355 - Bc. Anna Stiborová



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 440355/..... NMgr

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

Členové komise: Mgr. Anna Krulová ............................

 Ing. Bc. Zuzana Drábová ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

53127467 - 440355 - Bc. Anna Stiborová

http://www.tcpdf.org

