
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 440789/..... NMgr

Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2015/2016

Student: Bc. Kristýna Hoidekrová
Datum narození: 25.03.1991
Identifikační číslo studenta: 57105991

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Ergoterapie
Identifikační číslo studia: 440789
Datum zápisu do studia: 09.07.2014

Název práce: Metodika práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou

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

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 práce - intervence ergoterapeuta u
pacientů s myoelektrickou protézou. Představila motivaci k tématu -
rozvoj robotické terapie a potažmo myoelektrických protéz, rozvoj
práce ergoterapeuta v oblasti ortopedické protetiky a dále cíle
diplomové práce - vytvoření metodiky práce ergoterapeuta u
pacientů s myoelektrickou protézou.   
Studentka v rámci praktické části práce využila pozorování při práci
s pacienty a rozhovory.
V rámci obhajoby své diplomové práce studentka prezentovala
výsledky práce - vytvořila vztahové rámce pro intervenci
ergoterapeuta a pro ergoterapeutické vyšetření. Studentka v rámci
své práce navštívila pobočku firmy Otto Bock v Berlíně, aby získala
další podstatné informaci pro svou práci. Představuje stručně
vytvořenou metodiku pro práci ergoterapeuta v jednotlivých fázích
protézování. V metodice je také část věnovaná nácviku úchopů s
protézou. Doporučení studentky je v doplnění metodiky i o část
věnovanou práci fyzioterapeuta. Dále by bylo vhodné metodiku
rozšířit pro odbornou veřejnost a přispět tak k rozvoji péče o tyto
pacienty a práci ergoterapeuta.
Ke konci obhajoby studentka zodpověděla otázky vedoucí práce a
oponentky práce (obojí viz. přiložené posudky práce vedoucího i
oponenta).

57105991 - 440789 - Bc. Kristýna Hoidekrová



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 440789/..... 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)

57105991 - 440789 - Bc. Kristýna Hoidekrová

http://www.tcpdf.org

