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Student: Bc. Hana Kaňková
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Identifikační číslo studenta: 49206814

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Ergoterapie
Identifikační číslo studia: 440759
Datum zápisu do studia: 30.06.2014

Název práce: Objektivizace jemné motoriky u pacientů po traumatickém poškození
mozku pomocí testu Purdue Pegboard

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Ergoterapie
Vedoucí: Mária Krivošíková
Oponent(i): Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.

Datum obhajoby : 28.06.2016 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 zaměřené na Objektivizaci jemné
motoriky u pacientů po traumatickém poškození mozku pomocí testu
Purdue Pegboard. Představila cíle diplomové práce - stanovení
norem pro test Purdue Pegboard (PP)pro českou populaci pacientů po
traumatickém poškození mozku a ověření využitelnosti testu.  
Studentka v rámci praktické části práce pracuje s pacienty po TBI ve
věku 22-40 let a zpracovává nasbíraná data u pacientů, uvádí
jednotlivé kazuistiky. Popisuje výsledky své práce a potvrzení nebo
částečné potvrzení stanovených hypotéz.  
Studentka shrnula závěry své práce, tedy že je potřebné pracovat s
normami pro českou populaci a také to, že při využití testu PP u
pacientů po TBI je vhodné kombinovat testování s dalšími
objektivními metodami.
Ke konci obhajoby studentka zodpověděla otázky vedoucí práce a
oponentky práce (obojí viz. přiložené posudky práce vedoucího i
oponenta). Při závěrečném hodnocení komise přihlédla k posudkům
vedoucího a oponenta práce.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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