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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce,

představila svou teoretickou i praktickou část práce. Práce je
zaměřena na hodnocení PEDI-CAT a jeho využití v ergoterapii u
pacientů s diagnózou meduloblastom. Na úvod se zabývala
představením testu. Následně blíže popisuje empirickou část práce,
výzkumné otázky, cíle práce. Diplomantka prováděla předvýzkum na
zdravé populaci, následně výzkum u dětí s diagnózou meduloblastom
v různých fázích léčby. V praktické části popsala tři podrobné
kazuistiky. Zdůrazňuje jedinečnost testu a zmiňuje, že test není zatím
v České republice zaveden do praxe, uvádí proto dále doporučení. Ke
konci obhajoby studentka zodpověděla otázky oponentky práce, viz.
přiložené posudky práce vedoucího i oponenta. Studentka poukazuje
také na zpracovaný manuál, který je součástí příloh diplomové práce.
Členka komise dodává, že studentka v práci uvádí nesprávně
kvalitativní výzkum, ale při obhajobě správně odpovídá na otázky
komise a opravuje se, že je to práce rešeršní. Členové komise se
shodují na faktu, že práce je inovativní a přínosná nejen vzhledem k
samotnému testu, ale také k výběru diagnózy(pacientů), se kterýma
studentka pracovala pro vypracování kazuistik. Přiklání se proto k
hodnocení výborně.
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