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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
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Datum obhajoby : 15.06.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka obhajovala práci na téma "Problematika řízení automobilu

u pacientů po cévní mozkové příhodě - možnosti ergoterapeutické
intervence.". Studentka prezentovala důvod zvolení tématu,
seznamuje komisi s cévní mozkovou příhodou a jejím vlivem na
řízení automobilu. Studentka seznamuje komisi s cíli práce, které
následně prezentuje. Účastnila se programu Erasmus+ v Belgii, kde
probíhal sběr dat. Dále sběr dat probíhal v ČR pomocí dotazníkového
šetření, tak i absolvováním kurzu v autoškole. Studentka prokázala
vlastní intervenci při vytváření práce, nicméně nedokázala výsledky
zpracovat jednotlivě, ale provedla sumarizaci, která shrnuje přístup
ergoterapeutické intervenci v ČR a v Belgii. Studentka uvádí
zhoršené získávání dat v Belgii z důvodu neznalosti vlámského
jazyka a zároveň nedostatečných zjištěných informací od odborníků.
Studentka zodpověděla otázky od vedoucího a oponenta, odpovědi
jsou částečné, ale opět obecné. Nedokáže propojit obecné informace
s hodnocením či intervencí. Studentka nevyužila možnost rozhovoru
s odborníky, zpočátku využila dostatečných konzultací, poté zájem o
konzultace poklesl a poslední konzultace proběhla cca 14 dní před
odevzdáním.
Předsedkyně i celá komise postrádá specifické zaměření bakalářské
práce. Práce je napsána spíše povrchně, nezabývá se konkrétní
ergoterapeutickou intervencí (pouze kognitivní funkce, chybí
motorické funkce), chybí kompenzační pomůcky (úprava řízení),
apod. Obhajoba bakalářské práce studentky je nedostatečná, je spíše
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obecná, specifikaci o BP se dozvídáme z otázek vedoucího a
oponenta práce, sama studentka přiznává, že si uvědomuje
nedostatečnost práce.
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