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

představila svou teoretickou i praktickou část práce zaměřenou na
funkční elektrickou stimulaci (FES) paretické horní končetiny u
pacientů po cévní mozkové příhodě. Na úvod se zabývala
představením FES, zařadila i videoukázku terapie. Následně blíže
popisuje metodologii diplomové práce, hypotézy i výsledky
výzkumu. Zároveň uvádí, že výsledky nejsou statisticky
signifikantně významné. Diplomantka v práci zpracovala kazuistiky,
které v rámci obhajoby stručně představila. Závěrem kromě jiného
uvádí, že FES je využitelná v rámci ergoterapie, nutná je individuální
indikace. Výhodou je pozitivní vizuální zpětná vazba FES pro
pacienta a vliv na jeho motivaci. Diplomantka závěry diskutuje. V
přehledných grafech a tabulce kvalitně prezentovala výsledky dle
otázek vedoucího práce. K otázce oponenta na nejednotnost
používání termínu odkazuje i na konkrétní zdroj, kde je diskutovaná
nejednotnost používaných termínů v oblasti robotické
rehabilitace/techniky apod. Věcně a uspokojivě zodpověděla i na
další otázky vedoucího a oponenta diplomové práce. Členové komise
se shodují, že obhajoba byla velmi kvalitní, diplomová práce je
inovativní a téma náročné. I přes problematickou terminologickou
stránku diplomové práce je patrná kvalitní odbornost studentky a její
přístup ke zpracovávané problematice. Diplomová práce je prakticky
velmi přínosná, protože zatím studie k tématu nejsou dostupné.
Vzhledem k výše uvedeným faktům je výsledné hodnocení velmi

30781270 - 473094 - Zuzana Pilsová



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 473094/..... NMgr

dobře. 

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

Členové komise: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. ............................

 Mgr. Anna Krulová ............................

 Mgr. Jaromíra Uhlířová ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

30781270 - 473094 - Zuzana Pilsová

http://www.tcpdf.org

