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Průběh obhajoby: Studentka v úvodu vysvětluje, proč zpracovala toto téma. Popisuje

cíle práce a metodologii. Zdůvodňuje výběr organizace, ve které
sbírala data. Představuje kategorizační systém v rámci jejího
metodologického postupu, měla stanovených celkem 11 hypotéz.
Výsledky práce prezentuje ústně s využitím přehledných grafů.
Studentka vede velmi kvalitní diskuzi jejích výsledků. Popisuje,
jakým způsobem vyhledávala organizace, ve kterých následně sbírala
data. Shrnuje závěr práce – rozšířit nabídku služeb, provázat je.
Zdůrazňuje postavení ergoterapeuta. Odpovídá na otázky oponenta
práce i členů komise vhodnou formou. Je dotázána na financování
terapií ze strany klientů i ze strany organizace. Studentka prokázala
dostatečné znalosti této problematiky. Proběhla diskuze o časovém
aspektu práce s klienty. Byla upozorněna členkou komise, že není
možné tvrdit, že byly vyvráceny hypotézy vzhledem k množství
probandů. Bylo jí doporučeno na téma navázat v diplomové práci.
Byla dotázána, co patří do kategorie získaných poškození mozku.
Studentka odpovídá správně. 
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