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Průběh obhajoby: Studentka v úvodu obhajoby předkládá tištěné materiály s

fotografiemi ilustrujícími propulzní mechaniku, které využívala pro
hodnocení vzorů ovládání mechanického vozíku jejích probandů.
Uvádí důvody aktuálnosti tématu, představuje cíle práce, metodologii
a výsledky práce. Využívala nástroj DASH, hodnocení STEPS,
videozáznamy atd. Výsledky jednotlivých klientů prezentuje slovně s
využitím fotografií vhodným způsobem, přehlednou formou. Hovoří
plynule, strukturovaně, udržuje oční kontakt s komisí, při prezentaci
využívá vlastních psaných poznámek. Uvádí, že hypotézy jsou
potvrzeny její prací částečně. Diskutuje o zásadním vlivu
ergoterapeuta na stereotyp jízdy na vozíku u pacientů po poškození
míchy. Přechází k odpovídání na otázky oponenta týkající se
funkčního nástroje, který by byl využitelný v praxi. Studentka
správně odpovídá i na další otázku oponenta, kde vysvětluje, že v
metodologii neměla volit hypotézu, ale výzkumnou otázku. Popisuje,
s kolika probandy pracovala. Člen komise (oponentka práce)
komentuje, že v práci chyběl řádný popis metodologie a výběru
probandů zařazených do její praktické části. Studentce bylo
doporučeno publikovat výsledky její práce. Je dotázána na diagnózy,
které také patří do skupiny získaných poškození míchy. Předseda
komise komentuje, že problematika prevence měla být samostatnou
kapitolou teoretické části práce. 
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