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představila teoretickou i praktickou část práce. Práce je zaměřena na
pacienty s Huntingtonovou chorobou. Diplomantka uvádí, že zvolila
mapovací typ výzkumu s prvky výzkumu korelačního. Prováděla
rozhovory s pacienty a jejich pečujícími, kdy následně sbírala data i
formou dotazníku. Prezentuje hlavní výsledky formou grafů –
problematické oblasti ve výkonu zaměstnávání, kde nejvíc problémů
se ukazuje u těchto pacientů s výkonem instrumentálních běžných
denních aktivit. Přehledně prezentuje výsledky i formou oblaka
odpovědí. Diskutuje dále důvody, proč pečující uvádí víc problémů
ve výkonu zaměstnávání než pacienti. Dále se zaměřuje na výsledky
tetu MoCA a dotazníku pro pečující BADLS-CZ. Uvádí výsledek
výpočtu Spearmanova korelačního koeficientu. Přinesla na ukázku
komisi edukační materiál pro pacienty s Huntingtonovou chorobou,
který v rámci diplomové práce vytvořila. Popisuje závěry práce a
doporučení. Zodpověděla adekvátně na otázky oponentky diplomové
práce. Komise se shoduje, že se jedná o nadprůměrnou práci a
hodnotí ji známkou výborně. 

Výsledek obhajoby: výborně

Předseda komise: doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. ............................

Bc. Jitka Sýkorová



Číslo zápisu / číslo ve spisu: 510701/.....

Členové komise: doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc. ............................

 MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D. ............................

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

 Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. ............................

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bc. Jitka Sýkorová

http://www.tcpdf.org

