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Datum obhajoby : 17.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Student představil komisi svou diplomovou práci, představil cíle,

metodické postupy a výsledky ke kterým řešením dospěl. Po
prezentaci byl posudek vedoucího práce a oponentky přečten v
plném znění. Student se poté vyjádřil k oběma posudkům a dále
zodpovídal otázky, které byly součástí posudků. 

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:

Pavlů – (1) virtuální realita v budoucnosti fyzioterapie; (2) motivace
pro výběr tématu

Nováková – (1) doplnění metodiky – virtuální realita byla součástí
druhého měření?; (2) jaká je představa studenta o možném účinku
virtuální reality na mechanizmus posturální stability; 

Šorfová – (1) dotaz na jednotlivé parametry měřené v rámci
posturální stability

V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta při
prezentaci, zhodnotila rovněž schopnost reagovat na položené dotazy
a úroveň diskuse, která v rámci obhajoby proběhla.

Prezentace a veřejná rozprava probíhaly v anglickém jazyce.

Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm výborně

Výsledek obhajoby: excellent

Bc. Saad Khazim D Al Amri
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