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Student prezentoval komisi svou bakalářskou práci. Po prezentaci se
vyjádřila vedoucí práce a zhodnotila mimo jiné přístup studenta k
realizaci celé práce. Vytýká především formální stránku práce.
Následně v nepřítomnosti oponentky byl posudek přečten v plném
znění.
Student měl po té možnost vyjádřit k oběma posudkům, především k
posudku oponentky, která práci pro řadu nedostatků nedoporučila
práci k obhajobě. Student se k řadě připomínek vyjádřil, některé
akceptoval a upřesnil včetně zodpovězení dotazů, na druhou stranu
některé připomínky odmítá a dokládá, že uvedené v práci je správně

Průběh obhajoby:

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – diskuse k použitým terapeutickým postupům
Kohlíková – dotaz k pacientce, dotaz a diskuse k nálezům u
pacientky; dotaz k některým nálezům při vyšetření; dotaz k vlivu
kouření u pacientky
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta při
prezentaci, která byla na velmi dobré úrovni, zhodnotila rovněž
schopnost reagovat na položené dotazy a úroveň diskuse, která v
rámci obhajoby proběhla.
Komise žádá, aby nepřesnosti (překlepy), nejasnosti byly zaneseny
do errat.
Prezentace a veřejná diskuse probíhaly v jazyce anglickém.
Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm dobře
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