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Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortotik - protetik
Identifikační číslo studia: 445969

Název práce: Vliv některých typů běžné a ortopedické obuvi na postavení dolních
končetin u dětí

Pracoviště práce: Fyzioterapie
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Ing. Pavel Černý, Ph.D.
Oponent(i): PaedDr. Zdeněk Šolc

Datum obhajoby : 13.05.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka prezentovala komisi svou bakalářskou práci. Po prezentaci

seznámil komisi vedoucí práce a následně vystoupil oponent se svým
posudkem.
Studentka dále měla možnost vyjádřit se k oběma posudkům a po té
zodpovídala dotazy, které byly v posudku oponenta položeny.

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:

Pavlů – poukazuje na chybění metodiky práce; žádá vysvětlení
postupů, které při realizaci práce byly použity; poukazuje na
poměrně malý rozsah práce; dotaz k závěrům, které byly v prezentaci
uváděny – především ke korekci
Pulpán- dotaz k varozitě a valgozitě
Černý – diskuse k rozsahu
Šnytr – připomínka k terminologii
Čichoň – připomínka k rozsahu práce, připomínka k cílům práce

V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studentky při
prezentaci, která byla na velmi solidní úrovni, zhodnotila rovněž
schopnost reagovat na položené dotazy a úroveň diskuse, která v
rámci obhajoby proběhla. I přes to, že komise měla řadu připomínek
k práci, která byla na velmi nízké úrovni, velmi pozitivně hodnotila
schopnost vypořádat se s položenými dotazy a s úrovní diskuse a
obhajobu uzavírá stupněm dobře.
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Výsledek obhajoby: dobře (3)

Předseda komise: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. ............................

Členové komise: Ing. Pavel Černý, Ph.D. ............................

 PhDr. Mgr. Rudolf Půlpán ............................

 Bc. Jan Šnytr ............................

 PaedDr. Zdeněk Šolc ............................
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