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Průběh obhajoby: Studentka prezentovala cíle, metodické postupy a výsledky své

diplomové práce. Po prezentaci v nepřítomnosti jak vedoucí práce
tak oponentky byly přečteny v plném znění. Studentka měla možnost
vyjádřit se k oběma posudkům a dále zodpovídala dotazy, které byly
v obou posudcích položeny.
Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlu – (1) připomínka k vymezení hypotéz na s. 32, hypotézy
nejsou správně a jednoznačně formulovány, (2) dotaz k provedené
intervenci; (3) diplomová práce byla součásti probíhající studie, jaký
byl podíl práce studentky?
Šorfová – (1) dotaz k měření a postupu hodnocení, které bylo u
probandů provedeno; (2) dotaz k použitým zdrojům ve vztahu k
měření, které bylo použito; (3) dotaz k prováděné terapii; (4) dotaz a
diskuse k délce terapie – počet dnů a jednotlivé etapy
Malá – (1) dotaz a kritická připomínka k pojmu „zintenzifikovaná“
který byl opakovaně používán; (2) dotaz a zásadní připomínka k
měření, které probíhalo při úmrtí pacienta; (3) připomínka k době
intervence a k určitým nejasnostem v prováděné terapii; (4) jak byla
zajištěna a kontrolovaná rychlost aktivace u stimulovaného svalu; (5)
jaký proud byl používán v terapii
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studentky,
schopnost reagovat na položené dotazy a diskutovat; i přes to že jak
v posudku vedoucí práce tak oponentky byl navržen stupeň výborně,
komise především k nedostatečné schopnosti zodpovídat položené
dotazy komisí a prokázání zásadních neznalostí v tématice, která je
součástí práce obhajobu uzavírá celkovým výsledkem dobře
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