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Průběh obhajoby: Student seznámil komisi pro státní závěrečné zkoušky s cíli,

metodickými postupy a výsledky své diplomové práce. Následovala
prezentace posudků vedoucího a oponenta, nejprve vedoucí práce
seznámil komisi se svým hodnocením a dále v nepřítomnosti
oponenta byl jeho posudek plném znění přečten předsedající. Student
měl po té možnost se k posudkům vyjádřit.
Ve veřejné diskusi student zodpovídal dotazy položené členy
komise:
Pavlů – dotaz k anatomii mm. multifidi a v souvislosti s tímto se
dotazuje, jak byla aktivita uvedených svalů hodnocena povrchovým
přístupem; dotaz k pojmu „výraznější aktivita“; zásadní výtka k
počtu probandů – pouhý počet 3; upozorňuje na diskusi na pouhých
1,5 stranách
Pánek – poukazuje na velmi dobrý nápad k tématu; zásadní
připomínka k hodnocení mm. multifidí; dotazuje se k uložení
elektrod; dotaz k jednotkám na ose y u EMG záznamu; poukazuje na
záznam, na kterém není zřetelné, co student uvádí; dotazuje se, jak
porovnání parametrů probíhalo; dotaz zda bylo provedeno MVC –
pokud nebylo provedeno nelze získat výsledky
Jelen - připomíná neustálé používání pojmu „nějaký“, což není
správné; dotaz k hodnocení zátěže pravé a levé dolní končetině a
především k zátěži ne-dominantní končetiny;
V neveřejné diskusi komise hodnotila vystoupení studenta, schopnost
reagovat na položené dotazy – tato byla poněkud špatná, protože
student nedokázal adekvátně položené dotazy zodpovědět. Komise
rovněž shledala, že v metodické části práce jsou značné nedostatky –
shodně s připomínkami oponenta. Komise uzavírá, že práce obsahuje
řadu nedostatků, jakož i vystoupení studenta a obhajobu uzavírá
hodnocením nevyhověl.
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