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Pracoviště práce: Fyzioterapie (51-500400)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Datum obhajoby: 16.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Studentka prezentovala cíle, metodické postupy a výsledky své

diplomové práce. Po prezentaci vystoupil vedoucí práce s
hodnocením a po té v nepřítomnosti oponentky byl její posudek
přečten v plném znění. Následně byla studentka vyzvaná, aby
odpovídala na dotazy a připomínky, které položil vedoucí práce a
které byly položeny v posudku oponentky.
Ve veřejné diskusi byly položeny a diskutovány tyto otázky:
Pavlů - dotaz k terapii a kineziologickému rozboru – proč byl
prováděn po terapii, protože v práci byl použit pouze dotazník; dotaz
k nulové hypotéze – v práci není nic o nulové hypotéze a alternativní
hypotéze; dotaz k použití párového t-testu; jaké bylo rozložení dat –
čím bylo posouzeno; jak byly hodnoceny funkční poruchy? Jak byly
funkční poruchy definovány v práci?
Jelen – dotaz k terapii, trvající 6 týdnů; dotaz k časovému odstupu a
provedení dotazníků; dotaz ke krátkodobému a dlouhodobému
efektu; dotaz k literatuře a efektu aplikované terapie; dotaz k
probandce 3 a 5 a dotaz k obrovským rozdílům ve sledovaných
parametrech
Pánek – diskutuje ke vztahové vazbě a psychoterapii ve vztahu k
řešenému problému
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studentky při
prezentaci, schopnost reagovat na dotazy a diskutovat. Obhajobu
uzavírá celkovým výsledkem dobře
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Výsledek obhajoby: dobře (3)

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

Členové komise: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. ............................

 MUDr. David Pánek, Ph.D. ............................
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