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Diplomantka byla představena komisi a poté prezentovala svoji práci.
Prezentaci měla připravenou po obsahové i formální stránce přehledně.  
Vhodné bylo i její slovní vyjadřování.  Délka prezentace byla přiměřená.
Poté vedoucí práce přečetl svůj posudek a diplomantka zodpověděla jeho
dotazy (viz posudek). S odpověďmi byl vedoucí práce spokojen; kladně
hodnotil vybrané téma i jeho zpracování. Zaměření na m. supraspinatus má
význam pro klinickou praxi a výsledek práce právě v této oblasti přinesl
zajímavé výsledky.
Posudek oponentky přečetla v zastoupení členka komise doc. Šorfová.
Zodpovězení jejích dotazů (dotazy viz posudek)  bylo podle názoru celé
komise dostatečné. Lze říci, že se diplomantka dobře připravila na dotazy z
obou posudků.
Následovala volná diskuse a dotazy členů komise.
•	Analýza EMG hlubší a více propojená s kinematickou analýzu
•	Úloha supraspinatus – proč byl výsledek jiný než předpoklad
•	Poloha EMG snímacích elektrod a markerů pro 3D analýzu – zobrazení,
přesný popis
•	Praktický výstup – možnosti využití v tréninku a odstraňování chybných
stereotypů
Reakce diplomantky na neočekávané odborné otázky prokázaly jak její
schopnost reagovat, tak i na přehled v problematice. Dá se říci, že
diplomantka je na dostatečné odborné úrovni.
Po zvážení obou posudků, prezentace i celého průběhu obhajoby se komise
shodla na hodnocení práce jako  VELMI DOBŘE
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