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Průběh obhajoby: Studentka v prezentaci představila komisi svou diplomovou práci.

Následně v nepřítomnosti oponent a oponentky byl jejich posudek
přečten v plném znění. Studentka po té zodpovídala otázky, které
byly součástí posudků. 
Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) definujte, co je atypická pronace subtalárního kloubu, (2)
vysvětlete reliabilita testu
Nováková – (1) vysvětlete zvětšená ADD v kyčelním a kolenním
kloubu, (2) Beranova studie – jaké struktury mohou postavení kloubu
ovlivňovat, (3) vysvětlete MTSS princip
Šorfová – (1) chybí literární zdroje v popisu obrázků, (2) kapitola
biomechanika: co je zdrojem informací (klinické studie, anatomické
modely)
Prezentace a následná rozprava probíhala v anglickém jazyce.

V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studentky při
prezentaci, zhodnotila rovněž schopnost reagovat na položené dotazy
a úroveň diskuse, která v rámci obhajoby proběhla.
Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm velmi
dobře.
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