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Vedoucí: Mgr. Kateřina Maršáková
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Datum obhajoby : 23.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka prezentovala komisi obsah své bakalářské práce, kterou

realizovala v rámci souvislé praxe a komisi představila pacienta po
artroskopii takokrurálního kloubu. Po její prezentaci v nepřítomnosti
vedoucí i oponenta byly posudky přečteny v plném znění. Studentka
se následně vyjádřila k posudkům a zodpověděla dotazy v posudcích
položené.
Ve veřejné diskuzi byly pokládány dotazy členy komise:
Nováková – (1) vyzdvihuji obrazovou dokumentaci; (2) zásadní
nesrovnalosti v neurologickém vyšetření, které ještě zcela
nerelevantně použité proč byly vyšetřovány u poranění kotníku
pyramidové a extrapyramidové jevy (v textu chybně uvedeny)
Vomáčková – (1) indikace laseru - specifikujte; (2) popište pozice
pro cvičení
Stupková – (1) formální i obsahové chyby neslučitelné s obhajobou
bakalářské práce

Prezentace a diskuze probíhala v anglickém jazyce.
Komise zhodnotila vystoupení studentky při prezentaci, zhodnotila
rovněž neschopnost reagovat na dotazy. Vzhledem k formálním i
obsahovým chybám, které studentka nedokázala v rámci obhajoby
vysvětlit či uvést na pravou míru, komise obhajobu uzavírá
celkovým hodnocením stupněm nevyhověla.
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