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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Student prezentoval komisi obsah své bakalářské práce, kterou

realizoval v rámci souvislé praxe a komisi představil pacienta po
cévní mozkové příhodě. Po její prezentaci v nepřítomnosti vedoucí i
oponenta byly posudky přečteny v plném znění. Student se následně
vyjádřil k posudkům a zodpověděl dotazy v posudcích položené.
Ve veřejné diskuzi byly pokládány dotazy členy komise:
Nováková – (1) vyšetření funkčních testů, (2) zkrácené svaly vs.
spasticita, (3) popište použité hry levou rukou
Vomáčková – (1) dlouhodobý plán pro zlepšení úchopové funkce a
jemné motoriky; (2) jaká fyzikální terapie by byla vzhledem k
diagnóze vhodná a její předpokládaný efekt
Stupková – (1) změny ve svalech – pouze hypertonus nebo i jiné
změny

Prezentace a diskuze probíhala v anglickém jazyce.
Komise zhodnotila vystoupení studenta při prezentaci, zhodnotila
rovněž schopnost reagovat na dotazy. Komise obhajobu uzavírá
celkovým hodnocením stupněm velmi dobře.
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