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Studijní obor: Fyzioterapie
Identifikační číslo studia: 423195
Datum zápisu do studia: 27.09.2013
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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
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Datum obhajoby : 04.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Student prezentoval komisi svou diplomovou práci. Po prezentaci v

nepřítomnosti jak vedoucího práce tak oponenta byly oba posudky
přečteny v plném znění. Student následně zodpověděl otázky, které
byly součástí posudků. 

Ve veřejné diskuzi byly pokládány dotazy členy komise:
Pavlů – (1) dotaz ke stanoveným cílům; (2) dotaz k nastavení kola,
(3) dotaz k průběhu experimentu, upozorňuje na řadu nesrovnalostí
Pánek- (1) dotaz k hodnocené tuhosti před experimentem a po
experimentu a poukazuje na nesrovnalosti v tabulkách v práci; (2)
poukazuje na nesrovnalosti v % hodnocení; (3) poukazuje na absenci
hodnocené kadence; (4) diskutuje k výkonu a přehazování;  
Tlapáková – (1) dotaz k prezentaci – nebyl zmíněn výkon; (2) žádá
vysvětlení měření tuhosti hodnoceného svalu v rámci experimentu;
(3) žádá vysvětlení k výsledkům I v prezentaci a srovnání hodnocení
„před a po“; (4) poukazuje na nutnost dodání errat s uvedením
výsledků

V neveřejné diskusi hovořila o postavení celého experimentu, ve
kterém shledala jisté nesrovnalosti. Nicméně se usnesla, že na
experiment lze nahlédnout jako na pilotní studii a proto lze
předložené akceptovat s jistými (viz výše) výhradami.
Komise zhodnotila vystoupení studenta při prezentaci, zhodnotila
rovněž schopnost reagovat na položené dotazy a úroveň diskuse,
která v rámci obhajoby proběhla.
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Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm dobře.

Výsledek obhajoby: dobře
Předseda komise: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. ............................

Členové komise: MUDr. David Pánek, Ph.D. ............................

 PhDr. Eva Tlapáková, CSc. ............................
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