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Student: Bc. Alena Horáková
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Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Fyzioterapie
Identifikační číslo studia: 446545
Datum zápisu do studia: 03.09.2014

Název práce: Analýza lokomoce po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.
Oponent(i): Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Datum obhajoby : 07.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka prezentovala komisi svou diplomovou práci, uvedla cíle,

metodické postupy a výstupy. Po prezentaci byla komise seznámena
s hodnocením práce vedoucím i oponentem. Studentka dále
zodpovídala otázky, které byly součástí posudků. 

Ve veřejné diskuzi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) dotaz ke konkrétním postupům při nácviku chůze po TEP
kyčelního kloubu, (2) specifikace hypotéz, (3) dotaz k částečnému
potvrzení hypotézy, (4) dotaz na léčbu pacientů dle standardu, (5)
norma pro latero-laterální posun pánve dle Jandy
Šorfová – (1) rozmístění bodů pro analýzu, (2) možná chyba při
rozmístění bodů u opakovaného měření, (3) časové údaje pro krok,
(4) označení markerů pro měření kroku
Satrapová – (1) nízký počet probandů, (2) nehomogenita souboru, (3)
chybí měření před operací TEP kyčelního kloubu, (4) dotaz na
kineziologický rozbor u probandů, (5) jak byla zvolena kritéria pro
potvrzení hypotéz

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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