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Průběh obhajoby: Studentka prezentovala komisi svou diplomovou práci, uvedla cíle,

metodické postupy a výstupy. Po prezentaci seznámila vedoucí práce
komisi s hodnocením práce a posudek oponentky byl přečten v její
nepřítomnosti. Studentka dále zodpovídala otázky, které byly
součástí posudků. 

Ve veřejné diskuzi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) nemohl být vliv tapingu i negativní, když pacienti nebyli
vyšetřeni, (2) jaký je účinek kinesio tapu – v prezentaci byl zmíněn i
mechanický efekt, který popisován není; (3) jaký byl tah při aplikaci
kinesio tapu; (4) nespecifické hypotézy (doba trvání – čeho?) –
vhodnost doplnění do errata
Šorfová – (1) co vše může ovlivnit výsledek testu?; (2) jak bylo
zhodnoceno, že účinek tapingu na výsledek testu je významný; (3)
jaká byla variabilita 3 měření? 
Nováková – (1) proč jste předpokládala zlepšení po tapingu v
2HAND testu u probandů, kteří nemají klinické potíže; (2) nemůže
taping snížit mobilitu lopatky?

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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