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Datum obhajoby : 10.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Student v prezentaci představil komisi svou diplomovou práci. Po

prezentaci studenta vedoucí práce seznámila komisi se svým
hodnocením. Následně v nepřítomnosti oponenta byl jeho posudek
přečten v plném znění. Student po té zodpovídal otázky, které byly
součástí posudků. 
Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) viz posudek, (2) využití tapingu
Nováková – (1) jaké struktury považujete za nejzranitelnější, (2) jaké
by bylo vaše osobní rozhodnutí v případě distorze kotníku u
sportovce, (3) jakým způsobem hodnotíte délku nutné imobilizace
Šorfová – (1) které struktury jsou nutné operovat a které mají lepší
předpoklady se hojit
Prezentace a následná rozprava probíhala v anglickém jazyce.

V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta při
prezentaci, zhodnotila rovněž schopnost reagovat na položené dotazy
a úroveň diskuse, která v rámci obhajoby proběhla.
Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm výborně.
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