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Studentka prezentovala komisi svou diplomovou práci, seznámila s
cíli, metodikou a výsledky, ke kterým dospěla. Po prezentaci
výsledků vedoucí práce seznámil komisi se svým hodnocením a kladl
otázky, vycházející z posudku, na tyto studentka odpovídala.
Následně s hodnocením vystoupila oponentka, která vznesla zásadní
výtky ke zpracování celé práce, především upozornila na velké
nedostatky a nesrovnalosti v metodické části práce. Položila rovněž
otázky, vycházející z posudku a studenta na tyto se snažila
odpovídat. Ve veřejné diskuzi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) dotaz k volbě probandů (jak byl proveden vývěr ze 40ti
probandů); dotaz k průběhu experimentu; (2) dotaz k průběhu a
hodnocení EMG; (3) připomínka k formulacím v textu
Satrapová – připomínka k formální úpravě práce, upozorňuje na
nedostatky v citacích, číslování tabulek
Šorfová – dotaz k měření „hybnosti“ – poukazuje na skutečnost, že
nezaznamenala výsledky a ptá se „co je výsledkem“; dotaz k
rozdílům po a před intervencí ve vztahu k hybnosti

Místo obhajoby :

Praha

V neveřejné diskusi komise především diskutovala k problémům,
které se v práci vyskytly a konstatovala, že závady především v
metodické práci jsou tak závažné, že je zapotřebí učinit opravy.
Komise rovněž zhodnotila vystoupení studentky při prezentaci,
zhodnotila i schopnost reagovat na položené dotazy a úroveň
diskuse, která v rámci obhajoby proběhla.
Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením nevyhověla.
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