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Datum obhajoby : 17.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka prezentovala komisi svou diplomovou práci. Po prezentaci

vedoucí práce seznámil komisi se svým hodnocením a následně v
nepřítomnosti oponenta byl jeho posudek přečten v plném znění. 
Studentka se po té vyjádřila k oběma posudkům.

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – dotaz k použití hodnotícího nástroje k LBP; vztah mezi
hodnotami LBP a VAS- žádá vysvětlit; dotaz k provedení vyšetření –
denní doba; dotaz k pozici markerů
Satrapová – dotaz ke skupině probandů a homogenita souboru jež
nebyla brána v úvahu; dotaz k postupu měření; řešení subjektivních
pocitů; dotaz ke vztahu anteverze pánve a LBP;  
Jelen –  dotaz k symetrickým a asymetrickým postojům
Rašev – dotaz ke vztahu bolesti typu LBP a pozici pánve

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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