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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 seznámila komisi se svým hodnocením a následně v
nepřítomnosti oponentky byl její posudek přečten v plném znění. 
Studentka se po té vyjádřila k oběma posudkům a zodpovídala
otázky, které byly součástí posudku jak vedoucího tak oponenta. 

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – dotaz – jaký byl použit tonometr k hodnocení?, dotaz –
charakteristika „konceptu“; dotaz – proč byla hodnocena spinální
segmentální stabilizace? Existuje domněnka, že cvičení na dané
pomůcce by měl vést k ovlivnění stabilizačních schopností páteře
Jelen – dotaz o vysvětlení tzv. australské školy; dotaz k Y balance
testu – dotazuje se, zda je bráno v úvahu časové hledisko resp. zda
hraje roli při vyhodnocení; připomíná velkou důležitost časového
hlediska; připomínka k terminologii a dotaz ke stabilogramu
Rašev – dotaz mezi dynamickou rovnováhou a statickou rovnováhou
a jak se liší posturální stabilizace od dynamické rovnováhy

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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