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Jazyk práce: čeština
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Vedoucí: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Michaela Stupková

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

prezentaci studentky vedoucí práce seznámil komisi se svým
hodnocením. 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 posudků. 

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) připomínka k hodnotám uvedeným v tabulkách a v
grafech, (2) dotaz a diskuse k využitelnosti v praxi 
Pánek – dotaz a připomínka k modifikacím testu s odkazem na
literární zdroje
Šorfová – (1) poukazuje lehký rozpor při závěrečných tvrzeních –
žádá vysvětlení a diskutuje k výsledkům stability u experimentální a
kontrolní, (2) dotaz k průběhu vlastního měření – provedení
„stimulu“ a následné měření

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 výborně.
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