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Datum obhajoby:
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s teoretickými východisky své diplomové

práce, dále prezentovala cíle, metodiku a výsledky práce.
Po prezentaci vystoupila se svým hodnocením vedoucí práce, v
nepřítomnosti oponenta byl jeho posudek přečten v plném znění. Ani
oponent ani vedoucí práce nepoložili dotazy.
Následovala veřejná diskuse, ve které se studentka vyjádřila k níže
uvedeným dotazům:
Šorfová – (1) dotaz k vlivu řady prezentovaných cvičení vzhledem k běžné
populaci a v souvislosti s tím se dotazuje k vlivu či porovnání vlivu u
dialyzovaných pacientů
Véle – (1) stanovisko k hlubokému stabilizačnímu systému a dotazuje se
co je to stabilizace postury? Toto je zásadní připomínka a uvádí, že z
celkové postury vybírá pouze jenom část; (2) připomínka k symetrickému
systému a vybírat z celku části je proti koncepci „fungování člověka jako
celku“; 
Pavlů – (1) v prezentaci jste uvedla, že se potvrdil pozitivní vliv cvičení na
HSS – žádá konkrétní uvedení, které výsledky potvrzuji H1; (2) žádá o
definování HSS a dále žádá o uvedení zahraniční práce, kde je použit
pojem HSS; (3) v prezentaci bylo opakovaně hovořeno o částečném
potvrzení hypotézy – zásadní připomínka – hypotéza se buď potvrdí nebo
ne.
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studentky, úroveň
diskuse a rovněž se zřetelem k celé práci uzavírá obhajobu celkovým
výsledkem nevyhověla.
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