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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila teze své práce, metody řešení a výstupy.

Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (hyperkinetická
porucha s hyperaktivitou, její příčiny, diagnostiku a symptomy).
Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce
(navržena sestava obsahující jógové cviky zaměřené na zklidnění
dětí s ADHD, aplikováno u 3 klientů).
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Upozorněno na problémy metodologie výzkumného šetření (chybí
popis výchozího stavu a pozorovacího nástroje, objevuje se
neprofesionální nálepkování dětí, nejsou přiloženy informované
souhlasy rodičů dětí).
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
možnosti zařazení technik aktivního uvolnění nahromaděné energie a
napětí a k okolnostem ve školním 
prostředí, které znesnadňovaly relaxace s dětmi. Popsala, jakým
způsobem zaznamenávala a vyhodnocovala změny v chování dětí s
ADHD. Diskuze byla zaměřena na empirickou část práce a vyvození
závěrů. Studentka věcně reagovala na připomínky, bakalářskou práci
obhájila. 
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