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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 po té zodpovídala otázky, které
byly součástí posudků. 
Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) na čem je postaven předpoklad, že cvičení na Imoove
bude mít preventivní účinky; existuje nějaká studie jako podklad
tvrzení, a jaká je její významnost, (2) jak byste ohodnotila výchozí
stabilitu probandů; (3) jaké jsou normy pro hodnocení a byl
hodnocen zdravotní stav probandů v kritériích výběru; (4) co
znamená částečné potvrzení hypotézy
Nováková – (1) jak si vysvětlujete zhoršení experimentální skupiny,
(2) není možné, že byl výsledek ovlivněn dalšími pohybovými
aktivitami nebo jinými dalšími vlivy, (3) Imoove versus jiné přístroje
určené k stabilometrii
Jelen – (1) s. 28 vysvětlete data – výsledky přístroje Imoove; umíte
popsat parametr distribuce síly trupu v procentech a jak je popsána
posturální strategie daným přístrojem, (2) jak je měřena výchylka
trupu, (3) čí je přístroj a kde je umístěn

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 dobře.
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