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Název práce: Změny v pohybovém aparátu vlivem úrazu s trvalými následky

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Oponent(i): doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Datum obhajoby : 07.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: V úvodu studentka představila obšírně téma své diplomové práce -

zdůvodnění studie, cíle práce, vědecké otázky, metodu, výsledky a
závěry. Prokázala hlubokou znalost tématu i zkušenosti. K práci se
dále vyjádřili vedoucí i oponent (v zastoupení dr. Majorová). Oba
posudky jsou velmi kladné, navrhují hodnocení "výborně". V
následné diskusi se členové komise dotazovali na specifika souboru,
poukázali na chybějící údaje v abstraktu a metodologické chyby.
Další otázky členů komise: "Myslíte si, že výsledek "trvalých
následků" je dán jen popsaným úrazovým dějem? Nemůže se jednat
o běžné funkční poruchy pohybového systému, které má většina
populace a které s úrazem nesouvisí?". Mezi připomínky členů
komise patřilo i to, že téma práce nekoreluje s jejím obsahem,
výsledky měření nejsou dány kauzalitou, skupina probandů není
jasně definována a práce je z obsahového hlediska chybně postavena.
Na základě obou posudků byla práce hodnocena (i přes zásadní
připomínky komise) jako "velmi dobrá".    

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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