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Název práce: Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve
svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech
šíjové oblasti.

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Fyzioterapie
Vedoucí: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Oponent(i): doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Datum obhajoby : 19.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Student v prezentaci představil komisi svou diplomovou práci. Po

prezentaci studenta byl přečten posudek vedoucího práce v plném
rozsahu a oponentka seznámila komisi se svým hodnocením. Student
po té zodpovídal otázky, které byly součástí posudků. 
Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů - (1) viz posudek; (2) NDI již ve vstupním vyšetření ukazuje
rozdílnou závažnost ; Nováková – (1) jak bude výsledky ovlivňovat
rozdílný průměrný věk v jednotlivých skupinách; (2) diskuze
nekonfrontuje výsledky s dosud publikovanými vědeckými
pracemi;(3) jak dlouho trvala kombinovaná terapie?
Šorfová – (1) metodika – rozdíl průměru všech vstupních a
výstupních výsledků vs. průměr rozdílu vstupních a výstupních
výsledků 

V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta při
prezentaci, zhodnotila rovněž schopnost reagovat na položené dotazy
a úroveň diskuse, která v rámci obhajoby proběhla.
V práci je třeba doplnit teoretická východiska především o specifický
popis terapeutické intervence, v metodice pak detailní popis výběru
probandů a transparentní popis celého projektu, limity práce a
platnost výsledků a rozšířit diskuzi v kontextu výsledků a již
publikovaných prací.
Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm neuspěl.
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