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rozsahu a oponentka seznámila komisi se svým hodnocením.
Studentka po té zodpovídala otázky, které byly součástí posudků.
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Pavlů - (1) viz posudek; (2) upřesnění statistického zpracování; (3)
co znamená „senzomotorický stav“ pacienta;
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a úroveň diskuse, která v rámci obhajoby proběhla.
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