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Průběh obhajoby: Studentka v prezentaci představila komisi svou diplomovou práci. Po

prezentaci studentky v nepřítomnosti vedoucí práce byl její posudek
přečten v plném znění a následně oponentka seznámila komisi se
svým hodnocením. Studentka po té zodpovídala otázky, které byly
součástí posudků. 
Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) definice GIRD; (2) vysvětlete údaje v tabulce č. 3; (3)
zdůvodnění procentuálního limitu v hypotézách
Nováková – (1) viz posudek; (2) vysvětlete parametr „bolest během
činnosti či v klidu“; (3) jaká je logická závislost proměnných: „GIRD
není příznak bolesti“?
Šorfová – (1) nevyužití informací s podrobného dotazníku (2)
ozřejměte vyšetření hypermobility a goniometrie ROM ve výzkumu;
(3) vysvětlete popis grafu – jaké jsou zde použity jednotky? –
hodnocení dvou různých veličin v jednom grafu!

Požadováno doplnění do errat: legenda ke grafům v kapitole č.5.

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 velmi
dobře.

Bc. Terezie Kamešová
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