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Datum obhajoby : 28.05.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka v prezentaci představila komisi svou diplomovou práci. Po

prezentaci vystoupil s hodnocením vedoucí práce. V nepřítomnosti
oponentky byl její posudek přečten v plném znění. Studentka se poté
vyjádřila k oběma posudkům a dále zodpovídala otázky, které byly
součástí posudků. 

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů - (1) proč a jaké byly použity 3 rozdílné sedací plochy; (2) jak
byla měřena a vyhodnocena EMG aktivita – ve kterých úsecích, (3)
hypotéza se nemůže potvrdit částečně, (4) připomínka ke slangovým
výrazům – trapéz; (5) v závěru je doporučena fyzioterapie k čemu a
proč
Malá – (1) dotaz a připomínka k průběhu výzkumu a především
volba probanda; (2) připomínka k závěrům výzkumu a platnosti
výsledků; (3) dotaz k použití 3D a připomínka k absenci výsledků k
této metodice;
Šorfová – (1) dotaz ke kinematické analýze; (2) diskuse k výsledkům

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

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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