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Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2017/2018

Jméno a příjmení studenta: Bc. Jan Kučera
Datum narození: 13.08.1991
Identifikační číslo studenta: 64722972

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná výchova a sport
Identifikační číslo studia: 488039

Název práce: Tělesné složení dětí lišících se pohybovým programem

Pracoviště práce: Laboratoř sportovní motoriky
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent(i): Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.

Datum obhajoby : 07.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Bc. Jan Kučera

Obhajoba práce probíhala v následujících krocích:
1.Představení studenta a komise 
2.Seznámení studenta s časovým a obsahovým průběhem obhajoby
3.Prezentace práce samotným studentem v Power pointu (důvod
výběru tématu; cíle a úkoly práce; výsledky, závěry)
4.Vyjádření oponenta práce
5.Zodpovězení otázek kladených oponentem v rámci jeho posudku
6.Vyjádření vedoucího práce
7.Diskuze
8.Neveřejná část obhajoby – hodnocení komise 
9.Prezentace hodnocení komise studentovi 

V rámci Diskuze k tématu byly položeny následující dotazy:
Dr. Malá – práci hodnotí nadstandardně; ptá se na měření na přístroji
Bodystat. Dotaz ohledně TBW u sportujících a nesportujících dětí.
Dr. Gryc – ptá se na důvod výběru tématu. V DP chybí diskuze a
srovnání s jinými druhy sportů.
Dotazy byly k připomínkám oponenta – všechny řádně zodpovězeny.
Do Errat je potřeba opravit: 1. Upravit chybnou formulaci věty,
kterou v oponentském posudku zmiňuje oponentka. 2. Opravit chyby
v tabulkách 5. a 7. – viz. Oponentský posudek. 
Na základě obhajoby a reakcí absolventa na dotazy a připomínky
členů komise, byla práce ohodnocena klasifikačním stupněm v e l m
i  d o b ř e.
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