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Průběh obhajoby: Studentka v prezentaci představila komisi svou diplomovou práci,

přednesla cíle, metodické postupy a výsledky, ke kterým dospěla. Po
prezentaci byl posudek vedoucí práce a oponentky přečten v plném
znění. Studentka měla dále možnost vyjádřit se k oběma posudkům a
po té zodpovídala otázky, které byly součástí posudků. 

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:

Jelen – (1) upřesnění velikost branky a cíle; (2) jak přesně vypadala
intervence; (3) odhadněte počet intervenčních působení; (4) nebylo
možné pokusit se o jednoduché statistické zhodnocení?; (5) jak bylo
stanoveno kritérium, kdy bude potvrzena hypotéza

Pavlů – (1) cílem bylo stanovit testovací baterii – proč bylo vybráno
právě 7 testů a podle jakého kritéria; (2) pokud výsledek dvou testů
pro HSS je rozdílný, co to znamená? v práci není zmíněno, zda testy
hodnotí jiný parametr;(3) závěr, že cviky na HSS jsou použitelné ve
fyzioterapii a ve sportu je velmi obecný; (4) proč byla stanovena
doba intervence na 4 měsíce? tato kritéria nebyla podložena
zdůvodněním výběru

Nováková – (1) může 19letý hráč hrát 10 let na extraligové úrovni?;
(2) byl dostatečný počet střel na bránu pro zjištění efektu; (3) 

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 dobře.

Jitka Filová
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