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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

Diskuze:
Dr. Malá – Je absolvent v praxi v kontaktu se sledovanými hráči? Jak
funguje výběr hráčů a od kolika let? V práci hodnotí nerovnoměrné
rozložení teoretické a praktické práce. Chybí jí v teorii ontogenetické
údaje, údaje k volbě herního postu vzhledem k antropometrickým
charakteristikám a pohybovým schopnostem.
Dr. Gryc – doporučuje rozdělit posty po kategoriích; nesouhlasí s
tvrzením, že v této sledované věkové kategorii (u dětí) se hráči ve
svých pohybových schopnostech neliší. Kdy by mělo tréninkově
dojít k selekci a zaměření tréninku u jednotlivých herních postů?
Prof. Bunc se zapojil do diskuze a podporuje tvrzení absolventa,
podporuje univerzálnost hráčů – dětí v herních postech.
Dr. Hráský – bez komentáře.
Dr. Mahrová – v práci chybí souhlas EK FTVS UK či alespoň
Informovaný souhlas. Také oponent tuto skutečnost zmínil. Odkazuje
se na to, že výsledky, které absolvent zpracoval a vyhodnotil, byly již
naměřeny dříve. Doporučujeme, aby v rámci Errata byl uveden
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odkaz na studii nebo činnost, při které byly data nasbírány a byl
udělen Informovaný souhlas probandů, či jejich zákonných zástupců
ke sběru dat a další práci s nimi.
Komise se dohodla na doplnění Souhlasu klubu k použití a
vyhodnocení nasbíraných dat hráčů formou Errata.
Závěr obhajoby:
Absolventská práce byla řádně obhájena. Hodnoceno známkou v ý b
o r n ě.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. ............................

 PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. ............................

 PaedDr. Lucia Malá, Ph.D. ............................
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