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Průběh obhajoby: Student v prezentaci představil komisi svou diplomovou práci a

následně přednesl cíle, metodické postupy a výsledky, ke kterým
dospěl. Po prezentaci studenta byl posudek vedoucí práce i posudek
oponentky přečten v plném rozsahu. Student měl dále možnost
vyjádřit se k oběma posudkům a po té zodpovídal otázky, které byly
součástí posudků.

Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:

Šorfová – (1) jak bylo prováděno měření LSST; (2) diskuze
opakovaného měření; (3) výsledky jsou rozdíl průměrů?; (4) jak byla
hodnocena velikost zátěže v posilovně a jak se se dosahovalo
maximální zátěže

Pavlů – (1) čím bylo provedeno měření?; (2) a jaká byla chyba?; (3)
jak byl měřen efekt na výkonnost hráče; (4) na základě čeho byl
stanoven kompenzační program (zdůvodnění výběru cviků, počtu
opakování a doby programu);

Nováková – (1) ve které části sezóny probíhal experiment; (2) jak byl
potvrzen efekt snížení počtu zranění;

V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta při
prezentaci, zhodnotila rovněž schopnost reagovat na položené dotazy
a úroveň diskuse, která v rámci obhajoby proběhla.

Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm výborně.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)
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