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Průběh obhajoby: Autorka na úvod uvedla důvody výběru tématu a cíl práce. Dále

představila operacionalizaci dotazování. Po té přešla k výsledkům
práce, kde autorka sledovala aktivní přístup k atletice. Dále
prezentovala změnu pasivního zájmu k atletice. Autorka
prezentovala výsledky zajímavě.

Doporučení autorka prezentovala také srozumitelně, kde uvádí
například podporu trenérů či řešit prevenci dopingu.

Oponent zdůraznil, že cíl práce byl splněn. Uvedl, že je spokojený s
literaturou práce a provedenou analýzou. Nakonec uvedl svůj dotaz k
práci, jenž autorka zodpověděla správně.

Dále se k práci vyjádřil předseda komise a tázal se na výzkumný
soubor. Autorka ho vysvětlila a po té se k tématu také vyjádřil dr.
Janák. Členové komise se shodli na to, že výsledky práce nemohou
být vztahovány k celé populaci.

Vedoucí práce pochválil reprezentativnost práce a uvedl, že v
porovnání s jinými pracemi je tato na vyšší úrovni. Dále ocenil, i
osobní sbírání odpovědí na školách, které se pomocí elektronického
dotazování nepodařilo získat. Autorka se tak pokusila o zvýšení
reprezentativnosti práce. Obecně vedoucí práce hodnotil
sofistikovanější statistiku práce a uznal také souvislosti, které autorka
v syntetické části uvádí. Velice pozitivně hodnotil také diskuzi.
Naopak zkritizoval grafickou stránku práce v elektronické podobě. V
tištěné práci jsou grafy v pořádku. Dále vedoucí káral pravopis a
stylistiku práce.

Autorka na dotazy reagovala na dotazy částečně správně. Vedoucí
práce se autorky zastal a uvedl, že i když na dotaz neodpověděla
přesně, tak v práci odpověď má.
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Do celkové diskuze se zapojili všichni členové komise. I zde autorka
reagovala defensivně, nicméně správně.

Výsledek obhajoby: dobře (3)
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