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Datum obhajoby : 22.01.2020 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Student v prezentaci představil komisi svou diplomovou práci,

přednesl cíle, metodické postupy a výsledky, ke kterým dospěl. Po
prezentaci vedoucí práce i oponent seznámili komisi se svými
hodnoceními. 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) v jakých jednotkách je X faktor?; (2) jak docházelo k
porovnávání vstupních údajů?; (3) vysvětlete informace o přínosu a
využitelnosti v praxi;

Pavlů – (1) diskuze bohužel nedává výsledky do hlubších souvislostí;
(2) proč byly zvoleny právě tyto zvolené parametry hodnocení (X
faktor); (3) homogenita skupiny

Nováková – (1) je znám optimální vzor odpalu a jak ho bude
ovlivňovat individuální proporce hráče; (2) jaký byl výběr probandů,
u kolika bylo vyšetřeno zkrácení a na jaké úrovni, (3) jaký byl výběr
segmentů, ve kterých bylo provedeno goniometrické vyšetření? (4)
byla řešena hypermobilita?

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.

1 199188 - Bc. Jan Kosina



Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. ............................

 doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. ............................
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