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Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Bc. Tobiáš Slavíček
Rok narození: 1994
Identifikační číslo studenta: 62720720

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná výchova a sport
Identifikační čísla studia: 523514

Název práce: Vztah mezi vybranými off-ice testy, somatotypem a výkonem v on-
ice testech Illinois Agility u hráčů ledního hokeje juniorské kategorie
v nejvyšší domácí soutěži

Pracoviště práce: Kinantropologie (51-400100)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.

Datum obhajoby: 16.06.2020 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Diplomant v úvodu představil v úvodních 15 minutách podobu

diplomové práce. Hlavním výstupem teoretických východisek byl
velmi dobře specifikován výzkumný problém práce. Následně
diplomant definoval cíle, výzkumné otázky a hypotézy práce. V
metodách práce byly detailně osvětleny důvody výběru nezávislých i
závislých proměnných a popsána byla také část Analýza dat včetně
definování hladin nejen statistické ale také věcné významnosti. Po
výsledkové části diplomant shrnul zásadní zjištění své práce, což
doplnil o chybějící analýzy, na které upozornil při vypracování
posudku oponent.

Následovalo přečtení posudku od oponenta, na které diplomant
navázal odpověďmi na otázky oponenta. Poté byl přečten posudek od
vedoucího práce, které taktéž položil diplomantovi otázky.
Diplomant na tyto otázky uspokojivě odpověděl. Po této části
následovala diskuse, zejména kolem využitelnosti výsledků pro
praxi.

Komise poté požádala diplomanta o opuštění prostor obhajoby práce
a po krátkém zhodnocení kvality předložení diplomové práce se
shodla na udělení známky výborně.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: PhDr. Zdeněk Vojta ............................

Členové komise: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. ............................

 doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. ............................

 Mgr. Jan Kregl ............................
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