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Po úvodním představení členů oponentské komise vyzval vedoucí
práce autora práce, aby
charakterizoval diplomní úkol především z hlediska výběru tématu,
užité metodologie a
praktického využití výsledků. Diplomant představil svou práci a
stručně charakterizovala
výsledky.
Poté uvedl svůj posudek oponent práce a sdělil také základní otázky
svého posudku. Oponent
reagoval ve svém posudku na presentaci diplomanta, dále zhodnotil
přínos práce pro teorii
ledního hokeje a zhodnotil použitou metodologii.
Ve svém posudku se zmínil o některých obsahových nejasnostech,
přičemž k hlavním patřilo:
•Další náborové aktivity klubů
•Rozdíly v definici velkého a malého klubu
Následně autor práce odpověděl na dotazy oponenta práce.
Poté uvedl svůj posudek vedoucí práce a sdělil také základní otázky
svého posudku.
Následně autor práce odpověděl na připomínky vedoucího práce.
Diplomant v následné diskusi přiměřeně reagovala a odpověděl na
všechny otázky oponenta,
vedoucího práce a členů oponentské komise.
Přes výše uvedené připomínky komise rozhodla na základě průběhu
obhajoby navrhnout
známku výborně.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: PhDr. Radka Peřinová, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. ............................

 PhDr. Zdeněk Vojta ............................
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