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Schützovou:
„Ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu simulujícím výkon v
team sprintu na lyžařském trenažéru SkiErg“

Úvodem obhajoby předsedkyně komise pro obhajobu diplomové
práce PhDr. Radka Peřinová, Ph.D. požádala bc. Sandru Schützovou,
aby stručně představila svou diplomovou práci.
Oponent PaedDr. Tomáš Gnad shrnul základní informace uvedené v
jeho oponentním posudku a položil diplomantce otázky.
Následně vedoucí kvalifikační práce doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
stručně shrnul spolupráci s diplomantem a prezentoval klíčové
informace uvedené v posudku vedoucího práce.
bc. Sandra Schützová následně reagovala na připomínky
předsedkyně komise, oponenta i vedoucího práce.
V závěru obhajoby proběhla rozprava k předložené diplomové práci.
Dále pak zazněla doporučení k případnému publikování některých
informací uvedených v práci. V rámci hodnocení se komise shodla,
že po stránce metodologické i postupů zpracování splňuje požadavky
kladené na tento typ kvalifikačních prací.

Závěr: bc. Sandra Schützová diplomovou práci s názvem „„Ověření
vlivu hyperoxie na výsledek v testu simulujícím výkon v team
sprintu na lyžařském trenažéru SkiErg““ obhájila a na základě
průběhu obhajoby i předložených posudků se členové komise v
neveřejné části obhajoby shodli na hodnocení výborně.
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