
Zápis o části státní bakalářské zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2021/2022

Jméno a příjmení studenta: Barbora Zabavská
Identifikační číslo studenta: 23069258

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Management tělesné výchovy a sportu
ID studia: 514945

Název práce: Rozdíly v úrovni aspirace a odolnosti vůči zátěži u florbalistek
Tatranu Střešovice

Pracoviště práce: Management (51-400110)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Oponent(i): Mgr. Michaela Běhanová

Datum obhajoby: 19.01.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: 1. opravný termín

Průběh obhajoby: Autorka úvodem představila cíle své práce. Následně uvedla metody,
které byly v bakalářské práce využity. Následně byly prezentovány
principy, které byly využity k analýze výsledků práce. Výsledky a
závěry bakalářské práce byly prezentovány formou výsledků
statistických testů uvedených v přehledných tabulkách. V průběhu
bylo slovně komentováno ověření statistických hypotéz.

Oponentka práce uvedla, že je velmi vhodné zaměření práce na
psychické aspekty ve florbale. Oponentka položila studentce dvě
otázky, s jejichž odpověďmi byla spokojena.
Vedoucí práce uvedl, jak autorka změnila a upravila svou
bakalářskou práci od poslední, neúspěšné, obhajoby. Vedoucí práce
chválil nově zařazené statistické testy. Dále uvedl, že by bylo vhodné
uvést odpovědi na hypotézy v textu samostatně. Otázka vedoucího
týkající se etických aspektů testování, byla zodpovězena s pomocí
vedoucího práce. Druhou otázku vedoucího zodpověděla studentka
adekvátně, ale až v rámci diskuze s vedoucím práce.

Následně byla uvedena disproporce závěrečné práce, kde jsou
výsledky uvedeny pouze na pár stranách. Diskuze komise se také
zaměřila na hladinu statistické významnosti a na provedené
statistické šetření.

Výsledek hlasování: 4:0 (pro velmi dobře).
Komise se usnesla na konečném hodnocení velmi dobře.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D. ............................

 PhDr. Josef Voráček, Ph.D. ............................

 Ing. Mgr. Daniel Opelík ............................
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