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Obhajoba diplomové práce proběhla dne 23.9.2014 na katedře sportů v
přírodě v 10 hod. Student Petr Hraško prezentoval svojí prezentaci
diplomové práce poměrně plynulým proslovem, kde se zaobíral především
svými výsledky práce a jejich shrnutím. Závěrem přednesl svojí reakci na
připomínky od vedoucího a oponenta práce, některé nedostatky tak uvedl
na správnou míru. 
Vedoucí práce Marcela Polášková zhodnotila celkový projev studenta při
tvorbě práce i v průběhu obhajoby, zároveň uvedla nedostatky, které se v
předložené práci vyskytují, jak formální, tak i obsahové. 
Oponent práce Matouš Jindra ve svém zhodnocení poukázal především na
nízký počet respondentů, s kterými autor práce operuje, dále na nedostatky
v citaci literatury a anglickém překladu abstraktu. 
Přísedící Karel Sýkora poukázal na obsahové nedostatky v závěrech. Petra
Matošková vznesla dotaz, zda bylo také vyhodnoceno, z jakých krajů se
vrátily vyplněné dotazníky a zda to nemohlo ovlivnit výsledky práce, na
který autor práce reagoval vcelku pohotově. 

Vzhledem k tomu, že se v práci vyskytuje poměrně velký počet chyb jak
formálních (citace literatury, gramatické chyby, grafická úprava), tak i
obsahových (chybný překlad do anglického jazyka, nepřesná interpretace
výsledků), které se neslučují s náležitostmi, které diplomová práce musí
obsahovat, byla práce hodnocena známkou: nedostatečně.  
V Praze dne 23.9.2014vedoucí komise PaedDr. Tomáš Gnad
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