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Datum obhajoby : 09.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Student v prezentaci představil komisi svou diplomovou práci. Po

prezentaci studenta vedoucí práce seznámila komisi se svým
hodnocením. Následně v nepřítomnosti oponentky byl její posudek
přečten v plném znění. Student po té zodpovídal otázky, které byly
součástí posudků. 
Ve veřejné diskusi byly položeny tyto dotazy:
Pavlů – (1) v tabulkách k SOT nejsou uvedeny jednotky, což výrazně
snižuje srozumitelnost, (2) zvažoval jste vliv provádění i jiného
sportu, (3) čas měření
Nováková – (1) zvláštní spojení těchto dvou sportů, 
Šorfová – (1) prokazatelný efekt v parametru LOS – endpoint
excursion – jakým způsobem je měřen; (2) jak je možné, že měření
mělo hodnotu 102?, (3) vysvětlení pro uvedení výsledků na tři
desetinná místa

V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta při
prezentaci, zhodnotila rovněž schopnost reagovat na položené dotazy
a úroveň diskuse, která v rámci obhajoby proběhla.
Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm velmi
dobře.
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