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Zápis o části státní bakalářské zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Marian Jelínek
Datum narození: 03.02.1994
Identifikační číslo studenta: 18060156

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Tělesná výchova a sport
Identifikační číslo studia: 446145
Datum zápisu do studia: 02.09.2014

Název práce: Intervenční program pro ovlivnění balančních dovedností hráčů
florbalu a ledního hokeje

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

Datum obhajoby : 11.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Obhajoba práce probíhala v následujících krocích:

1.Představení studenta a komise 
2.Seznámení studenta s časovým a obsahovým průběhem obhajoby
3.Prezentace práce samotným studentem v Power pointu (důvod
výběru tématu; cíle a úkoly  
              práce; výsledky, závěry)
4.Vyjádření oponenta práce
5.Zodpovězení otázek kladených oponentem v rámci jeho posudku
6.Vyjádření vedoucího práce
7.Diskuze
8.Neveřejná část obhajoby – hodnocení komise 
9.Prezentace hodnocení komise studentovi 

V rámci zodpovídání otázek oponenta proběhla zároveň diskuze k
dotazu Dr. Mahrové k rychlosti provedení cviků. Student úspěšně
reagoval na dotaz a ujasnil danou problematiku. 
Zodpovězení otázek oponenta proběhlo uspokojivě.
Dr. Malá – poznámky k designu studie – ujasnit si to s ohledem k
další práci do budoucna, např. pokračování v diplomové práci. 
Dr. Gryc – hodnocení práce jako obsahově nad rámec bakalářské
práce
Na základě výše uvedených skutečností a vlastní prezentaci práce
absolventem se komise shodla na celkovém hodnocení v e l m i d o
b ř e.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. ............................

 PaedDr. Lucia Malá, Ph.D. ............................

 PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

18060156 - 446145 - Marian Jelínek

http://www.tcpdf.org

