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Datum obhajoby: 09.09.2015
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s teoretickými východisky své diplomové

práce, prezentovala cíle, metodiku a výsledky práce.
Po prezentaci byly v nepřítomnosti jak vedoucí práce tak oponentky
přečteny posudky v plném znění. Studentka se vyjádřila k oběma
posudkům a zodpověděla dotazy položené v obou posudcích.
Ve veřejné diskusi studentka zodpovídala dotazy položené členy komise:
Šorfová – (1) dotaz k provádění cvičení – kde a kdy byla cvičení
prováděna; (2) jak bylo cvičení organizováno a jak kontrolováno; (3) prosí
vysvětlit princip testů použitých v práci a proč byly použity 3 testy
Véle – (1) dotaz a diskuse ke „core“; (2) dotaz k HSS a core jejich vztahu a
dále diskuse k dechovým svalům; (3) dotaz ke středu pohybu z pohledu
neurofyziologického; (4) poukazuje na nesprávné používání pojmu core a
zavádějící vyjádření v práci, upozorňuje že by tento termín měl být
vyjádřen běžně používanou terminologií
Pavlů – (1) žádá definovat „core-trénink“ ; (2) dotaz k charakteristickým
efektům cvičení core tréninku – co je myšleno zvětšením integrity svalstva
bedro-kyčlo-pánevní oblasti a dosažení vyššího stupně neuromuskulární a
biomechanické efektivity pro zlepšení převodu sil mezi dolními a horními
končetinami a přestavba struktury vlastního svalového jádra, (3) jak může
tvořit jádro „zdroj pohybové energie“; (4) kdo jsou autoři „core“
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studentky, schopnost
zodpovídat dotazy, jakož i úroveň diskuse. Obhajobu uzavírá celkovým
výsledkem dobře. 
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