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Datum obhajoby: 11.09.2015
Průběh obhajoby: Diplomant na úvod prezentoval své cíle a současnou situaci v daném

tématu. Dále stanovil vědeckou otázku a své pracovní hypotézy. 
Metodickou část: Autor popsal dotazník PASA, který pro svůj průzkum
využil. Dále charakterizoval zkoumaný soubor.
Analytická část: V této části autor hodnotí, kteří adolescenti sportují více, a
kteří méně. Dále uváděl jaké sporty jsou oblíbené, a které méně. Výsledky
porovnává s výsledky výzkumu z roku 2000.  
Závěry: Na konec shrnula své závěry, hlavně kladný postoj veřejnosti k
výstavbě. Uvedla pozitiva a negativa svého průzkumu.
Oponent: Doc. Novotná pochválila celou práci. Následně poukázala na
několik nedostatků. Na závěr položila své dotazy.
Reakce autora: Autor odpověděl na všechny otázky nepřesně, ale doc.
Novotná a Dr. Janák studenta doplnili.  
Vedoucí: Dr. Flemr, zhodnotil práci kladně. Následně tázal své dotazy.
Reakce autora: Autor zodpověděl dotazy opět nepřesně. Doc. Štědroň a Dr.
Kolář doplnili autorovi odpovědi. 
V diskuzi Dr. Janák zdůraznil, že se mu líbí velikost vzorku a zeptal se,
zda by mohlo být statisticky porovnat vzorek z roku 2000 a 2015. Autor
nedokázal na otázku Dr. Janáka odpovědět. Do diskuze se zapojil Dr.
Crossan a zeptal se, jaký má význam práce pro sportovní management.
Autor připustil, že práce nemá spojitost se sportovním managementem.
Mrg. Ruda se zeptal na základní vzorky výzkumů. Autor práce
nezodpověděl otázku správně, jelikož netušil, co je to základní vzorek. 
Během diskuze komise vzala v potaz, že student nedokázal zodpovědět na
žádné dotazy.
Komise se usnesla na konečném hodnocení: velmi dobře.
Vedoucí práce: PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Oponent práce: Doc. Vilma Novotná, CSc.
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