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Průběh obhajoby: Student v úvodu obhajoby zdůvodnil volbu tématu. Přiblížil komisi

strukturu své diplomové práce, východiska teoretické práce a
detailněji se snažil popsat realizaci empirické části. Studentovi v
průběhu obhajoby bylo vytknuto, že se snažil za každou cenu
potvrdit posun dětí z experimentální skupiny, přestože rozdíl byl
nevýznamný. Student měl určité problémy se zobecněním získaných
údajů.
V průběhu obhajoby byly položeny následující otázky:
1. Podle čeho posuzujeme schopnosti?
2. Upřesněte pozorovací škály pro posouzení fyzické aktivity a
organizační náročnosti,
3. Podle čeho jste ři pozorování usoudil, že hra rozvíjí některou
pohybovou schopnost jako takovou, případně ji rozvíjí více či méně?
4. Co jste v empirické části měřil?
5. Objasněte, v proč došlo k největšímu posunu v hodu míčkem?
6. Co vše  ovlivňuje výkon dítěte?
7. Zaměřil jste se na zlepšení techniky i jinde než o hodu? 
8. Jakými statistickými metodami lze ještě zjistit, případný posun?
9. Proč jste více nevyužil metody pozorování?
10. Vyjádřete se k volbě her s ohledem na specifika předškolního
věku?
11. Na základě výsledků vašeho empirického šetření se pokuste
sumarizovat doporučení pro rodiče?
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