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Datum obhajoby : 11.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila zaměření diplomové práce, dále se věnovala

prezentaci teoretické části s hlubší vhledem do problematiky atletiky.
Následně prezentovala metodologii praktické části, organizaci
výzkumného šetření a získaná data.
V průběhu obhajoby byly položeny následující diskuzní otázky:
1. Jaké benefiky přinášejí atletické činnosti dětem předškolního věku
z fyziologického hlediska?
2. Co bylo omezující při zařazování konkrétních her pro děti
předškolního věku? Jaké jsou základní vlastnosti vhodných her pro
předškolní věk?
3. Formulujte přesněji výzkumné otázky, na které bylo možno
skutečně odpovědět díky realizovanému výzkumnému šetření?
4. Obecně prezentujte didaktické poznatky z uvedené praxe?
5. Hlavní výsledky formulujte pregnantně, neboť v závěru nejsou
přehledně uvedeny.
Studentka odpovídala na některé položené dotazy s mírnou
dopomocí komise. Na některé dotazy studentka neodpověděla zcela
přesvědčivě. V průběhu obhajoby byla studentka upozorněna na
velmi široce formulovaný cíl práce výzkumné otázky, což ji
neumožnilo vyhodnotit kvalitně závěry, na což byla upozorněna
nejenom v posudku oponenta, ale opětovně v průběhu vlastní
obhajoby, na což nedokázala fundovaně reagovat.

Výsledek obhajoby: dobře
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