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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 - student úspěšně reagoval na
dotazy a uspokojivě vše zodpověděl a ujasnil danou problematiku. 
Dr. Malá – poznámky k formulaci hypotéz. Jinak nadstandardní
hodnocení práce. Doporučení k dalšímu pokračování ve studiu. 
Dr. Gryc – hodnocení práce jako obsahově a formálně
nadstandardně. Dotaz k trávení volného času sledovaných dětí, kolik
volného času konkrétně mají? Lépe by bylo tuto oblast kvantifikovat.
Prof. Bunc – dotaz k hlavním problémům ke stylu trávení volného
času u současných adolescentů? Jak by absolvent navrhoval uvedené
skutečnosti ve výsledcích změnit?
Do Errat doporučujeme upravit Seznam literatury podle abecedy. 
Na základě výše uvedených skutečností a vlastní prezentaci práce
absolventem se komise shodla na celkovém hodnocení   v ý b o r n ě.

84470555 - 480271 - Bc. Igor Murko



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 480271/.....

Výsledek obhajoby: výborně
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)

84470555 - 480271 - Bc. Igor Murko

http://www.tcpdf.org

