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Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s tématem své práce a důvody pro jeho

volbu. Uvedla hlavní témata zpracovaná v teoretické části práce.
Dále uvedla cíl a dílčí cíle stanovené pro výzkumné šetření
realizované v rámci empirické části práce. Prezentovala tři stanovené
hypotézy, použité výzkumné metody a podmínky uskutečněného
šetření. Studentka shrnula výsledky svého šetření ve vztahu k
hypotézám. Komise poukázala na to, že se studentka mohla věnovat
v šetření zdatnosti, když je toto téma uvedeno v teoretické části.
Stejně tak upozornila na relativně nespecifické znění hypotéz.
Dále odpovídala na následující dotazy komise:
1) Zamyslela jste se nad možností spontánních pohybových aktivit
dětí u obou výzkumných skupin? Mohly nějak ovlivnit výsledky
experimentu?
2) Mohla ovlivnit jedna hodina týdně pohybu řízeného studentkou
mít reálný vliv na poodporu správného držení těla dětí? V jaké míře
mohla Vaše intervence ovlivnit drření těla dítěte? 
3) Možnost grafického znázornění pohybů a další popis cvičení
umožňující využití popsaných cvičení v další praxi.
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