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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Oponent(i): Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.

Datum obhajoby : 07.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka na začátku představila práci formou prezentace -

zdůvodnila výběr tématu práce, popsala obsah teoretické části práce,
uvedla metody a výsledky výzkumné části. Hovořila o tvorbě
kompenzačního programu, jeho průběhu a výsledcích. Studentka
hovořila jasně, s přehledem. Hlavním benefitem práce je zlepšení
testovaných probandů a implementace kompenzačních cvičení do
trenérské praxe v ledním hokeji. Posudek vedoucí, dr. Prajerové,
přečetla dr. Vařeková. Posudek vedoucí práce je negativní,
upozorňuje zejména na špatnou spolupráci se studentkou, odevzdání
DP bez vědomí a doporučení vedoucího, ale i na obsahové a formální
chyby (chybné umístění abstraktu, překlepy a neodborné výrazy,
nevhodně postavenou hypotézu). Oponentka dr. Nováková,
zastoupená na obhajobě mgr. Prokešovou, hodnotí práci v mnoha
aspektech jako výbornou. Poukazuje na několik chyb a překlepů,
dotazuje se: "Může cvik č. 1 přetěžovat krční páteř? Podle jakých
kritérií byly cviky vybírány? Byly pozorovány rozdíly v držení těla
nebo ve svalových dysbalancích mezi útočníky a obránci?". Dr.
Vařeková se dotázala na metodologii - zda je práce skutečně
kvalitativní, co znamená hypotéza 0 a hypotéza 1 a také proč je
experimentální skupina nazývána kontrolní skupinou. Poté se
rozběhla diskuse nad metodologickými tématy. Studentka na dotazy
odpovídala erudovaně, prokázala metodologické znalosti, uznala
chybu v popsání skupiny jako kontrolní. Mgr. Migdauová se
dotazovala na některé z navržených kompenzačních cvičení.
Studentka odpovídala s přehledem. Komise se usnesla, že vzhledem
k vynikající obhajobě studentky a kladnému posudku oponenta bude
práce hodnocena známkou "velmi dobře".     
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