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Průběh obhajoby: Diplomant seznámil komisi s průběhem tvorby práce, s hlavním

cílem práce, použitými metodami a získanými výsledky.

Doplňující otázky:
1)Je možné blíže specifikovat skupinu respondentů (věk, úroveň
atd.)? 
2)Byla tato problematika konzultována s fyzioterapeuty či lékaři,
kteří se o judo starají?
3)Jedním z hlavních cílů práce bylo: „Vytvořit soustavu opatření tak,
aby se předcházelo zraněním na tréninku a na závodech“. Jaká je
tedy tato soustava opatření ke konkrétním zjištěním, a kde je v práci
uvedena? 
4)Přibližně polovina dotazovaných absolvuje po úraze rehabilitaci,
ale jen z poloviny jim pomůže úplně. Čím je to dané? A jaké typy
rehabilitace absolvují?

Na doplňující otázky vedoucího i oponenta práce a další otázky,
které byly položeny komisí v průběhu obhajoby, odpověděl student
uspokojivě.

Na otázku č. 3. student odpověděl, že soustava opatření k
předcházení zraněním je uvedena v kapitole: 2.6.3.1 Prevence poruch
imunity u sportovce (součástí úvodu). Komise upozornila diplomanta
na nevhodné umístění této kapitoly vzhledem k tomu, že to byl jeden
z cílů práce. Komise rovněž upozornila na neodborné užívání jazyka
a slabou znalost vědeckých metod.
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