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Akademický rok: 2016/2017

Student: Bc. Jiří Stehlík
Datum narození: 20.02.1989
Identifikační číslo studenta: 37516513

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Tělesná výchova a sport
Identifikační číslo studia: 488084
Datum zápisu do studia: 24.09.2015

Název práce: Efekty aplikace stélek ve sportovní obuvi na aerobní kapacitu hráčů
fotbalu 

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.

Datum obhajoby : 12.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Obhajoba diplomové práce probíhala v následujících po sobě

jdoucích 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 témata; 
cíle a úkoly práce; výsledky, závěry),

4.vyjádření vedoucího práce,

5.vyjádření oponenta práce,

6.zodpovězení otázek kladených oponentem a vedoucím práce:
1. Vysvětlete princip stélek Bootmatetsi ve vztahu k působení na
klenbu nohy. V čem jsou konkrétní výhody oproti běžným stélkám
(Tyto informace by měli být podloženy výsledky výzkumu). 
2. Jaké mohou být „konkrétní“ benefity stélek Bootmatetsi z
dlouhodobého hlediska? 
3. Vysvětlete důležitost parametru VO2max ve fotbale a uveďte
konkrétní metody (příklady cvičení – volba parametrů zatížení)
rozvoje pro dorostovou kategorii fotbalistů
4. Co mohlo přispět k nárůstu o 24% v pohybovém výkonu hráčů
stélky Bootmatetsi nebo vyšší míra vloženého úsilí do YoYo testu v
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posttestu?

7.diskuze a zodpovězení otázek členů komise,

8.neveřejná část obhajoby – hodnocení komise,

9.prezentace hodnocení komise studentovi.

7.diskuze a zodpovězení otázek členů komise,

8.neveřejná část obhajoby – hodnocení komise,

9.prezentace hodnocení komise studentovi.

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. ............................

 Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D. ............................
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