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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:
Oponent:
Jaké hodnoty by se dali stanovit předem pro potvrzení hypotéz? 
Jak se liší první a druhé dva sloupce v grafu č. 6? 
Jaké odlišnosti v zatížení polaře a blokaře považujete z pohledu
praxe za nejdůležitější?
Vedoucí:
Vyjmenujte všechny charakteristiky vnějšího zatížení u hráčů beach
volejbalu. 
Jaký konkrétní význam má znalost vnějšího zatížení pro tréninkový
proces v beach volejbalu? 
Jaké jsou hlavní rozdíly ve vnějším zatížení u hráčů a hráček beach
volejbalu? 
Kolik metrů celkově naběhá v utkání polař a kolik blokař? 
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Jaký vliv má rychlost a kvalita přesunu na úspěšnost provedení
herních činností? 
Dá se rozvíjet rychlost reakce hráče a pokud ano jakým způsobem?
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9.prezentace hodnocení komise studentovi.
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