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Průběh obhajoby: Obhajoba práce probíhala v následujících 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
tématu; cíle a úkoly práce; výsledky, závěry)
4.Vyjádření oponenta práce
5.Zodpovězení otázek kladených oponentem v rámci jeho posudku
6.Vyjádření vedoucího práce
7.Zodpovězení otázek kladených oponentem v rámci jeho posudku
8.Diskuze
9.Neveřejná část obhajoby – hodnocení komise 
10.Prezentace hodnocení komise studentovi 

Diskuze: 
Dr. Malá - má výhrady k metodologické části, k definici cílů, stanovení
hypotéz; ve statistickém zpracování vytýká volbu a zahrnutí testovaných
skupin; Unifittest byl doplněn 2 specifickými testy: dotaz, zda absolvent
nenašel jiné vhodnější testy, které uvádí současná odborná literatura a
výzkum?
Dr. Gryc - dotaz na zohlednění typu zaměstnání probandů, vliv na
zvolenou intervenci; zamyšlení do budoucna.
Dr. Mahrová - v tabulkách v Příloze č. 6 a 7 chybí jednotky jednotlivých
testovaných parametrů.
Dr. Malý - kladně hodnotí volbu tématu z prostředí amatérského fotbalu.
Dotaz na provedení testu Hloubky předklonu, jak se prakticky provádí a
odečítají hodnoty? Proč diplomant nepoužil test 4x10m, který patří do
baterie Unifittest?
Závěr: 
Absolventská práce, i přes uvedené připomínky, na základě průběhu
obhajoby a reakcí absolventa, splnila kladené nároky a je celkově
hodnocena známkou: v e l m i  d o b ř e . 



Výsledek obhajoby: Velmi dobře
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