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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 - pozitivní hodnocení metodologie práce. 
Dr. Gryc - poukazuje na to, že v práci není zmíněna úroveň hráčů v
komparaci s ostatními týmy na stejné výkonnostní úrovni.
Dr. Mahrová - chybí protokol - Souhlas Etické komise FTVS UK -
doporučujeme formou Errata doplnit, popř. uvést v rámci jakého
výzkumného projektu (který má udělen souhlas EK FTVS UK) byl
výzkum proveden. Chyby ve formě citací v textu (neuvádí se celý název
článku nebo časopisu, pouze autor/ři + rok; před závorkami se nepíšou
tečky). Formální nedostatky a chyby v gramatice a formulacích vět,
překlepy. Použití různého fontu písma…
Závěr: 
Nedostatky shledané v práci byly okomentovány a zdůrazněny k
přepracování formou Errata. 
Absolventská práce, i přes uvedené připomínky, na základě průběhu
obhajoby a reakcí absolventa, splnila kladené nároky a je celkově
hodnocena známkou: v ý b o r n ě . 



Výsledek obhajoby: Výborně
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