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Jméno a příjmení studenta: Martin Pihera
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Název práce: Sledování úspěšnosti útočného úderu po předcházející obraně u
hráčů plážového volejbalu 

Pracoviště práce: Sportovní hry
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Tomáš Kočíb

Datum obhajoby : 09.05.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Obhajoba bakalářské 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:
Oponent:
•Proč jste pojednal o kondičních faktorech zvlášť hned po úvodní
části práce? 
•Na základě čeho jste stanovil uvedené dvě hypotézy?
Vedoucí:
•Vyjmenujte druhy používaných útočných úderů v beach volejbalu. 
•Jaký vliv má kondiční trénink na úspěšnost útočných úderu v utkání.

•Jaký vliv má psychologická determinanta herního výkonu na
úspěšnost, či neúspěšnost útočných úderu v utkání. 
•Jaký vliv má technika provedení útočného úderu na úspěšnost v
utkání. 
•Co ovlivňuje výběr druhu útočného úderu v průběhu rozehry. 
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• Jaký konkrétní význam má znalost zjištěných výsledků.

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: velmi dobře

Předseda komise: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. ............................

 Mgr. Tomáš Kočíb ............................
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