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1. Byly v České republice, či v zahraničí prováděny podobná sledování.  

 

2. Jaké hlavní faktory mají vliv na použití druhu útočného úderu. 

 

3. Hypotézy byly stanoveny na základě jakých předpokladů.    

   

4. Co přinášejí výsledy pro tréninkovou praxi. 
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Zvolené téma práce a jeho některé výsledky mají své opodstatnění pro tréninkovou praxi. Výsledky 
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hranici hodnocení. Při obhajobě bude záležet, jak bude autor na předložené připomínky a otázky 

reagovat (argumentovat).     
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