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Otázky k obhajobě:  

 

1. Obecně charakterizujte věkové období kategorie starších žáků. 

 

2. Jaké předpoklady by měl mít trenér mládeže. 

 

3. Jaké jsou hlavní odlišnosti v tréninkovém procesu v České republice a Francii. 
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