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samostatnost při zpracování tématu
logická stavba práce
práce s českou literaturou včetně citací
práce se zahraniční literaturou včetně citací
adekvátnost použitých metod
hloubka provedené analýzy
stupeň realizovatelnosti řešení
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přiměřené

Připomínky a otázky k obhajobě:

Zpracovaná bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem v tréninku ledního hokeje. Autor
se snaží najít cestu ve efektivitě sportovního tréninku při stimulování rychlosti v elitní
kategorii mladšího dorostu během závodního období. Práce celkem logicky poskládaná, autor
prokázal schopnost práce s literaturou a schopnost interpretace výsledků. Absentuje zde dle
mého názoru korelace mezi jednotlivý testy a jejich validita. Nicméně práci doporučuji
k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
1- Jak by jste změnil tréninkový plán v závislosti na Vámi interpretované výsledky?

Práce

je/není doporučena k obhajobě
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