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Mikuláš Bícha
Stimulace rychlosti během závodního období v kategorii
mladšího dorostu extraligy ledního hokeje
Hlavní cíl bakalářské práce je porovnat a zjistit vztah mezi
úrovní jednoduchého ovládání hole s kotoučem a rychlostí
bruslení s kotoučem u hráčů̊ mladšího školního věku,
zjišťované pomocí testování
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Zpracovaná bakalářská práce je zpracována na 64 stranách textu a příloh. Zvolené téma je
velice aktuální. V teoretické části je provedena rešerše za použití dostačujícího množství
citované literatury. V praktické části autor věnuje testování jak na ledě, tak mimo led což je
velice efektivní a tím výsledky mají větší objektivitu. Práce splňuje formální požadavky
kladené na bakalářskou práci. Práce je schopna obhajoby a navrhuji hodnocení známkou
Velmi dobře.
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Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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