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K práci mám následující připomínky:  

• Kapitola 4.4. nepatří svým obsahem do kapitoly metodika práce, ale do výsledků 
• Obrázky č.3 a 4 v práci jsou chybně nazvány, jedná se o grafy 
• V části závěr je zbytečný celý 2. odstavec, naopak není potvrzena/vyvrácena hypotéza 

 
 



 
Otázky k obhajobě:  
 

• V názvu práce je uvedeno, že se bude jednat o kondiční trénink juniorských a seniorských 
kategorií, to je i podpořeno v teoretické části, při tvorbě tréninkového plánu  v kapitole 5 
uvádíte, že sestavené modelové jednotky jsou sestavovány, aby vyhovovaly ženské kategorii 
–  proč je tedy výzkumný soubor zvolen nehomogenně? 

• Jak je to se stanovenou hypotézou? 
• Jaké byly limitace této studie? 

 
V Praze dne:  8.1.2019      Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. 

 


