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Otázky k obhajobě:  

 

1. Objasněte prosím, proč existuje u české extraligy pauza mezi přípravným a předzávodním 

obdobím a proč u NHL ne. Možné příčiny, důsledky, co je vhodnější a proč? 

 

2. Na základě, čeho souhlasíte v diskuzi práce s tím, že by v předsoutěžním období hlavní 

trenér neměl podřizovat své tréninky na ledě kondiční přípravě. Nikde jsem nepostřehl, zda 

probíhá komunikace mezi hlavním trenérem a individuálními kondičními trenéry.  

Zamyslete se a zkuste formulovat pozitiva a negativa tohoto přístupu.     

 

3. Zamyslete se nad možností aplikace některých odlišností v NHL do českého prostředí. 

Uveďte konkrétní případy a řešení a možné dopady.  

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

 

Bakalářská práce má standardní strukturu. Autorka práce se vyvarovala větších gramatických 

nedostatků, práce má dobrou úroveň. Vyskytuje se nejednotnost a nedostatky při formátování 

odrážek v textu. Obrázky v kapitole 11.3 jsou nečitelné, přitom je v okolí místa dost, doporučil 

příště lepší výběr velikosti. Obrázky dokreslují a podtrhují text, pokud jsou nečitelné jsou zbytečné. 

V teoretické části postrádám kapitolu zabývající se fyziologickou stránkou, strukturou výkonu 

v hokeji. Dále zde vidím nejednotnost v tom, že struktura RTC v české extralize je zařazena do 

teoretické části, kdežto RTC v NHL je v praktické části. V případě popisu RTC, by jako doplnění 

bylo vhodné vložit graf, či přehlednou časovou tabulku, zlepšilo by to tak čitelnost textu. V práci 

postrádám nějaké vlastní závěry a doporučení na základě sepsání práce, případná aplikace 

některých prvků v NHL do českého prostředí a podobně, na základě zkušenosti autorky.        
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