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představil smysl svého bádání, cíle práce a výsledky ke kterým se
dopracoval. Data byla shromažďována z veřejně dostupných
videonahrávek, což byla činnost, která nepodléhala omezením
nouzového stavu. Téma se věnovalo málo probádané oblasti
porovnávání pohybů při sportovním výkonu v boxu pomocí
etogramu, které má potenciál poskytnout cenné informace o taktice
vrcholových boxerů.

Otázky:
1) Jaké další proměnné byste doporučil pozorovat svým
následovníkům, kdyby se rozhodli vydat ve Vašich stopách, aby
přispěli k málo probádané oblasti výzkumu „boxerská škola“?

2) Jasně popisujete, proč jste vybral tyto dvě boxerské velmoci, a
vyšly předpokládané výsledky. Co kdybyste porovnával s někým
průměrným, který se nedostal na tolik medailových umístění (ať už z
jakýchkoliv důvodů). Jaké výsledky byste předpokládal zde? Nebylo
by vhodné právě poukázat na rozdíly mezi nejlepším a průměrným?
Než potvrdit předpokládanou shodu dvou nejlepších?

3) Co byste předpokládal za výsledky při porovnání s profesionálním
boxem? Bylo by to nějak proveditelné?

Komise zhodnotila odpovědi na otázky a kvalitu verbálního
přednesu.

Práce obsahovala drobné překlepy v dějepisných částech, tyto
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nedostatky je třeba opravit v souboru errata.
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