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Cílem práce bylo zjistit, zda šesti týdenní cvičební program založený na prvcích PNF a využívající elastický odpor ovlivní rychlost střelby 

u 25 prvoligových hráček házené.
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výborně

podpis oponenta práce

Práce je po metodické a teoretické stránce velmi dobře zpracovaná. Výsledky a použité statitické vyhodnocení je přehledné a dobře 

použité. Výzkumný soubor je s ohledem na typ práce dostatečný. Výsledky práce jsou korelují se zahraničními studiemi. Otázka k 

obhajobě: Přestože Vám statisticky nevyšla vyšší rychlost střelby mezi experimetální skupinou využívající techniky PNF a elastického 

odporu a kontrolní skupinou, je přesto u experimentální skupiny naměřena vyšší rychlost (experimetnální 72,4km/hod a kontrolní 

67,8km/hod.). Domníváte se, že by určitou modifikací techniky PNF mohlo dojít k již statisticky významnému zvýšení rychlosti střelby? 

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledal, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. 


