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stylistická úroveň x
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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE
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K předkládané práci mám tyto  formální připomínky:                                                                                                                                                 

-  drobné překlepy, které však mění význam textu např. str. 11 ….statické zpracování místo statistické                                                                                                                                                    

- str. 13 chybná formulace a na stejné straně jsou uvedeni autoři, kteří chybí v seznamu literatury stejně jako uvedení 

roku, ze které citace jsou (Slaughter,Rahamana...)                                                                                                                                              

- v textu se objevují nesprávně citované zdroje např. str. 21, 23, 24 a další,                                                                                                                

- v grafu 7 by pro lepší názornost měly být zvoleny rozdílnější barvy křivek obou souborů,                                                              

- nebyly stanoveny hypotézy, přesto se v odpovědi na první výzkumnou otázku píše "V této práci nebyla stoprocentně 

potvrzena hypotéza o vlivu sportovního aerobiku na hodnotu BMI".                                                                                                                                                                                                                                               

Co se týká metodologie práce domnívám se, že některé výzkumné otázky byly zbytečné, vzhledem k předem jasným 

tréninkovým zatížením obou sledovaných skupin.                                                                                                                           

Oceňuji snahu o částečné statistické zpracování dat  a interpretaci výsledků.

Otázky k obhajobě:                                                                                                                                              

1)  Jak mohou výsledky Vaší práce ovlivnit stavbu tréninkového procesu?                                                                               

2)   Jak se somatické charakteristiky podílí na výběru talentované mladeže v aerobiku?                                                                                                                                                                                                                                                           

podpis

72 včetně 3 str, příloh

22 + 15 el.zdrojů / 1 + 3 cizojazyčné
16 tab., 7 grafů, 7 obr., 3 přílohy

stupeň hodnocení
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Srovnání somatických charakteristik u dospívajících dívek ve sportovním aerobiku na odlišné závodní úrovni 

Cíem práce bylo srovnání somatických charakteristik u dospívajících dívek ve sportovním aerobiku na odlišné závodní 

úrovni. 


