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Otázky k obhajobě:  

Proč účastníci studie absolvovali pouze tak nízký počet testů do vyčerpání, když je v literatuře 

běžně popisován větší počet testů ke stanovení kritického výkonu? 

Čím si vysvětlujete, že nebyl potvrzen pozitivní vztah mezi kritickým sklonem a obtížností RP? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Autor práce zvolil velmi zajímavé aktuální téma.  

Text je z hlediska formálního zpracování a stylistiky na velmi slabé úrovni, stejně tak práce 

s literárními prameny.  

Výsledky získané na základě realizace této studie jsou přínosné pro trenérskou praxi, což je 

podstatným benefitem této práce.  

Předkládaná práce je i přes nedostatky na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě. 
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