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Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Otázky k obhajobě:  

1. Čím lze vysvětlit, že hráči v kategorii U17 splňují doporučení WHO a hráči 

v kategorii U19 toto doporučení nesplňují? 

2. Liší s hodnoty energetického výdeje u sledovaného souboru zaznamenané pomocí 

ActiGraph GT3X a Polar RS800CX? 

 

Komentář k hodnocení práce: 

Formální a obsahové hledisko: 

V abstraktu není dodržena doporučená struktura, např. zde nejsou odděleně uvedeny 

výsledky a metody šetření. 



V teoretická část - Autor BP zde popisuje velikost pohybové aktivity (PA) u adolescentů a 

velikost pohybového zatížení ve fotbale. Přesto zde nejsou uvedeny výsledky studií českých 

nebo zahraničních autorů v rámci sledovaného souboru tzn. U17 a U19. Autor tak komparuje 

výsledky pouze s doporučením WHO. 

Metodika – obsahuje všechny podmínky k realizaci šetření včetně volby metod, výzkumného 

souboru a statistického zpracování dat. 

Výsledková část – obsahuje tabulky a grafy, které přehledně informují o PA v týdenním 

režimu, včetně délky spánku. 

Diskuse: obsahuje ověření hypotéz s doporučením WHO. 

Závěr: kapitola závěr by měla být vzhledem ke své důležitosti uvedena na začátku nové 

strany.  

 

Výsledný klasifikační stupeň: Velmi dobře 
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