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Hlavním cílem této bakalářské práce je, pomocí záznamu četností herních
činností jednotlivce mistroství světa v ledním hokeji do 20 let 2013.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Bakalářská práce je zpracována na 58 stranách textu a příloh. Vybrané téma je pro
dnešní práci trenéra nedílnou součástí pro jeho pracovní náplň. Video a rozbory před a
po utkání je samozřejmostí. Teoretická část je velmi dobře zpracována a propojena s
praktickou části. Kladené otázky budou kladeny na systém zkoumání záznamů a jejich
zpracování. Práce je schopna obhajoby a navrhuji hodnocení známkou Výborně. Své
připomínky uplatním v procesu obhajoby práce.
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