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Otázky k obhajobě: 

  

1. Jaké faktory mohou ovlivnit prognózu posunu výkonnosti v dlouhém triatlonu u 

mužů a žen do roku 2028 ?  

2. Jaké faktory mohou ovlivnit oddálení či přiblížení výkonnosti u mužů a žen 

v jednotlivých částech dlouhého triatlonu ?  

 
 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
- pečlivě zpracovaná BP, jak teoretická tak praktická část 

- drobné formální, pojmové a stylistické nedostatky (str. 19, 26, 27, 53-55) nesnižují 

výbornou úroveň BP 

- nepřesné formulace hypotéz H5, H6, H7 

 

V praktické části autorka precizně splnila úkol. Je to základ pro následné odborné práce v této 

oblasti. Po drobných úpravách lze BP doporučit jako metodický materiál pro triatlonovou odbornou 

veřejnost.  
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