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Otázky k obhajobě:
Jaké výsledky byste mohl předpokládat u špičkových vytrvalců, opět vzhledem k jejich
tělesnému složení.
Doplňující komentář k hodnocení práce:
Práce je velmi zajímavá a přínosná do praxe. Teoretické podklady byly velmi dobře připraveny.
Zájem o danou problematiku vedl autora pravděpodobně k hlubšímu rozboru situace.
Možná v práci chtělo objasnit, nebo lépe podložit důležitost tohoto tématu, jaké z toho plynou
diskuse. Co bychom mohli předpokládat. Tělesné složení bylo jistě závislé na denním rytmu
jedince. Navrhovala bych přidat do analýzy více faktorů, které by mohly ovlivnit tělesné složení,
nebo výsledky běhů.
Ve výsledkové části, konkrétně v grafech závislostí, bych doporučovala jemnější dělení osy y. Není
zcela průkazná, ani viditelná průkaznost výsledků. Byl by vidět možná detailnější sklon přímky.
Jinak tato práce splňuje požadavky na bakalářskou práci. Výsledná známka bude dle obhajoby
práce.
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