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Náročnost tématu na 
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Velmi dobře 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Vysvětlit pojem „frekvence běhu“ (s. 39 a dále) 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Na práci oceňuji zejména nápad a myšlenku tématu. Rovněž organizaci sběru dat a motivování 
probandů k provedení případové studie. Vyzdvihl bych také šíři záběru teoretické části práce 
(technika, tělesné složení, programové zpracování –Kinovea). Úroveň práce mírně snižuje několik 
překlepů (Abstrakt – Cíle, citace  Spirduso vers. Spirsuso – s. 73). Pojem frekvence běhu je 
v atletice nestandartní. Diplomantka zřejmě myslí frekvenci kroků při běhu a chůzi (s. 75 kapitola 6. 
Závěr).    
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