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Komentář k hodnocení práce: 

Formální a obsahové hledisko: 

Abstrakt -  splňuje všechna doporučení. 

Teoretická část - autor BP zde charakterizuje problematiku použití vysoce intenzivního 

intervalového tréninku (HIIT) u fotbalistů. Kapitola je doplněna o předpokládané efekty HIIT 

na základě poměrně rozsáhlé literární rešerše. Přesto zmíněná problematika není doplněna o 

nejnovější poznatky (studie). Autor tak mohl detailněji rozpracovat zkoumaný problém. 



Nicméně lze konstatovat, že teoretický rozbor splňuje svým obsahem a strukturou požadavky 

kladené na BP. 

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

souboru apod. Jako omezení využití výsledků a závěrů z našeho šetření se jeví nepoužití 

věcné významnosti, která by transparentně prokázala míru efektu HIIT.  

Výsledková část – obsahuje tabulky a grafy, které přehledně informují o změnách ve 

výstupních proměnných. 

Diskuse - obsahuje verifikace hypotéz. Kapitola rovněž obsahuje komparaci našich výsledků 

s výsledky jiných studií. 
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