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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

Práce je doporučena k obhajobě: Ano
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře

x
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Otázky k obhajobě:
Jakou souvislost s tématem má zařazení kapitol 2.1 a 2.1.2?
Objasněte vyjádření na straně 21 „Tenis je individuální sport, vyvolávající větší stres než sporty
kolektivní“?
Proč byly vybrány, tak svým charakterem výrazně odlišné sportovní hry?
V kapitole 2.6. „Charakteristika ostatních sportovních her“ chybí popis konkrétní zatížení hráčů
dané sportovní hry
Většina uvedených sportovních her má své testovací baterie. Seznámil jste se s nimi?
Stanovena byla vědecká otázka nikoliv však hypotézy. Proč?
Jaký vliv na dosažené výsledky má větší množství tréninkových jednotek a jejich kvalita?
Jaké je vaše doporučení k případnému dalšímu výzkumu?
Doplňující komentář k hodnocení práce:
Nemám
K práci mám následující připomínky:
Shrnutí na straně 39 působí velmi nepřehledně až chaoticky
Charakteristika zvolených sportovních her je z mého hlediska nedostatečná
Chybí obrázek č. 3, obrázek 4 je bez legendy
Mám takový pocit, že došlo v práci (jak se říká lidově) ke srovnávání „jablek s hruškami“
Doporučení k úpravám:
Nemám
Závěr posudku vedoucího práce:
Výběr tématu je velmi zajímavý a přínosný. Tak, jak ve své práci popisuje autor problematika
testování výkonnostní úrovně je nezbytná součást přípravy hráčů. V textu se však nacházejí určité
nedostatky, které je nutné při obhajobě objasnit.
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