
Errata

souhrn řádek 7

V textu: Pro srovnání ...
Má být: Pro dokreslení....

Strarra 12,íádek 6 zďola
V textu: Pro porovniání...

Má být: Pro dokreslení....

Strana 53, řádek 7 zdola
V textu: Statistickou analýzou (t-test) byla...
Má být: Statistickou analýzou (nepárovým t-testem) byla...

Strana 55, řádek 17 zdola
V textu: ...závodnic.
Má být: ...závodnio Korelace může být znehodnocena přítomností extrémně odlišných
hodnot ( outliers, např. špičkový závoďník zranéný nebo po zranéni se wacející), které proto

musí být z korelace vyloučeny.U analyzovaných závodůnebyl takovýto postup nutný.

Strana 65, řádek 6 shora
V textu: ...Tato veličina zachycqe pouze průměrnou intenzitu, nenese v sobě informaci o

jejím rozčlenění ať jit v rámci tréninkové jednotky nebo příslušného týdne.

Má být: Tato veličina zachycuje pouze průměrnou intenzitu, nenese v sobě informaci o jejím

rozčlenění ať jižv rámci tréninkové jednotky nebo příslušného týdne, neumožňuje ani

srovnání mezi sporty. Přes uvedená omezení je tento přístup v souladu s rozsáhlou literaturou

věnovanou dopadům tréninkového zatiženi fNielsen et aL.2012].

Strana 75,íádek 7 shora

V textu: ekvivalent, který autor k tomuto účelu zaved| a kteý udává hypotetické umístění na

ITU žebříčku v daném roce, které odpovídá příslušnému výsledku.
Má být: ekvivalent, který autor zaved| za účelem minimalizace těchto vlivů. ITU ekvivalent

udává odhad umístění na ITU žebříčku v daném roce, které odpovídá dosaženému výsledku,

na základě korelace mezi umístěním v závoďě a postavením na žebříčku pro prvních 15

případně 25 závodniků.

Strana 95, řádek 15 shora
V textu: Mohli jsme tak identifikovat...
Má bylt: Ziskané závěry jsou individuální, přesto jsme mohli identifikovat...

Strana I12, Ťádek 9 zďoIa

V textu:

Nicholls, A.R., Polman, R. C. J., Levy, A. R. & Backhouse S. H. (2008). Mental toughness,

optimism, pessimism, and coping among athletes. Personality Individual Dffirences,
44,II82-II92,



O'Keefe, J. H., Patil, H. R., Lavie, C, J., Magalski, A., Vogel, R. A. & McCullough ...

Má být:

Nicholls, A.R., Polman, R. C. J,, Levy, A. R. & Backhouse S. H. (2008), Mental toughness,

optimism, pessimism, and coping among athletes, Pers. Individ. Dif., 44,II82-II92.
Nielsen, R.O., Buist,I., Sorensen, H., Lind, M. & Rasmussen S. (2012) Training Errors and
Running Related Injuries: A Systematic Review,Int. J. Sports Phys. 7,58-75.
O'Keefe, J. H., Patil, H. R., Lavie, C. J., Magalski, A,, Vogel, R. A. & McCullough ....
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