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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
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jdoucích krocích:

1.představení studenta a komise,

2.seznámení studenta s časovým a obsahovým průběhem obhajoby,

3.prezentace práce samotným studentem v Power pointu (důvod
výběru témata; 
cíle a úkoly práce; výsledky, závěry),

4.vyjádření vedoucího práce,

5.vyjádření oponenta práce,

6.zodpovězení otázek kladených oponentem a vedoucím práce:
•Z jakého hlediska měly kluby odlišnou výkonnostní úroveň ve
sledované kategorii? Nerozumím formulaci cíle. 
•Vysvětlete, podle jakých kritérií byly rozděleny profesionální a
amatérské kluby? 
•Proč jste nezmínil, v jakém období bylo sledování prováděno? Podle
období mají tréninky i jinou náplň, nebo ne? 
•V textu jsem nenašel délky trvání tréninkových jednotek a počet
jednotek v týdnu. To je podle mého vážný nedostatek. 
•Jaký vliv na obsah, intenzitu a skladbu tréninku má kvalifikační
trenérská třída a trenérská praxe? Očekával jsem, že tato informace
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bude v textu zmíněna. 
•Proč byly analyzovány pouze dvě tréninkové jednotky u čtyř klubů?
Podle mého mínění je to velmi málo. 
•Objektivně by bylo možné se vyjádřit při dlouhodobějším sledovaní
jmenovaných klubů.
• Co si myslíte o časovém horizontu věnovaném nácviku nových
dovedností u jednotlivých klubů? 
•Vyjádřete se k obsahu kondičního tréninku u SK Slávie. 
•Jaké dáváte doporučení pro další případný výzkum?
7.diskuze a zodpovězení otázek členů komise,

8.neveřejná část obhajoby – hodnocení komise,

9.prezentace hodnocení komise studentovi.

7.diskuze a zodpovězení otázek členů komise,

8.neveřejná část obhajoby – hodnocení komise,

9.prezentace hodnocení komise studentovi.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. ............................
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