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Cíl práce

Hlavním cílem bylo posoudit predikční validitu all-out testu flexorů prstů
k lezeckému výkonu redpoint(RP), on-sight (OS)a boulderu u
výkonnostních lezců.
doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
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Autorka si zvolila téma bc práce vzhledem k svému zaměření sportovní specializace. Cílem
práce bylo posoudit validitu 4 min all-out testu s aktivním odpočinkem v průběhu
intermitentních izometrických kontrakcí flexorů prstů. Téma je velmi aktuální a odráží
současný výzkum v oblasti determinace vhodných tréninkových intenzit v lezení. Struktura
práce je logicky postavena, cíle správně definovány, metody práce vhodně zvoleny. Na bc
práci je i dostatečný počet účastníků, nicméně generalizace výsledků je omezená. Drobné
výtky mám k hloubce provedené analýzy v oblasti determinace kritické síly, což reflektuje i
slabší diskuze.
Otázky k obhajobě:
1. Jaké je praktické využití výsledků?
2. Pro koho je a není vhodný 4 min all-out test?

Práce je doporučena k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň:

Výborně - velmi dobře
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