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Otázky k obhajobě:  

 

Proč zařadil autor do práce řízený rozhovor? Měl dotazník nějaký hlubší význam, když není 

nijak okomentovaný? 

V tabulce č. 18  v položce výdrž ve shybu je hodnota pouze 8,8 s, nejedná se o chybu? 

 

Jaké silové testy považuje autor za signifikantní vzhledem k lezeckému výkonu?  

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Práce podává velmi podrobný pohled na kondiční vývoj mladého elitního lezce, který v současné 

době představuje lezeckou světovou špičku. Autor v práci předkládá přehled výsledků ze třech 

měření a porovnává je s dostupnými informacemi, vědecké i naučné literatury.  

Velmi pozitivně hodnotím i následné intervence pro zlepšení kvality tréninku, které se dle 

probandova vyjádření pomohli ke zlepšení výkonnosti i vrcholných výkonů.  
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