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Zjistit zatížení hráče golfu v průběhu hry na základě sledování
srdeční frekvence a zhodnotit jej ve vztahu ke komponentám
Zdravotně orientované zdatnosti. Dílčím cílem bylo zjistit rozdílnost
zatížení mezi tréninkovým a soutěžním kolem.
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Doplňující komentář k hodnocení práce:
Výběr tématu lze hodnotit jako aktuální a to s ohledem na golf, jako jeden z rychle se
rozvíjejících sportů v České Republice a jako jednu z možností ovlivňování komponent Zdravotně
orientované zdatnosti. Při sběru dat studentka dobře spolupracovala s probandem, včetně přesného
instruování probanda k samostatné práci s přístrojem GARMIN. Zadávané úkoly plnila svědomitě,
námitky a komentáře k práci byly svědomitě zapracovávány.
Celkově studentka prokázala vysokou míru samostatnosti v průběhu realizace celé bakalářké
práce.
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