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úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti  x   
praktické zkušenosti  x   
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 
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  Práce    je   doporučena k obhajobě.  
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Otázky k obhajobě:  

• Jaké jsou faktory ovlivňující tepovou frekvenci a jaké jsou způsoby určení zón tepové 
frekvence? 

• V úkolech i v závěru je zmíněna úprava stravování. Jak lze oddělit působení vlivu změny 
stravování a vlivu spinningového zátížení na výsledný efekt – změnu tělesné hmotnosti TO? 
Jaký byl skutečný vliv zařazení spinningového zátížení na výsledný efekt? 
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