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Otázky k obhajobě:

1. Jak lze hodnotit objem a intenzitu tréninkového zatížení ve veslování, ve fitness?
2. Jak lze hodnotit náročnost tréninku ve veslování, v rekreačním sportu?
3. Jak chápete pojmy kondiční příprava, kondiční trénink?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
- poměrně dobře zpracovaná BP, jak teoretická tak praktická část
- str. 4 – formulace výsledků BP ne zcela odpovídají hodnocení v textu (kap. 5)
- drobné stylistické nedostatky (např. str. 30 – finish ?, str.31 - „fyzické maximum“) a
formální nedostatky (str.33 – povrchně vypracovaná charakteristika vrcholového tréninku ve
veslování) nesnižují úroveň BP
- str. 59 – Tabulka 6 – jak se posuzuje Tmin a Tkm ve vztahu veslařský trenažér a veslování
na vodě?
- proč pro přesnější vzájemné posouzení nebyl využit ukazatel T min a Tkm na veslařském
trenažéru u klienta MŽ?
V praktické části autor splnil úkoly stanovené v BP. Výsledkovou část lze považovat jako pilotní,
ověřovací a může sloužit jako úvodní etapa pro zpracování následujících odborných prací.
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