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Otázky k obhajobě:  

 

 

 

 

1. Jaké faktory a podmínky  mohou pozitivně či naopak negativně ovlivňovat 

operativní řízení tréninkového zatížení při využívání aktuálních verzí sporttesterů? 

 
2.  Jaké faktory a podmínky  mohou pozitivně či naopak negativně ovlivňovat 

vyhodnocování tréninkového zatížení při využívání aktuálních verzí sporttesterů? 

 

 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 
Velmi pečlivě zpracovaná DP, jak teoretická tak praktická část. 

 

Teoretická část vychází jak ze současných zahraničních tak českých literárních podkladů 

zabývajících se problematikou především navigace, následně řízením sportovního tréninku 

v podmínkách využívání získávání zpětných informací pomocí současných telemetrických 

měřících přístrojů.  

 

V praktické části autor precizně splnil cíl i úkoly stanovené v DP. Statistické ověření měření 

rychlosti připojení k satelitům a měření přesnosti vzdálenosti na přímočarém a křivočarém 

úseku při různých rychlostech běhu u pěti typů měřících přístrojů ukázala na silná a slabá místa 

jednotlivých přístrojů. Kapitola 6 – Diskuze potvrzuje, že autor v této oblasti získal znalosti a 

zkušenosti, které je schopen celostně propojit.       
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