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úroveň 
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příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

 

 

Práce    je  doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně  

 

 

 



 2 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

 

 

 

1. Jaké faktory, podmínky mohou ovlivnit aktuální úroveň techniky běhu při 

běžeckém tréninku (závodě) a při spojovacím tréninku či triatlonovém závodě u 

triatlonistů ? 

2. Jaké subjektivní pocity měli probandi při běhu s přístrojem Myotest? 

3. Je vhodné využít současně při testu i měření SF? 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Velmi pečlivě zpracovaná DP, jak teoretická tak praktická část. 

 

Teoretická část vychází jak ze současných českých, tak zahraničních literárních podkladů 

zabývajících se biomechanickou analýzou běhu. Dále podrobně popisuje nabídku testů 

měřených pomocí přístroje Myotest a přehledně zpracovává a popisuje analyzované parametry. 

 

V praktické části autorka precizně splnila cíl i úkoly stanovené v DP. Pilotní ověření možností 

využití Myotestu pomocí otestování probandů tří různých běžeckých výkonnostních úrovní dává 

možnost doporučit jeho využití jak pro sportovce vrcholové tak výkonnostní či rekreační 

úrovně. 

DP po drobných úpravách lze doporučit jako metodický materiál pro triatlonisty, běžce, 

případně moderní pětibojaře.  
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