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Okruhy tém na štátne záverečné skúšky
Športová špecializácia – KANOISTIKA
pre magisterský stupeň štúdia
1.

a) Koncepcia celoročnej prípravy v kanoistike
rozvoj silových a silovo vytrvalostných schopností
b) Využitie iných športov príprave kanoistov
atletika ,plávanie, bežecké lyžovanie, hry

2.

a) Chyby v technike jazdy a pádlovania v kanoistike – kajak
počas ponorenia, zasadenia pádla do vody, počas fázy vlastného ťahu pádla, chyby vo fáze vyberania
pádla z vody, chyby počas relaxačnej fázy, chyby vo fáze spevnenia
b) Zdravotné problémy kanoistov a špecifiká regenerácie
najčastejšie zdravotné problémy, negatívny vplyv prostredia a tréningovej záťaže na pohybový aparát
kanoistov, Strečing, PIR, antigravitačná relaxácia a pod., príklady cvičení

3.

a) Plánovanie tréningového zaťaženia v mikrocykloch
faktory určujúce štruktúru a veľkosť zaťaženia v mikrocykloch, vstupné mikrocykly, vlastné mikrocykly,
striedanie tréningových jednotiek v mikrocykloch, bloková štruktúra plánovania mikrocyklov
b) Vývoj a zmeny techniky v kanoistike
rýchlostná kanoistika, kanoistika na divokých vodách, lode pádla trate

4.

a) Systém výberu talentov v kanoistike
štruktúra športového výkonu , zásady výberu, etapy výberu, genetická, podmienenosť, odbornointuitívne rozhodnutie trénera, kanoe, kajak, trate, posádky, výberové normy, rozhodovací proces
b) Chyby v technike jazdy a pádlovania v kanoistike, - kanoe
hlava, horná ruka, dolná ruka, obidve ruky, horné rameno, dolné rameno, trup, panva, predná noha,
kľačiaca noha

5.

a) Pretekanie v rýchlostnej kanoistike
rozcvičenie, štart, kajak, kanoe, dlhé trate, maratón, jazda na vlne, vietor....
b) Špecifiká stravovania a výživy v kanoistike
význam správnej výživy pre vrcholového športovca, základné druhy živín, vzájomný pomer živín,
dávkovanie, vek, tréningová úroveň tréningové obdobia, preteky

6.

a) Obsah tréningu podľa doby kanoistickej prípravy a veku kanoistov
základná charakteristika podľa rokov kanoistickej prípravy, rozvoj pohybových schopností v priebehu
roka a jednotlivých tréningových období, tréning 10 – 13 kanoistov, tréning 14 – 15ročných kanoistov,
tréning 16 – 18 ročných kanoistov a tréning 18 a viac ročných kanoistov
b) Stav pohybového aparátu rýchlostných kanoistov a možnosti jeho ovplyvnenia v praxi
poškodenia pohybového systému, dôležitosť kompenzácie jednostranného zaťaženia, najčastejšie
degeneratívne zmeny, odporúčania pre športovú prax

7.

a) Analýza techniky jazdy a pádlovania na kanoe
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vývoj techniky jazdy a pádlovania, metodika nácviku, zdokonaľovanie a podrobný opis jednotlivých fáz
záberu, chyby, ktoré sa najčastejšie v vyskytujú
b) Najnovšie poznatky z dejín kanoistiky
centrá vodných športov v druhej polovici 19. storočia
8.

a) Športová príprava v kanoistike – mezocykly
čo chápeme pod mezocyklami, počet mikrocyklov v mezocykle, trvanie mezocyklu, biorytmy, druhy
mezocyklov, varianty striedania mikrocyklov v mezocykloch
b) Špecifiká športovej prípravy mládeže a žien v kanoistike
výber talentov, vekové obdobia, dĺžka športovej prípravy, kategórie, zameranie tréningu žien, špecifiká
silovej prípravy, horšia adaptácia žien na vonkajšie podmienky, zameranie na rozvoj svalstva trupu,
menštruačný cyklus psychológia

9.

a) Koncepcia celoročnej prípravy v kanoistike
rozvoj vytrvalostných a rýchlostných schopností
b) Silová príprava hlavných svalových skupín využívaných v kanoistike
priebeh záberu s pohľadu postupného zapájania jednotlivých svalových skupín, cvičenia pre rozvoj
hlavných svalových skupín kanoistov

10. a) Kontrola (testovanie) efektívnosti tréningového procesu
testy všeobecnej pohybovej výkonnosti, funkčné testy, testy na vode
b) Pitný režim
význam, termoregulácia, dehydratácia, rehydratácia, hyponatrémia, ovplyvňovanie vyprázdňovania
žalúdka pitným režimom, osmolalita, izotonické nápoje, elektrolyty a vitamíny, odporúčaný pitný režim
11. a) Olympijské disciplíny v jednotlivých druhoch kanoistiky
intenzity pohybovej činnosti, energetické kryte, technika, taktika, vplyv vonkajšieho prostredia
b) Príprava našich olympionikov po druhej svetovej vojne
Londýn 1948, zimná príprava, spomienky účastníka, výsledky našich pretekárov
12. a) Špecifiká prípravy na jednotlivé trate v kanoistike
200, 500, 1000 metrov, maratón, ročný tréningový cyklus, mezocykly, mikrocykly
b) Kanoistika a jej druhy z historického pohľadu
vznik, vývoj, súčasnosť
13. a) Rozvoj sily a špecifickej sily v kanoistike
svalové vlákna, rýchle oxidatívne vlákna, druhy sily, príklady a metódy pre rozvoj jednotlivých druhov
sily kanoistike , rozvoj špecifickej sily v lodi, s pridaným odporom, so zmenšeným odporom, pádlovací
bazén, trenažér
b) ICF
vznik, vývoj súčasnosť
14. a). Analýza techniky jazdy a pádlovania na kajaku
fázy záberu, nácvik, zdokonaľovanie a bežné chyby v kajakárskej technike, vo fáze zasadenia pádla do
vody, vo fáze ťahania, vo fáze vytiahnutia pádla z vody, vo fáze relaxačnej a vo fáze spevnenia
b) Jednotlivé druhy kanoistiky patriace pod ICF so zameraním na rýchlostnú kanoistiku a kanoistiku na
divokých vodách
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vznik , vývoj, úspešní slovenskí športovci v jednotlivých druhoch kanoistiky, olympijské športy v rámci
ICF
15. a) Lode a pádla v kanoistike z pohľadu hydrodynamiky
odpor vody, predný odpor, povrchové trenie, odpor tvorby vĺn, teória pohonu lode, hydrodynamika
pádla
b) Využitie prostriedkov kruhového tréningu v kanoistike
charakteristika, rozvoj pohybových schopnosti, variabilné zložky kruhového tréningu, typy kruhového
tréningu, príklady pre aeróbny silový tréning
16. a) Bloková štruktúra plánovania mikrocyklov
jej podstata, v čom sa líši od klasického pohľadu, tréningové jednotky
b) Svalová nerovnováha u kanoistov a možnosti jej, kompenzácie
charakteristika, svaly ktoré sú skrátené, resp. oslabené, možnosti nápravy, vyťahovanie skrátených
svalov, posilňovanie oslabených svalov, mobilizačné cvičenia so zameraním na driekovú a hrudnú
chrbticu
17. a) Intervalový tréning v kanoistike
história, súčasnosť rozvoj pohybových schopností, ročný tréningový cyklus, jednotlivé obdobia,
mezocykly, mikrocykly, tréningová jednotka
b) Bratislava, ako jedna z kolísok vodných športov
prvé lodenice, členská základňa, prvé preteky
18. a) Maratón ako špecifická disciplína v rýchlostnej kanoistike
lode pádla, športová príprava, výber talentov
b) Kanoistika ako náš najúspešnejší vodný šport
prvé olympiády, naši funkcionári a zaradenie kanoistiky medzi olympijské športy, disciplíny v ktorých sa
pretekalo v minulosti a v súčasnosti, perspektíva jednotlivých druhov kanoistiky v budúcnosti
19. a) Koncepcia celoročnej prípravy v kanoistike
žiacke a dorastenecké kategórie
b) Zhrnutie tréningových metód v kanoistike
charakteristika tréningových metód v kanoistike, typ tréningu, zameranie, rýchlosť pádlovania, pulzová
frekvencia
20. a) Rozvoj silových schopností v kanoistike v RTC
jednotlivé obdobia a ich špecifiká, vekové špecifiká, výkonnostná úroveň
b) Syndróm tréningového preťaženia vo vodných športoch
pod výkonnostný syndróm, symptómy, príčiny, diagnóza , prevencia, liečba
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