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Uveďte príklad tréningu na rozvoj anaeróbnej laktátovej kapacity dlhšími úsekmi?
Uveďte príklad tréningu na rozvoj anaeróbnej laktátovej kapacity kratšími úsekmi?
Aké mechanizmy únavy v športe poznáte?
Čo je a kde sa tvorí laktát?
Aký je metabolizumus, alebo čo sa deje s laktátom po jeho vyprodukovaní?
Čo je superkompenzačná sacharidová diéta – aký je jej hlavný účel?
Uveďte príklad superkomenzačnej sacharidovej diéty v mikrocykle aj s modelom
zaťaženia?
Čo je to pufráčná kapacita a čím je daná?
Ako možno ovplyvniť pufračné mechanizmy?
Ako ovplyvňujú jednotlivé fázy menštruačného cyklu aeróbne schopnosti a prečo?
Ako ovplyvňujú jednotlivé fázy menštruačného cyklu anaeróbne schopnosti a prečo?
Uveďte tri príklady využitia merania laktátu v športovej praxi?
Prečo LA v športovej praxi meriame, u vytrvalcov a prečo v rýchlostno-silových
športoch?
S akým časovým odstupom po zaťažení ho meriame, v závislosti od čoho
Aký metódy rozvoja ANV poznáte?
Koľko po ukončení zaťaženia nameriame najvyššie koncentrácie laktátu v krvi?
Je možné rozvíjať anaeróbnu kapacitu aj hernými prostriedkami? (uveďte príklad)
Aké sú tri hlavné príčiny únavy lokalizovanej vo svaloch pri vysokointenzívnych
zaťaženiach?
Aký typ strečingu by ste použili na začiatku tréningovej jednotky alebo súťaže a prečo?
Prečo nás pri naťahovaní svaly bolia?
Aký význam majú MCT prenášače I, III a IV?
Čo je to proprioreceptívna stimulácia a aké adaptačné mechanizmy sa pri takomto
tréningu uplatňujú, čo tým trénujeme okrem rovnováhy a stabilizátorov?
Aké funkcie má využívanie balančných prostriedkov v kondičnej príprave?
Čo je to únava?
Ako si predstavujete intenzifikáciu v kondičnej príprave najmä v oblasti rozvoja
vytrvalostných schopností? (uveďte príklad)
Popíšte „alaktátové“ vytrvalostné schopnosti aj s príkladom tréningu.
Aké metódy a prostriedky v jednotlivých etapách ŠT a obdobiach RTC by ste použili
na rozvoj ANV?
Uveďte príklad na všeobecné vs. špeciálne rozcvičenie
Aké sú teoretické východiská, metódy a aplikácia strečingu pred a po kondičnom
tréningu
Príklad tréningu na anaeróbnu laktátovú kapacitu a výkon
Aký je rozdiel medzi extenzívnou a intenzívnou interval metódou z pohľadu ANV?
Aký vplyv má bilirubín a železo na vytrvalostné schopnosti
Ako sa dajú využiť MCT tuky-oleje (Medium Chain Triglycerids) v kondičnom
tréningu
Aká je periodizácia kondičnej prípravy vo vybranom športe z pohľadu rozvoja
vytrvalostných schopností
Popíšte systém zvyšovania zaťaženia vytrvalostného charakteru v kondičnej príprave
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Príklad tréningu na rozvíjajúceho a udržiavacieho charakteru na anaeróbnu vytrvalosť
Aké diagnostické postupy (testy) na hodnotenie ANV (všeobecné) poznáte?
Aké diagnostické postupy (testy) na hodnotenie ANV (špeciálne) poznáte?
Aké diagnostické postupy (testy) na hodnotenie ANV (laboratórne) poznáte?
Aké diagnostické postupy (testy) na hodnotenie ANV (terénne) poznáte?
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