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Aké prostriedky rozvoja rýchlostných a rýchlostno-silových schopností poznáte?
Aké metódy rozvoja rýchlostných a rýchlostno-silových schopností poznáte?
Čo je základným kritériom rozvoja rýchlostných a rýchlostno-silových schopností?
Uveďte príklad rozvoja rýchlostných schopností kontrastnou metódou.
Popíšte a biomechanicky zdôvodnite racionálnu techniku práce odrazovej nohy pri
opakovaných horizontálnych odrazových cvičeniach.
6. Popíšte a biomechanicky zdôvodnite racionálnu techniku práce švihovej nohy pri
opakovaných horizontálnych odrazových cvičeniach.
7. Popíšte a biomechanicky zdôvodnite racionálnu techniku a možné spôsoby prevedenia
švihovej práce horných končatín pri opakovaných horizontálnych odrazových cvičeniach.
8. Popíšte a biomechanicky zdôvodnite racionálnu techniku práce odrazovej nohy (nôh) pri
vertikálnych odrazových cvičeniach.
9. Uveďte 5 príkladov cvičení na rozvoj frekvenčnej rýchlosti aj s konkrétnym dávkovaním
zaťaženia.
10. Popíšte a biomechanicky zdôvodnite racionálnu techniku pri rýchlosti so zmenami smeru.
11. Popíšte uzlové fázy pri cvičeniach bežeckej abecedy (na čo je potrebné klásť dôraz a prečo).
12. Vymenujte 20 cvičení bežeckej abecedy (terminologicky správne).
13. Vymenujte 10 rôznych odrazových cvičení.
14. Aký je rozdiel medzi odrazovou silou a výbušnou silou?
15. Uveďte príklad na rýchlu a na výbušnú odrazovú silu na základe toho istého cvičenia.
16. Uveďte príklad tréningu na rozvoj bežeckej akceleračnej rýchlosti aj s konkrétnym
dávkovaním zaťaženia.
17. Od čoho bude závisieť optimálny interval odpočinku pri rozvoji akceleračnej rýchlosti?
18. Aký rozdiel v intervale odpočinku bude pri rozvoji maximálnej rýchlosti a rýchlosti so
zmenami smeru a prečo?
19. Aký je optimálny model realizácie bežeckej akcelerácie z pohľadu dĺžky a frekvencie kroku
a prečo?
20. Biomechanicky zdôvodnite nevýhodnosť behu po celých chodidlách.
21. Biomechanicky zdôvodnite nevýhodnosť akcelerácie na krátky krok.
22. Uveďte príklad tréningu na rozvoj maximálnej bežeckej rýchlosti aj s konkrétnym
dávkovaním zaťaženia.
23. Uveďte príklad tréningu na rozvoj vytrvalosti v rýchlosti krátkymi úsekmi aj s konkrétnym
dávkovaním zaťaženia.
24. Uveďte príklad tréningu na rozvoj bežeckej rýchlosti so zmenami smeru aj s konkrétnym
dávkovaním zaťaženia.
25. Na príklade cvičení zdôvodnite využitie a zaradenie zaťažkávacích viest v tréningu
rýchlostno-silových schopností.
26. Aké iné prostriedky rozvoja rýchlostno-silových schopností v sťažených podmienkach
poznáte, aplikujete na príklade vášho športu?
27. Aké cvičenia s plnými používané na rozvoj výbušnej sily celo-telového charakteru poznáte?
28. Aké cvičenia s plnými používané na rozvoj výbušnej sily lokálneho charakteru poznáte?
29. Aký je základný princíp z hľadiska rozsahu pohybu pri využívaní pružinových systémov pri
cvičeniach s plnými loptami ?
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30. Aké základné diagnostické prostriedky sa pri rýchlostno-silových schopnostiach uplatňujú?
31. Aké štandardizované testy sa používajú pri diagnostike rýchlostných a rýchlostno-silových
schopností?
32. Aké špecifické testy poznáte na diagnostiku rýchlostných a rýchlostno-silových schopností
pre vybraný druh športu?
33. Na čom je založený „balistický“ princíp pohybu a ako sa uplatňuje v rozvoji rýchlostných
a rýchlostno-silových schopností?
34. Prečo dosiahnete vyšší výkon pri cvičeniach s protipohybom?
35. Na príklade demonštrujete prečo je vo väčšine športov dôležitý silový gradient.
36. Čo je to SSC a aké mechanizmy sa pri ňom uplatňujú?
37. Aké sú hlavné zásady pri tréningu rýchlostných a rýchlostno-silových schopností mládeže?
38. Môžeme hovoriť o tzv. indexových cvičeniach v rámci silového tréningu a prečo?
39. Aké nové netradičné prístupy v rozvoji rýchlostných a rýchlostno-silových schopností
poznáte?
40. Čo je to Bangsbo test a aké je jeho uplatnenie v diagnostike rýchlostných schopností?
41. Aké využitie ma v rozvoji kondičných schopností využívanie pružinového pohybového
systému ľudského organizmu?
42. Kde sa uskladňuje najväčšie množstvo elastickej energie?
43. Z čoho pozostáva trojkomponentný model svalovej aktivity po jeho natiahnutí?
44. V ktorom komponente sa uskladňuje najviac elastickej energie a za akých podmienok?
45. Čo sa deje s aktiváciou (EMG) svalov nesúcich hlavné zaťaženie počas dlhšie trvajúcich
rýchlych pohybov, keď nastupuje únava a vyprodukovaná svalová sila sa znižuje?
46. Aká je molekulárna podstata uskladňovania elastickej energie v sériovom a paralelnom
elastickom komponente?
47. Za akých podmienok je možné znovu získanie uskladnenej elastickej energie?
48. Aká je molekulárna podstata uskladňovania elastickej energie v kontraktilnom komponente?
49. Aké je zloženie a štruktúra šliach a väzív?
50. Aký je vzťah medzi namáhaním a deformáciou svalovo-šľachového aparátu?
51. Aká je závislosť dĺžky a napätia svalu počas prirodzenej kontrakcie v excentrickej fáze
a aký v koncentrickej fáze?
52. Čo je to stiffness, od čoho závisí a aké uplatnenie má v športe?
53. Aké sú príčiny narastania svalového napätia?
54. Aké faktory pružnosti pohybového aparátu poznáte?
55. Čo sa mení pôsobením fyzického zaťažovania a ako na to vplýva rozcvičenie?
56. Čo je to pennation angle a ako ovplyvňuje výkon svalu?
57. Aký je rozdiel medzi anatomickou a funkcionálnou plochou prierezu, čo ovplyvňuje ich
prípadnú rozdielnosť?
58. Aké príklady využitia elastickej energie poznáte?
59. Aká je optimálna výška zoskoku pri plyometrických cvičeniach?
60. Aký systém zvyšovania zaťaženia pri plyometrických cvičeniach použijete a prečo?
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