Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Posudek vedoucího bakalářské práce
Jméno
Téma práce
Cíl práce

Vedoucí bakalářské práce

Ondřej Leština

Rozvoj individuálních dovedností obránců ledního hokeje pro
kategorii mladší školní věk
Cílem mé bakalářské práce je zjistit a shromáždit informace o
rozvoji individuálních dovedností obránců ledního hokeje v
mladším školním věku. Z těchto získaných informací
navrhnout cvičení a následně je zařadit do tréninkových
jednotek
Mgr. Pavel Arnošt Dis.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Zpracovaná bakalářská práce je zpracována na 72 stranách textu a příloh. Zvolené téma je
velice aktuální, jako celek rozvoje dovedností obránce v ledním hokeji. V teoretické části je
provedena rešerše za použití dostačujícího množství citované literatury. V praktické části je
dostatečně popsán manuál na výběr cvičení pro rozvoj dovedností, ale potřeboval by do

větších detailu. Práce splňuje formální požadavky kladené na bakalářskou práci. Práce je
schopna obhajoby a navrhuji hodnocení známkou Velmi dobře.
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Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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