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Hodnocení práce: Kladně u bakalantky hodnotím snahu být nápomocna svým svěřenkyním v oddíle 

moderní gymnastiky a více se ponořit do problematiky flexibility dolních končetin. Věřím, že její snaha 
přinese v budoucí práci trenérky své ovoce. Práce s dětskými sportovci, na které jsou kladeny vysoké 

nároky, není jednoduchý.  

Připomínky: V práci postrádám alespoň částečnou zmínku o motivaci a odměně cvičenek za dobře 

odvedený trénink či cvičení. Správná motivace mnohdy přispěje k lepšímu výsledku, zvláště pak u tak 

mladých – malých sportovců. 

Otázky k obhajobě: Jak motivujete své svěřenkyně k práci na flexibilitě? 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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