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Nácvik povinných technických prvků v soutěži Žij pohybem v kategorii show teams

Cílem práce je vytvoření metodických řad pro vybrané povinné technické prvky v kategorii show teams v soutěži Žij 
pohybem.
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doplněno 35 fotografiemi

stupeň hodnocení

Studentka, při svém opravném zpracovávání práce, dbala rad oponentky, členů komise a samozřejmě vedoucí 
práce. Prokázala tím schopnost práce s odbornou literaturou, ale především se poučila z předchozích nedostatků jak 
ve zpracování práce, ale také ve vlastním přístupu ke zpracování.  Sudentka také prokázala schopnost práce a 
vyhodnocení problému v oblasti kvalitativního výzkumu, logického myšlení a vstřícnějšího přístupu k radám a 
připomínkám vedoucího práce. V práci studentka splnila všechny vytyčené úkoly a vlastní cíl práce byl taktéž, dle 
mého názoru, naplněn. Práce je přehledná a studentka prokázala orientaci v problematice, pro kterou je specificky 
orientovaná publikační opora nedostatečná. Odbornou terminologii, která se objevuje především v hlavní části 
práce, studentka opravila a spolu s tím upravila i jednotlivé kapitoly. Zadané téma studentka uchopila ze své praxe 
a věřím, že její zpracování pomohlo především autorce samotné, budoucím trenérům v oblasti aerobiku a dále 
pomůže také v odborném publikovaní a rozšíření formy aerobiku Žij Pohybem. Studentka splnila požadavky kladené 
na tento typ práce.
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