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Připomínky a otázky k obhajobě:
Tato práce může být vhodným doplňkem pro práci trenérů volného stylu. V případě její publikace bych doporučil její částečnou úpravu a více rozpracovat část metodiky sportovního
treninku ve výše zmíněných etapách na úkor popisných kapitol ( 6.1).
Otázky k obhajobě:1) V práci je uvedeno, že při útocích na nohy se více využívá poloha hlavy
z venku. Jaké to má příčiny?
2) Význam nácviku koordinace pohybů a pohyblivosti kloubů pronácvik techniky v zápase
Práce je doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře

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