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Následně v prezentaci přednesl teoretický rozbor problému, cíl práce,
úkoly, hypotézy, výsledky a závěry. K jednotlivým úkolům práce se
podrobně vyjádřil a navázal na výsledky jejich řešení. Jako první se k práci
vyjádřil oponent, vyzdvihl klady a zápory práce. Následovalo vyjádření
vedoucího práce. Byly zodpovězeny otázky, položené oponentkou práce. 

Otázka č.1 Uveďte takovou definici „správného držení těla“, která
odpovídá hlavnímu cíli Vaší práce.
Otázka č.2 Jaké jsou atributy pohybového programu potřebné pro jeho
praktickou realizaci? Doplňte atributy a rozveďte další praktické informace
Vámi předkládaného pohybového programu pro děti ve věku 5-6 let, které
nejsou v práci uvedeny: frekvence, kdo cvičební jednotku povede, do jaké
části dne by měla být zařazena, jaké jsou kontraindikace, jsou-li nějaké,
zda budou všechny děti s rozdílným držením těla pohromadě…atd.
Otázka č.3 Jakým způsobem budete děti ve věku 5-6 let motivovat, aby
udrželi celých 45 min pozornost a jakým způsobem zajistíte, aby Vámi
vybrané (relativně velmi náročné cviky i pro dospělého) byly prováděny
správně?
Otázka č.4 Vámi předkládaný program je složen převážně z
kompenzačních cvičení. Doplňte jaké další pohybové aktivity spíše
kondičního charakteru vyrovnávající nedostatek pohybu takto starých dětí,
by byly vhodné (s jakou frekvencí, intenzitou).
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