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Otázky k obhajobě:
1. Jaké znáte metody hodnocení základních plaveckých dovedností a techniky
plaveckých způsobů?
2. Od jaké úrovně zvládnutí základních plaveckých dovedností a úrovně techniky
plaveckých způsobů lze doporučit plavání jako PA do programů snižování
hmotnosti?
Doplňující komentář k hodnocení práce:
- pečlivě zpracovaná BP, jak teoretická tak praktická část
- formální, stylistické a obsahové nedostatky:
o str. 22 – schází text ? (včetně …?)
o str. 26 – citace Pokorná,2011 není v seznamu literatury
o str. 32 – nepřesná citace (Čechovská, Miler, 2008? – v seznamu 2001)
o str. 44 – Tabulka 1 nebo text?
o str. 45 – nepřesně stanovené hypotézy – co znamená odpovídající technika?
o Str. 52 – Výstupní – správně Vstupní
o Str. 54 – Tabulka 6 – jaká jsou kritéria pro zvládnutí dovedností – ano – ne?
o Str. 57-58 – drobné stylistické chyby - součastně, plavní
o Str. 59
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