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

 Studentka se v práci zabývá absencí teoretických podkladů pro trénink dětí a 
mládeže, kteří se připravují na start v aerobikové soutěži Žij pohybem. Zabývá se prob-
lematikou výběru vhodného obsahu tělesných cvičení vedoucích k nácviku a osvojení 
povinných prvků, které musí být zařazeny do pohybové skladby v kategorii show teams. 
Práce obsahuje 7 kapitol, 80 stran textu a 27 literárních pramenů včetně cizojazyčných a 
internetu. Struktura práce, rozsah práce, úroveň jazykového i formálního zpracování 
odpovídá nárokům kladeným na posluchače UK FTVS. Teoretická i praktická část má 
předepsané obsahové náležitosti. Studentka korektně citovala a shrnula teoretická vý-
chodiska práce. Vzhledem k deskriptivnímu charakteru práce popsala vhodně použité 
metody zpracování. Dle mého názoru si studentka stanovila příliš mnoho dílčích cílů 
práce. Praktická část je sice rozsáhlá a plná tělesných cvičení, ale její uspořádání není pro 
čtenáře příliš přehledné. Pokud měl být hlavní cíl,vytvořit soubor tělesných cvičení ve-
doucích k rozvoji kompetencí cvičence, korektně předvést povinné prvky v soutěži Žij 
pohybem, doporučila bych spíše, aby průpravná cvičení byla součástí návrhu metodické 
řady a úzce tak souvisela s nácvikem vybraného povinného prvku. Studentce se nepodaři-
lo udržet jednotný terminologický popis. V textu uvádí např.: odraz snožmo-odraz 
obounož, odraz z jedné nohy-odraz jednonož, sbalíme paže a rotujeme, odlepíme patu, 
nákrok, výskok-poskok-skok…. Terminologický popis tělesných cvičení je vždy velmi 
zapeklitý a studentka se převážně zde dopustila chyb. O to však více hodnotím kladně 
výběr tématu a zájem studentky o tuto problematiku. Práce tohoto typu vidím jako 
přínosné pro sportovní praxi, neboť mohou vést ke zkvalitnění tréninkového procesu v 
oblasti volby vhodných prostředků a metod v tréninku dětí a mládeže. 

Práci doporučuji k obhajobě 



Otázky k obhajobě: 

1) Vyjmenujte a charakterizujte jednotlivé fáze motorického učení . 

2) Co myslíte pod pojmem “ dobrá flexibilita dolních končetin” ? 

3) Charakterizujte obsah a cíl rotační přípravy (V práci uvádíte “sbalíme paže na hrud-
ník a rotujeme”, “paže nám pomáhají pohyb ustát”) - popište mechanismy, které způ-
sobují změnu rychlosti otáčivého pohybu. 

4) Specifikujte pojmy: poskok-skok, výskok, odraz obounož-odraz snožmo, odraz z 
jedné nohy-odraz jednonož, nohy hmitají roznožmo bočně.  
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