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Na úvod studentka zdůvodnila volbu svého tématu a zaměření své
bakalářské práce. Objasnila sturkturu teoretické části a detailně se
věnovala prezentaci přípravy, oganizaci a vyhodnocení praktické
části. V průběhu diskuze byly položeny následující otázky, na které
studentka velmi dobře reagovala. V průběhu obhajoby bylo pozitivně
hodnoceno, že cvičební program byl realizován dlouhodobě a za
spolupráce rodičů. Studentka byla vyzvána k objasnění používané
terminologie. Ústní obhajoba byla výborná, ale s ohledem na
připomínky oponenta se komise rozhodla pro závěrečné hodnocení
velmi dobře.
1. Jaké znáte dělení rovnováhových schopností a na čem je závislá
rovnováha?
2. Objasněte zda, spatřujete rozdíl mezi rovnováhovými schopnostmi
a rovnováhou?
3. Jakými metodami jste zjišťovala data ve výzkumném šetření? Jaké
metody jste použil při měření?
4. Čím si vysvětlujete rozdíl v experimentální a kontrolní skupině,
proč byl tak výrazný rodíl mezi dětmi, které více sportovaly a těmi,
které měly menší sportovní aktivitu?
5. Přínos pro pedagogickou praxi, pokuste se formulovat doporučení
pro učitelky mateřských škol.
6. Jak byl proveden výběr výzkumného souboru?
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