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Identifikační číslo studia: 392839
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Název práce: Problematika nácviku základních herních dovedností ve fotbale pro
děti ve věku 6-8 let

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Mario Buzek, CSc.
Oponent(i): PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.

Datum obhajoby : 09.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: 1. opravný termín
Průběh obhajoby: Obhajoba bakalářské práce probíhala v následujících po sobě

jdoucích krocích:

1.představení studenta a komise,

2.seznámení studenta s časovým a obsahovým průběhem obhajoby,

3.prezentace práce samotným studentem v Power pointu (důvod
výběru témata; 
cíle a úkoly práce; výsledky, závěry),

6.vyjádření vedoucího práce,

4.vyjádření oponenta práce,

5.zodpovězení otázek kladených oponentem a vedoucím práce:
Oponent:
1. Jaký je podle Vašeho názoru vzájemný vztah mezi pojmy
„pohybová hra“ a „průpravná hra“? 
2. Do jaké kategorie MOF řadíte cvičení na řešení situace 1:1? 
3. Na str. 47 zmiňujete dotazník. Je standardizovaný? Jak jste s ním
pracoval? 
4. Čím zdůvodníte zařazení hry trenérem jako projev stylu s řízeným
objevováním? 
5. Proč považujete střelbu penalt na konci tréninkové jednotky za
individuální formu tréninku?
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Vedoucí:
1. Jakým způsobem lze využít styl se sebehodnocením (v jakých
cvičeních)? 
2. Používali pozorovaní trenéři nevědomě některé didaktické styly? 
3. Vysvětlete jak by měl trenér postupovat při řízeném objevování a
při didaktickém stylu s nabídkou u této věkové kategorie? 
4. Byli trenéři seznámeni s výsledky pozorování? 
5. Vysvětlete rozdíl mezi dotazováním a dotazníkem?

7.diskuze a zodpovězení otázek členů komise,

8.neveřejná část obhajoby – hodnocení komise,

9.prezentace hodnocení komise studentovi.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: PaedDr. Martin Tůma, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Mario Buzek, CSc. ............................

 PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. ............................
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