Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Posudek vedoucího diplomové práce
Jméno diplomanta
Téma práce
Cíl práce

Bc.Tereza Martínková
Technická vyspělost reprezentanta v kickboxu

Vedoucí diplomové práce

Mgr.Jaroslav Stich

Hlavním cílem této práce je zjistit úroveň technické vyspělosti u každého dospělého
reprezentanta v kickboxu, ať už se věnuje polokontaktním či plnokontaktním disciplínám.
Dalším cílem je srovnávání třech pohledů na technickou vyspělost každého reprezentanta a to
podle samotného reprezentanta a dvou státních trenérů. A následně porovnat reprezentanty
polokontaktních disciplín s reprezentanty plnokontaktních disciplín ve vybraných technikách
úderů a kopů. Na závěr bude zjištěno, jak vidí svoji technickou vyspělost muži a jak ženy.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Z Vaší práce vyplynulo, že závodníci polokontaktních disciplín jsou technicky vyspělejší než
v plnokontaktních. Proč tomu dle Vás tak je?
2. Navrhněte nějaká cvičení na zlepšení techniky Vámi vybraných úderových technik.
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