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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),

4.vyjádření vedoucího práce,

5.vyjádření oponenta práce,

6.zodpovězení otázek kladených oponentem a vedoucím práce:
Oponent:
1.Jak chápete rozhodování (při pohybovém úkolu – viz text str. 27)? 
2. Jak se díváte na možnost osvojování samostatného rozhodování
hráčů využitím některých didaktických stylů v tréninkovém procesu?

3.Na základě čeho jste stanovil cíle sportovní přípravy v kategorii
starších žáků (str. 42)? 
4.Bral jste při verifikaci hypotéz v úvahu fakt, že ke změnám herního
výkonu mohla vést i zvýšená úroveň individuálních dovedností?
Vedoucí:
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1.Vysvětlete možné postupy při vyučování taktickým způsobilostem?

2.Lze doporučit pro tento způsob výuky určitý didaktický stal? 
3.V jakých metodicko – organizačních formách převažoval u
sledovaného týmu takticky modelovaný trénink?
7.diskuze a zodpovězení otázek členů komise,

8.neveřejná část obhajoby – hodnocení komise,

9.prezentace hodnocení komise studentovi:
Diplomant byť uspěl u obhajoby své DP, opraví seznam použité
literatury tak, aby ve všech položkách odpovídal normě a doplní
abstrakty (český i anglický) do podoby obvyklé u DP.
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