
Zadanie záverečných prác trénerov II. kvalifikačného stupňa tanečného športu.

    Lektor: Matej Chren:
Doping a podporné prostriedky v latinskoamerických tancoch.
ĎURIŚ
Materiálne a personálne podmienky v tanečných kluboch na Slovensku.
ONDROVIČOVÁ
História a vývoj latinskoamerických tancov na Slovensku.
PAVELEK
Kompenzačné cvičenia pre tanečníkov v latinskoamerických tancoch.
VADKERTI
   Lektor: Zsolt Lukó
Metodický postup zdokonaľovania držania tela a prezentácie u tanečníkov kategórie B, A, S
	krátky úvod a všeobecný popis pojmu metodika, jej princípov, metód a pomôcok vo výchove tanečných párov,

popis základných rovín a centier tela, ich využitie v tréningovom procese zdokonaľovania správneho držania tela, uviesť príklady, pomôcky a cvičenia,
chrbtica v 3 dimenziách, uviesť smery a ich význam pri zdokonaľovaní správneho držania tela, uviesť príklady a cvičenia, vlastné skúsenosti či už trénerské alebo získané za aktívneho tancovania,
prezentácia – popis pracujúcej a prezentujúcej strany tela, význam sedacích kostí v oblasti mechanického centra, centra energie, a centra levity pri zdokonaľovaní a popise prezentácie, príklady, cvičenia a pomôcky – (!!!pomenovanie jednotlivých centier a ich význam pri prezentácií môže byť popísané a pomenované odlišne ako v podkladoch „Metodika II. Lat“ podľa vlastných trénerských a získaných skúseností frekventantov, ale musia mať jasnú formuláciu a súvis so zadanou témou!!!)
       KRAJCÁR
Metodický postup rozvoja latinskoamerických akcií, pohybovej pamäte a improvizácie u tanečníkov kategórie B,A,S
	krátky úvod a všeobecný popis pojmu metodika, jej princípov, metód a pomôcok vo výchove tanečných párov,

vymenovanie a krátky popis všetkých LAT akcií (15), metodické postupy, cvičenia, príklady na ich nácvik a zdokonaľovanie, 
príklady, cvičenia , pomôcky a slovné popisy (prirovnania) na rozvoj a zdokonaľovanie rytmu a pohybovej pamäte tanečníkov, a príklady cvičení na rozvoj improvizácie, 
Pripomienka: pri písaní záverečnej práce je dôležité prihliadať aj na pedagogické zásady ohľadom cvičení od ľahšieho k ťažšiemu. 
        VIDAŠIČ
Lektor: Stella Víťazková
7. Cieľ a obsahové zameranie tréningového procesu juniorov v štandardných tancoch (na čo sa zamerať, čoho sa vyvarovať, postupnosť zavádzania figúr podľa obtiažnosti)
         HEIN
8. Rozdiel medzi ženami a mužmi a vplyv týchto rozdielov na výkon a tréningový proces.
( menší objem pľúc, menší svalový aparát, kratšie predkolenie atď.)
         KRNČANOVÁ
Lektor: Eduard Slimák
9. Historický vývoj a jeho vplyv na tvorbu choreografie Slowfoxu
         KLUCH
10. Historický vývoj a jeho vplyv na tvorbu choreografie Waltzu
	 KMEŤKA
11. Historický vývoj a jeho vplyv na tvorbu choreografie Tanga
	 MARTINEC
12. Historický vývoj a jeho vplyv na tvorbu choreografie Quickstepu
	 SUROVEC
13. Historický vývoj a jeho vplyv na tvorbu choreografie Valčíku
	 ŠTUMPFOVÁ


Komunikačné adresy lektorov:
Eduard Slimák ...........  	slimak@interklub.sk
Matej Chren ............... 	matejchren@gmail.com
Stella Víťazková ........	stelladance@stelladance.sk
Zsolt Luko ..................	zsoltluko@hotmail.com



