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Bakalářská práce Martina Niklase s názvem „Analýza stability v alpských disciplínách u dětí“ 
je zpracována na 78 stranách, z toho 46 stran textu a 32 stran příloh. Je rozdělena do sedmi 
kapitol. Součástí textu je 15 grafů a v přílohách jsou uvedena měření jednotlivých probandů 
v testech se zavřenýma a otevřenýma očima. 
Autor na základě dostupné literatury vybral testy posturální stability a  použil je na vybraných 
dvou skupinách studentů. Jednalo se o test stability v úzkém stoji rozkročném se zavřenýma a 
otevřenýma očima. Cíle a úkoly práce byly splněny.
Teoretická východiska jsou zpracována na odpovídající úrovni, odpovídající bakalářské práci.
Citovaná literatura obsahuje 17 titulů publikací, z toho tři v anglickém jazyce, a jednu citaci 

z internetu.

Připomínky:
Práce je po stránce formální a stylistické na dobré úrovni. Vyskytly se zde jen drobné 
nedostatky, např. str. 7, 9, 21, 23, 39, 42. V textu se na str. 17 objevuje dvakrát stejná věta.
Citace literatury je podle platné normy s drobnými nedostatky. V textu se nacházejí některé 
tituly, které nejsou citovány v kapitole Použitá literatura. Jsou to: Havlíčková a kol., 1993 
(např. str. 9), Perič, 2004 (např. str. 15, 16), Hájek, 2001 (např. str. 16, 17, 19) a Kolářová a 
Procházková, 2007 (str. 29). V textu se také vyskytly některé nepřesné citace, jako např. 
Choutka a Dovalil, 1987 (str. 18), dále na str. 13, a 24. na str. 46 se v citované literatuře 
objevil dvakrát stejný internetový zdroj. V textu chybí odkazy na přílohy. U kapitol Použitá 
literatura a Přílohy chybí čísla těchto kapitol a není zvykem číslovat stránky příloh.
Z hlediska obsahového nemám k práci zásadní připomínky.

Otázky k obhajobě:
1. Proč si myslíte, že je rychlost vychylování v bočním a předozadním směru při testech 

v úzkém stoji rozkročném s otevřenýma a se zavřenýma očima výraznější rozdíl u 
lyžařů než u skupiny studentů?

2. Proč si myslíte, že rychlost vychylování v předozadním směru se zavřenýma očima 
byla u lyžařů horší než u skupiny studentů?

Práce po formální i obsahové stránce splňuje požadavky, které jsou na bakalářskou práci 
kladeny, a může být připuštěna k obhajobě.

V Praze dne 7.9.2009 PhDr. Petra Matošková, Ph.D.
vedoucí bakalářské práce




