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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 
práce.  
Autorka v bakalářské práci představila velmi mladý sport, sleckline. Dále se zaměřila na hluboký 
stabilizační systém páteře, který s sleckline úzce souvisí. V poslední době se o stabilizačním 
systému páteře často diskutuje v souvislosti s vrcholovým sportem. Téma bakalářské práce je 
aktuální. Obsahová struktura práce je jasná a srozumitelná. Formulace problému a cíle práce 
odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 
informačních zdrojů apod.)  
Teoretická část práce je zpracována dobře. Je rozdělena na dvě části. První část zpracovává 
sleckline od vzniku po současnost. V druhé části autorka práce řeší důležitost hlubokého 
stabilizačního systému. Výzkumná část splňuje cíle práce. Autor zpracoval celkem 53 titulů 
odborné literatury. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.  
Autorka práce si stanovila tři hypotézy. Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází ze 
stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím cílem. 
  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  
Hypotézy byly ověřovány pomocí nestandardizovaných testů. Autorka práce testovala 6 
probandů ve výzkumu po dobu čtyř týdnů a 6 probandů jako kontrolní skupinu.  
  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 
výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  
Interpretace výsledků je přehledná ve formě tabulek. Diskuze je odpovídající.  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Závěry práce jsou logické. Přínos práce je veliký. Práce může sloužit jako metodický materiál. 
  

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 
text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  
Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran je 66. 
Citace je správná. V práci se objevuje mnoho nepřesností a nejasných formulací. 
Pravděpodobnou příčinou těchto nepřesností a nejasností je dislexie a disortografie autorky 
bakalářské práce.  
 
 

 



Práci k obhajobě doporučuji  
 

Návrh klasifikace:  
 
Otázky k obhajobě:  1. Jaká sleckline je vhodná pro začátečníky a proč? 

                                          2. Od kolika let je možné na slackline začít chodit? 
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