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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo zjistit, jak tři skupiny účastníků (učitelé, manažeři a chovatelé zvířat) přistupují 
k interakci s koněm a zda/jak lze pozorované jevy využít k  (sebe)hodnocení. Dále pak zjistit, které 
klíčové kompetence jsou u sledovaných osob dostatečně rozvinuty a které je naopak potřeba podpořit; 
a zjištěné integrovat do plánu osobnostního rozvoje. Cíl, stejně jako dílčí hypotézy (porovnání 
meziskupinových rozdílů), byl beze zbytku splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce je psána česky, bez chyb a překlepů, velmi příjemnou čtivou češtinou. Obsahuje všechny 
předepsané náležitosti a kapitoly (vč. srozumitelného anglického abstraktu), je doplněna vhodně 
zvolenými autorskými obrázky a je pěkně upravena. Čte se jedním dechem, k čemuž – jak jsem si 
uvědomila po dočtení – přispívá též fakt, že nové kapitoly nejsou odsazeny na samostatných 
stránkách. Na přehlednosti to však práci neubírá a je to jediná formální drobnost, kterou mohu práci 
vytknout (+ opomenutí tří citovaných prací (Darwin 1868, Hermannová et al. 2014 a Rapin et Tuchman 
2008), v jinak dobře přehledném a plně postihujícím i postačujícím seznamu literatury). 
Teze je rozdělena na rešeršní část, která čtenáře stručně seznamuje s přirozenou vnitrodruhovou i 
mezidruhovou komunikací koně; a část výzkumnou, která je v prvním úseku tradičně věnována 
teoretickým východiskům práce a metodice. Následuje působivá kazuistická část, popisující 
pozorování interakce 24 konkrétních probandů s koněm a kritické zhodnocení zjištěného. 
 
3. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Diplomová práce Lenky Volfové na přibližně sto stránkách nabízí napínavou literaturu faktu, výsledky 
původního a zároveň tematicky i provedením zcela nového výzkumu, detailní kazuistiku, prostor pro 
zamyšlení i inspiraci. Když mi v průběhu vzniku a sepisování práce dr. Jančaříková o tezi vyprávěla, 
velmi jsem se na výsledek těšila a když se navíc ukázalo, že se mohu stát oponentkou, neváhala 
jsem. 
Vyjma toho, že se díky jazykovým a literárním schopnostem autorky jedná o skvělé čtivo, mi teze 
poskytla široké pole pro zamyšlení nad lidskými i zvířecími kompetencemi. Kdo by si pomyslel, že se 
na území Česka dá absolvovat „kurz práce s koněm“, který vám o vás samotných poví stejně jako 
celodenní MBTI-typologický seminář? A koho by napadlo, že kůň může být hodnotitelem a zároveň 
dokonalým zrcadlem nejen kompetencí, ale i aktuálního rozpoložení a stavu hodnoceného člověka! 
Téma bylo nové nejen pro mě, ale i pro autorku (!) a z celého textu vyzařuje osobní zaujetí a nadšení 
pro mezidruhové interakce a jejich studium. Autorka se kvůli práci ponořila do zcela nového a 
neznámého tématu, které byla schopna srozumitelně předat dál – navíc byla schopna kritického 
zhodnocení a odstupu od zkoumaných (s čímž do jisté míry pomohl spolupracující horseman pan 
Liška i klisna Waikiki-dokonalé zrcadlo dění). Dosud nikdy jsem nedostala k oponentuře práci, kterou 
její autor napsal přestože s danou problematikou neměl předchozí zkušenosti – prostě proto, že jej 
daný jev zaujal a rozhodl se o něm zjistit více, k čemuž použil svou závěrečnou práci... 
Jádrem práce je 24 kazuistik setkání člověka s koněm, každá precizně popsaná, rozebraná a 
zhodnocená. K číselnému hodnocení autorka použila „škrtací“ tabulku ing. Lišky (k prohlédnutí na 
str. 49) a v závěru zjištěná číselná hodnocení porovnala mezi třemi skupinami sledovaných. Skupiny 
byly vybrány tak, aby se v každém případě jednalo o osoby úzce pracující s jinými lidmi (ať už 
z pozice vedoucího pracovníka-manažera či vyučujícího) nebo se zvířaty (chovatelé ze ZOO). Autorka 
využila šestici kategorií (energičnost, fokus, stupňování/odejímání tlaku, trpělivost, schopnost se učit a 



jistota projevu), ve které sledované osoby ohodnotila a průměrné hodnoty pak porovnala se svými 
předpoklady i mezi sebou. Z jejích zjištění je patrné, že manažeři občas jdou „přes mrtvoly“ a své 
podřízené nezřízeně tlačí (jedno jakým způsobem) k výsledku i bez ohledu na jejich rozpoložení; 
vyučující se naopak ke koníčkovi stavěli spíše demokraticky (s jednou drsně-manažerskou výjimkou). 
Úplně stranou stáli chovatelé zvířat s liberálním přístupem. 
Právě ona hodnotící tabulka je jediným bodem, ke kterému mohu z pozice oponentky vznést 
připomínku: uvedené kategorie byly hodnoceny na šestibodové škále, která však není „směrovaná“ – 
při práci s koněm je totiž stejně špatně „vůbec/trochu“ i „rovnou nejvíc“. Obdobného číselného 
hodnocení tak dosáhli účastníci, kteří odmítli vyvinout na koníčka silný tlak (protože tlačit, tentokrát ve 
fyzickém slova smyslu, odmítají) i ti, kteří na něj zatlačili rovnou maximální silou. Z pohledu 
hodnocení, které je vždy doplněno slovně, je to v pořádku – pod každou číselnou hodnotou je ve 
formuláři tabulky slovní komentář. Takto získaná čísla však nelze analyzovat statisticky, a to ani 
popisně (jak je tomu na str. 99) – jak přímočaří manažeři M1, M2, M8 a M10, kteří na koníčka rovnou 
silně zatlačili bez stupňování, tak fyzický tlak odmítající učitelé U2 a U4 získali stejné číselné 
hodnocení (2). Klíčem k odlišení identických hodnot, které ve skutečnosti znamenají pravý opak, je 
právě komentář. Před statistickým zpracováním je potřeba škálu směrovat a konkrétně u kategorie 
vyvíjení tlaku si zvolit jeden konec „netlačí“ a druhý „tlačí rovnou“ – pak budou rozdíly mezi učiteli a 
manažery dobře patrné. 
Ostatek práce je nesmírně poutavý, inovativní a pečlivě zpracovaný, poskytující nezvyklý a vysoce 
inspirativní pohled na problematiku hodnocení kompetencí a proto práci plně doporučuji k obhajobě. 
Budu velmi ráda, zodpoví-li mi autorka následující dotazy a doporučuji, aby po mírném poupravení 
hodnocení ve smyslu směrované škály u některých sledovaných kategorií své výsledky opublikovala, 
například v časopise SciEd či Bi-Che-Ze. 
 
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
Co je to sedentary behaviour, zmíněné na str. 25 při konci druhého odstavce? 
Co přesně znamená pojem horseman? (např. na str. 36) 
Jak přesně byla definována dotazníková položka „zkušenost s prací s koněm“? 
Loni jsem prvně v životě vstoupila do přímého kontaktu s koněm (koník na celé čáře zvítězil, nepočítám-li snad 
oboustranně příjemné pocity při hřebelcování) trvajícího asi pět minut, přesto bych se za osobu mající zkušenost 
s koněm neoznačila. Počítám, že takovou efemerní zkušenost bude mít část populace, že by to ale nějak 
pozitivně (ve smyslu půjde mi to lépe) ovlivnilo mé budoucí vztahování ke koni bych neřekla. Přesto, kdybych 
měla vyplnit dotazník, uvedla bych ANO... 

Na str. 82 (i na dalších místech) je zmíněno, že účastník byl unavený a kůň (zrcadlící stav účastníka) 
zíval. Jak na to koníček přišel, naučil ho zívat pan Liška, nebo to začal dělat sám? A je to domluvené 
chování, kterým kůň vyjadřuje únavu účastníka, aby o ní byl informován horseman, anebo je to 
spontánní činnost, vzniklá díky mezidruhové „nakažlivosti“ zívání a účastník-člověk zazíval první? 
Mohla byste prosím specifikovat, o jaká zvířata účastníci L1–L4 pečují? 
Zajímalo by mě, zda někdo z nich má zkušenost s živočichem váhově srovnatelným s koněm: ač uvyklá téměř 
každodenní práci s bezobratlými a postupně pronikající do tajů manipulace s drobnými pěvci, žádný z poznatků 
nešel aplikovat na práci s koněm... 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně a s nadšením doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Dolní Moravě dne 31. prosince 2018        

Dagmar Říhová 


