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Slovní hodnocení práce 

Diplomantka si za téma své práce vybrala využití self-trackingové aplikace Equilab a její  

dopad na vztah jezdce a jeho koně. Využívání tohoto typu aplikací u zvířat je téma poměrně 

nové a tudíž doposud jen omezeně výzkumně podchycené. Z pohledu informační vědy se tedy 

jedná o neotřelé rozšíření stávajícího výzkumu na ÚISK. 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části diplomantka uvádí téma 

do širšího historického kontextu vztahu člověka a koně. I když by se mohlo zdát, že tato část 

uvádí práci příliš zeširoka, jedná se o zajímavý vstupní exkurz vyjasňující vývoj vztahu mezi 

člověkem a koněm obecně, následně i se zaměřením na podmínky historického vývoje 

v České republice. Pouze v kapitole „Volnočasové aktivity“ považuji opětovný historický 

náhled již za nadbytečný.  

Diplomantka v této části práce také definuje základní pojmový aparát, přičemž přiměřeně 

vyjasňuje i některé terminologické problémy (např. lifelogging, selftracking, quantified self). 

Studentka prokazuje schopnost pracovat s českými i cizojazyčnými zdroji. Co se týče vstupní 

rešerše na stávající stav výzkumu, diplomantka odkazuje na již zmíněnou novost tématu a 

související nedostatek relevantních výzkumných studií. Uvítala bych, kdyby diplomantka 

uvedla odkaz na konkrétní způsob provedení této rešerše (v jakých databázích, za použití 

jakých klíčových slov apod.). Ten však bohužel v práci chybí.  

 

V praktické části diplomantka zkoumá proměnu vztahu mezi jezdcem a koněm při využívání 

aplikace Equilab. Na této části oceňuji dobré nastavení výzkumných otázek, přesné 

vydefinování cílové skupiny a zdůvodnění kritérií pro výběr respondentů, metodologickou 

čistotu provedení výzkumu i způsob vyhodnocení výsledků výzkumu včetně kritické reflexe 

omezení výpovědní hodnoty získaných dat (vliv covidu-19 a souvisejících opatření).  

 

Za zásadní pochybení při zpracování této práce považuji opakované používání plurálu (1.os. 

mn.č.) nejen v úvodní části práce, ale i dále v textu (30, 58, 60). Předpokládám, že studentka 

používá tento tvar pouze s ohledem na všechny spolupracující účastníky své výzkumné práce.   

Nicméně s ohledem na přesně stanovené požadavky na závěrečné kvalifikační práce chci 

diplomatku požádat, aby u obhajoby jasně deklarovala, zda se jedná o její vlastní samostatnou 

práci.  
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Jinak je z pohledu stylistiky i gramatiky práce na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené 

na DP. Jen výjimečně se objevují drobné překlepy (10,25) či gramatická pochybení (60), 

zejména u velkých a malých písmen (25, 26, 29, 57).  

 

DP je doplněna přepisy rozhovorů (v příloze) a seznamem použité literatury, u kterého bych 

pro větší přehlednost upřednostňovala využít číslování jednotlivých položek.  
 

U obhajoby bych uvítala, kdyby kromě výše uvedeného požadavku samostatného zpracování 

DP diplomantka zodpověděla následující dotazy: 

- jaký byl postup při vyhledávání informací o stávajícím stavu výzkumu na toto téma? 

- k části věnované komunikačním kanálům komunity: našla diplomantka 

youtubery/bloggery, kteří jsou v dané komunitě respektovanými zdroji informací? 

 

V souladu s výše uvedeným hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Jitky 

Doubkové stupněm „výborně“ v závislosti na výsledku obhajoby. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Odpovídá požadavkům na DP s výhradami 

uvedenými ve slovním hodnocení 
38 bodů 

přínos a novost práce Odpovídá požadavkům na DP 20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
Odpovídá požadavkům na DP 15 bodů 

slohové zpracování Viz slovní hodnocení 15 bodů 

gramatika textu Viz slovní hodnocení 3 bodů 

CELKEM  91 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne  6.8.2020   PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


