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Slovní hodnocení práce

Diplomová práce se v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu nárokům na tento typ prací věnuje 
tématu  self-trackingu  v  souvislosti  s  jízdou  na  koni.  Teoretická  část  práce  se  zaměřuje 
zejména na proměnu vztahu člověka a koně v historii a to od pravěku až po 20. století. Tato 
část je uspořádána chronologicky. Teoretická část sice přehledově ukazuje historické milníky 
a je jistě přínosná pro čtenáře, kteří nemají dostatečný vědomostní základ o tématu, nicméně 
postrádám větší propojení s praktickou částí a větší zobecnění. Úvodní část rovněž neobsahuje 
zmínku  o  výzkumných  tématech,  která  jsou  v  současné  době  ve  vztahu  člověk-kůň  či 
jezdectví realizována. Řešitelka pouze zmiňuje, že tento typ výzkumu nemá obdoby, ale ničím 
toto tvrzení nepodkládá. Jako nejdůležitější téma v práci vidím budování vztahu člověk-kůň, 
což  by  mohlo  být  více  rozvedeno  a  zdůrazněno  již  v  úvodních  kapitolách.  Část  o  self-
trackingu představuje práci autorů o benefitech těchto aplikací pomocí pěti R (s. 26-27), které 
řešitelka dále nekomentuje a není mi zřejmá souvislost s hlavním tématem práce. V této části 
výběrově představuje několik aplikací pro člověka a ze světa zvířat se zaměřuje zejména na 
psi a kočky. 

Práce je nekonzistentní v uvádění citací v textu, kdy část citací je uváděna před tečkou, část až 
za větou. V práci se opakovaně objevují chyby v interpunkci, zejména v teoretické části práce. 
Dále jsou chyby v číslovkách (např. na s. 14 není uvedena řadová číslovka s tečkou) a dochází 
k opakovanému užití stejných vazeb, které by měly být nahrazeny synonymním vyjádřením. 
Nejasné je také využití plurálu, např. „nakonec uvádíme další podpůrné funkce…“ (str. 8). 
Nicméně v druhé polovině práce se v praktické části vyjadřování zlepšilo. 

Praktická část práce představuje kvalitativní rozhovory s respondentkami s cílem zjistit, jak 
byl  během dvouměsíčního  období  ovlivněn vztah  mezi  respondentkami  a  jejich  zvířaty  v 
souvislosti s využíváním aplikace Equilab. Design rozhovoru je popsán dobře a výstižně, v 
otázkách však postrádám větší akcentování aplikace. V práci najdeme 6 obrázků, z nichž 4 
jsou součásti historického přehledu. Samotná aplikace je představena jen velmi stručně, ačkoli 
má  jít  o  důležitý  aspekt  práce.  Kromě strohého  představení  základních  funkcí  je  uveden 
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obrázek loga aplikace, který nepřináší mnoho informací, a pouze jeden screenshot ukazuje 
vizualizaci naměřených dat. Ani respondentky výzkumu nejsou podrobněji představeny; údaje 
o jejich počtu je uveden až v části s výsledky. 

Vzhledem  k  tomu,  že  předmětem  práce  bylo  zkoumání  velmi  komplexního  jevu, 
předpokládala bych větší snahu o odlišení vlivů na výsledky, např. rodinné zázemí, věk, a to i 
vzhledem k tomu, že výsledky byly do velké míry ovlivněny opatřeními kvůli onemocnění 
COVID-19.  Výsledky  jsou  předkládány  systematicky  a  jasně,  oceňuji  konkrétní  citace  z 
rozhovorů,  což  dodává výzkumu autenticitu.  Přepis  rozhovorů je  uveden v příloze  práce. 
Přehlednost  by  ještě  zvýšilo  přiřazení  konkrétních  otázek  v  rozhovoru  k  výzkumným 
oblastem. Celkově  vnímám výzkum spíše zajímavou sondou do komunity jezdectví, která 
popisuje faktory ovlivňující vztah člověk-kůň u 6 konkrétních žen a méně již jako analýzu 
vlivu konkrétní aplikace na tento vztah. 

Práci doporučuji k obhajobě.

Jako podnět pro diskusi přikládám tyto otázky pro obhajobu: 

1. Zvažovala jste spíše tematické řazení teoretické části? Proč jste jej nevyužila? 

2. Jakým způsobem by bylo možné zařadit teorii pět R do výzkumu? 

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

30 (Slabé akcentování aplikace). 0 – 40 bodů

přínos a novost práce
13 (Oceňuji téma práce, nedostatky viz 
slovní hodnocení).

0 – 20 bodů

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů

12 (Viz slovní hodnocení). 0 – 20 bodů

slohové zpracování 8 (Viz slovní hodnocení). 0 – 15 bodů

gramatika textu 2 (Viz slovní hodnocení). 0 – 5 bodů

CELKEM 65

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)
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jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku
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