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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Autorka si zvolila téma práce vzhledem ke své dlouholeté trenérské praxi, snaze se profesně 
posunout dál a proniknout hlouběji do problematiky motivace dětí v jezdeckém sportu. 
Struktura práce je přehledná, dílčí cíle vycházejí z cíle hlavního a jsou propojené s výzkumnou 
otázkou i hypotézami. Úroveň praktické části mírně převyšuje část teoretickou.   

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou  
V teoretické části autorka vhodně popisuje celou zkoumanou problematiku – od jezdeckého 
sportu, přes specifika jezdectví po věkové rozdílnosti vývoje dítěte až po motivaci.  K osvětlení 
problematiky využívá adekvátní informační zdroje – knižní i internetové, včetně zahraniční 
literatury. Zpracováním teoretické části autorka prokázala přiměřeně kvalitní schopnost práce 
s literaturou.  

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

V práci je formulováno na základě vlastních zkušeností, získaných poznatků z literatury a 
konzultací se zkušenými trenéry 6 hypotéz. Formulovány jsou jasně, přesně a přímo 
korespondují s cílem práce.   

              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Základní metodu pro testování hypotéz byl dotazník – 19 otázek z toho 9 uzavřených, 8 
otevřených. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 48 respondentů. Postup práce je logický a 
získané výsledky poskytují přiměřený dostatek informací ke zpracování.  

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Veškeré zjištěné údaje jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů, které jsou doplněny 
podrobným popisem.  Většinu otázek z dotazníku autorka velmi podrobně jednotlivě popisuje 
a diskutuje. Úroveň diskuse je na vysoké úrovni, poukazuje na velké zaujetí autorky v tématu a 
snahu z výsledků vyvodit nosné závěry především pro změnu v přístupu k dětem i fungování 
oddílu jako celku s obecným doporučením/ponaučením pro další jezdecké oddíly.  

 
6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 

V závěru je velmi  přehledně shrnutý záměr i výsledky celé práce. Překvapivé nepotvrzení 2 
hypotéz vedlo autorku k výrazné změně v přístupu k dětem i změně v celkové filosofii přístupu 
celého jezdeckého oddílu, což můžeme považovat jako velký přínos práce. Nejen tento přínos 
autorka v závěru zdůrazňuje v několika rovinách.   

 
7. Formální stránka práce  

Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah odpovídající bakalářským pracím.  
Vyskytují se jen velmi  drobné gramatické chyby. Statě diskuse a závěry výrazně stylisticky i 
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zpracováním převyšují úroveň teoretické části.  
 
8. Celkové hodnocení práce  

Způsobem zpracování bakalářské práce prokázala autorka orientaci v problematice, velké 
zaujetí ve zpracování  výzkumné části a schopnost přiměřeně kvalitně pracovat s odbornou 
literaturou. 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázka k obhajobě:  
 
1) Rozveďte zásadní změny, které provedete v přístupu k dětem v rámci tréninků pro udržení 

jejich motivace v setrvání u jezdeckého sportu.   
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