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Předkládaná bakalářská práce je v rozsahu 55 stran textu včetně literárního 
seznamu. Cílem práce bylo zjistit, co motivuje děti k jezdeckému sportu a jaké 
faktory ovlivňují setrvání dětí v jezdeckém sportu.  

V teoretické části práce autorka shrnuje dosavadní poznatky z oblasti 
jezdectví, seznamuje čtenáře s pojmem motivace, a to s ohledem na věkové 
zvláštnosti dětí. Z této části práce je zřejmé, že se autorka podrobně orientuje v dané 
problematice, dokáže velmi dobře pracovat s dostupnou literaturou a citovat ji. Cíl 
práce je stanoven v souladu se zaměřením a názvem práce. Dále se autorka 
pokusila stanovit také vědeckou otázku, kterou by bylo v předloženém znění lepší 
vynechat. Následné hypotézy jsou stanoveny poměrně dobře, schází však 
informace, na základě kterých autorka hypotézy uvádí (např. mi není jasné, jak 
dospěla k procentuálním vyjádřením uvedeným v hypotézách práce). 

V kapitole věnované výzkumným metodám mi chybí informace o 
sledovaném souboru dětí – tedy o charakteristice sledovaného souboru. Paradoxně 
jsou tyto informace uvedeny ve výsledkové části, a to v podobě bez základního 
zpracování. Prosím o upřesnění souboru při obhajobě práce (alespoň průměr ± SD). 
Ve výzkumné části postrádám informace o zpracování dat a o vyhodnocení 
dotazníku. Bohužel až ve výsledkové části se dočítám, že někde byly děti rozděleny 
do dvou skupin, někdy ne a občas byly obě skupiny hodnoceny zvlášť i dohromady. 

Výsledková část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření v podobě tabulek a 
grafů. Zpracování považuji z velké části za nešťastné, kdy jsou míchány skupiny dětí 
dohromady, někdy jsou skupiny hodnoceny zvlášť a mnohdy je nešťastné i 
procentuální vyjádření zjištěných výsledků. Např. nerozumím variantám odpovědí 
v tab. 2 na otázku: „Kolik dní v týdnu se díváš na televizi“ jsou varianty odpovědí u 
MŠV: 0 – 2x a 5 - 7x a u SŠV: 0 x a 2 - 3x a nakonec jsou obě skupiny dány 
dohromady.  Na str. 29 je uvedeno, co je možné z tabulky vyčíst. Pokud je výsledek 
patrný z tabulky, pak není třeba uvádět text. Nicméně uvedený text s tabulkou příliš 
nekoresponduje. Například: „Pouze nejmladší respondent je úplně bez telefonu a děti 
do 10 let jsou na telefonu maximálně 3× týdně.“ Prosím o vysvětlení uvedeného 
textu u obhajoby. Také vyhodnocení dalších tabulek považuji za chybné. Např. 
tabulka 4 uvádí výsledky všech respondentů, ale ve skutečnosti se jedná pouze o 75 
% respondentů, kteří odpověděli na otázku ANO. Spojení dětí MŠV s dětmi SŠV lze 
považovat za nešťastné např. při hodnocení délky docházení do jezdeckého klubu 
(tab. 6). Odpověď je dle mého názoru ovlivněna stářím dítěte. Prosím o vysvětlení u 



 
 

obhajoby. Dále mi připadá zcela nevhodné uvádění procentuálního vyjádření 
důvodu, proč děti občas nechodí rády do klubu (s. 34), když tuto odpověď uvedlo 
pouze 6,25 % dětí a autorka dále uvádí, že příčinou je únava u 10,42 % dětí (kolik 
tedy dětí tento důvod uvedlo?) a 4, 17 % dětí uvedlo, že důvodem je práce s koňmi 
(opět dotaz kolik je to dětí?) Odpovědi na dotaz věnovaný závodním ambicím by 
určitě také zasloužily rozdělení na MŠV a SŠV. 
V Diskusi autorka uvádí: „Předpoklad byl, že výrazná fyzická i psychická odlišnost ve 
vývoji mladších a starších školních dětí se významněji projeví ve výsledcích.“ Zde mi 
není jasné, proč tedy autorka při práci s daty striktně nerozděluje MŠV a SŠV. 
Vyjádření autorky k ověření jejích hypotéz mě vede k myšlence, že hypotézy byly 
stanoveny až po provedení dotazníkového šetření. V Závěrech autorka opakuje, zda 
byly či nebyly ověřeny hypotézy. Zde bych očekávala konkrétní závěry pro praxi 
plynoucí z provedeného výzkumu.  
 
Otázky k obhajobě: 
1) Na základě čeho byly stanoveny hypotézy? 
2) Byl dotazník nějakým způsobem standardizován? Pokud ne, odhadněte, jak jsou 
validní odpovědi dětí o trávení volného času na mobilním telefonu. 
2) Proč autorka nedrží v celé práci dělení na MŠV a SŠV? 
3) Uveďte závěry pro praxi plynoucí z BP. 
 

I přes některé mé výhrady lze konstatovat, že po formální i obsahové stránce 
předložená práce splňuje požadavky na bakalářskou práci, a proto v případě 
úspěšné obhajoby navrhuji udělit Petře Bacílkové titul Bc. 

 

V Praze dne: 26. dubna 2021   Prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. 


