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Posudek na bakalářskou práci
školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: Jitka Bartošová
Datum: 27.5.2009

Autor: Mirka Pokorná
Název práce: Tréninkové metody a přístupy k výcviku koní založené na různých
principech učení a jejich aplikace v tréninku koní
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Předmětem rešerše je 1) souhrn vědeckých poznatků o principech učení u koní a
faktorech, které schopnost koní učit se ovlivňují; 2) zhodnocení, jak jsou (pokud
vůbec) biologické možnosti učení uplatňovány v rámci jednotlivých tréninkových
metod v chovu koní a jezdectví a 3) jak by být aplikovány mohly/měly.
Struktura (členění) práce:
Zhodnocení bakalářské práce ponechám na oponentovi.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce byly splněny, výsledná bakalářská práce podává velmi pěkný přehled
principů učení u koní a jejich možností uplatnění v praxi. Autorka si téma zvolila
sama a zhostila se jej s vervou. Oceňuji zejména její samostatnost a úlevnou
věcnost při konzultacích. Vzhledem k těmto schopnostem a své sportovní jezdecké
praxi má ideální předpoklady pro přímé bádání na poli „equitation science“,
rozvíjející se odvětví, které se snaží navrátit biologické uvažování do chovu koní.
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Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
výborně
velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

dobře

nevyhověl(a)

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

