
1

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Laboratoř sportovní motoriky

Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno posluchače Zuzana Nováková

Téma práce Jezdectví jako pohybově relaxační aktivita

Cíl práce Ověření prospěšnosti jízdy na koni pro zdraví člověka z hlediska 
metabolismu, působení na pohybovou soustavu a psychiku.
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Rozsah práce
stran textu 60
literárních pramenů (cizojazyčných) 51 (7)

tabulky, grafy, přílohy 10,9,1

Náročnost tématu na
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
teoretické znalosti x
praktické zkušenosti x
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování

x

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně
velmi 
dobře

dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce x
práce s českou literaturou včetně citací x
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací

x

adekvátnost použitých metod x
hloubka provedené analýzy x
stupeň realizovatelnosti řešení x
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

x

stylistická úroveň x
nároky BP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy

x

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod.

x

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému

x

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)

x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

  Práce    je   doporučena k obhajobě.
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Otázky k obhajobě: 
 Jaké jsou faktory ovlivňující tepovou frekvenci a jaké jsou způsoby určení zón tepové 

frekvence?
 V diskusi studentka přirovnává energetickou spotřebu jízdy na koni k jiným pohybovým 

aktivitám. Jak přesné je odvozování spotřeby energie od tepové frekvence? 
 Jaký může být rozdíl mezi závislostí spotřeby energie a tepové frekvence u běhu, cyklistiky 

a jízdě na koni?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Autorka se zadání zhostila úspěšně. Text odpovídá zadání a popisuje téma jezdectví jako pohybově 
relaxační aktivity.

Oponent bakalářské práce:
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