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1. Náročnost tématu na: 

 - teoretické a praktické 
znalosti 

průměrné nadpr ůměrné Nadprůměrné 

 
- vstupní údaje a jejich 
zpracování průměrné nadpr ůměrné Průměrné 

 - použité metody průměrné nadpr ůměrné Průměrné 
2. Kritéria hodnocení práce: 

stupeň hodnocení 
 

výborně velmi 
dobře 

vyhovující nevyhovu
jící 

stupeň splnění cíle práce       x    
samostatnost posluchače 
při zpracování tématu 

      X        

logická stavba práce       x    
práce s literaturou včetně 
citací 

      x        

adekvátnost použitých 
metod 

                        X   

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu 

       X   

úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

             x   

stylistická úroveň             x   
     
 
3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 
 Průměrná nadpr ůměrná Nadprůměrná 
4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 
 
1)Jakou funkci zastával Alois Podhájsky ve Španělské dvorní jezdecké škole ve Vídni 
a jakého světového úspěchu v klasické drezuře dosáhl? 
2) Kdy vstoupila Česká jezdecká federace (dříve ČJS či jezdecký odbor) do FEI – 
poprvé a podruhé? 
3) Jaké je přesné příjmení pokračovatele učitele jezdectví Antoine de Pluvinela ve 
Francii? 
4) Jsou již dnes jezdkyně ve Španělské dvorní jezdecké škole ve Vídni? 
5) Proč lipické koně do Vídně dodává hřebčín v Piberu a nikoliv hřebčín Lipice? 
 



 
 
Otázky k diskusi: 
1) Jaké jsou výhody a nevýhody českého učňovského a středoškolského jezdeckého 
vzdělávání ve vztahu k praktické výuce? 
2) Kdy a proč naše jezdectví prožívalo nejúspěšnější etapu svého vývoje? 
3) Co by mohlo prospět budoucímu vývoji v oblasti praktického a teoretického 
vzdělávání v jezdectví v naší zemi? To by měl být širší závěr práce. 
 
5. Práce je - doporu čena k obhajob ě. 
6. Navržený klasifikační stupeň:    v ý b o r n ě 
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