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1. Formální popis práce 

Předložená diplomová práce je empirického chrakteru, jejíž cílem bylo zjistit, 
hlavní motivy jezdců na koni. Poukázání na hlavní motivační komponenty, 

nastínit problematiku jezdeckého sportu v souvislosti s historickým kontextem. 
Práce byla zpracovaná na 87 stranách textu, obsahuje 64 citovaných zdrojů 
včetně internetových a 2 strany příloh. 

Zvolené téma je velmi zajímavé a pro specifickou oblast aktivit v přírodě může 
být je přínosné. V práci se prolínají poznatky z jezdectví, psychologie, konkrétně 

motivace a stavu plynutí. 
 

2. Popis jednotlivých částí práce a jejich hodnocení 

 

Název práce koresponduje s jejím obsahem. 

Práce je logicky členěna a odpovídá požadavkům kladených na tvorbu DP.  
Teoretická část práce je rozdělena na část psychologickou, která je obsáhlejší 

než informace o jezdectví. Nutno poukázat na realizaci předvýzkumu s následnou 
úpravou dotazníku, který byl distribuován osobně nebo přes webové rozhraní.  
Zjištěná fakta jsou korektně popsána. Ze zjištěných údajů není učiněn obecný 

závěr. Autorka správně poukazuje na relativně malý soubor a pouze naznačuje 
určité trendy.  

 

3. Zhodnocení úplnosti práce vzhledem k deklarovaným záměrům 

 

Vzhledem k deklarovaným záměrům práce je práce úplná, obsahuje všechny 

části, které má odborná práce mít. 

Cíle práce byly naplněny, autorka poukázala na specifičnost činnosti s koněm.  

Práce vhodně doplňuje informace o motivaci k aktivitám v přírodě, které školitel 

práce shromažďuje.  



4. Formální vady práce (věcné, gramatické chyby, nedostatky v citování 

literatury, …) 

Po formální stránce je práce bezproblémová.  
Vyskytuje se zde pouze několik chyb, např. str. 81 dvě tečky za větou, ze 

stylistického hlediska použití slova spousta místo mnoha  
 

Z věcného hlediska  
Tišerová není odbornice na motivaci str. 10, na str. 12 chybí rok u citace Hartl a 
Hartlová,  

V abstraktu se píší klíčová slova až na posledním místě.  
 

5. Celkové zhodnocení  

Diplomantka je způsobilá samostatného řešení odborných problémů. Práce je 

čtivá bez větších formálních, gramatických či stylistických prohřešků. 

Doporučuji k obhajobě, výsledná známka bude záviset na obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě:  

Ve kterých situacích se může u jezdců objevit stav flow?  

Co je z vašeho pohledu velmi odlišné pro motivaci jezdců oproti jiným aktivitám 

v přírodě?  

 

V Plzni, dne 26. 1. 2012       Ivana Turčová 


