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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu  

Posudek oponenta bakalářské práce 

 
 

 

Jméno posluchače Iveta Pobořilová 

Téma práce Jezdecká turistika 

 

Cíl práce 

Posoudit podmínky pro pěstování turistiky na koni. Doplnit 
stávající popisné charakteristiky dalšími údaji, které mají podat 
podrobnější informace o vybraných osobách, které pěstuji 
turistiku na koních ve Středočeském kraji. 

Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. 

 Oponent bakalářské práce Mgr. Eva Koutná 

Rozsah práce  
stran textu 61 
literárních pramenů  24 

obrázky, grafy, přílohy Obrázky – 2, Grafy - 14, Přílohy - 2 

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 literaturou včetně citací  x   

adekvátnost použitých metod  x   

hloubka provedené analýzy  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    

 

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ksp/?stranka=profil_detail&id=11
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Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.   

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké trendy lze očekávat v oblasti rozvoje jezdecké turistiky? 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

     K bakalářské práci nemám připomínky. Po obsahové i formální stránce je práce velmi 

dobře a široce zpracována, je přehledně členěna, dodržuje vnitřní provázanost kapitol a 

podkapitol. V teoretické části autorka používá citace z dostupné a v seznamu použitých zdrojů 

uvedené literatury. Výzkumná část je dobře formulována, prezentované grafy mají jasný a 

srozumitelný komentář. Obsah práce svědčí o dobré úrovni teoretických i praktických znalostí 

autorky. 

 
 
 
Oponent bakalářské práce: Mgr. Eva Koutná                       Podpis: 
 
V Příbrami dne: 11. 9. 2014  


