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Bakalářská práce s názvem "Pohled na vztahové prvky soužití člověka a vodicího psa" je prací 
převážně popisnou doplněnou o autentické rozhovory s osobami se zrakovým postižením. Vybrané 
téma je přínosné nejen z pohledu nedostatečného množství dostupných informací, ale převážně 
z pohledu významnosti sociální rehabilitace, která podporuje integraci osob se zdravotním 
postižením obecně. Práce je navíc obohacena o vlastní zkušenost, názory a kritické postřehy 
autorky, neboť se sama před výchově psa, která předchází samotnému výcviku vodicích psů. 

věnovala. Autorka v práci vystihla problematiku bez zbytečného zabíhání do detailů. nedochází 
tudíž k nadbytečnému rozšiřování obsahu, které mnohdy nemusí být účelné. 

Posloupnost jednotlivých kapitol je nesystematická. Práce působí mírně chaoticky a nevyrovnaně. 
Více je věnováno problematice výcviku vodicího psa na úkor samotného člověka se zrakovým 
postižením, což bych naopak u oboru Sociální práce očekávala. Po přečtení práce není příliš zřejmé. 
zdali autorka chtěla přiblížit problematiku vztahu osob se zrakovým postižením a vodicích psú, 
anebo problematiku vztahu osob se zdravotním postižením obecně a psů podpůrně terapeutických. 

Práce obsahuje část teoretickou. kde se autorka věnuje náležitostem týkajících se člověka se 
zrakovým postižením a vztahu s vodicím psem, historickému vývoji i legislativnímu zakotvení. a 
část praktickou, která obsahuje rozhovory s osobami se zrakovým postižením, jenž podporují 
autentičnost práce a vhled do problematiky jako takové. Vzhledem k nízkému počtu uskutečněných 
rozhovorů s respondenty neshledávám učiněný závěr za objektivní a přínosný. 

Dále oceňuji uvedení uceleného přehledu kontaktů na střediska věnující se výcviku nejen vodicích 
psů, ale i psů podpůrně terapeutických. 

Technicko-administrativní zpracování práce je bohužel velmi znehodnoceno častými chybami 
/přepisy/ a nesprávnou či chybějící interpunkcí. 
Uvedené citace a bibliografie hodnotím kladně, taktéž stylistickou úroveň, která zvyšuje čtivost a 
zájem. V práci postrádám shrnutí v anglickém jazyce. 

Závěr: 

Předloženou práci doporučuji k obhajohě. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 
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