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Autorka Marie Trtíková se ve své diplomové práci zaměřila na zkoumání vlivu domácích
zvířat na prožívání dětí a dospívajících. Zvolené téma představuje poměrně okrajovou vědní oblast,
relevantních odborných studií, zkoumajících tento vztah, není příliš mnoho a v české odborné
literatuře se jedná o téma takřka zcela opomíjené.
Magisterská práce je koncipována do dvou částí. V pěti kapitolách teoretického oddílu se
autorka postupně zabývá kontextem chovatelství domácích zvířat, volbou vhodného zvířete, jeho
vlivem na, duševní rozvoj dětí, animoterapií a ztrátou domácího zvířete. V praktické části autorka
předkládá;kvantitativní výzkum, v němž se rozhodla analyzovat vliv domácích zvířat na pohodu,
resp. nepohodu současných teenagerů. Stanovila dvě hypotézy, které ověřovala pomocí sestaveného
dotazníku jednak u dívek a chlapců, jednak v rámci dvou věkových skupin: u mladších a starších
adolescentů (N=I 00).
Struktura obou částí práce byla stanovena poměrně vhodně. Při jejím zpracovávání autorka
vychází z přiměřeného množství české i zahraniční literatury, v nemalém procentu se však jedná o
literaturu populární či populárně naučnou. Je otázkou, zda a v jaké míře autorka využila
relevantních zahraničních informačních zdrojů, například dostupných elektronických databází.
Vedoucí konstatuje, že v teoretické části práce autorka analyzovala téma ne zcela dostatečně.
Stěžejní kapitolu "Vliv zvířat na duševní rozvoj dětí" pojala více než stručně - v textu zahrnuje
pouze necelé dvě strany. Autorka přistupuje ke zvolené problematice poměrně zeširoka, zmiňuje i
témata, jež nejsou předmětem zvolené problematiky, jako např. polohování, apod. Informačně i
názorově však často zůstává na povrchu a nevyužívá zde příliš ani poznatky, které získala ve
výzkumné části práce. V textu je věnována větší pozornost praktičtější a v literatuře podrobněji
zpracované terapeutické stránce působení zvířat. Zdá se tedy, že emocionální aspekt chovatelství,
osobní přínos i případný omezující prožitek, který s chovatelstvím může souviset, je pro autorku
příliš abstraktní a nesnadno uchopitelná oblast zkoumání.
Ve výzkumné části práce autorka analyzuje získaná data z kvantitativního hlediska pomocí
statistické metody (X2), do interpretace však vhodně zahrnuje také jejich kvalitativní aspekt.
V položkách dotazníku ani v interpretaci nálezů však - navzdory stanovenému cíli výzkumu autorka příliš neuvažuje o případných negativních hlediscích chovatelství.
Nutno však dodat, že

předložená

magisterská práce je zpracována s velkou citlivostí a
po formální stránce. Text je psán čtivě a velmi kultivovaně
z hlediska gramatického i stylistického.
nadprůměrnou pečlivostí, především

Vzhledem k tomu, že uvedené výtky nemají zásadní charakter, přiklání se vedoucí v rozmezí
známek "velmi dobře" - "dobře", v závislosti na výsledku obhajoby, spíše k hodnocení "velmi
dobře".

Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.
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