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Práce má 88 číslovaných stran a je členěna na kapitoly a podkapitoly s klasickým číslováním. 
Je opatřena všemi náležitostmi (anotace, obsab, seznam zkratek, seznam literatury, přílohy). 
Z hlediska struktury ( a požadavku souladu struktury s obsahem) je práce formálně korektní, 
přehledná a konzistentní. Seznam literatury obsahuje přes třicet titulů, přičemž bibliografické 
údaje jsou vyčerpávající, zahrnují i údaje nepovinné. U online-dokumentů nechybí datum 
(jinak častá chyba studentských prací). Způsob odkazování na odbornou literaturu v textu 
práce se řídí po celou dobu jednotnými pravidly. Je tedy korektní a přehledný. Formulační 
dovednosti autorky jsou vysoce nadprůměrné (byly by dostačující i u diplomové práce) . 

• 
Obsahové hledisko: 

Obsahově je práce vyvážená. Řídí se zažitými pravidly a požadavky na obsahovou úroveň 
odborných prací. Nejprve vyčerpávajícím způsobem mapuje terén, aby následně vedla 
k řešení speciálních otázek. V.elmi vyspělý je způsob, jakým autorka rozhoduje, které základní 
znalosti (terminologii, podobory a badatelské tradice) je třeba vysvětlit, aby závěr byl 
srozumitelný, aniž by se zároveň ztrácel v přemíře údajů. Prokazuje tak umění rozumného 
kompromisu mezi dvěma krajnostmi (vysvětlováním všeho a předpokládáním všech znalostí), 
které je nutnou podminkou k pozdější publikační činnosti. Pojetí canisterapie zde vychází 
zejména z prací Freemana, Tiché či Galajdové. V otázkách psychopatologie a gerontologie se 
autorka opírá především o Vágnerovou. Vnímavě přitom vyvažuje odborná hlediska 
hlediskem lidským a naopak. Zohledňuje i širší teoretický rámec vztahu člověka a zvířete 
(Honzák) či dobové pozadí, na němž se tento vztah vyvíjel (svatý Guinefort, biblické výroky 
tec.). Práce obsahuje též vlastní návrhy a akcenty (nad rámec oficiálních požadavků). Tento 
závěr lze z hlediska psychoterapeutických tradic označit za eklektický (prvky sociální práce i 
psychoterapie), holistický (působení na celkovou kvalitu života) a systemický (canisterapie 
jako prvek celkově ovlivňující prostředí a komunikaci v ústavech pro seniory, tedy ne pouze 
konkrétního klienta). 

Zvláštní hlediska: 

Autorka prokázala mj. vysokou míru samostatnosti. Nepatří ke studentům, kterým vedoucí 
práce musí mnoho napovídat. Bez velké pomoci se rychle dokázala zorientovat v zavedeném 
stylu odborných prací. Výsledek je obsahově, stylisticky a formálně na vysoké úrovni -
odpovídá zhruba stručnější diplomové práci. 
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