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Odevzdaná bakalářská práce Michaly Konigsmarkové má celkem 51 stran a 3 přílohy, 
které popisují jednotlivé hry se začleněním psa, obsah činnosti Občanského sdružení Svítání 
v Jablonci n. Nisou a Etický kodex CTA. 

Autorka začala svou práci zpracovávat již na konci loňského roku. Vypracovávanou 
bakalářskou práci jsem četla již v pruběhu jejiho zpracování po jednotlivých kapitolách. 
Motivací k výběru tohoto tématu byl právě hluboký zájem o problematiku používání zvířat při 
záchraniiřských akcích či léčbě osob ve zdravotnických zařízeních či pobytových zařízení 
sociálního typu. Na první pohled je patrné, že autorka věnovala této práci plno energie i 
volného ~asu neboť sama se této činnosti věnuje. Při čtení práce jsem také získala dojem, že 
autorka velmi miluje zvířata, v práci jim věnuje dost velký prostor, sama se svým psem prošla 
výcvikem a zkouškami v animoterapii. VeImi často se zmiňuje o nutnosti věnovat i těmto 
pomáhajícím zvířatiIm dobu nutného odpočinku, jejich význam pro pacienty a zpusob 
prožívání. 

Cílem bakalářské práce bylo poskytnout informace o animoterapii, která se provádí 
v nemocničním prostředí, seznámit s přípravou a výcvikem celého týmu pro tuto práci a 
podrobný popis jednotlivých forem animoterapie, tj. canisterapie, felinoterapie, 
hiporehabilitace a delfinoterapie. Jedná se u nás o relativně nové metody práce se zvířaty ve 
zdravotnictví, v sociální pomoci a sociálních službách, i když i v minulosti se intuitivně 
používala zvířata v laické pomoci. Práce je velmi čtivá a nastiňuje možnost volby pro 
jednotlivých forem animoterapie pro zdravotně postižené. Navrhuji, aby autorka ve zkrácené 
verzi informovala i širší veřejnost, např. sdělením v časopise Theologická revue. 

V závěru práce autorka navrhuje stanovit regulérní postupy při výcviku zvířat, délku 
výcviku, podmínky zkoušek apod., tedy akreditační řízení pro výcvikové týmy, neboť zatím 
je v praxi chaos. Stanovit přesně dané postupy a regule je jedinou cestou zkvalitnění těchto 
služeb. Drobná připomínka se týká zkratek, doporučuji nejdříve plně popsat a do závorky dát 
zkratku, dále při obhajobě blíže popsat "socializaci zvířat". 

Závěr: bakalářská práce Michaly Konigsmarkové splňuje všechny předpoklady na ni kladené 
a doporučuji ji k obhajobě; navrhuji hodnocení výborné. 
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