
Posudek diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta:  Tereza Flanderková 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 

Oponent:    Mgr. Eva Kadlecová 

Název diplomové práce: Význam psa v životě dítěte mladšího školního věku 

Datum:    4. 1. 2011 

 

Předložená práce zajímavě nahlíží do vztahu dětí mladšího školního věku k jejich psům. 

Toto téma považuji vzhledem ke svému zaměření za velice zajímavé. Zároveň je oceňuji 

kvůli tomu, že jde podle mě o významný faktor psychosociálního vývoje dítěte, který je v naší 

společnosti poměrně častý a kterým se u nás dosud zabývalo jen velmi málo výzkumů. 

Výzkum je typicky kvalitativní, takže velikost vzorku je podle mého názoru přiměřená. 

Jako vhodné mi připadá i metodologické řešení, tedy kvalitativní rozbor rozhovorů, popis 

rodinné situace jednotlivých respondentů a následné vytvoření krátkých kazuistik. Struktura 

práce je logická a dobře navazující, tabulky jsou přehledné. 

Cíl práce byl – vzhledem k tomu, že se jedná o výzkum kvalitativní – poměrně dobře 

zvolen, šlo o nahlédnutí do vztahu dětí k jejich psům. Jde o poměrně širokou oblast, takže 

volba cíle představovala trochu tenký led. Nakonec je však celá práce zajímavou sondou do 

vztahu dětí daného věku ke psovi (psům), kterého chová jejich rodina. Přestože výsledky 

práce nemusejí působit jako právě převratné, jde o detailní kvalitativní popis vztahu, o kterém 

má mnoho z nás nějaké představy, ale který je jen velmi zřídka zkoumán z vědeckého 

hlediska. Vzhledem k tomu se domnívám, že cíl práce byl naplněn. 

Za dobrou považuji i práci s literaturou – autorka využila i řadu zahraničních pramenů a 

její práce s prameny působí jako pečlivá nejen v samotné oblasti zkoumání (vztah dítěte a 

zvířete), ale také v širších souvislostech (historie tohoto vztahu, vývoj dítěte, rozbor dětské 

kresby). 

Celkový přínos práce hodnotím jako pozitivní. Jednak díky už zmiňovanému zpracování 

tématu, kterým se dosud mnoho prací nezabývalo a o němž má většina z nás jen neurčité 

vlastní představy. Jednak proto, že práce nabízí poměrně velký prostor k případnému 

pokračování a rozvinutí tématu. Sama autorka nabízí možnosti rozšíření práce do budoucna, 

podle mého názoru by mohlo být přínosné vytvořit metodologický nástroj, jenž by umožnil 

účast většího počtu respondentů, případně naopak zintenzivnit práci s dětmi a absolvovat 

s nimi více než jeden rozhovor. Navrhovala bych také zaměřit se na otázku pohlaví – 

preference psa u chlapců a děvčat, rozdílné přístupy k němu z hlediska komunikace, emoční 

vazby apod. Práce naznačuje i další velmi zajímavý aspekt – jakési „suplování“ sourozence 

zvířetem, které by rovněž stálo za další prozkoumání. 

Kladně hodnotím i fakt, že práce není jen citováním zdrojů, ale vyjadřuje i vlastní názory a 

závěry. Snad díky nedostatku času jen poslední část práce působí poněkud uspěchaně a snad 

by si zasloužila „vypilovat“ a výrazněji strukturovat. 

Nakonec dodávám, že pochvalu si zaslouží jazyková stránka práce, která obsahuje 

minimum gramatických chyb a i stylisticky z dnešního chabého průměru vysoce vyčnívá. 


