
Posouzení diplomové práce Terezy Fanderkové „ Význam psa v životě dítěte mladšího 

školního věku“ 

Předložená diplomová práce sleduje zajímavé a málo obvyklé téma vztahu devítiletého 

dítěte a pejska, který s ním a jeho rodinou žije v jedné domácnosti. Téma je v tomto pojetí 

málo rozpracováno, většina literatury se týká spíše kanisterapie nebo nebezpečí (fyzické 

napadení, alergie apod.), které plyne ze soužití psa a dítěte. To znamená, že autorka musela 

téma vymezit a hledat polohy, v kterém jej může popsat a interpretovat.  

Práce je podložená odpovídají odbornou literaturou, která reprezentuje dosavadní stav 

poznání. Teoretická úvodní část je pěkně sestavená a neobsahuje nepotřebné odkazy a 

dobře koresponduje s následujícím kvalitativním výzkumem.  

Výzkumné šetření realizovala Tereza Flanderková především pomocí polořízených rozhovorů 

s dětmi, které obohatila kresbou rodiny, nad kterou si také s dětmi povídala. Data jsou 

upořádána  a tříděna dvakrát. Poprvé v kategoriích, které realizují vztah dítěte, jeho rodiny a 

psa, který s nimi žije. Podruhé v malých kazuistikách všech zúčastněných dětí.  Tato část je 

velmi zajímavá a inspirativní. Nejde pouze o holá setříděná data, ale o celkový obraz 

domácnosti s pejskem, jeho her s dětmi, vzájemném porozumění, čtení vztahu, postavení 

pejska v rodině ad., včetně zajímavých podrobnosti kdy dítě pejskovi upravuje pelíšek, čte 

mu, svěřuje se nebo jej ochraňuje, líbí se mu jeho srst apod.  

Ve výsledcích se pokouší autorka o vymezení několika pojetí vztahu dítěte a psa a také 

spekuluje o rodinných souvislostech takového vztahu (problémy v rodině, např. rozvod 

rodičů, počet sourozenců ad.). Zdá se, že nejužší vztah k pejskovi mají děti, které pociťuji 

nějaký nedostatek, nemají sourozence nebo mají větší starosti se vztahem ke svým rodičům 

a rodičů mezi sebou, nemocemi v rodině nebo dalšími těžkostmi. 

Výsledky mohyl být bohatší, podrobněji strukturovány, ale to je způsobeno také 

nedostatkem času na dokončení diplomové práce.  

Dotaz k obhajobě mám právě do této oblasti, k zajímavým nebo překvapivým výsledkům 

výzkumu.  

Práce se mi líbí a přes určité nedostatky ji hodnotím jako výbornou.  
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Ida Viktorová 


