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Zvolené téma skýtá možnost objevování nových poznatků, souvislostí a výzkumu v oblasti, která 

zatím není příliš probádána. Tento potenciál zde ale využit příliš není. Teoretická část práce 

poskytuje základní údaje o canisterapii a obou druzích potižení, stručně a jasně, přesto by zde byla 

vhodnější větší hloubka rozpracování jednotlivých témat.  

V kapitole o historii canisterapie v ČR chybí blíže popsán současný stav, např. kolik asi 

terapeutických týmů u nás působí, kde všude, jaké jsou současné trendy v canisterapii.   

Autorka čerpala z poměrně rozsáhlé literatury, ne vždy však aktuální. Literatura z roku 1991  

neodpovídá současným názorovým trendům. (viz kap.Středně těžká mentální retardace: "Většina 

těchto lidí je nevzdělavatelná"). V dalších podkapitolách je již zpracována aktuální literatura.  

V podkapitole o týraných a zneužívaných dětech chybí rozbor postupů canisterapie a vysvětlení, 

proč je pro tyto děti tolik vhodná, jak je to velmi dobře popsáno např. v podkapitole o seniorech. 

Další výtka se týká termínů - CAN se týká dětí "zanedbávaných", ne "zanedbaných". Obě zmíněné 

podkapitoly nejsou číslovány, což zhoršuje orientaci v textu.  

 

Empirická část je postavena na tomto základu: "Cílem kvalitativního výzkumu je sesbírání co 

nejvíce dat, čímž jsou myšleny různé poznámky, deníky, fotografie, rozhovory a jiné... Do výsledku 

se pak zaznamenává, co výzkumník vypozoroval a zaznamenal. Snaží se nevynechat jedinou 

maličkost, která by mohla být použitelná pro celý výzkum"(str.49) 

Pokud se opřeme o tento základní výrok, musím konstatovat, že v empirické části se dozvídáme 

stručný popis osobní zkušenosti autorky a jejího pozorování klientů. Ovšem, hned zpočátku nevíme, 

kdo oni pozorovaní jedinci jsou. V kapitole "Děti, které se účastnily terapie" se pouze dozvídáme, 

že jsou to děti s mentální retardací a tělesným postižením ve věku 10-15 let. Nevíme jejich pohlaví, 

přesný věk, diagnózu, ani kde se s nimi autorka setkávala, o jaké zařízení se jednalo. Jejich počet se 

dozvídáme v jiné kapitole. Absence těchto informací působí velmi nevěrohodně, navíc činí celou 

empirickou část nepoužitelnou, jelikož neznáme údaje, na jejichž základě bychom se mohli 

dozvědět nové informace, resp.dospět k závěrům výzkumu.  

Pozorování vyznívá velmi neodborně - spíše v obecném slova smyslu. Nenacházím v práci žádné 

"poznámky, deníky, fotografie...". Na konci práce jsou v příloze fotografie dětí při canisterapii - ale 

jsou to ty děti, o nichž je práce psána? U chlapce je zmíněn Downův syndrom, ale  v empirické části 

se tento údaj nikde nedozvídáme. Není zde zmíněna jediná konkrétní informace od terapetů. Není 

zde popsán průběh pozorování - stav při první návštěvě, co probíhalo v dalších dnech ani jaký byl 

posun při posledním setkání s klienty.  

Pro bakalářskou práci je počet 4 klientů a aspirace na možnosti činění závěrů na základě 

porovnání dvou skupin (klienti s MP a TP) zcela nedostatečný. Formulace ze závěru práce "Když 

shrnu výsledky bádání, je naprosto zřejmé, ..." je irrelevantní ze dvou důvodů:  V empirické části 



nenacházíme dostatek podkladů z pozorování, na jejichž základě bychom mohli cokoli shrnovat. 

Větu "Na první pohled rozdíly nejsou moc zřetelné, ale v průběhu pozorování jsem si změn všimla" 

je potřeba doložit jasným přesným popisem chování, pohybů, mimiky, gest, způsobů komunikace, 

úsměvů, zkrátka všech "maličkostí", na základě kterých by bylo možné dané shrnutí pronést.  

Z počtu čtyř klientů nelze činit "naprosto zřejmé" závěry. Tento počet by bylo možné zpracovat 

jako kazuistky, ale tohoto postupu zde využito není.  

Autorka popisuje hry, které klienti hráli, zajímavější by ovšem bylo popsat přesněji techniky       

a terapeutická cvičení při canisterapii, v čemž by zdrojem informací mohli být sami canisterapeuti.  

 

Autorka nezvládla správný postup při metodě pozorování, čímž se při hodnocení průběhu terapie 

nemáme o co opřít a k závěrům dojít společně s ní.  

Práci s literaturou zvládá dobře, ale v seznamu zcela chybí literatura cizojazyčná.  

Práce je psána jako osobní zkušenost, je psána čtivě a s očividným zájmem. Dle mého mínění má 

autorka poteniál k vypracování kvalitnější práce, než jakou zde předkládá.  

 

 

 

Závěr: Teoretická část práce je dobře zpracována. V empirické části jsou velmi výrazné 

nedostatky, zcela chybí zahraniční zdroje literatury. Vzhledem k této skutečnosti navrhuji 

hodnocení práce stupněm E - dostatečně. 

 

 

 

 

 

        Mgr.Hana Grohmanová 

V Kostelci nad Labem dne 12.8.2010 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Uveďte základní údaje o pozorovaných klientech: pohlaví, věk, druh postižení, délku 

canisterapie, zhodnocení canisterapie za dobu vašeho pozorování. 

 

Vedla jste při sběru dat rozhovory s terapeuty? Co jste se dozvěděla?  

 

Mohla by být canisterapie využita i při pastorační péči? Jak ?  

 

Co bylo pro vás při zpracování tématu největším přínosem?  

 

 

 


