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1. Volba tématu a formulace problému 
Studentka pro svou bakalářskou práci zvolila téma canisterapie aplikované u dětí s mentálním a 
tělesným postižením. Studentka této oblasti nevěnuje profesionálně a svou práci pojala jako úvodní 
seznámení s canisterapií. Vzhledem k tomu, že canisterapie u nás není zatím příliš rozvinutá a 
neexistuje k ní ani příliš odborné literatury, je tato práce pokusem shromáždit a zpracovat dostupný 
materiál, informace, zkušenosti, zmapovat organizace, zabývající se canisterapií, a přiblížit vše čtenáři.   
 

2. Použitá metoda 
Studentka ve své práci použila metodu práce s odbornou literaturou, v části teoretické, a metodu 
kvalitativní ho výzkumu – pozorování, v části empirické. Obě části jsou konzistentní a vzájemně se 
doplňují. V teoretické části studentka podává teoretické základy canisterapie pro děti s mentálním 
postižením a pro děti s tělesným postižením. V části empirické popisuje svá pozorování dvou 
canisterapeutických sezení – jedno s dětmi s mentálním postižením, druhé s dětmi s tělesným 
postižením. Na závěr empirické části porovnává metody práce canisterapeutů a rozdíly v chování dětí 
s mentálním a tělesným postižením.  
 

3. Struktura práce 
Velmi oceňuji logickou strukturu, přehlednost, srozumitelnost, vnitřní provázanost a konzistenci celé 
práce. 
 

4. Obsah 
V úvodu studentka představuje záměr práce: „abych…nastínila proces této terapie a dala určitý nákres 
toho, co tato práce obnáší a jak vypadá i v praxi.“(str.8) 

V první kapitole se zabývá všeobecně canisterapií. Stručně popisuje historii canisterapie ve světě 
a v České republice, kritéria výběru psa, metody a fáze canisterapie, cílové skupiny.   

V druhé kapitole studentka popisuje teoretický základ mentální retardace a techniky 
canisterapie, které lze využít v procesu terapie.  

V třetí kapitole se studentka zabývá tělesným postižením, předně dětskou mozkovou obrnou, 
dále pak možnými aktivitami, které se při canisterapii využívají. 

     Empirická část potom vychází z pozorování dvou dětí s mentálním a dvou dětí s tělesným 
postižením.  

Co se týče zpracování tématu, studentka práci nepíše z pozice velké odbornosti v dané oblasti. 
Pro napsání své práce se musela sama seznámit s danou oblastí, shromáždit písemný materiál, vyhledat 
organizace, které se touto problematikou zabývají, vyhledat canisterapeuty a seznámit se s jejich 
zkušenostmi. Práce tak má spíš popisný charakter, než hluboké odborné zakotvení. Studentce se ale 
podařilo matriály zpracovat a uspořádat do přehledné a čtivé podoby. Práce by mohla být doplněna 
přehledem organizací, zabývající se canisterapií. Částečně je toto nahrazeno odkazy na internetové 
stránky.    

 



5. Forma 
Jazyková úroveň práce je dobrá, poznámkový aparát přehledný, bibliografie odpovídá požadavkům na 
bakalářskou práci. 
 

6. Otázka na studentku 
Předpokládejme, že bys nějakým způsobem mohla ovlivnit vývoj canisterapie v Čechách a měla k tomu 
finanční prostředky. Jak bys je investovala? Které stávající aktivity bys podpořila? 
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