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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

     Diplomová práce je věnována canisterapii, tedy využití psa k léčení  člověka. 
Pozůstavá ze dvou částí, tedy části rešeršní, která mapuje a konstatuje  formy, metody, 
způsoby a pravidla Canisterapie, a to zejména při jejich využití v Domovech pro seniory a 
v Ústavech sociální péče. V druhé části se autorka věnuje ověření vhodnosti konkrétních 
plemen pro jednotlivé terapeutické metody, které bylo učiněno  formou dotazníku.. Jeho 
výsledky byly analyzována a zpracovány do grafů.  

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, 
úroveň shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.):

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni, grafická úprava je kvalitní, práce je 
sepsána přesným jazykem, pečlivě a s minimem překlepů. Příloh je přiměřené množství  a 
vhodně text doplňují. V práci oponenta zaujaly i použité fotografie, jejichž použití je korektně 
podloženo právně.

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, možný praktický 
přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

    Celkový dojem z diplomové práce je velmi příznivý, práce je kvalitním kompilátem 
informací o zooterapiích a zejména canisterapiích Autorka aktivně pracovala s literárními 
prameny a výsledkem je logicky členěný text bakalářské práce, svědčící jednoznačně o tom, 
že  se s danou problematikou dostatečně podrobně seznámila. Získala ucelené poznatky, které 
dokázala utřídit a vhodně prezentovat. 
    Dotazníkové šetření na základě formulovaných pěti hypotéz poskytuje zajímavé, i 
když vlastně spíše očekavatelné výsledky. Je ale jistě velmi komplikované objektivizovat 
záležitosti tak citlivé, jako jsou interakce mezi člověkem a zvířetem.

.
    



4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ:
A. Dotazníkový průzkum na vzorku 37 osob není příliš velký, pro účely bakalářské práce je 
pravděpodobně postačující, Využitá metoda sněhové koule ovšem ve svém důsledku vede 
k získání názorů z dosti jednolité komunity, což velmi pravděpodobně vede k jistému 
ovlivnění výsledku průzkumu.
B. Jaký rozdíl výsledků terapie poskytuje využití konkrétních formalizovaných plemen a psů 
k plemeni nepatřících, tedy nečistokrevných, takzvaných ořechů při terapii? Lze tam vůbec 
konstatovat rozdíl?

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):

Předložená diplomová práce je kvalitní, neobsahuje žádné zásadní nedostatky, lze 
konstatovat, že splňuje požadavky kladené na bakalářské práce předkládané na Pedagogické 
fakultě UK Praha. Diplomovou práci tudíž  doporučuji komisi k přijetí a navrhuji známku 
výborně.
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