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Autorka, studentka oboru Vychovatelství, při psaní bakalářské práce prokázala 
schopnost samostatně pracovat s literaturou, samostatné výzkumné práce a také 
skutečného nadšení pro téma. Při psaní řádně spolupracovala. 
 
Předkládané práce je rešeršně-výzkumná, obsahuje 75 stran textu, šest stran 
příloh. Autorka cituje 25 odborných v českém jazyce vydaných publikací a 10 dalších 
zdrojů. Práce je koncipována podle obvyklých pravidel. Formální úprava práce je 
řádná, jediné, co lze vytknou je kapitola 2.2.10.1, která měla být zařazena buď jakou 
součást kapitoly 2.2.10 (bez dalšího desetinného dělení) nebo  jako kapitola nová (tj. 
2.2.11). Na straně 65 vypadlo z grafu 7 označení „ZŠ“ na ose y. 
 
Rešeršní část zpracována logicky, autorka krátce vysvětluje termín zooterapie, 
zaměřuje se na canisterapii, její historii, metody a formy, věnuje se také problémům, 
které mohou při canisterapii nastat. 
 



Výzkumná část je věnována ověřování pěti, poměrně vhodně vybraných hypotéz, a 
to kvalitativním výzkumem (zúčastněné pozorování při canisterapeutické práci, 
popsání dvou kazuistik), doplněným o dotazníkové šetření mezi dobrovolníky, kteří 
provádějí canisterapii a mají vlastního psa (výběr probíhal metodou „sněhová 
koule“). Výzkum mezi dobrovolníky považuje za kvalitně provedený a také přínosný 
pro obor. Výzkumné části lze vytknout jen to, že není řádně citován zdroj informací o 
klientech (anamnéza), stírá se pak rozdíl mezi informacemi získanými studiem 
lékařských aj. zpráv a získaných vlastním pozorování. Výzkumy autorka řádně 
diskutuje.  
 
Celkový dojem: Předložená bakalářská práce je velice povedená, nepochybně 
odpovídá požadavkům na bakalářskou práci kladeným. Vyzdvihnout chci 
entuziasmus autorky, která nejenže nastudovala odbornou literaturu k tématu, ale 
také 
- se stala dobrovolnicí canisterapeutického sdružení Hafík, 
- zúčastnila se výcvikového kurzu, 
- půl roku 1 x týdně docházela do Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích 
a do Domova pro zdravotně postižené ve Zběšičkách, do speciální školy a mateřské 
školy a  
- zúčastnila se i odborné konference v Českých Budějovicích 19.11.2010. 
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku: výborně. 
 

Pro obhajobu si připravte odpovědi na otázky: Kdo je autorem fotografií uvedených 
v příloze? Jaké plemeno a pohlaví byste si pro canisterapii vybrala? Jaké jsou Vaše 
další plány v této oblasti? 
 
V Praze 26. 4. 2011                                           PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 
 
 


