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Hodnocení práce
Cílem bakalářská práce Vladimíra Příhody, věnované kynologickému výcviku, je popis
historie domestikace psa (výčet rozdílů mezi psem a vlkem), zabývá se soutěžemi (agility,
dogfrisbee...) a volnočasými aktivitami se psem. Zajímavou částí bakalářské práce je pasáž
věnovaná canisterapii. V závěrečné části autor přidává inspirativní ukázky spolupráce člověka
se psem, jež se mohou stát návodnými zdroji pro výuku v základních či mateřských školách.
Výběr tématu bakalářské práce je osobně motivován, což vyznívá z celkového pojetí
práce, jež lze hodnotit jako velký klad, nechybí zde tedy autenticita, autor oblast své
bakalářské práce dobře zná.
Zpracování práce je přehledné, cíle jsou jasně formulovány, což lze říct i o metodice
zpracování a úrovni jazykového přednesu.
Bakalářská práce je doprovázena vhodným výběrem odborné literatury, především
pokud jde o oblast myslivosti a canisterapie.
Práce je kompaktní, jednotlivé kapitoly a podkapitoly podávají přehledný historický
kontext (např. agility, dogfrisbee, DogDartboard, minidistance, free style), pokud jde o
soutěže, jsou zde zmíněna i pravidla hry. Textu prospívá autorův reflexivní přístup a nadhled,
je patrné, že jde o jeho silné téma.
Bakalářská práce je členěna do čtyř kapitol, první pojednává o domestikaci psa, druhá,
rozsáhlejší, kapitola se zabývá pěti oblastmi, v nichž se pes ocitá v různých rolích. Jde o
myslivost, agility, dogfrisbee, canisterapii a výběr psa do rodinného prostředí. Třetí kapitola
je o výchově a výcviku psa. Podkapitoly, do ní spadající, řeší socializaci psa, vlastnosti
psovoda, figurantské práce a téma dítěte a psa. Poslední čtvrtá kapitola se věnuje výtvarné
aplikaci tématu.
Práce působí uceleným dojmem, v textu jsou zajímavé fotografické přílohy. Formální
stránka práce je logicky strukturovaná, přehledná a pečlivě uspořádaná.
Práce se podrobně zabývá vývojem a výchovou psa, jejím hlavním přínosem je jasné
vymezení pozice psa v kontaktu s člověkem, což shledávám za důležitý moment celé práce. O
psu se zde nemluví jako o věci, nástroji člověka, nýbrž jako o partnerovi přinášejícím
nenahraditelný druh přátelství. Přínosem práce je i zaměření na nemateriální podstatu
životního stylu spojeného se soužitím člověka a psa, který může být v mnoha ohledech
inspirujícím podnětem jak pro výuku ve škole, tak pro osobnostní rozvoj. Práce splňuje
vytčené cíle.
Otázky k obhajobě:
1. Z práce je jasně prokazatelné, že se zůčastňujete akcí věnovaným dětem. Mohl byste
jednoduše shrnout, s jakými reakcemi se od nich setkáváte?
Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou
práci a proto ji doporučuji k obhajobě.

