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           Student Vladimír příhoda pracuje s tématem své bakalářské práce v intencích zadání, 

jež obsahuje poukazy na možnosti využití vlastních zkušeností autora s tématem. Od dětství 

má Vladimír Příhoda  blízký vztah ke psům, jejich výchově a výcviku, což přibližuje a 

zhodnocuje  ve své práci. 

           Téma bakalářské práce „Kynologický výcvik, člověk a pohyb, specifika těla“ si student   

zvolil na základě domluvy s vedoucím práce. Cílem práce je poskytnout základní informace o 

vývoji psa, o možnostech jeho využití v době volného času, o základech výchovy a výcviku a 

v neposlední řadě také o využití psa jako námětu v koncepci předmětu výtvarná výchova.  

             Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje domestikaci psa. Ve druhé 

kapitole pojednává Vladimír Příhoda o využití psa v oblasti volnočasových aktivit jako je 

myslivost, která využívá vrozených vloh psa. Odborné pojmy agility a dogfrysbee a jejich 

obsahy zastupují sportovní kynologii a jsou zaměřeny především na pohyb psovoda se psem. 

Jako poslední je zde představena Canisterapie coby nový obor zabývající se  využitím psů při 

rehabilitacích a terapiích. Problém člověka, psa pohybu je latentně obsažen v značné části 

textu, v některých částech se jím přímo zabývá. Třetí kapitola se věnuje základům výchovy,  

výcviku psa a soužití s dětmi. Ve čtvrté kapitole je Vladimírem Příhodou představeno šest 

témat využití psa jako vhodného námětu do  předmětu výtvarná výchova. Tuto část 

shledávám a zároveň oceňuji jako velmi zajímavý vstup do oblasti výtvarné edukace. 

Zpracování bakalářského textu je řešeno logicky, strukturovaně a přehledně. Jazyková úroveň 

odpovídá požadavkům na zpracování tohoto typu práce, stejně jako obsahová stránka práce. 

 

Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 

práci a proto ji  doporučuji k obhajobě 

Celkové hodnocení práce známkou:   
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