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           Studentka Miloslava Kolářová pracuje s tématem své bakalářské práce v několika momentech v intencích zadání, co 

mne ovšem zaráží, že v podstatném ohledu chybí zásadní část výtvarné edukace a obrazová příloha, definovaná v zadání 

práce, což považuji za vážný nedostatek. Blízký vztah ke psům, jejich výchově a výcviku, je patrný z celé bakalářské práce 

Miloslavy Kolářové. Téma bakalářské práce „KYNOLOGICKÝ VÝCVIK – ZVÍ ŘE A ESTETICKÁ FUNKCE “ si 

studentka zvolila na základě domluvy s vedoucí práce. Bakalářská práce Miloslavy Kolářové o kynologickém výcviku, 

zvířeti – psu a estetické funkci (a vlastně i pohybu) zahrnuje informace o různých oblastech, věnujících se psům a kvalitní 

profesionální péči o ně z hlediska výcvikové odbornosti. Využívání psa jako partnera pro řešení různých obtížných situací 

postihuje Miloslava Kolářová poměrně fundovaně a nahlíží tuto oblast v souvislosti s různými složkami v rámci služební 

kynologie, jež se psy jako s pomocníky a partnery pracují. V dnešní době využívají ke své činnosti psy především ozbrojené 

a záchranné složky a řada dalších institucí. Také speciální metoda canysterapie je v práci zpracována. Cílem skupin, 

věnujících se v pracovní rovině práci se psy, je zajistit všestranné sportovní a profesionální vyžití všech cvičených psů i jejich 

chovatelů (např. speciálních policejních složek) z řad dospělých, ale i mládeže a naučit je způsob výchovy a vycvičení psa.  

           Práce Miloslavy Kolářové je členěna do dvou zásadních kapitol. Co se týče problematiky umělecké oblasti (ovšem bez 

patrného propojení s oblastí výtvarné výchovy!) a propojení se zvoleným tématem, s tou souvisí nejúžeji kapitola 3. a její 

podkapitoly. V poslední kapitole – praktické části - této bakalářské práce je řešen problém průběhu a metod výzkumu, 

věnující se rozhovorům s „koncovou“ skupinou lidí, pracují se psy, tedy s kynology profesionály.  

           Jazyková úroveň odpovídá požadavkům na zpracování tohoto typu práce, obsahová stránka práce však ne zcela. Chybí 

zde zcela jakákoli obrazová, jistě velmi bohatá a v literatuře dokladovaná a dohledatelná, obrazová příloha – viz poznámka 

níže. 

          Cílem práce na téma „KYNOLOGICKÝ VÝCVIK – ZVÍ ŘE A ESTETICKÁ FUNKCE “ 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 umění. Předpokládal bych ovšem, že téma bude mít adekvátní výtvarně edukativní 

paralelu, kterou jsem ale – bohužel - v práci nenalezl. Stejně tak jsem nenalezl ani obrazovou přílohu, jež je 

definována v samotném zadání této práce. Téma vybízí k ilustrování zmíněných problémů právě v rámci obrazové 

dokumentace, a to jak z dějin umění, náboženství, kulturních schémat i ze speciálních profesionálních akcí. 

 

Problémy a otázky k obhajobě:  

1) Vysvětlete prosím důvody, které vedly k absenci obrazové přílohy ve Vaší bakalářské práci. 

2) V rámci Power pointové prezentace k obhajobě své práce připravte průřezovou obrazovou sondu, postihující znázorňování 

psa v dějinách umění napříč Vámi zvolených uměleckých slohů (směrů, stylů)  - min. 10 reprodukcí uměleckých autorit – i 

s uvedením autora, techniky vytvoření díla a data vzniku.  

 
Souhrnné vyjádření:  Práce z části splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto ji   

                                      doporučuji k obhajobě. 
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