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1. Náročnost tématu

Zadání je velmi náročné, vyžaduje od studenta, aby obsáhl oborově specifické kategorie a aplikoval je 
na věcné téma, přičemž sklenutí obou oblastí je náročné skrze nezbytnou duální zaměřenost. 
Nebanální zpracování tohoto tématu se nemůže obejít bez invence, důkladného studia a velké 
zaujatosti problémem.

2. Logická struktura práce

Struktura práce je přehledná, v základním členění je dobře uspořádaná. Některé kapitoly týkající se 
věcného tématu, jako Služební kynologie, přispívají k estetickým otázkám velmi málo, a tak bohužel
nemají ve struktuře práce smysluplnou pozici. Naopak, kapitoly týkající se domestikace nebo funkce 
psů v lidské společnosti svou problematikou souvisejí se studovaným problémem. 

3. Cíl práce

Práce splňuje v širším smyslu stanovené cíle. Studentka nakonec formulovala rozumnou otázku 
týkající se estetických kategorií vstupujících do kynologického výcviku. S politováním musím říci, že se
v průběhu celé práce měla ostřeji zaměřit k jasně danému cíli a předepsanou literaturou se nechat 
inspirovat, a také ji analyzovat, aby se vyhnula neproduktivním klišé, která s rezignací na 
teoretizování hrozí.

4. Postup práce

V práci se střídají důležité a irelevantní motivy, v závěru se vynořuje otázka, jejíž zajímavost 
nevystupuje jasně před čtenářem, protože výzkumu chybí analýza. Při formulaci jednotlivých otázek 
pro výzkumnou sondu bohužel studentka nevycházela z tezí studované literatury. Konstruktivní 
význam odborných kapitol práce tím byl oslabený.
Práce není tak kompaktní, jak by měla být, což odpovídá časové roztříštěnosti při jejím psaní. Některé 
části (týkající se Darwinových myšlenek) ale ukazují, že studentka má záchytné body, které jí 
umožnily neztratit nit úplně a nakonec se jí podařilo určitý, byť diskutabilní, obraz problematiky 
vytvořit.

5. Přínos práce

Přes některé nadějné náznaky uchopení tématu, nepřináší práce žádné nové poznání pro obor 
výtvarné výchovy,  v teorii, ani v praxi.

6. Práce s literaturou

Práci s literaturou musím vytknout nejasnost citací a parafrází, která tu zůstala přes moje opakované 
připomínky. Studentka bohužel někdy používá sekundární, či dokonce terciální, internetové zdroje 
bez odborného kreditu, což práci velmi poškozuje.  



7. Formální stránka

Pokud jde o jazyk, formulace jsou místy neobratné, občas je v textu i syntakticky zcela nesourodá 
věta, jako na přelomu s. 30/31. Studentka přijala úkol uvažovat o věci a pokládat si otázky, a snažila 
se o to se střídavým úspěchem. V některých případech jsou to otázky čistě řečnické, jindy si klade 
zajímavou otázku, ale není důsledná v hledání odpovědi (jak kynologové využívají senzorických 
schopností psů nebo otázky po variabilitě psí morfologie – stany 14 - 15). Nicméně už formulace 
otázky je určitý výkon, který oceňuji.

Přes všechny své připomínky, z nichž některé jsou vážné, s přihlédnutím k tomu, že studentka 
věnovala vytvoření práce nepopiratelné úsilí a potýkala se s obtížným úkolem s alespoň občasnými 
úspěchy, doporučuji práci k obhajobě.




