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Metody práce
Vhodnost použitých metod
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1.Jaký typ psa je nejvhodnější ke canisterapii ?
2.Uveďte případy, kdy není použití canisterapie vhodné

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Oponovaná diplomová práce patří do řady studií, které se zabývají terapií u dětských
klientů, při nichž terapeut využívá k léčení zvířat. Canisterapie patří vedle Hyppoterapie
k nejčastějším z nich. Autorka ve svém textu naznačuje různé případy použití psa při práci
s dětskými klienty např.u dětí s tělesným a smyslovým postižením, u autistů, při krizové
intervenci a podobně. Pozornost věnuje i zátěžovým aspektům soužití dítěte se psem.
Přes použití odpovídající bibliografie se nám jeví oponovaná studie dosti praktická a zřejmě
se opírá především o zkušenosti diplomantky s podobným použitím psa k práci s dětskými
klienty. O tom svědčí i množství příloh.
Po formální stránce nelze práci vytknout nic podstatného.
Proto doporučuji diplomovou práci Renaty Mejstříkové k obhajobě.
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