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Autorka se v diplomové práci věnovala stejnému tématu jako v práci bakalářské. 
Zájem o problematiku zoorehabilitací, především za pomoci drobných živočichů je u 
ní dlouhodobý a expertní. 
  
Při psaní čerpala i ze zahraniční literatury. Práce přináší ucelený pohled 
zoorehabilitece v předškolním vzdělávání. 
  
Předkládané práce je rešeršně-výzkumná, obsahuje 142 stran textu, 38 stran 
příloh. Autorka cituje více než 60 odborných publikací a dalších zdrojů, z toho 6 do 
českého jazyka dosud nepřeložené odborné články. Práce je koncipována podle 
obvyklých pravidel. Formální úprava práce je řádná. 
  
Rešeršní část (Teoretická část) je zpracována logicky, uspořádání kapitol považuji 
za vhodné. Autorka pokrývá zdařile a vyrovnaně celou studovanou problematiku. 
  
Praktická část práce je věnována doporučením ohledně chovu drobných živočichů 
v MŠ. Autorka vychází mj. z vlastní pestré zkušenosti. Představuje vzdělávání za 
pomoci zvířat (Animal Assisted Education – AAE), využívané koteraputy (strašilku 
australskou, pakobylku rohatou, oblovku žravou) a aktivity s nimi. 
 
Výzkumná část práce je dělena do několika částí. Celkově výzkum probíhal 
kombinovaně. Dotazníkové šetření bylo doplněno nestrukturovaným pozorováním 
jednotlivce i skupiny, pořizováním videozáznamu, explorativní metodou. Jednotlivé 
výzkumné sondy jsou vhodně propojeny. Stručně se jedná o zjišťování stavu AAE ve 
dvou nejlidnatějších krajích ČR (v Praze a ve Středočeském kraji), b) vyhodnocení 
názorů dětí, rodičů a personálu ve dvou MŠ – běžná třída a třída speciální (na každé 
jeden školní rok probíhaly autorkou vedené AAE), c) pozorování děti, d) zpracování 
několika krátkých kazuistik (mnohé z nich jsou velice přínosné, např. na str. 93, kde 
je popisováno zklidnění chlapce s autistickými rysy). Výsledky jsou přehledně 
zpracovány. Text je vhodně „ilustrován“ přepisy autentických dětských výroků. 
 

Práci jsem našla několik drobných chyb: na str. 20 chybí čárka před „a to“, na str. 
35 přebývá tečka před závorkou. Návratnost se udává v procentech (ne v celých 
číslech, jako zde na str. 68). 
 



 
Celkový dojem: Předložená diplomová práce je velice zajímavá, inovativní. Autorka 
prokázala schopnost samostatné práce s literaturou a zdroji, používat analýzy a 
syntézy a také velkou vlastní tvořivost – ať již v aktivitách s dětmi nebo badatelskou. 
Nepřekvapilo by mne, kdyby tuto práci autorka přihlásila jako práci doktorskou. 
  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku: výborně. 
 

 
V Praze 21. 11. 2012                                         PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 
 
 

 


