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      Autorka zvolila téma vzhledem ke své praxi v Domově pro osoby se zdravotním 
postižením v Sulické, kde se zabývá animoterapií.  Práce je vzhledem k tématu logicky 
členěna do čtyř kapitol. 
      První kapitola je věnována historii a legislativě animoterapie. Následují metody, 
formy a typy animoterapie, kde jsou též uvedeny cílové skupiny, pro které jsou 
jednotlivé typ vhodné.  
     V kapitole třetí jsou popsány druhy zdravotního postižení. Autorka vychází 
z dostupné současné i starší literatury, cituje 10. Revizi WHO.   Kapitola čtvrtá je 
věnována popisu Domova v Sulické od doby vzniku po současnost. Podrobně je 
popsána historie a současnost užívání animoterapie.     
      Vlastní šetření tvoří rozhovory s pěti uživateli animoterapie a dobře zpracované čtyři 
kazuistiky. Otázky pro rozhovor jsou zformulovány tak, že odpovědi umožňují vyvozovat 
závěry o užitečnosti této aktivity. V kazuistikách se autorka zaměřuje na činnosti se 
zvířaty. Z textu je zřejmé, že má ke klientům velmi dobrý vztah, pozoruje jejich chování 
a vyvozuje z něj závěry užitečné pro další postupy.      
 
Připomínky 
- V souvislosti s MR je v kapitole třetí uvedeno, že se díváme na člověka především jako 
na lidskou bytost. V rozporu s tím je v textu klasifikace popř. popis vad. Bylo by vhodné 
uvést ty charakteristiky, které mají vztah k animoterapii (např. emoce, úroveň motoriky, 
pracovní charakteristiky). Prohloubení teoretických základů by mělo přispět k lepšímu 
pohledu na jedince, kteří jsou předmětem šetření.   
- V práci jsou chyby stylistické (s. 3. 3. 1. – chybí přísudek, totéž dále s. 31), na s. 50 není      
  dokončená věty. 
- Úvod, závěr ani zdroje se nečíslují.  
      Velmi pozitivně hodnotím empatii autorky, přesnost popisu prováděných aktivit, 
schopnost řešit s využitím literatury praktické problémy a posunovat život klientů 
k větší spokojenosti.  
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
Doporučuji k obhajobě.  
Klasifikace: Výborně 
 
 
Praha: 14. 5. 2015  
 
                                                                   Olga Zelinková 


