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   Vlastní práci tvoří 59 stran textu včetně  použité literatury a internetových zdrojů. Přílohu 

tvoří fotodokumentace, která zprostředkovává konkrétní okamžiky z interakce člověka se 

zvířetem. 

   Studentka Nikol Pešičková se ve své bakalářské práci věnuje tématu: „Animoterapie 

v Domově pro osoby se zdravotním  postižením Sulická“. Zvolené téma, kde hlavním 

terapeutickým prostředkem je kontakt a následně i vztah člověka se zvířetem, považuji za 

mimořádně potřebné a užitečné. 

   Autorka se nejprve věnuje historii a legislativě animoterapie a následně vysvětlením 

používaných pojmů (animoterapie, canisterapie, hiporehabilitace, farmingterapie, 

felinoterapie …). Dělá to dostatečně přehledně a srozumitelně.   

    Stejným způsobem je prezentována též 3. kapitola, která pojednává o zdravotním postižení. 

Jsou zde představeny a vysvětleny jednotlivé typy postižení (tělesné, mentální, smyslové, 

kombinované), včetně duševních poruch.    

   Ve 4. kapitole se studentka Nikol Pešičková věnuje ústřednímu tématu: Domovu pro osoby 

se zdravotním postižením Sulická. S využitím vlastních praktických znalostí a zkušeností nás 

autorka seznamuje s využitím animoterapie na konkrétním pracovišti. 

   Pro vlastní výzkumné šetření se studentka Nikol Pecičková rozhodla použít kasuistiky čtyř 

uživatelů služeb a strukturovaný rozhovor s pěti uživateli služeb, přičemž se jednalo i jedince 

s různým stupněm postižení. Tuto část bakalářké práce považuji za slabší. Současně musím 

konstatovat, že zvolit vhodnou metodologii pro snímání údajů od osob s mentálním 

handicapem není jednoduché.  

   Autorce se podařilo představit zvolené téma. Prokázala schopnost pracovat s odbornou 

literaturou. Především však je patrné, že na prvním místě je přemýšlení o člověku, v tomto 

případě jedincích se zdravotním postižením a možnostech zkvalitňování jejich prožívání i 

života v konkrétním zařízení. 

 

   Použitá literatura je vhodně volená a po doplnění o internetové zdroje i dostatečně aktuální. 

 

   Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.   

 

   Otázka k obhajobě: Jaký máte názor na metodu pozorování a jak by mohla být tato metoda  

                                   využita ve Vaší bakalářské práci?     
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