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Zvolené téma je určitě zajímavé, ale formulováno velmi široce a obecně. Splněným cílem práce bylo 

zjistit, zda je naše společnost dostatečně informována o možnosti této terapie a zdali by se pro ni 

v konkrétní situaci rozhodli. Práce je zbytečně příliš rozsáhlá a věnuje se mnoha formám této terapie, 

což by vydalo na další témata pro diplomové práce.

První kapitola se věnuje animoterapii- významu zvířat v lidské společnosti už od pravěku / nutno 

podotknout, že většina populace se běžně s těmito pojmy nesetká/, , terminologii, metodám 

využívaným za pomocí zvířat, formám animoterapie. Zajímavé jsou zastřešující organizace v této 

oblasti. Autorka neopomněla ani legislativní zakotvení pro chov zvířat. Druhá kapitola se věnuje 

canisterapii, jejímu vývoji, současné situaci v ČR, její organizaci, atd. Z textu je patrné, že autorka má 

k této problematice blízký vztah a že se jí skutečně věnuje. Třetí kapitola se zabývá felinoterapií, jejím 

vývojem, organizací,významem atd. Vše je vysvětleno velmi podrobně a důkladně.  Dále se autorka 

zabývá hiporehabilitací, opět jejím vývojem, organizací, významem. Poté je věnována pozornost 

animoterapii za pomoci malých druhů zvířat, zmíněna je dokonce i delfinoterapie a terapie pomocí 

rostlin.

Teoretická část je velmi rozsáhlá, čtivá a zajímavá, ale také hodně široká, podrobně nás provádí 

nejrůznějšími, i neznámými, druhy terapií. Stylisticky je na odpovídající úrovni, kapitoly na sebe 

logicky navazují. Autorka prokázala schopnost práce s citacemi v textu.

Výzkumná část práce je také velmi rozsáhlá, stylisticky už na horší úrovni, bylo stanoveno 5 

výzkumných otázek, které jsou však nesrozumitelně formulovány. K šetření byl využit dotazník o 19 

otázkách, také tedy velmi obsáhlý, byl vyhodnocen slovně i graficky, po této stránce je vše v pořádku, 

dotazník je zdařilý. Otázka číslo 12 je v textu uvedena dvakrát.

Autorka vytvořila na základě názorů respondentů i jednoduchou brožurku, což oceňuji. Využila 

bohaté odborné literatury  a internetových zdrojů. Zvolené téma je určitě velmi aktuální a zajímavé, 

neotřelé, svým rozsahem práce odpovídá práci magisterské.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ- VELMI DOBŘE.

1/ Která forma terapie je Vám osobně nejbližší, proč?

2/ Co Vás při tvorbě práce překvapilo a co Vás na této práci nejvíce oslovuje?

3/ Jako osobnostní předpoklady by podle Vás měl mít každý terapeut, cvičitel? 




