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   Předkládaná bakalářská práce s názvem „Animoterapie“ byla vypracována v rozsahu 82 stran. Je 

rozdělena na část teoretickou a praktickou, poměr obsahu obou částí je vyvážený. Práce obsahuje 

četné zdařilé přílohy a vpředu práce je opatřena přehledem použitých zkratek. 

   V úvodu práce nás autorka seznamuje s tím, co jí vedlo k volbě tématu. Zvolila si téma aktuální, 

vzhledem ke studovanému oboru vhodné. Stanovuje si cíl práce pro teoretickou i pro praktickou část. 

   Cílem teoretické části práce je objasnit základní terminologii a představit jednotlivé možnosti 

animoterapie. 

   Celá teoretická část je velice pěkně a přehledně zpracovaná. Autorka zde podrobně zpracovala jak 

historii animoterapie, tak metody využívané v animoterapii, jednotlivá odvětví a druhy, organizace, 

legislativní podmínky (včetně nejnovějších vyhlášek a zákonů), představila konkrétní podmínky a 

práci s vybranými zvířaty. Na str. 54 upozorňuje i na terapeutické účinky rostlin. 

   Cílem praktické části je zjistit, jsou-li sociální pracovníci a pracovníci, pečující o pacienty seznámeni 

s pojmem a možnostmi uplatnění animoterapie. Výsledky tohoto šetření chtěla autorka porovnat 

s šetřením, provedeným u laické veřejnosti. To se jí podařilo. 

   Pro výzkum si stanovila 5 hypotéz. 3 z nich byly vyvráceny a 2 se potvrdily. Ověřování hypotéz 

proběhlo na základě dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo 37 osob odborné veřejnosti a 38 

široké ( laické) veřejnosti. 

   Dotazník je vhodně sestavený, jeho vyhodnocení srozumitelné, přehledné a vhodně okomentované, 

i graficky zpracované do přehledných tabulek a grafů. 

   Práce je po stránce obsahové i formální na  dobré úrovni. Práce s literaturou, volba jednotlivých 

titulů, počet titulů, včetně citací je také na dobré úrovni a svědčí o dostatečné informovanosti 

autorky. Objevují se zde však drobné technické nedostatky. 

   Jako nápadité a přínosné v práci vidím vytvoření a prezentaci informačního letáčku, který 

nalezneme v příloze č.5,  pod názvem „ Animoterapie ve zkratce“. 

 

 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň:   výborně 

 

  

 



Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Jak dlouho se zajímáte o možnosti animoterapie? 

2. Nabídla jste někde svoji informační brožuru? Jak si představujete její rozšiřování? A kdo by podle 

Vás o ni mohl mít zájem do budoucna? 

3. Kde by se dala Vaše práce využít v praxi?  
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