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Předložená práce má 75 stran textu a 3 strany Příloh. Práce je rešeršně - výzkumná.  

Autorka se zabývá zajímavou výzkumnou otázkou, a to, zda je využití zoorehabilitací vhodné pro 

autistické klienty. 

Rešeršní část práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Autorka vychází z více než z 50 

zdrojů, včetně cizojazyčných. Vše vhodným způsobem vztahuje k výzkumným otázkám. 

Výzkumná část práce řeší tři výzkumné otázky. Autorka používá metodu Zakotvené teorie, žel 

opomenula tuto metodu zmínit v úvodních částí Výzkumné části (zmiňuje ji ale v Závěru). Ve 

výzkumné části již vhodně popisuje vzorek, který sledovala i metodu jeho výběru (sněhová koule). 

Nevšední je, že výzkum probíhal v ČR (14 kazuistik) a také v USA (18 kazuistik). Sebraných 32 

kazuistik přináší značný vhled do světa jednotlivých klientů – dětí či dospívajících s poruchou 

autistického spektra a jejich více či méně úspěšnou rehabilitaci pomoci zvířat. Diskuse je provedena 

řádně. V závěrech jsou dobře shrnuty poznatky výzkumu.  

Autorka vyvozuje významné závěry: a) význam hiporehabilitace pro osoby s poruchami autistického 

spektra a b) kontraindikaci zoorehabilitace za pomoci malých zvířat u těchto osob. Ovšem vše 

správně vztahuje k individuáním charakteristikám dítěte, resp. klienta. 

K práci nemám vážnější připomínky. Autorka zadané téma zpracovala jasně, přehledně a 

pečlivě. Uvedené kazuistiky jsou zajímavé. Jistě by bylo užitečné je zpracovat i do odborného 

článku.  

Celkový dojem: práce naplňuje či dokonce převyšuje požadavky kladené na diplomové práce. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

V Lysé nad Labem 7.5.2014                                        PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 

 


