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Tereza Jirková zvolila zajímavé a málo frekventované téma, ke kterému má osobní vztah a vlastní
zkušenost. V práci představuje problémy lidí s postižením a ukazuje, jakou roli může hrát
v kompenzaci jejich postižení pes, ukazuje a snaží se hodnotit hlavní problémy v této oblasti a
hledá možné cesty zlepšení.
Zvolenou strukturu (osnovu) práce považuji za velmi vhodnou s ohledem na cíl práce. Práce se
nejprve přehledně věnuje specifickým potřebám lidí s různými druhy postižení, ukazuje
nejdůležitější omezení, která jednotlivá postižení přinášejí a uvádí hlavní možnosti jejich
kompenzace. Další kapitoly jsou věnovány různým pohledům na vtah člověka s postižením a
speciálně vycvičeného psa. Pozornost je věnována jak individuálním, tak společenským,
organizačním a legislativním otázkám v této oblasti. Součástí práce je 10 rozhovorů s majiteli
pomáhajících psů i jejich cvičitelů a 2 kasuistiky, které práci vhodně ilustrují. Výňatky rozhovorů
jsou zařazeny do jednotlivých kapitol. Forma ankety, přehled otázek a respondentů i shrnutí
výsledků rozhovorů obsahuje 4. kapitola. Plné znění rozhovorů je uvedeno v příloze.
Autorka využívá relevantních odborných zdrojů, které kombinuje s vlastní zkušeností. Jazyk je
srozumitelný, bez hrubých gramatických chyb. Pokud jde o uspořádání a obsahu textu najdeme
několik spíše formálních nedostatků:
V první kapitole se dvakrát vyskytuje název Prostorová orientace a samostatný pohyb 1.3.1 a
1.3.5, na str. 53, v části 2.2.9 se v textu objevuje odstavec, který zřejmě patří do části
2.2.7 na str. 51 Část 3.2.3 na str. 68 má pouze tři řádky. Myšlenka o vztahu k přírodě je důležitá,
ale v této podobě ji bylo možno zařadit na jiné místo.
.
Celkové hodnocení:
Předložená práce se věnuje důležité a málo zpracované tématice, obsahuje velké množství
zajímavých informací a autorčiných vlastních zkušeností. I když samozřejmě nemůže zahrnout
všechny aspekty, dává ucelený pohled. Je zřejmé, že zpracování tématu autorka věnovala
pozornost i čas.
Odborné zdroje, které autorka využívá a správně cituje, jsou aktuální a vhodně volené. Práce
obsahuje drobné formální nedostatky, ale celkově je grafická úroveň práce dobrá.
Práci doporučuji k obhajobě.
Navrhované hodnocení C – dobře.
Otázka k obhajobě: Co považujete pro efektivní spolupráci člověka s postižením a psa za
nejdůležitější?
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