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Formální stránka a práce se zdroji: 
 
Předkládaná bakalářská práce se věnuje tématu vztahu psa a člověka. Bakalářská 
práce nemá stanoven cíl práce a tedy členění práce je soubor různých přístupů, 
které jsou na téma vztahu psa a člověka zaměřeny.  
Práce má 41 stran autorského textu s úvodem a závěrem (na půl strany), přičemž 
závěr má jinou velikost písma, úvod má jiné řádkování. V úvodu je popsána motivace 
studentky pro zvolené téma, která však je jako výchozí bod nedostačující, není 
definován cíl a členění práce a závěr tedy nemá co shrnout, věnuje se tedy pouze 
tomu, co si studentka odnáší. 
Po formální stránce má autorka špatně uvedené číslování stran, špatný formát 
obsahu (bez stran) a minimální počet zdrojů z nichž žádný nemá odborný charakter 
vzhledem k zaměření studia. Jazyková úroveň díky špatné větné skladbě některých 
vět (např. hned na s.2 dole), či nejasnému citování (např. opět na s. 2 - citace 1, 2  
autorka uvádí 12, nebo totéž 3,4 nebo 23, 24) není dostačující pro bakalářskou práci.  
 
 
Teoretická část: 
 
Práce je rozdělena do čtyř kapitol, dále do úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly se 
věnují psům a jejich vlivu na lidskou psychiku či jejich pomoc (v zooterapii, 
canisterapii či jako vodicí a asistenční psi) avšak díky nestanovení cíle chybí 
provázanost. Chybí i provázanost se studovaným oborem. 
Ačkoli chápu motivaci autorky a její lásku ke psům či zvířatům obecně, je to 
nedostačující pro napsání bakalářské práce. Forma osobního zaujetí a deníku 
poukazuje na velkou důvěru k fakultě, že je studentka ochotna se o tyto privátní věci 
podělit a velmi si její otevřenosti vážím. Avšak pro bakalářskou práci je nedostačující, 
autorka si potřebuje stanovit cíl práce a osnovu ke které nastuduje literaturu a pak 
teprve začne psát. 
 
 
Celkově práci hodnotím jako nedostačující. 
 
Hodnocení: nedostatečně (4) 
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