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Volba tématu a zaměření práce: Autorka se zabývá významným tématem canisterapie. Při
volbě tématu vyšla ze svých několikaletých osobních zkušeností s danou problematikou.
Téma bylo autorkou vybráno vhodně z hlediska jejího studijního zaměření.
Struktura práce, vhodnost zvoleného postupu a použitých metod: Práce je rozvržena do
sedmi kapitol, které jsou logicky strukturované a navzájem provázané. Kapitoly 1- 3 jsou
teoretické, zbylé čtyři jsou zaměřeny na autorčino praktické šetření. V první kapitole se
autorka v krátkosti věnuje pojmům terapie a zooterapie, druhá kapitola je pak podrobněji
věnována canisterapii jako takové a v třetí kapitole nás seznamuje s Občanským sdružením
Tlapka a cílovými skupinami své práce. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření,
výsledkům průzkumu a jejich analýze. Z textu jsou patrny autorčiny praktické zkušenosti,
které zde dokázala velice dobře zapracovat. Výsledky dotazníkového šetření mají svůj přínos
v praxi.
Odborná úroveň, vlastní přínos, spolupráce s vedoucím: Práce má dobrou odbornou úroveň.
Je patrné, že se autorka v dané problematice orientuje, což prokázala ve zdařilém výzkumu,
který má bohaté praktické využití zejména pro Občanské sdružení Tlapka. Spolupráci
s vedoucím hodnotím jako výbornou. Autorka pravidelně konzultovala a byla při tvorbě
práce samostatná a aktivní.
Práce s literaturou: Rozsah použité literatury a jiných informačních zdrojů svědčí o autorčině
zájmu o téma diplomové práce. Autorka pracovala s literaturou samostatně a prokázala, že
se dokáže orientovat v odborném textu. V práci vhodně cituje a odkazuje na literaturu.
Rozsah práce, jazyková, stylistická a formální úprava: Počtem stran práce splňuje standardní
rozsah a je vhodně doplněna přílohami. Je psaná srozumitelně, čtivě, stylisticky i formálně
úhledně. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.
Připomínky, náměty: Jak jste zhodnotila výsledky svého výzkumu v praxi? Jak se k výsledkům
postavilo Občanské sdružení Tlapka?
Hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.
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