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Sleduje možné pojetí vedení výtvarných aktivit vzhledem k
specifickým potřebám dětí s poruchami chování a emocí. Shrnul
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedl postup řešení
praktické části práce. Realizoval kvalitativní výzkumné šetření -
pomocí dvou případových studií uskutečněných v zařízení nestátní
neziskové organizace a diagnostickém ústavu pro mládež. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autor správně porovnává zjištěné skutečnosti s
teoretickými východisky. Odpovědi na výzkumné otázky nejsou v
práci explicitně uvedeny. Student odpověděl na dotazy zahrnuté v
posudcích. Vyjádřil se k založení Atelieru Arteterapie při JU
Českých Budějovicích. Pokusil se formulovat odpovědi na
výzkumné otázky. Diskuze byla zaměřena na přínos výtvarného
projevu pro děti a mladistvé v zařízeních pro poruchy chování.
Student věcně odpověděl na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájil. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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