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Blažková Jana: Herní práce a možnosti jejího využití 

v komunikaci se seniory, magisterská práce, FHS UK, Praha 

2007

P o s u d e k   š k o l i t e l e

    V posední době se i v České republice rozvíjí program 

specialista herní práce /s výukou při VZŠ v Plzni/. Jejími 

propagátory jsou zejména J.a M.Královcovi, kteří herní 

práci prosazují do péče o nemocné děti. S jmenovanými 

autory se při studiu na FHS seznámila i Jana Blažková a 

absolvovala u nich nabídkový kurz herní práce. Logickým 

důsledkem jejího zájmu pak byla volba tématu magisterské 

práce, v níž se rozhodla nejen popsat základní strategie 

herní práce, ale také hledat její případné další 

uplatnění, jmenovitě při práci se seniory.

    Jana Blažková odevzdala svou magisterskou práci 

v rozsahu  81 stran a 36 příloh v řádném termínu. Text 

obsahuje všechny formální náležitosti /poděkování, 

prohlášení o samostatném vypracování, souhrn v české i 

anglické verzi atd./. Seznam literatury čítá 64 položek, 

což je obdivuhodné, uvážíme-li, že publikací na téma herní

práce je v české odborné literatuře poskrovnu. 

    Text magisterské práce je tradičně rozdělen na 

teoretickou a praktickou část. Jejich obsah jistě pečlivě 

posoudí oponent. S pozice školitele musím ocenit především 

vzorný způsob odkazování literárních zdrojů.

    Jana Blažková se po celou dobu našeho setkávání o 

zvolený problém živě zajímala, studovala příslušnou 

literaturu a pravidelně docházela na konzultace. Poctivě 

musím uvést, že ji vlastní sepisování práce dalo značnou 

práci. Autorka se musela učit nejen psát, ale především 
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neodbíhat od tématu /problémem bylo jisté roztříštění 

původní verze, proto bylo třeba „škrtat“ a více sledovat 

zadaný a vymezený problém/. Další relativní nevýhodou  

autorky je absence zdravotnického vzdělání. Domnívám se, 

že zejména některé její závěry jsou sporné. Do budoucna 

bude třeba vymezit kompetence herního specialisty, které 

Jana Blažková chápe příliš široce a sladit je zejména 

s kompetencemi zdravotních sester, které se také hlásí o 

svou roli „advokátek nemocných“ apod. 

  Přes uvedené těžkosti se však domnívám, že se Janě 

Blažkové nakonec podařilo odevzdat text, který je hodnotný 

a může sloužit nejen jako příspěvek pro případné zavedení

herní práce do praxe /péče o seniory/, ale také jako 

výchozí informace pro všechny, kteří se budou stejnou 

problematikou zabývat v budoucnosti.

Z á v ě r :

   Magisterská práce Jany Blažkové splňuje všechny 

předepsané požadavky, a proto ji jednoznačně navrhuji 

k obhajobě.

Návrh hodnocení:

Výborně – 25 kreditů

                    Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.

                    Školitel 21.května 2007




