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Studentka Zuzana Martínková se rozhodla ve své práci věnovat tématu arteterapie u dětí 

s odlišným postižením prostřednictvím vytvoření portfolia Moje knížka zaměřujícího se na 

uplatnění dobré praxe. 

Předností práce je již samotná volba tématu, autorce se podařilo velmi osobitým způsobem 

skrze dobrovolnou činnost, kterou sama provádí, uvést příklady dobré praxe pro využití 

arteterapie u dětí s konkrétním typem obtíží. 

V úvodu práce autorka vymezila jasný cíl – nesnažit se diagnostikovat problémy dětí, ale 

vytvořit portfolio obrázků na téma Moje knížka spojující různé techniky arteterapie 

s představením jejich přednostní v praxi, což považuji za přínosné stejně jako využití portfolia, 

které umožňuje sledovat pokrok dítěte. Za pozitivní také shledávám zdůvodnění autorky, ke 

které z uvedených odborných definic arteterapie se přiklání a jakým způsobem bude v práci 

s definicemi dále pracovat. 

V teoretické části skládající se ze 4 tematických kapitol, autorka nejdříve představila, pro koho 

je arteterapie určena a kde prioritně může pomoci. Zde bych pro hlubší vhled do problematiky 

doporučovala využít více zdrojů odborné literatury, které by doplňovaly spíše stručněji 

nastíněné informace o klientech arteterapie. 

Ve druhé části autorka charakterizuje techniky využívané v arteterapii a jejich prostředky 

(kresba, malba, koláž a tisk). Popis jednotlivých metod včetně využívaných prostředků považuji 

za velmi zdařilý. 

Ve třetí části se autorka věnuje charakteristice nejčastějších postižení, poruch a vad u dětí 

využívajících arteterapii (Downův syndrom, Angelmanův syndrom, dětská obrna a porucha 

autistického spektra). Tato část je výstižně strukturována a obsahuje popis, charakteristické 

rysy, vznik, vývoj a možné vzdělání dětí s určitým postižením, poruchou či vadou. Text je 

citlivě zpracován a pomáhá čtenáři lépe se zorientovat v problémové oblasti, i když v některých 

pasážích je až přespříliš odborný (př. str. 23: „…dochází k tzv. deleci na 15 chromozomu…“). 

Z pedagogického hlediska považuji za přínosnou část zabývající se vzdělavatelností dětí 

s určitou poruchou. 

Čtvrtá část je věnována portfoliu jako artefaktu a autorka zde představuje typy portfolia a 

především jeho pozitivní vlastnosti. 



 
 

 

 

 

V metodologické části práce si autorka kladla za cíl zjistit, které aktivity probíhající při 

arteterapii se staly pro děti nejoblíbenějšími, kdy je nejvhodnější doba aktivity provádět, při 

jakých aktivitách děti potřebovaly asistenta, a u kterých aktivit se nejlépe soustředily, Tyto cíle 

zjišťovala prostřednictvím vytvoření portfolia Moje knížka, na kterém s dětmi navštěvujícími 

zvolené Centrum pro všechny půl roku  pracovala. Vzhledem k cíli výzkumu autorka zvolila 

jako způsob sběru dat zpětnou vazbu formou emotikonů od dětí samotných a dotazník pro 

asistenty. Čtenáři by se lépe orientovalo v sestavení dotazníku, pokud by autorka uvedla nejprve 

všechny otázky a podotázky, poté způsob škály hodnocení a případné připomínky. 

Doporučovala bych využít např. pyramidový model Švaříčka a Šeďové (2007), který by autorku 

lépe vedl při sestavování hlavní výzkumné otázky a specifických otázek. Z textu je patrné, že 

v dotazníku byl využit kvantitativní (uzavřené otázky se škálou hodnocení) i kvalitativní přístup 

(otevřená otázka) sběru dat, není však blíže popsán metodologický přístup, který autorka při 

zajištění výzkumu využila (Švaříček a Šeďová, 2007; Miovský, 2006; Chráska, 2007). 

Doporučila bych také lépe popsat důvod zvolené interpretace dat vycházející z odborné 

literatury, viz „Následně jsem výsledky zpracovávala pomocí grafů, poněvadž to dle mého 

názoru na nich bylo nejlépe vidět.“ (Skalová, 1983; Chráska, 2007). 

Za velmi citlivě a poutavě zpracovanou kapitolu považuji charakteristiku dětí účastnících se 

výzkumu. Autorka si je velmi dobře vědoma všech jejich potřeb a z textu je patrné, že ji práce, 

kterou vykonává s dětmi na své akci Artíkův den naplňuje. Stejně tak poutavou a čtivou 

hodnotím kapitolu 8 Tvorba obrázkového portfolia, ve které autorka velmi pečlivě popisuje 

jednotlivé aktivity se zdůvodněním, jak aktivitu hodnotily děti a asistenti. Za velmi přínosné a 

kvalitně zpracované spatřuji vysvětlení, z jakého důvodu představená aktivita děti 

bavila/soustředily se a jak jejich výstupy souvisejí s jejich handicapem. Zajímavé je pro mě 

zjištění, že děti baví více kresba než malba a jsem velmi pozitivně překvapena, jaké obrazy jsou 

děti s popsaným handicapem schopné vytvořit. Oceňuji také dokumentaci výtvorů, která 

doplňuje popsaná zjištění autorky.  

V závěru autorka shrnuje odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky, které vhodně doplňuje o 

výsledky tuzemských i zahraničních výzkumů.  

Práci považuji za strukturovanou a s logickou provázaností jednotlivých kapitol s drobnými 

výtkami (např. klienti arteterapie, mezi něž je zařazena rodinná terapie – viděla bych spíš jako 

metodu využívanou v rámci arteterapie). Teoretická část se mi jeví logická, obsahující všechny 

potřebné informace pro čtenáře. Metodologická část je srozumitelně zpracována, ale chybí zde 

zdůvodnění metodologického přístupu. Jako velmi důsledné se mi jeví zpracování kapitoly 

charakterizující děti a samotnou tvorbu portfolia. Naopak jako méně obsáhlou hodnotím 

kapitolu zabývající se sběrem dat, kde by bylo možné se šířeji zmínit o sestavování dotazníku, 

který obsahuje jak kvantitativní, tak kvalitativní prvky výzkumu.  

Práce splňuje veškeré formální požadavky, všechny odkazy a citace jsou řádně dokumentovány, 

drobnou výtku mám k různé citační formě - většina citací je formou odkazu pod čarou, jiné 

přímo v textu viz str. 11 „dle Jebavé“ či str. 31 „Slavík (1999) a Kratochvílová (2011). V textu 

také autorka používá u citovaných autorů v některých případech celé jméno, jindy pouze jeho 

část nebo příjmení – viz str. 11 „dle Jebavé“, str. 21 „John Langdon Down“ nebo str. 66 „M. 

Csikszentmihaly“. Autorka ojediněle také využívá spíše lidové výrazy, které se do odborného 

textu příliš nehodí, viz „poněvadž“ nebo ne zcela odborné obraty, viz str. 19 „…dílo vzniká 

nalepování všeho možného“, str. 19 „…pokládáme do nějakého kelímku… nebo str. 23  



 
 

 

 

 

„…nějakou měrou“. Také doporučuji, pokud se autorka rozhodne využívat např. u Downova 

syndromu zkratku D.S., aby ji poté používala v celém textu. Gramatické chyby jsou spíše 

ojedinělým úkazem, viz str. 65 „…děti mohli…“. 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

1) Co zmiňovali asistenti v dotazníkové položce otevřené odpovědi? 

2) Napadá Vás, jak by bylo možné zajistit zpětnou vazbu u dětí na otázku, jak se jim 

aktivita líbila či jak je bavila? (Narážím na problematiku pochopení sebehodnocení.) 

3) Co Vám osobně přinesla zjištění, ke kterým jste během výzkumu došla? Jakým 

způsobem Vás ovlivní ve Vaší další práci? 

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce a nevykazuje 

žádnou shodu v systému Theses.cz s jiným dokumentem. 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

                    

 

13. 5. 2019, Monika Kadrnožková 
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