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Studentka si zvolila své téma práce na základě svých zkušeností s prací s dětmi s různými typy postižení 
v dobrovolnickém zařízení (rodinném Centru). Po celou dobu pečlivě konzultovala postupy své práce 
a pracovala s velkým zaujetím. Výběr tématu oceňuji zejména vzhledem aktuálnímu tématu ve školství 
(inkluze) a individualizace, která je důležitou součástí vzdělávacích politik po celém světě, a jejímž cílem je 
zapojit všechny členy, bez rozdílu, do společnosti a umožnit jim rozvinout svůj potenciál. 
Cílem této práce bylo navrhnout, vytvořit, realizovat a reflektovat na víkendové aktivitě nesoucí název Artíkův 
den, jež je určen klientům, kteří trpí různými typy postižení, portfolio zarámované tématem Moje kniha, a to 
pomocí technik arteterapie. V průběhu tvorby tohoto portfolia bylo cílem sledovat soustředění klientů a jejich 
motivaci k práci, míru dopomoci ze strany asistentů, jejich individuální pokrok a zjištění oblíbených techniky 
arteterapie. 
V teoretické části autorka vymezila všechny klíčové pojmy, s nimiž pracovala v praktické části. Jednak pojem 
arteterapie v širším kontextu (definice, účel, principy a techniky), dále charakterizovala vybraná postižení 
s ohledem na praktickou část (zde si nejvíce cením informací vztahujících se ke vzdělavatelnosti dětí s určitou 
poruchou – podkapitola Vzdělávání a vývoj) a poslední kapitolu teoretické části věnovala portfoliu (typům, 
funkcím, účelu a z něj odvozeného obsahu).  
Oceňuji dovednost autorky vystihnout klíčová témata, a tím podpořit provázanost teoretické a praktické části. 
Cílem praktické části bylo vytvořit s klienty portfolio jejich výtvorů propojené tématem Moje kniha, 
zaznamenat jejich oblíbené techniky, pokrok a míru dopomoci ze strany asistentů. 
Autorka vzhledem k cíli práce zvolila vhodný výzkumný design, akční výzkum, v němž navrhla program pro 
své klienty na základě znalosti jejich individuálních charakteristik, realizovala jej a každou lekci i reflektovala 
(z pohledu klienta, jeho asistenta a připojila i vlastní sebereflexi). Stanovené výzkumné otázky považuji 
vzhledem k cíli výzkumu za relevantní. Metody sběru dat jsou pouze stručně popsané, ale ve výsledcích 
stručně, přehledně a srozumitelně zpracovány. 
Pro pochopení kontextu autorka nejprve přiblížila rodinné centrum, jehož součástí jsou i pravidelné „Artíky“, 
v jejich rámci byla realizována praktická část. Za vydařenou lze potom považovat kapitolu 7.2 věnovanou 
charakteristice dětí/klientů, kteří Artíky navštěvují, která svědčí o pozorovatelském talentu autorky 
i schopnosti nabyté informace vztáhnout i k rozvoji svých klientů. Je z této kapitoly patrný autorčin cit pro 
individuální potřeby každého jednotlivého klienta, čímž prokázala vysokou míru empatie. Vzhledem 
k charakteru svých klientů pozměnila i svůj původní záměr provázat téma Moje kniha s charakteristikou 
knihy, jejím vznikem, částmi apod.    
Všechny aktivity v programu byly promyšleně zarámované ročními obdobími a vzhledem k individuálním 
potřebám klientů a tvorby portfolia na téma Moje kniha autorka vycházela ve svých zadáních z toho, aby 
každá vzniknuvší kniha byla opravdu jedinečná a charakterizovala klienta v jeho komplexnosti – jak se sám 
vidí, jaké má rád barvy, představit si sebe převtěleného do zvířete, jak slaví Vánoce u nich doma apod.  
Autorka do své praktické části zařadila nakonec jen část realizovaných aktivit, nad všemi však pečlivě 
přemýšlela. Každá z nich má stejnou, promyšlenou strukturu: charakteristika, cíl aktivity, zadání úkolu, 
pomůcky a časová náročnost, popis vlastní práce a vyhodnocení. 



Vyhodnocení reflexe od klientů (s ohledem na jejich postižení vhodně zvolila jen hodnocení emotikony), 
asistentů a sebereflexe autorky je uvedena u každé aktivity. Navíc autorka výsledky vztahuje i k jednotlivým 
typům postižení a charakteristice dětí. Oceňuji autorčinu systematickou práci ve sledování individuálního 
pokroku i výsledný produkt (byť v práci není dostatečně popsáno, je patrné, že na tento cíl též myslela). 
Oceňuji i obrazové materiály, které přibližují jednotlivé techniky i výtvory klientů. 
V závěru se autorka vrací k výzkumným otázkám a odpovídá na ně. Dokonce pracovala i s odkazy na 
odbornou literaturu. Výsledky nejsou ohromující – autorce se ukázalo, že děti mají rády volný výběr a jsou 
nerady omezovány a že pokud je aktivita baví, jsou více soustředěné a celkově se jim lépe pracuje (což 
z výzkumů víme, že neplatí jen pro děti s postižením), překvapivé však pro mě bylo, že raději si volí kresbu 
před malbou. 
Práci by ještě prospělo shrnout v závěru více propojení nastudované literatury v teoretické části s výsledky 
části praktické a shrnout ještě výsledky slovně i vizuálně v jeden celek, zejména vzhledem k individualitě 
každého z klientů (a za každého z nich). 
Autorka pracovala s relevantní a aktuální literaturou, dokonce využila i zahraniční literaturu (4 zdroje k tématu 
portfolií). 
Závěrem musím vyzdvihnout autorčin výrazný posun v oblasti komunikačních dovedností. Začátky psaní 
práce spadaly spíše do stylu prostěsdělovacímu, postupně se autorka naučila používat odbornou terminologii 
i jazyk (ačkoliv ještě nějaké některé autorčiny výrazy v textu zůstaly – například  dílo vzniká nalepování všeho 
možného; výsledky jsem zpracovávala pomocí grafů, poněvadž to dle mého názoru na nich bylo nejlépe vidět). 
Oceňuji, že autorka si přesto dokázala zachovat svůj autorský styl, který je čtivý a pro čtenáře srozumitelný, 
a zároveň se velice výrazně posunula v písemném jazykovém projevu odborného stylu. I přes zachycené 
nedostatky a místy neodborný jazyk v této oblasti učinila obrovský pokrok. 
Práce splňuje veškeré formální požadavky kladené na bakalářské práce, až na drobné chyby v citacích (dvě 
nejednotnosti v textu práce) a drobné nedostatky v odkazované literatuře na konci práce je vše řádně 
zdokumentováno a odcitováno. 
 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 
Ocenila bych, pokud by autorka mohla vztáhnout výsledky ke každému klientovi (těch, kteří docházeli na 
Artík pravidelně) – shrnout jejich posun, oblibu aktivit, apod., což by podpořilo individualizaci a potřebu 
přistupovat k nim s respektem a povzbuzovat je k další práci. 
 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce, shody v systému Theses jsou 
pod 5 % a všechny zdroje jsou řádně citovány. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhovaná známka:  
                     
 

12. 5. 2019, Veronika Laufková 
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