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"Využití technik arteterapie při tvorbě obrázkové knihy - portfolia u
dětí s různým typem postižení", témata teoretické části ve vztahu k
praktické části, výzkumný vzorek a metody sběru dat a výsledky. V
sebereflexi uvedla, co vše se při zpracování bakalářské práce naučila.
Vedoucí práce uvedla, že autorka pečlivě konzultovala výsledky své
práce a pracovala s velkým zaujetím. Ocenila výběr aktuálního
tématu ve vztahu k aktuálnímu tématu ve školství - inkluze a
individualizace, navzdory svému studijnímu programu (Bi-D). Cíl
práce se jí podařilo naplnit, zvolila vhodný design, v němž navrhla
program pro své klienty na základě jejich individuálních
charakteristik, realizovala jej každou lekci a reflektovala - z pohledu
klienta, jeho asistenta a připojila vždy i vlastní sebereflexi. Práci by
ještě prospělo závěrečné shrnutí v závěru na základě prostudované
literatury a výsledcích. Zdůraznila však posun autorky v
komunikačních dovednostech a její schopnost sebereflexe.
Oponentka ocenila téma práce, vyzdvihla popisy zvláště některých
částí teorie. Uvedla, že by více ocenila lepší strukturování otázek
dotazníku pro asistenty. Detaily - sjednocení citačních postupů,
udržování zavedených zkratek a místy lidovost vyjadřování.

Studentka odpovídala na tyto otázky členů komise:
1. Co asistenti uváděli v otevřené a volitelné otázce.
2. Vztáhnout výsledky ke každému klientovi.
3. Jak jinak lze hodnotit u klientů jejich názor na danou aktivitu.
4. Cílem terapie je více léčit, sociální záležitost. Co je tady u těch
klientů cílem? Aby jim tam bylo dobře, nebo aby se něco naučili?
Předseda komise ocenil více proces, který je cílem, tj. aby jim bylo
dobře, což se autorce podařilo a podpořil to výběr formy - portofolio
a tématu Moje kniha apod.). Další cestou je i doporučení pro rodiče,
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jak s tím dále pracovat - jaké otázky těm dětem klást (jako nabídku).

Studentka odpověděla na všechny otázky komise a prokázala
dovednost reflektovat výsledky své práce.

Komise hlasovala a shodla se na známce výborně.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: PhDr. Karel Starý, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. ............................

 Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. ............................
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