
Posudek oponenta na doktorskou disertační práci PaedDr. Yvony Mazéhoové: 
"Uplatnění arteterapie v praxi pedagogicko-psychologického poradenství". 

Téma práce bylo zvoleno dobře, hledání různých možností využití arteterapeutických 
technik je dostatečně aktuálním problémem, protože představují metodu, která by mohla 
pomoci zvládnout různé problémy, typické pro dětskou populaci. 

Rozdělení práce na dvě části, z nichž jedna je věnovaná teoretickému vymezení arteterapie a 
druhá je souhrnem vlastní práce, je účelné. Autorka v teoretické části postupuje logicky od 
obecnějšího ke specifičtějšímu, s přihlédnutím k faktu, že jde o především o problém využití 
arteterapie v práci s dětmi. Lze ocenit i to, že teoretické pojednání o problému není nadměrně 
rozsáhlé, což svědčí o její schopnosti vybrat jen podstatná fakta. 

Autorka svůj text fonnuluje srozumitelně, dobře užívá i grafických možností jak zdůraznit 
určitá fakta, která považuje za důležitá. Arteterapii neprosazuje nekriticky, i když by nebylo 
na škodu, kdyby upozornila i na její rizika. Tuto metodu lze využít u dětí s nejrůznějšími 
problémy, ale jistě nebude u všech stejně efektivní. Pěkný je i popis vývoje výtvarného 
vyjádření u dětí. Charakteristika arteterapeutického procesu je přehledná a dobře členěná, 
zcela logicky začíná vymezením cílů a popisem různých použitelných technik a témat. 
Kapitola o způsobu vedení terapie představuje přehlednou instruktáž, jak na to. Text vhodně 
oživují ukázky. Interpretace výtvarných vyjádření je zřejmě pro terapeuta nejobtížnější částí 
jeho práce a je třeba upozornit, že zde může dojít k chybným závěrům. Je dobře, že autorka 
věnuje pozornost i skutečnosti, že v rámci arteterapie se také vytváří určitý vztah mezi 
terapeutem a dětským klientem. 

Druhá, rozsáhlejší část práce je věnována praktickému využití arteterapie v poradenské praxi. 
V úvodní kapitole zpracovává infonnace o aktuálním využívání této metody v poradnách, 
zřejmě aby ukázala, že zatím moc aplikována není. Je škoda, že vychází jen z infonnací, 
získaných od 54 % oslov ných, kteří nemusejí být reprezentativním výběrem skupiny. Kdyby 
tuto kapitolku vynechala, kvalitě díla by to spíš prospělo. 

Vlastní práci představuje podrobná analýza 4 případů, které lze považovat z hlediska 
poradenské klientely za vcelku reprezentativní a běžné. Zvolená metoda longitudinální 
analýzy jednotlivých případů je pro studium terapeutické metody a její efektivity 
vhodná. Jednotlivé kazuistiky jsou zpracovány velmi podrobně, přehledně a doplněny 
obrázky, které pěkně ilustrují proměnu v prožívání dítěte. Užitečné je i vymezení cíle terapie, 
který je pojat vcelku realisticky, autorka si neklade nesplnitelné cíle. 

Předposlední kapitola věnovaná doporučení pro praxi shrnuje možnosti arteterapie a 
upozorňuje na některé nezbytné podmínky, které musí být splněny, aby bylo dosaženo 
žádoucího efektu. Závěr představuje souhrnné vY.iádření k danému problému. 

Předložená disertační práce splnila stanovený cíl, autorka prostřednictvím čtyř podrobně 
zpracovaných kazuistických studií ukazuje, jakým dětem může pomoci právě tato metoda. Za 
nejpřínosnější lze považovat podrobné zpracování způsobu vedení arteterapeutického procesu 
a upozornění na signály projevů žádoucích změn v prožívání a uvažování dítěte. Disertační 
práce je významná především pro speciálně pedagogickou, resp. pedagogicko
psychologickou poradenskou praxi, ale určitým způsobem přispívá i k teoretickému 
vymezení této metody. 



Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý a zahrnuje různé zdroje, včetně zahraničních, 
což bylo nutností, neboť česká arteterapie není zatím v tak velké míře rozvinuta. 

Práce je zdařilá a seriózně zpracovaná, ale prospělo by jí i uvedení opačného pohledu, to 
znamená kazuistiky dítěte, u něhož neměla arteterapie žádoucí výsledek, s potřebnou 
analýzou předpokládaných příčin tohoto neúspěchu. Otázka k obhajobě: Jak by autorka 
formulovala upozornění na možná rizika, tj. pro které děti či za jakých okolností není 
arteterapie podle jejího názoru vhodná, resp. by byla zbytečná? 

Disertační práce splňuje požadavky kladené na doktorské řízení a proto ji lze doporučit 
k obhajobě. 

V Praze dne 15. října 2007 




