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Disertační práce Y. Mazehóové v rozsahu 177 stran je členěna do dvou 
základních částí. Práce je doplněna souhrnem v českém i anglickém jazyce. 
Uvedený seznam literatury obsahuje domácí i zahraniční publikace. Množství 
uvedených publikací ukazuje na autorčin přehled a orientaci v této oblasti. 
Z formálního hlediska disertační práce obsahuje všechny předepsané náležitosti, 
text je členěn přehledně a logicky. Pro čtenáře je pozitivní to, že ukázky prací 
jednotlivých klientů jsou začleněny přímo do textu. Jedinou věcí, kterou lze 
vytknout formální stránce předkládané disertační práce, jsou drobné chyby, spíše 
však překlepy (str. 18,22,65), které však celkový dojem z práce nekazí. 

Autorka v úvodu upozorňuje na to, že: II Text není psán vždy jazykem 
obvyklým pro výzkumná pojednání, . . .  . /1 • Disertační práce Y. Mazehóové se čte 
velmi dobře, často je znát výrazné emocionální zaujetí autorky pro daný problém, 
současně také "radost" z viditelného posunu klienta. Jediným případem, kdy 
zvolený jazyk disertační práce není příliš vhodný , je na str. 68. Zde je použito 
slovo "zadrhávat" zřejmě ve smyslu označení jedné s poruch řeči. 

Arteterapie jako taková je v současné době nejen na akademické půdě často 
diskutovaným jevem. Autorka ve své práci spojuje dva fenomény; arteterapii a 
speciálně-pedagogické poradenství. V rámci průzkumu Y. Mazehóová poukazuje 
na fakt, že ve speciálně-pedagogickém poradenství se zatím arteterapie příliš 
nepoužívá. Z tohoto důvodu si myslím, že předkládaná disertační práce je aktuální 
a mohla by přinést rozšíření terapeutických možnosti speciálně-pedagogického 
poradenství. 

Autorka si v úvodu stanovuje tyto cíle: 
poukázat na konkrétní uchopení možností arteterapeutického působení u 
dětské klientely, 
teoreticko - praktické představení možností projektivní arteterapie. 

Těmto cílům autorka v rámci disertační práce dostála. 

Na závěr si dovolím uvézt několik připomínek či spíše námětů pro diskuzi 
při obhajobě. První připomínka se týká pojmů "arteterapie" a "projektivní 
arteterapie". V názvu disertační práce je obecný pojem arteterpie, ale celá práce 
pojednává především o jednom konkrétním směru a to o "projektivní arteterapii", 
stejně je tomu tak v celém textu disertační práce. Uvažuji tak s ohledem na 
možného pracovníka pedagogicko-psychologické poradny, který zatím nemá 



s arteterapií a rád by ji získal. S největší pravděpodobností by tato představa byla 
zkreslena. 
Druhá připomínka se týká prezentování arteterpie jako pouze bezpečné metody 
pro zvládnutí nejrůznějších dětských problémů. Za zmínku by určitě stál fakt, že 
necitlivé zacházení s technikami či dobře míněná snaha "čerstvých" pracovníků 

v pomáhajících profesích může dítěti spíše ublížit než prospět. Opět uvažuji 
s ohledem na možného zájemce o tuto problematiku z řad speciálně
pedagogických pracovníků. 
Třetí a zároveň poslední připomínka se týká absence pojmu artefiletika a jejího 
teoretického odlišení od arteterapie. Některé uváděné techniky či postupy dle 
mého soudu spadají spíše do oblasti artefiletiky. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
disertační práci a i přesto, autorka v úvodu si neklade za cíl komplexní 
uchopení teoretických zdrojů, nemělo by chybět základní teoretické zázemí. 

Pro obhajobu doporučuji témata k diskusi: 

Definujte arteterapi a artefiletiku - jejich vztah a základní rozdíly. 

Vysvětlete základní rozdíly mezi arteterapií a projektivní arteterapií. 

Popište možná rizika spojená s používáním arteterapeutických technik. 


všechny výše uvedené připomínky považuji předkládanou disertační 
práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
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