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Téma 
Mgr. Erika Landischová pro svou disertační práci zvolila téma, které je v současné době 
velmi aktuální jak v oblasti speciální pedagogiky, tak v celém prostoru všeobecného 
vzdělávání a výchovy. Problém integrace postižených spoluobčanů do systému sociálních 
vztahů a kulturních kontextů majoritní komunity je otázkou především mravní a obecně 
lidskou, ale také politickou nebo ekonomickou. V širokých souvislostech se týká každého 
z nás, ale jako zvláštní a naléhavý problém vystupuje do popředí v oborech, které se zabývají 
vzděláváním a mají prostředky jak tento problém osvětlovat a řešit. K nim patří vzdělávací 
obory zaměřené na oblast umění, tedy i výtvarná výchova. Jak E. Landischová konstatuje 
v úvodu své práce, "umělecké prostředky mohou být využity nejen za účelem zjišťování 
potřeb, motivací a názorů lidí s MP [mentálním postižením], ale i s cílem rozvoje jejich 
osobnosti." (s. 1 posuzovaného textu). 

Nová koncepce přístupu k postiženým lidem je postavena na úsilí o jejich největší možné 
osamostatnění - otevírání cest k relativně nezávislému způsobu života. Z toho vyplývají 
nároky na takové pojetí jejich pozice ve světě a takový přístup k nim, které by dovolily 
postupně je připravovat pro dosažitelnou míru autonomie. 

Odtud se pak odvijejí i požadavky na výchovné, resp. terapeutické činnosti, které mají 
k dosažení tohoto cíle co nejlépe přispívat. Nejde tedy zdaleka jen o to vypracovat 
diagnostické nástroje na určováni typu a míry handicapu, ale především o to zjišťovat potřeby 
postižených lidí, odhalovat jejich tvořivé síly a nacházet cesty k jejich rozvíjení. V tomto 
smyslu se termín "terapie" přinejmenším v oblasti léčby duše z části navrací k dávnému 
antickému významu služby, provádění nebo opatrování a prokazuje své přirozené přesahy 
s výchovou. 

Autorka navrhuje rozšíření pojmu "arteterapie" nad rámec působení výtvarných prostředků (s. 
5). Je to v souladu se současným všeobecným rozostřováním hranic oborů a s tím i hranic 
uměleckých druhů nebo žánrů, včetně vzdělávacích nebo terapeutických oblastí, které s e 
k nim vztahují. Pro potřeby této disertace nevidím žádný problém, protože termín je zde 
korektně vymezen. S ohledem na legislativní rámec by byla samozřejmě k tomu zapotřebí 
odborná diskuse, která ostatně již více let probíhá na půdě České arteterapeutické asociace, 
protože kolem pojmového obsahu a rozsahu termínu, který zastřešuje obor vznikají přirozené 
otázky spjaté s kompetencemi, udělováním akreditací, certifikátů apod. 
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Cíle 

Ve smyslu výše uvedených humanisticky pojatých požadavků autorka ve své disertaci 
stanovila cíle. Kromě zmapování teoretických i operacionálnich východisek pro rozpracování 
svého tématu si položila tři základní badatelské otázky po charakteru a funkčních možnostech 
(I) diagnostických prostředků, (II) terapeutických anebo výchovných prostředků, (III) 
uměleckých prostředků použitých pro zjišťování potřeb a cílů klientů s mentálním postižením 
a pro rozvíjení jejich osobnosti (viz s. 2). 

Uvedené cíle autorka plnila jednak prostřednictvím teoreticko-analytické badatelské práce 
s odbornými poznatky, kterou shrnuje zejména v prvních čtyřech částech své disertace. A 

jednak prostřednictvím analýzy případových studií ze své vlastní praxe (tj. formou akčního 
výzkumu), jejíž výsledky jsou soustředěny do páté části práce. Cíle pokládám za splněné 
v souladu s nároky na tento typ badatelské práce (autorčin souhrn viz s. 206 - 209). 

V okruhu týkajícím se diagnostických prostředků autorka vycházela z konceptu přirozeného 
světa, odvozovaného pro edukační potřeby především z fenomenologických východisek. Zde 
hraje důležitou úlohu fenomenologické vymezení světa jako životního prostoru a horizontu 
rozumění, a to spolu s Patočkovým pojetím artikulace smyslu a tří potencí životního pohybu: 
zakotvení, sebeprodloužení, průlom (s. 41) Tento koncept M. Landischové umožnil dospět ke 
zdůvodněnému poznání, že témata, která mají inspirovat uměleckou tvořivou činnost klientů, 
mají vycházet z jejich osobních aktuálních témat a dokumentovat co nejpřesněji jejich životní 
situaci (s. 203). Pro diagnostiku přitom autorka využila, též díky fotografické erudici 
vedoucího své práce, doc. Šamšuly, dosud v této souvislosti neobvyklý prostředek 
fotografování. Ten se ukázal jako výtečný interpretační zdroj pro získání řady informací o 
zkušenostech, potřebách, zájmech lidí s mentálním postižením, které by jinak při běžné 
komunikaci nebyly běžně dostupné. 

Na základě teoretické analýzy tanečního pohybu - jednoho z arteterapeutických prostředků 
a s použitím diagnostických informací autorka vypracovala originální přístup k využití tance 
jako terapeutického a edukačního nástroje vycházejícího z autentických prožitků a osobních 
témat lidí s mentálním postižením. 

Tento přístup autorce umožnil operacionalizovat i dále teoreticky rozvinout již dříve 
publikovaný (společně s konzultantem práce, doc. Matouškem) koncept tzv. pohybového 
zrcadlení, důležitý pro rozvoj sociální interakce, jehož systematickým rozpracováním v praxi 
se podařilo rozvinout tuto schopnost u výzkumně sledované skupiny klientů s mentálním 
postižením a spolku s tím rozvinout schopnosti i v oblasti pohybové a tematické 
synchronizace (s. 10 - 12, 204 aj.). 

V oblasti přesahu mezi porozuměním klientovi a využitím tohoto porozumění pro 
terapeutický program se M. Landischová opírá o koncept příběhu, který zkoumala filozoficky 
a teoreticky (pro oblast psychoterapie a výtvarného umění). V daných souvislostech je 
důležitý autorčin z Lakoffa vytěžený poukaz na založení jazykových struktur v tělesné 
zkušenosti (s. 9), který autorce dovoluje v teorii překlenout mezeru mezi ideální a reálnou 
metaforou (D. Summers) a přirozeně začlenit příběh do průběhu tělesného, ale kulturou 
zpracovaného (tanečního, výtvarného) pohybu. M. Landischová rozebrala typologické 
modelové přiklady příběhů v současném výtvarném umění a v písemných nebo ústních 
výpovědích účastníků arteterapeutického programu, který vedla, a to s ohledem na klíčová 
(existenciální) témata, která se v příbězích uplatňují (s. 18 38, 125 n., 204 - 205 aj.). 

Při náhledu na vlastní arteterapeutický program autorka zjistila zvyšující se schopnost 
autoreflexe u svých klientů. Tato schopnost zpětně si uvědomovat a vyjadřovat vlastní pocity 
a verbalizovat svá zjištění je důležitým prostředkem pro zvyšování samostatnosti klientů a 
jejich předpokladů obstát v sociálních vztazích. Umělecké prostředky se přitom ukázaly jako 
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• 

velmi důležitý a zřejmě jinak nenahraditelný nástroj pro vyjadřování poznání niterné povahy 
(citové potřeby, emoční stavy). M. Landischová současně zjistila předpokládané rozdíly mezi 
klienty v míře ret1ektivních dovedností. 

Při celkovém zhodnocení výsledků arteterapeutického programu jsou kromě vlastních 
výpovědí klientů, analýzy jejich případových studií, analýzy videozáznamů uměleckých 
vystoupení klientů aj. důležité i výpovědi rodičů klientů. Ti potvrzovali pozitivní změny u 
svých dětí a připisovali je mimo jiné účinkům arteterapeutického programu. 

Metody 

Metodický přístup a metodologická východiska M. Landischové pokládám za plně přijatelná 
pro potřeby daného tématu. Autorka se opírá o koncepce humanistického přístupu 
k arteterapii, o fenomenologické pojetí přirozeného světa klientů, o kvalitativní výzkumné 
paradigma s jeho filozofickým zázemím. V žádném z těchto hledisek nespatřuji vnitřní 
metodologický rozpor vůči celkové koncepci disertace ani ve vztahu jejích částí; disertace je 
v tomto ohledu metodologicky konzistentní. 

Práce s odbornou literaturou zahrnuje podstatné naše a zahraniční publikace, zejména 
z novější doby a v souladu se zvoleným badatelským pojetím, pokrývá rovnoměrně a 
dostatečně předrnětnou oblast a je korektně zpracována. Empiricko-výzkumná část se opírá o 
kvalitativní badatelský přístup zejména v oblasti akčního výzkumu a využívá v potřebné míře 
triangulaci zjištěných poznatků (zejména uplatněním hledisek více účastníků na jeden 
zkoumaný problém a uplatněním více metod k jeho rozboru). 

Výsledky a význam 

Výsledky byly částečně popsány v oddílu týkajícím se dosažených cílu. Konkrétní výstupy 
zahrnují řadu obsahových analýz videozáznamů, pří padových studií, dotazníkových položek a 
rozhovoru. Za cenné považuji inovativní použití a rozpracování centrálních kategorií 
"přirozený svět", "pohybové zrcadlení", "přfběh". Poznatky jsou přínosné pro další vývoj 

oboru jak v oblasti teorie, tak empirického výzkumu a praktických aplikací. 

Při obhajobě by autorka měla vysvětlit svoje pojetí harmonického tvaru (s. 12) s ohledem na 
možnost faktického (byť třeba intuiti vmllO) posuzování jeho hannonie. Tzn. především 
s ohledem na to, jaký je vztah reálně viděného tvaru k jeho předpokládané (představované) 
více či méně hannonické alternativě. Domnívám se, že hledáni této souvislosti patří k běžné 
terapeutické i vzdělávací práci s tvary (v širokém, "gestaltistickém" smyslu toho slova 
s ohledem na vztah figury s pozadím) a má smysl pro odborný dialog v kontextu disertace. 

Závěr 

Disertace splňuje podmínky kladené na obhajovací řízení a doporučuji ji k obhajobě 
s předpokladem úspěšného výsledku. 

V Příbrami dne 23.8.2007 
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