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Práce má i s přílohami neuvěřitelných 315 stran. Autorka v ní shrnuje svou II let 
dlouhou praktickou zkušenost s využitím uměleckých prostředků při podpoře lidí s mentálním 
postižením. Jádrem její práce s touto klientelou je taneční terapie, vedle toho používala i 
postupy arteterapeutické ve smyslu výtvarných činností. Celou dobu pracuje s nepříliš velkou 
skupinou klientů, které dobře osobně zná. 

Teoretická část práce podává soubor východisek Jsou jimi existenciální a 
fenomenologická filosofie, z ní zejména koncept přirozeného světa, narativní přístupy 
propracované systemickou školou, dynamické psychoterapeutické přístupy a tzv. 
humanistické přístupy. Ústřední koncepty těchto přístupů jsou využívány podle potřeby 
klientů a jejich situace, autorka se nepokouší formulovat nějaký nový konzistentní teoretický 
přístup. Společným prvkem těchto teorií je respekt k tomu, co klient sám zažívá a potřebuje, 
přehlížený tradičním "paternalistickým" ordinováním postupů, o nichž se předpokládá, že 
mohou klientovi pomoci. 

V práci je podán i výklad technik používaných v taneční terapii a ve výtvarné 
arteterapii. V případě tanečních postupů je podán i historický přehled jejich vývoje. 

Poté autorka přistupuje k druhé hlavní linii teoretické části práce - k výkladu 
specifických potřeb lidí s mentálním postižením. Z toho odvozuje jak by měl vypadat 
podpůrný vztah profesionála ke klientovi, struktura programu a vhodné techniky. Témata, 
jimiž se umělecké postupy mohou zabývat u těchto klientů, dělí na okruhy - vztah k sobě, 
k rodině, k přátelům, k partnerům, ke společnosti, k práci. 

Jádrem práce jsou čtyři případové studie. Kvalitativní šetření se opíralo o kombinaci 
metod - rozhovory, pozorování, analýzu psaných dokumentů i artefaktů. Jako zdroj dat byli 
využiti klienti, rodiče a pracovní asistenti. Všichni tito respondenti svá hodnocení sdělovali 
tazatelce, kterou byla autorka práce a zároveň vedoucí programu využívajícího umělecké 
prostředky. To samozřejmě limituje "objektivitu" šetření, nicméně autorka si je tohoto 
omezení sama vědoma. Vzhledem k velmi dlouhému intervalu sledování klientů interferuje ve 
změnách v prožitcích i v chování klientů spontánní vývoj. Odlišit však tyto spontánní změny 
od změn navozených programem by bylo možné jen jiným designem šetření - např. 
extenzivnější studií s kontrolní skupinou. 

U každého případu se autorka pokouší odpovědět na stejný soubor výzkumných 
otázek: Jak lze zkoumat potřeby klienta? Jaké umělecké prostředky se pro podporu klienta 
jeví jako nejefektivnější? Pomáhají tyto prostředky rozvijet klientovu osobnost? 

V popisech práce s klienty pokládám za nejpozoruhodnější to, jak je autorka schopna 
využívat vlastních fantazií klientů i jak pracuje s příběhy, které obsahují pro klienty relevantní 
témata a byly zpracovány někým jiným např. ve formě pohádek. Tuto fantazijní oblast 
autorka propojuje se zájmem o vztah klientů k reálnému světu - používá k tomu např. sérií 
fotografií, jež klienti sami pořídili na místech, která pro ně mají osobní význam. 

Práce se opírá o rozsáhlý přehled domácí i zahraniční literatury zejména anglosaské 
provenience. Práce s prameny je příkladná. Autorka cituje i několik vlastních prací 
souvisejících s předloženou disertací, které byly publikovány v recenzovaných časopisech. 
Obrazové přílohy práci vhodně doplňují. 



Autorka prokázala mimo všechnu pochybnost způsobilost k teoreticky zakotvené 
konstrukci programu pro lidi s mentálním postižením i způsobilost navrhnout postupy 
k hodnocení tohoto programu. 

Práce mohla být kratší, zejména v částech popisujících případy. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 
Jak by měla vypadat týmová spolupráce při vedení případu klienta s mentálním 

postižením a jakou úlohu by v týmu měl mít specialista na využití uměleckých prostředků pro 
rozvoj klientovy osobnosti? (Lze ukázat na jednom z popsaných případů.) 

Jak by mohl vypadat kvantitativní výzkum prokazující efekt programu? 
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