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Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou sociální práce s traumatizovanými 

dětmi, a to s důrazem na využití expresivních přístupů.  

V rámci teoretické části je řešené téma autorkou zasazeno do kontextu historie sociální práce, 

vývojové psychologie v dětství a adolescenci a teorie expresivních přístupů a traumatu. Práce 

zde nabízí rozsáhlý kontext dané problematiky.  

Autorka čerpá z tuzemské odborné literatury. Výběr zdrojů odpovídá obsahové struktuře 

textu, uvedené publikace jsou z hlediska klíčových témat zvoleny adekvátně. Zařazení 

zahraničních publikací by však řešené téma v teoretické i praktické části práce mohlo zásadně 

obohatit.  

Vzhledem k celkové koncepci práce a jejímu základnímu cíli, by také bylo jistě možné 

v teoretické části podrobněji rozpracovat specifické téma traumatizace v kontextu 

expresivních přístupů na úkor obecnějších konceptů, ale stávající struktura teoretické části je 



ve formátu bakalářské práce zcela dostačující a logická. Dodává textu přehlednost a řešenému 

tématu ucelenost.  

V praktické části bakalářské práce shrnuje autorka průběh a výstupy dotazníkového šetření, 

realizovaného formou dvou variant dotazníku, na vzorku šesti organizací s cílem postihnout 

systémový přístup, individuální postoje profesionálů a jejich názor na efektivitu využití 

expresivních přístupů v přímé práci s dětskými traumatizovanými klienty.  

V původním metodologickém záměru uvedla autorka jako metodu sběru dat 

polostrukturované rozhovory, ty ovšem nebylo možné v důsledku epidemiologické situace 

v daném období realizovat. Výsledná metodologie i rozsah výzkumu odpovídají cíli a 

celkovému formátu práce. V úvodu autorka popsala výzkumnou strategii, představila cíl 

výzkumu, výzkumné otázky, výzkumný vzorek  a strukturu použitého dotazníku. Následně 

představila analýzu získaných dat.  

Výstupy jsou prezentovány srozumitelně a s ohledem na rozsah i charakter výzkumu 

komplexně. V závěru praktické části autorka reflektuje získaná data především v kontextu 

přímé práce s klientem a uvádí některé specifika jednotlivých expresivních přístupů. Současně 

nabízí diskusi specifických navazujících témat a tím praktický přesah předložené práce.  

Téma bylo zvoleno vhodně a zpracováno v dostatečném rozsahu. Text je přehledný, 

z formálního hlediska bez zásadnějších problémů.   

 Cíle této bakalářské práce byly naplněny.  

V případě zdařilé obhajoby doporučuji hodnocení výborně. 

 

Mgr. Tereza Hartošová 

 

V Praze, 31.8. 2021 
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