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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 
Počet stránek příloh: 
Počet titulů v seznamu literatury: 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
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stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) [ X 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Otázky: Z textu mi není úplně jasné (viz 2.1.1.) zda ajak by tedy bylo možné uplatnit 
gestalt pohled na učení mimo oblasti sociálního učení či mimo oblasti osobního naladění atd. 
Lze uplatnit g. pojetí učení i např. ve výuce dějepisu? 
Pokud ne, 'proč'? 
Pokud ano, 'jak'? 
2. Komentář: Pokud jde o možnosti setkání gestaltu a OSY upozorňuji, že gestalt může 
v tomto spojení fungovat nejen ve formě předem připravených technik tvořících dohromady 
'kurz', ale i jako princip vedení některých hodin vůbec. Supervidoval jsem delší dobu vedení 
kurzu OSY (problémové děti) psycholožkou, která používala gestalt jako celkový styl práce a 
reagování na zhusta se vyskytující neplánované a dosti obtížné situace. 
Ostatně, i tzv. druhá cesta implementace OSY do praxe školy (autorka se o ní může podrobně 
dočíst v textu Valenta, Os. v. ajejí cesty k žákovi) je prakticky velmi otevřená pro použití 
gestaltu. 
3. Komentář: Je - z mého hlediska - škoda, že v části o intervenčním programu pro učitele 
neuvedla autorka analogicky k ukázce 'kurzu' pro děti i ukázku opravdu konkrétního 
programu pro pedagogy. 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Nutno upozornit, že textu by více slušelo, kdyby autorka odstranila překlepy (gesta/, reální 
(místo reálné) atd.) a místy poupravila grafiku, kterou procesor ne vždy spolehlivě zvládl. 
To je poznámka formální. 
Pokud jde o náležitosti obsahové: Jde o bakalářskou práci a v tomto případě ji považuji za 
zcela odpovídající nárokům na kvalitu rozsah. 
Proto také bez výhrad práci akceptuji. 
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