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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 52 stran 
Počet stránek příloh: 7 stran 
Počet titulů v seznamu literatury: 35 titulů 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) LI x--'......-_----'--___ ----'--___ ...l....-_------' 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) I x 

~--~---~--~--~ 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

lx 

lx 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, I x 
~--~---~--~--~ 

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce I x 
~--~---~--~--~ 

Vyváženost teoretické a praktické části I x 
~--~---~--~--~ 

Návaznost kapitol a subkapitol I x 
~--~---~--~--~ 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost I x 
výsledků v praxi '------~----'----------'-------' 

Vhodnost prezentace závěrů práce ILx--'......-__ ...l....-__ -----'---___ ...l....-_------' 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Gestalt přístup je v podmínkách výchovně vzdělávacího porcesu metodou poměrně 
netradičnÍ. V prácije popsána celá řada pozitiv, která gestalt přístup pomáhají utvářet. 
Obsahuje tento přístup také některé problematické aspekty, určité překážky, které učiteli brání 
v aplikaci a použití? 
Kromě jiného se naskytá otázka, jakje gestalt přístup akceptován dětmi na různých věkových 
stupních? 
Na str. 16 je uvedena křivka gestalt cyklu. Z jejich jednotlivých fází je patrný význam vnitřní 
posloupnosti. Daří se při aplikaci gestalt přístupu naplnit všeclmy uvedené fáze? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

V předložené práci se autorka věnuje tematu, který plně odpovídá současnému multifunkčnímu 
trendu s cílem dosahnout smysluplného a hodnotného výchovně vzdělávacího procesu, a to popisu, 
rozvoji a možnosti využití metody (přístupu) "gestalt". 
Práce není pojata jako čistě teoretická, v podstatě druhá polovina práce se zabývá konkrétními 
náměty, návody a postupy o využití "gestalt", autorka připojuje celou řadu vlastních zkušeností a tak 
vytváří ze své práce velmi užitečnou a podnětnou studii. Přínosný je rovněž seznam literatury, který 
mapuje šíři a rozpracovanost této problematiky včetně relevantních teoretických přístupů. 
Užitečnost práce dokládá závěrečná kapitola, která je věnována odkazu na centra zajištující výcviky 
v Gestalt terapii. 
Práci MVobořilové oceňuji především proto, že k problematice sučasného školství přistoupila 
tvůrčím způsobem, který plně respektuje hledisko osobnostního, sociálního a kognitivního rozvoje 
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