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Studentka si pro práci vybrala náročné téma, které se jí podařilo přehledně zpracovat.
Cílem práce je seznámit odbornou veřejnost zabývající se speciální pedagogikou nebo
arteterapií s výtvarnými technikami a činnostmi s prvky arteterapie, které jsou vhodné pro
jedince s mentálním postižením.
Celá práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je uvedena definici
psychopedie, dále pojednává o mentální retardaci - příčinách, diagnostice, prevenci. Autorka
se zabývá integraci mentálně postižených, uvádí přehled zařízení, která jim napomáhají
v jejich rozvoji.
Dále se věnuje tématu výtvarná výchova a arteterapie u zdravých a postižených jedinců.
Velmi důležitá a přínosná je část praktická. Studentka si připravila dvacet zajímavých
výtvarných činnosti, které vhodně přizpůsobila pro osoby s mentálním postižením. Tyto
činnosti sama vyzkoušela s klienty v Ústavu sociální péče DUHA v Písku a ve Sdružení pro
integraci mentálně postižených (SIMP) v Praze.
Důraz kladla na cíl a motivaci, v rozborech upozorňuje na některá úskalí. Citlivým
přístupem se jí podařilo náročné situace zvládat, proto je dojem z jednotlivých lekci vždy
pozitivní.
Studentka se touto problematikou zabývá již několik let, své poznatky si stále doplňuje,
jednotlivé činnosti upravuje podle nově získaných zkušenosti.
Práce obsahuje barevnou fotodokumentaci a záznam některých činností na DVD. Celá
práce je pečlivě zpracována, oceňuji pěkný závěr.

Cíle bylo dosaženo, tuto práci považuji za smysluplnou a zdařilou. Věřím, že autorka bude
dále pracovat v této oblasti a publikovat své další nápady a zkušenosti.
K práci nemám připomínky, jen bych považovala za vhodné věnovat ještě více pozornosti
gramatické stránce praktické části.
Práce odpovídá svým tématem, rozsahem a zpracováním nárokům kladeným na tento typ
práce, doporučuji ji k obhajobě.

Navrhuji hodnocení výborně.

10.9.2009

Mgr. Ludmila Kuncová

,

