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Autorka se v bakalářské práci věnuje problematice aplikace neverbálních skupinových 
technik v rámci primární prevence sociálně patologických jevů u dětí na základní škole. 
V úvodu vytyčuje tyto cíle – přiblížit neverbální techniky a zasadit je do souvislosti 
s problematikou primární prevence, v praktické části pak uvést ukázky technik, zejména 
s důrazem na praktické aspekty-tj. možnosti a meze jednotlivých technik. 
 
Graficko-formální a jazyková stránka 
Práce je z jazykového hlediska na nadprůměrné úrovni, neobsahuje gramatické chyby ani 
překlepy. Splňuje podmínky pro rozsah bakalářské práce. Text  je psán stručným, 
minimalistickým, zato velice srozumitelným jazykem, stylistická a hlavně informační úroveň 
textu je vysoká.  
Práce je logicky uspořádána, přehledně členěna do vhodně volených kapitol. Citace splňují 
stanovenou normu. Fotografická příloha vhodně tematicky doplňuje a ilustruje téma práce.  
Z formálního a jazykového hlediska nelze mít proti práci výhrady. 
 
Podklady: vhodnost pro téma a kvalita zpracování 
Autorka využívá 16 tištěných a 5 elektronických zdrojů. U tištěných zdrojů se jedná zejména 
základní   publikace pro odbornou (pedagogickou) i širší veřejnost z oblasti sociálně-
psychologických her (Šimanovský, 2002, Hermochová, 1982 atp.), elektronické zdroje 
představují zejména webové stránky neziskových organizací a MŠMT. Zdroje jsou tedy 
základní, ale dostačující. U bakalářské kvalifikační práce bych očekávala i využití 
cizojazyčných zdrojů.      
 
Analytická, kritická, reflektující úroveň tvůrčího zpracování práce 

Kvalita zpracování teoretické části je velmi dobrá, autorka je schopna velice srozumitelně 
vysvětlit základní pojmy a témata, která se k práci vztahují, dovede je myšlenkově 
propojovat. Výrazným kladem této práce je právě určitý minimalismus či úspornost-autorka je 
schopna se soustředit na podstatné, práce má jednotnou myšlenkovou linii. Oceňuji to, že se 
soustředí na  primární prevenci, resp. nespecifickou primární prevenci, přičemž je schopna 
velice jasně vysvětlit určitou bezbřehost současného pojetí primární prevence ve školství-viz. 
str.9. Oceňuji i kapitolu 3. 1 Příklad dobré praxe, kde popisuje činnost KPPP, včetně ukázky 
realizovaných programů. Ve čtvrté kapitole se zabývá členěním neverbálních technik a 
významu neverbálních technik v práci s dětským kolektivem. V páté a šesté kapitole se věnuje 
zásadním praktickým aspektům práce s dětmi- a to především zásadám komunikace a 
odlišnostem v práci s dětmi v průběhu primární prevence a běžného vyučování. V praktické 
části přechází na praktickou aplikaci jednotlivých neverbálních her, kde se kromě základní 
charakteristiky soustředí zejména vhodnost využití hry a možná rizika. Vysoce oceňuji 
přehledné členění her podle cíle, postrádám zde však větší variabilitu her. Pokud by daná 
práce měla sloužit jako odborný materiál např. pro pedagogické či sociální pracovníky pro 
práci s dětskou skupinou v rámci nespecifické primární prevence, bylo by třeba jej doplnit 
ještě dalšími neverbálními technikami. Tento (ovšem pouze dílčí) nedostatek se projevil při 



pilotním ověřování práce pedagogickými pracovníky při práci s dětmi na ZŠ Sázavská, Praha 
2. 
Celkově lze shrnout, že cíle stanovené v úvodu práce byly naplněny. Cenná je zejména 
okamžitá využitelnost práce v praxi. Vzhledem k výše uvedenému proto navrhuji hodnocení 
C. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
1/ Jaké znalosti z dětské vývojové psychologie by měli ovládat lektoři, kteří pracují 
s dětskými skupinami na ZŠ? Kterou odbornou literaturu byste jim k tomu doporučila? 
2/  Kdy je nevhodné využívat ve skupině „hladivé techniky“? Proč? 
3/Lze se dopustit při práci s dětskou skupinou i některých zásadních chyb? Jakých například?   
 
V Praze dne 1. 6. 2010 
Mgr. Lucie Hubertová, vedoucí práce   
 


