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Předkládaná bakalářská práce má 76 stran textu. V úvodu je přehledný obsah. Literární 

odkazy zahrnují 15 citací české literatury, převažují novější publikace. Dalo by se očekávat, 

že autorka bude citovat i zahraniční recentní zdroje. V závěrečné části je vložena velmi pěkná 

obrazová dokumentace. 

 

Zhodnocení hlavní části práce: 

 

Autorka ve své bakalářské práci velmi dobře vystihla potřebu výuky výtvarné výchovy 

v nemocničním prostředí. 

V úvodní části je práce zaměřena na praktickou podobu výuky výtvarné výchovy 

v nemocničním prostředí. Text je zpracován jako průvodce práce pedagoga, který se hodlá 

výtvarnou činností v nemocnici zabývat. Může být  tedy vodítkem  pro nově nastupujícího 

pedagoga, naznačit mu, jak překonávat první pocity nejistoty, hledání a motivaci pro danou 

činnost a posléze, jak rozvíjet další možnosti  výtvarné  práce a různé postupy. 

V úvodu autorka  také dobře vystihuje pedagogický, sociální a psychologicko – terapeutický 

význam vzdělávání v nemocnici. Popisuje, jak výtvarná činnost  kladně ovlivňuje psychický 

stav dětských pacientů, zejména těch dlouhodobě hospitalizovaných. 

Jak správně uvádí, nemocnice již není místo různých léčebných zákroků, ale měla by být 

místem, kde se děti i něco naučí, tedy místem pro výchovu a co možná nejlepší psychickou 

pohodu. 

Nemalou část v textu  věnuje vkusné výzdobě jednotlivých oddělení, aby prostředí působilo 

jak radostným, tak uklidňujícím dojmem.Tímto se ovlivňuje psychika jak dětského pacienta, 

tak i jeho nejbližších, pokud jsou s dítětem hospitalizováni neb pravidelně za ním dochází. 

Autorka se velmi dobře vyrovnala s nutnými opatřeními na jednotlivých odděleních stran 

potřeby a možností dětí, a to na oddělení dětské hematologie a onkologie, kde se provádí 

transplantace kostní dřeně a jiné operativní zákroky, stejně tak i s problematikou na 

neurochirurgickém  a  nefrologickém oddělení, případně dalších. 



Zajímavé je vyjádření motivace k výtvarné činnosti ve vztahu k nemocničnímu 

oddělení.Vystihuje, jaké jsou motivační prvky při práci s dětskými pacienty.Z tohoto hlediska 

je třeba znát psychologická vývojová hlediska a umět je používat v praxi, což autorka velmi  

dobře zvládá a uplatňuje. 

Rozsáhleji popisuje práci na jednotlivých odděleních, kde jako učitel výtvarné výchovy 

pracuje. Sděluje, že někdy přebírá kompetenci herních specialistů, kteří se zaměřují 

především na přípravu dětí na chystané léčebné zákroky a je jich v praxi stále ještě 

nedostatek. 

Ve druhé a třetí kapitole  se autorka zaměřuje na význam  vyučování.Stručně pojednává o 

vývoji dětského výtvarného projevu a upozorňuje na zvláštnosti, se kterými by pedagog měl 

při práci s dětmi počítat. Je to často v souvislosti se zdravotním i psychickým stavem jak dětí, 

tak jejich rodičů, které nemoc dítěte též ovlivňuje. Mohou být pod vlivem nepříjemných 

zážitků, které onemocnění i léčba někdy sebou přináší. 

Mezi  specifika práce pedagoga v nemocničním zařízení patří průběžná výměna informací o 

dítěti, a to s ošetřujícím lékařem, zdravotními sestrami, psychologem, rehabilitačním 

pracovníkem a též se sociálními a herními specialisty. 

Intenzivní spolupráce s psychologem je nutná v případě závažného zdravotního stavu u 

nemocného dítěte, protože přináší velkou psychickou zátěž jak pro dítě, tak i rodinu.Samotné 

rozhovory, jak správně autorka práce uvádí, jsou pro některé děti a rodiče významnější, než 

vlastní výtvarná činnost. 

V závěru bakalářské práce autorka připojila hezké nápady a náměty k tvoření, které se ji při 

její práci v nemocnici osvědčily a  mohou být vodítkem pro další pedagogy pracující i 

v jiných nemocnicích. 

Je vždy důležité snažit se porozumět momentální životní situaci dítěte, ve které se 

v nemocnici nachází. Pozitivní působení výtvarné činnosti má vliv na psychický stav dítěte, 

což má za následek odvedení pozornosti od soustředění se na  vlastní tělo a tělesné fungování, 

odreagování se, a tím uvolnění vnitřního napětí.Někdy může dojít k vnitřnímu uvolnění tím, 

že dítě sdělí nepříjemný zážitek způsobený onemocněním nebo vzniklou situací do 

výtvarného  projevu ( např. sestřička s injekční stříkačkou apod.).  Posléze potom v rozhovoru 

o obrázku  se napětí sníží. 

Své teoretické poznatky čerpala autorka  hodně z knihy profesora Uždila, který velmi 

podrobně popisuje vývoj výtvarného projevu u dítěte. Např. kresbu postavy od čmárání, přes 

hlavonožce až k figurální kresbě. 

Autorka ve své práci píše, že spolupracuje s rodiči nemocných dětí. Ale je též důležité 

spolupracovat i se sourozenci těchto nemocných dětí. Velmi často bývají „ na druhé koleji“. 

Jsou přece zdravé, musí to pochopit a zvládnout. Ale právě  tyto děti trpí menším zájmem ze 

strany rodičů, vím to z praxe klinického psychologa. 

Otázka: Zda autorka  také spolupracuje se sourozenci nemocných dětí? 

             Jak často spolupracuje s dobrovolníky? 

             Co si autorka myslí o činnosti  klaunů v nemocnici ? 

             Hodlá autorka závěry své práce publikovat v nějakém periodiku? Např. Speciální  

             Pedagogika nebo Rodina a škola? 

 

 

Doporučila bych autorce ještě rozšířit  si vzdělání o výcvik v arteterapii, který by jí dal další 

podněty pro její práci v nemocnici. 

 

 

 

 



Z á v ě r :  

Předkládaná práce je po  stránce formální i obsahové na výborné  úrovni. Velmi vkusně 

doplněná poznatky z výtvarné práce autorky. 

Lze ji plně  d o p o r u č i t  jako závěrečnou bakalářskou práci a klasifikovat  jako „ výtečně“, 

tedy A. 

 

 

 

 

V Praze, dne 27.6.2010                                                PhDr.Marie Nesrstová 

                                                                                     FN Motol  
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                                                                                     150 06  Praha 5 

    


