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Diplomantka přistupovala ke zpracování bakalářské diplomové práce samostatně a 

zodpovědně a využívala vlastních zkušeností z výuky výtvarné výchovy na FN Motol.  

 

Textová část je rozdělena do 17 hlavních kapitol, z nichž prvních šest tvoří úvodní teoretický 

základ bakalářské práce. Tyto kapitoly se týkají vzdělávání dětí v nemocnici, významu 

výtvarné výchovy, základních informací o výtvarném projevu,  konkrétního popisu dětských 

oddělení na FN Motol. Zbylé kapitoly jsou těžištěm bakalářské práce a jsou věnovány popisu 

výuky výtvarné výchovy a možnostem výtvarné tvorby na dětském nemocničním oddělení. 

Jsou v nich řešeny otázky časového rozdělení práce, diagnostiky dětské kresby, motivace 

k výtvarné činnosti, otázky týmové spolupráce, spolupráce s rodiči. Na konec práce jsou 

zařazeny náměty k výtvarné tvorbě na dětském nemocničním oddělení a ukázky dětských 

pacientů z FN Motol. Grafická úprava BDP je na dobré úrovni. Text je prakticky bez 

překlepů. 

 

Alice Vetterová si vhodně zvolila, že důležité informace v textu budou psány 

kurzívou. Bohužel, když prakticky celá kapitola 4 je kurzívou, tak zvýraznění postrádá smysl. 

Pro přípravu BDP si diplomantka našla vhodnou literaturu, jež v textu hojně cituje.  

 

Některé myšlenky se v práci vícekrát opakují a to v různých kapitolách, což působí 

neuspořádaným dojmem. Práci by prospělo přerozdělení kapitol a zmenšení jejich počtu, 

například kapitola 14 – Kalendář by mohla tvořit součást kapitoly 15 – Nápady a náměty,... 

Autorka by podstatně lépe „prodala“ své znalosti a zkušenosti z FN Motol, kdyby teoretickou 

část, ale i své závěry a myšlenky ilustrovala ukázkami dětských kreseb, tak jak to učinila 

v kapitole 15. Práce by se tím zároveň stala ještě čtivější.  

 

Velice kladně hodnotím kapitolu 16, kde jsou ukázky kreseb dětských pacientů 

doplněny velice citlivým komentářem, ze kterého je patrné zaujetí Alice Vetterové pro tuto 

práci i obrovské množství nápadů, kterými děti zahrnuje, aby je vytrhla z jejich tíživé životní 

situace. Takové nadšením velice oceňuji. 

 

Bakalářská diplomová práce splňuje zadání, je obsažná a cenná zejména tím, že 

zpracovává vlastní zkušenosti ze zaměstnání diplomantky na dětském oddělení FN Motol. 

Práci doporučuji ji k obhajobě. Uvedené nedostatky jsou spíše formální, proto navrhuji BDP 
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