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Tento posudek se vztahuje k opravené verzi bakalářské práce autorky z července 2011.
Autorka předkládá bakalářskou práci o rozsahu 57 číslovaných stran, přičemž přílohy, které jsou dále
uvedeny, jsou nečíslovány a tvoří celkem 20 stran.
Práce je velmi dobře graficky zvládnuta včetně barevných grafů a fotografií, gramatická úroveň je
dobrá (autorka v této verzi práce opravila všechny dříve uvedené chyby), stylistická forma je rovněž
dobrá (i zde byly chyby opraveny), citace a odkazy jsou uváděny korektně (v práci byly doplněny
odkazy na publikace, z původních 18ti poznámek má nyní bakalářská práce 34 poznámek pod čarou).
V Úvodu autorka formuluje cíle práce – ozřejmění fenoménů týkajících se různých expresivních
terapií, jejich metod, možností využití a konkrétní jejich užívání v azylových domech pro matky
s dětmi, přičemž se autorka zaměřila na azylové domy ve středních Čechách. Rovněž je vysvětlena
metoda práce.
První kapitola přináší základní informace o expresivní terapii a jejích druzích, metodách, historii
(arteterapie, muzikoterapie).
Druhá kapitola je věnována azylovým domům pro matky s dětmi, jejich cílům, krátce popisuje historii
a současný stav ve středních Čechách, krátce informuje o svém zjištění, co je v současnosti
v azylových domech nabízeno klientům kromě ubytování.
Třetí kapitola již konkrétně popisuje situaci v azylovém domě v Brandýse nad Labem a v Mělníku.
Autorka uvádí, jak pracovala s dětmi a zmiňuje i problémy, s nimiž se setkala, včetně způsobů, jak se
je snažila řešit. Jen škoda, že se od části 3.2 dále již nepodařilo více provázat osobní zkušenost s teorií,
což by práci opět prospělo, jak je možné posoudit z předešlých částí, které byly takto doplněny.
V závěru autorka shrnuje hlavní poslání práce a vyjadřuje se k jeho naplnění. Připojuje také osobní
hodnocení práce na tématu a poukazuje na možnosti budoucího pokračování.
Předložená bakalářská práce splňuje nároky na daný typ vědeckého pojednání.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
K diskuzi: Na základě popsaného rozlišení v oblasti arteterapie na s. 10-17 a zkušenosti autorky
bakalářské práce: Jaké techniky a druhy arteterapie je možné doporučit pro práci s dětmi v azylových
domech pro matky s dětmi?
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