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Bakalářská práce je věnována tématu arteterapie s dětmi umístěnými do FOD 

Klokánek. V úvodu autorka vybrané téma konkretizuje a popisuje motivaci pro volbu daného 

tématu – zájem o problematiku dětí v „tíživé rodinné situaci – „jednou bych chtěla těmto 

dětem cíleně pomáhat zbavit se jejich trápení. Arteterapie se mi zdá jako velmi vhodná a 

nenásilná forma pomoci takto „znevýhodněným“ dětem“ (s. 10). Záměrem práce bylo 

„zmapovat arteterapeutické seance v Klokánku a na základě toho zjistit, jakou zkušenost 

s arteterapií získávají děti v tíživé rodinné situaci. Jak je tato skupinová arteterapie dětmi 

vnímána a co nového jim přináší. Co pro děti znamenají jednotlivé prvky arteterapeutického 

sezení, co z nich získávají a jak je to využitelné v jejich budoucím životě“ (s. 10). Plnění takto 

vytyčeného cíle lze pak dobře v celé práci sledovat. Z textu práce je zřejmé zaujetí pro 

vybrané téma a splnění daného úkolu bylo pro studentku jistě velmi přínosné pro její další 

studium i budoucí praxi.

Práce je členěna do několika částí. V první části textu věnované historii výzkumu 

autorka nejprve představuje zařízení FOD Klokánek, je podrobně popsán legislativní rámec 

zařízení i způsob umísťování dětí do FOD Klokánek, režim zařízení, styl péče o děti, způsob 

trávení času. Studentka zmiňuje také některé výhody pobytu dítěte v tomto zařízení oproti 

ústavní výchově. Popis daných výhod však vychází z pramenů vydaných Fondem ohrožených 

dětí, chybí kritický pohled či zakomponování popisu zařízení s ohledem na více neutrálních 

pramenů.

V další kapitole se studentka věnuje metodologii. Pro sběr dat vhodně volí metodu 

pozorování, kterou považuje za „nejdůležitější pro získávání poznatků z terénu“. Vzhledem 

k tomu, že tématem práce je zmapování arteterapeutických setkání, při kterých je jednou 

z hlavní náplní programu výtvarná tvorba, získávala autorka cenné informace z analýzy 

sebraných kopií dětských artefaktů. Třetí použitou metodou byly rozhovory s dětmi a 

arteterapeutkou. Získaná data pak studentka účelně propojuje a „snaží se nalézt proměnné a 

konstantní prvky každé seance“ (s. 20). 

Další část je věnovaná analýze jednotlivých arteterpeutických sezení. Uvádí popis 

jednotlivých sezení (přesný přepis je v příloze) – nastiňuje téma sezení, jeho vztah

k aktuálnímu dění, přístup terapeutek. Na tomto místě zároveň autorka uvažuje nad přínosem 

s terapeutickým přesahem, který dané sezení pro dítě mohlo mít. Nechybí také popis toho, jak 

na téma, aktivitu, proces tvorby děti reagovaly, jaké případně překonávaly překážky. Průběh 

většiny sezení také ilustruje poznámkou o dítěti s nějakým dominantním prvkem či projevem.

Poté přechází autorka k popisu tzv. konstantních prvků arteterapie v Klokánku, jde o

místnost, způsob docházení do skupiny, zmiňuje také možné úskalí v pojímání arteterapie 

dětmi (i „tetami“ a „strýci“) jako „výtvarky“, coby běžného zájmového kroužku. Velmi 

přínosné pro celou práci je zamyšlení nad „komunikací kresbou“ a při kresbě, na tomto místě 

studentka akcentuje většinu možných terapeutických vlivů na dítě v rámci arteterapie v daném 

zařízení. Autorka také zmiňuje pozitivní vliv arteterapie v práci s náhodou, změnou záměru.

Pojednává o odměnách za arteterapeutické sezení a uvažuje o jejich funkci, přičemž je 

hodnotí jako pozitivní, mající motivační charakter, učící děti trpělivosti a spravedlnosti. Na 



tomto místě zmiňuje také „citovou deprivaci“ a její projevy u dětí navštěvující 

arteterapeutickou skupinu – tento popis je však poměrně stručný a pohled na citovou 

deprivaci velmi zúžený. Toto téma je příliš široké a jeho zpracování (teoretické zakotvení, 

různorodost projevů u dětí, odraz citové deprivace ve výtvarné tvorbě dětí ad.) by bylo nad 

rámec této práce. 

V rámci kapitoly diskuze pak studentka poměrně kvalitně diskutuje své závěry 

s vybranými prameny z odborné literatury.

Otázkou pro další práci je, jaké konkrétní přesahy má arteterapie v Klokánku pro další 

psychoterapeutickou, psychologickou (diagnostickou) či pedagogickou i výchovnou práci 

s dětmi? V další práci by bylo vhodné se věnovat také tomu, jaké další psychoterapeutické 

aktivity zajistí FOD pro děti v tíživé rodinné situaci umístěné v Klokánku?

Práci lze vytknout jistá nelogičnost ve skladbě kapitol – zejména v popisu metodologie 

a historie výzkumu (2. Historie výzkumu, 2.2 Metody sběru dat, 4.2 Vzorek dětí), ale i 

v zařazení „citové deprivace“ a „idealizovaného rodiče“ pod „konstantní prvky arteterapie“. 

V kapitolách věnovaných metodologii postrádám některé důležité informace týkající se 

výzkumu – podrobnější popis vzorku dětí, umístění Klokánku, kde studentka výzkum 

prováděla – přirozeně s ohledem na anonymizaci zařízení (Praha, velké město, vesnice, …), 

časové vymezení proběhnutého výzkumu. Naopak jména by bylo vhodné s ohledem na 

ochranu osobních údajů a etiku psychologického výzkumu anonymizována. 

I přes uvedené výhrady doporučuji práci k úspěšné k obhajobě.
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