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       Téma práce, jak uvádí autorka v Úvodu, vychází z jejího zájmu o arteterapii i ze zkušeností      

s dětmi, které vyrůstají bez rodinného zázemí, často s traumatickými zážitky ze svých původních 

rodin. 

       V teoretické části se zabývá oběma základními oblastmi, ústavní a ochrannou výchovou a 

arteterapií. Pozitivně je možné hodnotit zařazení aktuálních reforem v systému ústavní výchovy, 

seznámení s Národním akčním plánem. K zajímavému srovnání slouží uvedení systému péče          

o ohrožené děti v jiných zemích. Vhodně je zařazena kapitola o psychické deprivaci a jejích 

projevech. Třetí kapitola přibližuje čtenáři problematiku arteterapie, stručně zde uvádí podstatné 

informace o historii, psychoterapeutických přístupech a některých metodách, zmiňuje se                  

o symbolice barev, vhodně upozorňuje na odlišnost tzv. artefiletiky, která spíše patří do 

pedagogické praxe. 

    V praktické části chtěla autorka prokázat „efektivitu arteterapie, případně cílené výtvarné 

činnosti v konkrétním zařízení ústavní výchovy“. K tomuto účelu si vybrala čtyři děti ve věku od 

6 do 14 let, na základě dokumentace zpracovala případové studie, následně popisuje projevy dětí při 

čtyřech až šesti setkáních při výtvarné činnosti, krátce je porovnává s běžným chováním v zařízení, 

text je vhodně doplněn fotografiemi výtvorů. Zpracované příběhy jednotlivých dětí dobře ilustrují 

typické osudy dětí z dětských domovů a upozorňují na hlavní příčiny jejich problematického 

chování. Popis jednotlivých sezení i postřehy studentky jsou zajímavé, nicméně praktická část 

nesplňuje cíle, které si studentka stanovila. Pro posouzení efektivity chybí stanovení kritérií, 

která se budou porovnávat, cílený program, dlouhodobější pozorování atp. Popis chování dětí 

a jejich výtvorů by mohl spíše sloužit zkušenému odborníkovi k diagnostickým účelům. Je 

pozitivní, že se autorka do této oblasti nepouštěla, škoda ale, že neshrnula materiál, který při svém 

pozorování získala a nepokusila se navrhnout nějaké závěry ve vztahu k jednotlivým dětem. Když 

připomeneme definici arteterapie i artefiletiky z teoretické části, je zřejmé, že výtvarné aktivity, 

které studentka uvádí v části praktické, neodpovídají ani jedné z těchto dvou disciplín, spíše se 

jedná o výtvarnou činnost. Z textu také není patrné, zdali vychovatelka, která činnost vedla, byla 

profesionální terapeutka. 

    Celkový rozsah práce je přiměřený, vycházela z dostatečného okruhu aktuální odborné literatury, 

po formální stránce práce odpovídá požadavkům, kladně hodnotím zařazení fotografií dětských 

výtvorů. Výhrady mám k jazykové a stylistické úrovni práce, jsou zde časté gramatické chyby          

( např. str. 9, 10, 11....39, 53... ), nesrozumitelné formulace (např. již formulace cíle na str. 6). V 

textu používá nesprávné pojmy (zvláštní a pomocná škola). 

Cíl práce byl splněn částečně. 

 

Otázka k obhajobě:   

 Podle čeho byly voleny náměty pro výtvarnou činnost dětí? 

 Zaznamenávaly se nějak projevy dětí při skupinové práci a pracovalo se dále se zjištěnými 

informacemi? 
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