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Téma práce je dostatečně probráno nejen v odborných publikacích a časopisech, ale i v bakalářských a 

magisterských pracích studentů vyšších odborných a vysokých škol. O arteterapii se autorka zajímala

již na střední škole sociální, v současné době studuje arteterapii formou dvouletého kurzu v Hradci 

Králové.

V teoretické části nebyly využity doporučené nové aktuální literární zdroje, zejména z diplomových 

prací studentů, které se zabývaly efektivitou artefiletiky a arteterapie v institucích náhradní výchovy a 

náhradní rodinné výchovy. Jsou řešeny následují okruhy témat : Zařízení ústavní výchovy. Podmínky 

pro přijetí dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy. Transformace zařízení ústavní výchovy. V této 

kapitole je vhodně zařazen Národní akční plán. Ústavní výchova v zahraničí je uvedena letmo, stručně,

bez uvedení údajů z Německa, které by mohlo být zdrojem inspirací pro naši náhradní výchovu. Navíc 

je směšována náhradní výchova s náhradní rodinnou výchovou (Francie) bez deskripce situace. Je

uvedena tabulka s méně aktuálními údaji z roku 2006, kde jsou uvedeny počty dětí v ústavní péči u 

některých vybraných evropských států (str. 26). Není zmíněn význam nadnárodní evropské a světové 

instituce pro náhradní výchovu FICE i UNICEF, nesplněný bod uvedený v zadání diplomové práce. 

Ve druhé kapitole se zabývá autorka popisem psychické deprivace. Některá konstatování vyznívají 

expertně a neopírají se prameny („Asi nejčastějším druhem deprivace  je v současnosti psychická 

deprivace. Tyto pojmy jsem zařadila do jedné kategorie, jelikož se domnívám, že jsou si velmi 

podobné.“). Třetí kapitola v úvodu nesprávně vykládá etymologii slova artetetapie (arte- umění, 

terapie – terapie (místo léčení). Jsou uvedeny informace o historii,vývoji psychoterapeutických forem. 

Je zmíněna odlišnost arteterapie a artefiletiky. Artefiletika je metodou, která se využívá 

v pedagogické oblasti. V teoretické části je velké množství gramatických chyb, chyby ve formátování 

textu. Bývá obvyklé, že v závěru teoretické části diplomové jsou stanoveny hypotézy, které jsou 

ověřovány empirickým šetřením v praktické části. Zde však nejsou uvedeny. Tuto skutečnost se snaží 

autorka osvětlit v úvodu Praktické části.

V praktické části se měla studentka zaměřit na jeden ústav ve Středočeském kraji a pod supervizí 

odborného arteterapeuta provést evaluaci a deskripci použitých technik, poukázat zdali dochází ke 

snížení dificilit v chování svěřenců. Při výběru vzorku byly studentce nabídnuty v ústavu ke 

komparaci 2 skupiny dětí. Jedna skupina dětí mladšího školního věku (neuveden věkový interval) a 

skupina dětí staršího věku (neuveden věkový interval vzorku). U těchto skupin mohla srovnávat 

dlouhodobý efekt působení výtvarné činnosti na osobnost dětí.  Studentka metodu komparace odmítla 

a zvolila metodu popisu chování jednotlivých dětí mladšího školního věku při výtvarné keramické 

činnosti. Chybí popis metod výzkumu, nejsou stanovena kriteria vybrané metody. Výtvarné aktivity, 

při kterých někdy až příliš zabíhá do keramických výtvarných technik připomínají arteterapii jen 

vzdáleně. Osobnost supervizora není patrna.  V závěru práce se několika větami snažila o shrnutí, 

které však nebylo prokázáno výzkumem. Za pozitivum lze považovat ukázky výtvarných projevů dětí, 

které však mohly být lépe naformátovány.

Formální úroveň práce je splněna jen částečně (Název práce je vytisknut na deskách, různé velikosti 

písma). Rozsah práce je přiměřený. K jazykové a stylistické úroveň mám četné výhrady (časté 

gramatické chyby, nesprávné pedagogické pojmy (zvláštní, pomocná škola). Někde se objevují 

expertní postoje, které se neopírají o prameny. Studentka pracovala samostatně, své záměry a postupy 

v teoretické části konzultovala jen sporadicky,  praktickou část práce nekonzultovala vůbec s vedou-

cím diplomové práce (individuální studium).



Cíl práce byl splněn částečně.

Otázka k obhajobě :

- Jaký význam a cíle mají pro náhradní výchovu organizace FICE a UNICEF ?

- Jakým způsobem došlo k rozhodnutí zvolit metody výzkumu formou jakou jsou uvedeny ?

Výsledné hodnocení :

Dobře – dostatečně (podle úrovně obhajoby)
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