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Text posudku:  

• Graficko-formální a jazyková stránka. 

Práce je psaná stručným, popisným způsobem, což, díky zhuštěnosti textu, může 
vyvolávat v myšlenkách čtenáře mnohé otázky. Již samotný název je dosti obecně 
formulován. Pokusíme-li se zpřesnit zaměření práce poukazem na cíl, pak se dočteme, 
že cílem je …“ zpracovat teoretické a praktické poznatky o využití výtvarného umění 
v sociální rehabilitaci duševně nemocných.“ (str.9). V následujícím odstavci autorka 
precizuje, že vychází ze své praxe v občanském sdružení Baobab, ale pak měl být cíl 
zpřesněn s tím, že je limitován pouze touto zkušeností, jinak se jedná o značně 
nadnesené zobecnění. 

Základní rozčlenění práce lze přijmout, ale práci chybí dostatek vhodné monografické 
literatury. Např.popis  psychoterapie je reprezentován pouze jedním odkazem na 
elektronický zdroj. Z celkového počtu cca 68 citací je jich téměř 40 % převzato 
z internetu.  V jejich zpracování lze najít u drobné odchylky od normy (např. odkaz č. 
51 ) 

•  Výběr a práci s podklady (relevantnost zdrojů, aktuálnost materiálů, využití 
zahraniční literatury, vystižení klíčových myšlenek, správné užití odborných termínů, 
přesnost vyjadřování) 

V této souvislosti lze hodnotit to, že autorka má zřetelnou klinickou zkušenost ve 
vztahu k tématu. Snaha o precizování některých odborných termínů je dovedena až 
k tomu, že např, i pojem supervize je ještě vysvětlován v poznámce pod čarou. 

• K úrovni zpracování práce . 

Téma byla zvolena zajisté vhodně, neboť péče o duševní zdraví není v našich 
podmínkách dobře zvládnuta. V současné době se preferuje multidimenzionální 
(vícerozměrná) holistická koncepce (teorie, paradigma) člověka jako bio - eko - 
psycho - sociální a spirituální jednoty. 

Zdraví je celostní a systémová záležitost. Je výsledkem souladu ve vzájemném 
působení organismu, osobnosti člověka a jeho životního prostředí. Je mj. také 
výslednicí jeho dědičných dispozic, životního stylu a pracovních i ekologických 
podmínek. 

Méně už se preferuje celostní a systémový přístup k tomuto problému. V této 
souvislosti by mne zajímalo, jak by autorka ohodnotila duševní zdraví klientů 



Baobabu podle Indexu stavu výkonnosti člověka z roku 1949 (podle amerického 
onkologa Davida A. Karnofského) , 

 

   
Práci doporučuji k obhajobě, oceňuji především klinickou 
zkušenost autorky, méně teoretické zpracování tématu: 
 
 
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 
První otázku jsem položil v textu, v rámci dalšího námětu pro 
diskusi bych se rád zeptal autorky jaké jsou indikace a 
kontraindikace pro tento typ sociální rehabilitace.  
 
Práci navrhuji hodnotit stupněm: D-dobře 
 
 
V Praze dne 10.1.2012 
            podpis oponenta 
 


