
Posudek bakalářské práce Jany Petrů 

 

Využití dramaterapie u dětí s mentální retardací 

 

Předkládaná bakalářská práce Jany Petrů  byla vypracována v rozsahu 96 stran. Je rozdělena 

na část teoretickou, praktickou a obsahuje mnoho příloh.  

 V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které jí vedly k výběru tématu. Objasňuje 

čemu se bude věnovat v teoretické a v praktické části. Poměr obsahu obou částí je vyvážený.  

Část teoretická je rozdělena do 5 kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

V 1. kapitole se autorka zaměřila na objasnění pojmu „ expresivní terapie“ a jednotlivé 

terapie zde zdařile představuje pomocí citovaných definic v oboru uznávaných autorů i 

vlastními slovy.  

V kapitole 2. jsou zpracovány zajímavé informace, týkající se jednoho z nejmladších oborů 

expresivních terapií - dramaterapie. Uvádí zde historii vzniku, definice od vybraných autorů, 

vymezuje obor dramaterapie, cíle. Podrobně rozepisuje zdroje dramaterapie, formy a 

strukturu, popisuje jednotlivé modely a role dramaterapeuta. Upozorňuje na odlišnost 

dramaterapeuta a terapeuta, nastiňuje jakýsi jeho profesiogram, možnosti získání vzdělání, 

zákonné úpravy možnosti uplatnění vzdělání. 

Ve 3. kapitole jsou přehledně uvedeny jednotlivé techniky a prostředky dramaterapie. 

Velice zdařile zpracovaná je i kapitola 4. „Mentální retardace“, kde autorka zasvěceně 

informuje o vývoji tohoto pojmu a uvádí aktuální terminologii a definice, opět uznávaných 

autorů oboru speciální pedagogiky i jiných oborů. Zvláštní pozornost věnuje vývojovým 

specifikům u dětí s mentální retardací. 

Samostatná 5. kapitola je věnována dramaterapii u dětí s mentální retardací. Rozepisuje 

zde jednotlivé zásady práce, oblasti rozvoje a vše doplňuje praktickými ukázkami.  

   Část praktickou tvoří 5 kapitol. V 6. kapitole jsou formulované cíle práce a cíle 

výzkumu. 

V 7. Kapitole je charakteristika výzkumu. 

Velice zdařilou a hodnotnou částí této práce je kapitola 8. ( na str. 48 omylem označená 

jako 6.kap. ). V podkapitole 8.1 autorka popisuje komunitní centrum Motýlek, v 8.2 

dramaterapeutické sezení, 8.3 uvádí záznam z pozorování. Vše je zpracováno pečlivě, 

přehledně, podle  promyšlené struktury, zajímavě a zasvěceně. 

Na straně 81 následuje „Vyhodnocení“ jako 9. kapitola ( označeno jako 8. kap.), kde se 

objevují hry, které se po několik sezení opakovaly a je u nich vidět postupný rozvoj klientů 

při plnění jednotlivých cílů. Pro větší přehlednost jsou hry zaznamenány i v grafech. 

V kapitole „Závěr pozorování“ na str. 93 autorka uvádí, že je dramaterapie vhodná pro 

rozvoj dětí s lehkou či středně těžkou mentální retardací, což svým pozorováním dokázala. 

V závěru je stručně zhodnoceno splnění cíle. Cíl práce byl splněn.  

Dostupných zdrojů informací autorka využila vhodným způsobem. Práce s literaturou, 

zpracování a vyhodnocení získaných informací je na velice dobré úrovni. Po formální stránce 



i stylisticky je práce také na velice dobré úrovni. Jen číslování kapitol v praktické části je 

chybné od kapitoly 6., ale kvalitu práce to nesnižuje, ani tím čtenář neztrácí přehled. 

Autorka využila 41 titulů odborné literatury, které výborně zvolila i zpracovala a uvedla 

v přehledu. Také použila několik internetových zdrojů. 

 

 

  

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň výborně.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Který titul literatury se Vám zdál být nejvhodnější pro získání potřebných 

informací o mentálním postižení? 

2. Spolupracujete i nadále s komunitním centrem Motýlek? 

3. Jaká kombinace vzdělání by podle Vás byla nejvhodnější pro dramaterapeuta, 

pracujícího s osobami s mentálním postižením? 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: ……………………………………  

   Mgr. Lenka Chittussiová 

V Praze dne 13. srpna 2013 

 

 

 

 

 


