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Obsahová stránka: 

Diplomantka se ve své práci zaměřila na téma artefiletické, které se vztahuje k sebereflexi a 

k možnostem osobnostních změn v rámci seberozvoje při práci s výtvarnou tvorbou. Jako 

vyjadřovací prostředek pro expresivní činnost a sebepoznávání zvolila mandalu, kterou 

využívá jako prostor pro dialog, reflexi a formální i tématickou (obsahovou) analýzu. 

Interpretační práce v závěru se o formální a obsahovou analýzu vytvořených mandal opírá. 

Konkrétním zájmem interpretace je hledání identity. Téma identity z textů známých 

vývojových psychologů je pak vhodně využito při formulování závěrů výzkumu se zřetelem 

k jeho účastníkům.  

 

První část práce (3 kapitoly) postupně směřuje přes vymezení základních pojmů k formulaci 

výzkumné otázky a nastavení parametrů výzkumu. Výzkumná strategie vychází z  kazuistik 

tří probandů, které jsou systematicky rozpracované kvalitativnm přístupem. (Autorka 

v Abstraktu i v Úvodu hovoří o své práci jako o práci kvalitativní). 

 

Cíl práce je nastavený adekvátně tématu a metodám práce. Při stanovování cíle v Úvodu 

práce bych však doporučila jasnější formulaci, zda je zkoumán proces či význam nebo obsah 

nebo porozumění. Až z dalšího textu čtenář pochopí, že stěžejní částí práce je hledání 

významu a že autorka v tomto směru postupuje strukturovaně a systematicky. Podobně zní 

nadbytečné zvýraznění cíle na str. 12: Jakým způsobem člověk rozumí svému dílu a jak se to 

děje. V práci nalezneme ještě jinak formulovaný cíl: „Cílem práce je odpovědět na okruh 

otázek týkajících se toho, jakým způsobem dochází k uchopování vnitřních prožitků 
prostřednictvím výtvarného projevu a jak se v tomto procesu konstituuje význam ve verbální 

komunikaci nad dílem. Nejen že pozornost koncentruji na výtvarnou expresi, ale i na 

sebepoznání a (sebe)transformaci, která se projevuje na obsahové i formální rovině.“ Je 

otázkou, zda by nebyla vhodná formulace těchto otázek v přehlednější formě.  

 

Formální stránka:  

Předložená práce je přehledným formálně dobře upraveným textem. Je však škoda, že autorka 

nevěnovala větší pozornost korekturám a konečné stylistické úpravě, takže se na několika 

místech objevily věty ztrácející smysl, vhodné k určitému přeformulování (např.  „…Nejen, 

že každá mandala vychází z pozadí konkrétního tvůrce, ale taktéž autor objeví v konkrétních 

tvarech, barvách a kompozicích právě svůj osobitý význam..“.(84),“  „Zejména veškeré 

přirozené činnosti, které provázejí lidský fylogenetický i ontogenetický vývoj, mezi něž 



můžeme nepochybně zařadit tanec, hudbu, výtvarnou produkci.“ Tato věta by potřebovala 

přísudkovou část, nebo pak nadbytečně znějící  „Jakým způsobem člověk rozumí svému dílu a 

jak se to děje…“ (12)).   

 

Dále lze zaznamenat několik nepřesností v citování a několik závažnějších překlepů, např. 

Fincherová, na str. 14 se záměnou na Fischerovou, gramatických chyb v příčestích a 

v interpunkci („…o prožitcích a myšlenkách, které doprovázeli kresbu,… první dvě mandaly 

se vztahovali (51), …obsahuje všechny témata…“ (41)).   

 

Prezentace práce:  

Práce čítá 84 stran, je rozdělena do 6 kapitol včetně Úvodu a Závěru. Obsahuje rozsáhlé 

přílohy s texty a barevným obrazovým materiálem. V Seznamu použité literatury nalezneme 

45 vhodně zvolených zdrojů včetně zahraničních.      

 

Připomínky k obsahové stránce:  

- Věta „Výzkum začal výběrem tří účastníků, kteří prošli procesem s totožnou strukturou, jež 

se lišila na základě jejich jedinečných životních zkušeností a horizontů,“ kterou píše autorka 

na str. 32, je při pozorném čtení problematicky uchopitelná z hlediska pohledu na totožnosti či 

odlišnosti, a přesný obsah se dozvíme až při čtení o praktické činnosti s mandalami. Podobně 

nejasná je na jednom místě zmínka autorky o analýze bez přítomnosti autora, když zároveň 

dále  hovoří o dialogu nad dílem.   

- V textu není dobře rozlišeno kdo a jak s vytvořenými mandalami pracuje, jaká je úloha 

autorky/výzkumnice v procesu dialogu nad mandalami, jakou formou vstupuje a jaká je míra 

těchto vstupů do procesu úvah probanda a jaký je její vliv na „vynoření se tématu.“: (Př.: 

„..nám se stane výchozím bodem pro sebepoznání,“ „..Nestrukturovanou primárně 
prožitkovou zkušenost, s níž přicházejí tvůrci obrazu, se pokusíme převést do vědomější, 

strukturovanější, smysluplnější roviny,“ (31), na jiném místě autorka zmiňuje, že zmínila 

význam barvy: „Žlutá a modrá, jež tvoří základní barvy obrazu, se leckdy spojují s otcovským 

a mateřským principem…“ řekla a vynořilo se téma).  Pozn. k interpretaci barev: Existuje 

více zdrojů, které se k interpretaci barev vyjadřují (Lüscher, Kyzour, Bahbouh, Šicková a řada 

dalších) a ne vždy se v uváděných významech shodnou – barvy „rodičovské“ jsou přitom 

nejrozdílnější, nejvíce se lišící. Při rozhovoru nad obrázkem samozřejmě nebudeme hovořit o 

barvách dle interpretace toho a toho, v kontextu práce by však bylo vhodné uvést z jakého 

zdroje v pohledu na barvy autorka vychází.     

 

Připomínky k metodice práce s mandalami se zřetelem k cíli DP: 

Zvládnutí situací, změny, sebetransformace probandů by bylo dobré prezentovat důsledněji 

s poukazem na výtvarné tvoření (např. „Julie projevila dostatek síly k dosažení změny, 

zejména pro osamostatnění se“ – kde je to ve výtvarné tvorbě patrné?, z čeho na to 

usuzujeme? Podle čeho víme, že 11. Eliščina mandala znamená klid? Nebo na jiném místě 

Podle čeho víme, že dvě poloviny obrazu naznačují možnost jejich propojení? Bylo by dobré 

psát čím naznačují tuto možnost (56).  

 

Ačkoliv autorka hovoří o asociacích k obrazu (64. 65), v popisech dialogů to není patrné.  

Protože, jak správně píše autorka, „…v reálném čase člověk dokáže uvidět jen některé z 

významovostí a smysluplných souvislostí, …. Ačkoli se tato práce zabývá tím, jak se objevuje 

význam ve výtvarném artefaktu, nesmíme zapomínat, že objevíme pouze to, co daného 

člověka právě oslovuje a vždy zůstane něco skryto…“, je práce s asociacemi a nabídkou 

většího množství asociací velmi významná. Z předložených mandal je patrné, že jsou velmi 

abstraktní pojmy, které jsou interpretovatlné pouze v souvislosti s procesem tvorby, nikoliv 



jen s obsahovou a formální rovinou, např. jestliže autorka nejdříve namaluje vodní tok dělící 

prostor mandaly na polovinu a následně dva květy po obou stranách, je to něco jiného, než 

když namaluje nejdříve dva květy a pak mezi ně vodní tok. Buď teprve vytváří rovnováhu 

nebo rozděluje existující rovnovážný prostor, aby (možná) nastolila nerovnováhu. Stejně tak 

si lze představit u Juliiny mandaly s puzzlemi a koulí, že je možné uplatnit více úhlů pohledu. 

Potřeba skládat i potřeba bořit, která nemusí být v konfliktu, se může týkat různých oblastí 

života. Možná koresponduje s touhou uspokojivě se vymanit z primární rodiny, ale možná 

také potřebuje poskládat něco jiného a koule může být obsazena hravostí, ale také 

neuchopitelností a mohla by být chápána jako nebezpečný bořitel. Koule může být také 

nezařaditelný objekt apod.  např. 10. mandala u Elišky může být sice loďka, která se díky 

příznivému větru může dostat do klidných vod, ale také nemusí, může být zavalena vlnami, 

což konec konců v následné 11. mandale odpovídá zavalením vlnami státnic a přijímacího 

řízení. Počítáme-li s nevědomou rovinou, mohou  v jednom životním příběhu najít uplatnění 

obě interpretace, proto by měly být nabídnuty ve formě asociací. Sám autor by se mohl naučit 

hledat, event. připustit (a event. akceptovat) více možností v obsazích.    

 

Identifikační prvek (66), může být sice aspektem stylu, jak píše autorka, je to do určité míry 

představitelné, ale v pojetí Simonové, kterou autorka v tomto kontextu dále cituje, nikoliv. 

Bývá spíše čitelný v obsahové rovině, konec konců ve všech třech kazuistikách to autoři 

dokládají.   

Bylo by vhodné uvádět konkrétnější odkazy na příběh, než je cosi o rovnováze, nerovnováze, 

touze po něčem novém, pohybu…. 

 

Závěr:  
Od některých příliš jednoznačně a nepodloženě pojatých tvrzení o mandale na začátku práce 

autorka přechází v následném textu k popisu výstupů praktické práce s mandalou k velmi 

solidní, strukturované, logicky uspořádané formě založené na využití odborné terminologie a 

nosných teoretických konceptů. Shrnutí a závěry  vypovídají o porozumění tématu a 

schopnosti nově téma uchopit   a zacházet s ním v praxi. Autorka prokázala hluboký zájem, 

schopnost práce s literaturou i schopnosti využít svých znalostí z oblasti artefiletiky, vývojové 

psychologie i psychoterapie. Vhodná je i míra a forma komentářů k obrázkům. Výše uvedené 

připomínky jsou koncipovány spíše jako poukaz na možnosti hlubší práce s výtvarnou 

tvorbou než jako výtky, které by se vztahovaly k zásadním nedostatkům předložené 

diplomové práce. Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Případné otázky pro obhajobu: 

Jak mohou být vnímány v souvislostech práce pojmy význam a smysl? 

Jaká je kromě tradice podstata osobnostního růstu právě v mandalách?   

Co je expresivní interpretace? (35) 

Ve výzkumné části pracuje autorka s předpokladem přínosu procesu práce s mandalami pro 

celý život. Za jakých okolností nemusí být přínosem? 

V čem je dána dle názoru autorky konvenčnost a nekonvenčnost formátu?  

 

 

 

České Budějovice                             PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D., oponentka DP 
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