Posudek na diplomovou pl"áci lvy Kroužilové "Možnosti využití dětské kresby jako jedné z
diagnostických technik při práci pedagogÍl se zneužívanými dětmi".

Téma, které řeší autorka ve své diplomové práci je téma aktuální, řešené i diskutované z mnoha
hledisek. Autorčino vymezení práce však pokrývá jednu z oblastí, která je velmi opomíjená. Autorka
se pokusila zprostřed~ovat syndrom CAN škole, resp. učitelům a rozkrýt oblast týraných a
zneužívaných dětí. Na základě hledisek vybraných diagnostických postupů - konkr. dětské kresby,
autorka realizuje svůj záměr rozšířit informovanost učitele o problematice syndromu CAN, využít školní
prostředí k detekci tohoto syndromu a urychlit nebo dokonce v mnoha případech vůbec odhalit tento
problém a předat jej k dalšímu šetření.
Diplomová práce lvy Kroužilové má teoreticko empirický charakter. Teoretická část je kvalitním
základem studie a řešené problematiky, empirická část potom dokladem složitosti problému a autorčiny
citlivosti k jeho řešení.
Teoretická část je rozdělena do dvou stěžejních kapitol.
Kapitola "Syndrom CAN" obsahuje výklad tohoto pojmu a jeho základních složek, doplňuje jej
současnými studiemi a publikacemi. Komplex současných závěrů vztahujících se k tomuto problému
jednoznačně potvrzuje potřebu zvýšené prevence, a spolu s diagnostickými postupy vytvoření účinného
systému vedoucího k odhalení a řešení problému CAN.
Je zřejmé, že tři úrovně prevence (str.31) nejsou rovnoměrně rozpracovány, zejména "terciální
prevence", do které autorka situuje zaměření své diplomové práce. Konstatování, že proces na této
úrovni začíná procesem diagnostickým je autorčiným svébytným konceptem, kterému se autorka
zevrubně věnuje v kapitole "Dětská kresba" a v následné empirické části práce.
Kapitola "Dětská kresba" je fundovaným teoretickým úvodem do této oblasti a její metodologie. Od
obecně metodologických hledisek na dětskou kresbu, jejího pojetí a diagnostických možností, autorka
přechází k možnostem využití dětské kresby u dětí se syndromem CAN. Uvádí zde jednu z posledních
metod analýzy dětské kresby u těchto dětí (Petersonová, Hardin), uvádí její systém bodování a
analyzuje možnosti kvantitativního a kvalitativního přístupu. Interpretace, kterou autorka předkládá je
solidním teoreticko metodologickým základem do následné empirické části.
V empirické části se autorka zaměřuje do dvou oblastí: Kasuistiky a Výzkumné šetření.
Pět kreseb týraných a zneužívaných dětí tvoří v "kasuistikách" základ pro autorčin komentář, včetně
vyplněného screeningového dotazníku pro dětskou kresbu (autorů Petersonová, Hardin). Interpretace
kreseb na základě použití jednotlivých položek dotazníku vytváří soubor kasuistik, který je autorčiným
příspěvkem do procesu diagnostikování týraného, zneužívaného a zanedbábaného dítěte.
"Výzkumné šetření", které následuje za "kasuistikami" mapuje informovanost o problematice syndromu
CAN mezi českými učiteli. Autorka založila toto výzkumné šetření na předpokladu, že terciální
prevence, mezi kterou řadí právě pomoc ze strany školy a učitele bude funkční tehdy, bude-li učitel k
tomuto problému přistupovat s určitou odborností, informovaností a diagnsotickou vybaveností.
Na těchto pozicích byly stanoveny tři základní hypotézy. Výsledky šetření provedeného pomocí
dotazníku (autorčiny vlastní konstrukce) potvrdily, že terciální prevence je oblastí, která byla až dosud
velmi opomíjena.Za pozitivní zjištění lze v tomto směru považovat skutečnost, že učitelé mají o danou
problemtiku zájem a dobrou vůli se tímto tematem zabývat. Většina z nich by přivítala možnost získání
dalších informací.
S tím souvisí i poslední kapitola diplomové práce, ve které autorka předkládá soubor třinácti
"doporučení pro učitele a další pedagogické procovníky". Jednotlivá doporučení vycházejí z

prostudované literatury, ze spolupráce s krizovými centry, se kterými byla autorka v úzkém kontaktu a

kde měla možnost získat řadu cenných zkušeností. V neposlední řadě jde o detailní přiblížení k
dotazníku (Petersonová, Hardin), jakousi metodiku jak tento dotazník využít v podmínkách školního
prostředí, a které tak umožnilo hlubší teoretický a metodologický vhled do dané problematiky.
Komplex těchto zdrojů tvoří základ předkládaných doporučení. Vzhledem k tomu, že autorka
obohatila tuto problematiku o cenné přístupy a informace, doporučovala bych tuto závěrečnou kapitolu
po určité redakci k publikování v odborném tisku.
V průběhu obhajoby bych za užitečné považovala otevřít diskusi o vymezení pojmu CAN, o jeho
složitosti a příp. otevřenosti pro další jevy, jde např. o křehkou hranici mezi zanedbáním a psychickým
týráním, o otázku, kdy lze označit některé učitelovy postupy za psychcké týrání např. v situacích
poškozování dítěte učitelovými přístupy zanedbávajícími jeho rozvoj a pod.
hodnocení lze říci, že při zpracování teoretické i empirické části práce autorka prokázala
způsobilost samostatného myšlenkového a tvůrčího přístupu, teoreticko metodologického uvažování a v
neposlední řadě i kultivovaného vyjadřování. Studie vychází z relevantní literatury a je přehledně
graficky upravena.

V

závěrečném

Diplomová práce lvy Kroužilové splnila požadavky kladené na diplomové práce, diplomovou práci
doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat v Ý bor n ě.
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