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Dizertace se logicky zaměřuje směrem, který je pro doktorandku přirozený: vzájemně porovnává a 

teoreticky ukotvuje expresivní obory arteterapie a výtvarná výchova na základě komparativní analýzy, 

především porovnáním oblasti personalizace, socializace a enkulturace v obou procesech.  Prezentuje 

výsledky z oborů psychologie, psychoterapie, arteterapie a neurověd, které ovlivňují oborové chápání 

a přístupy k formování učebních obsahů. 

Prostupujícím tématem je snaha formulovat takový přístup ve výtvarné výchově, který respektuje 

personalizační složku ve vzdělávacím procesu, ale zároveň se jasně vymezuje proti terapeutizaci. Tato 

snaha je vedená uvědoměním si zásadní důležitosti personalizační složky pro poznávání skrze 

výtvarnou expresi a nachází konkrétní odpovědi v již komplexním přístupu artefiletika. V textu je 

problematika teoretických základů artefiletiky velmi obratně vykládána a neustálým dotazováním po 

smyslu je kotvena do pedagogické praxe. 

V zásadě logický a srozumitelný výklad nezapře erudovanou pedagožku, zvyklou komponovat své 

výklady do zajímavých dramaturgických celků. Působivá je jasnost a strukturovanost textu, uvádění 

do problému, shrnující závěr na konci každé kapitoly. Přesto jsou určité části textu poněkud „vágní“, 

například zacházení s pojmy aisthea a noétha (např. s.39 přenos zkušenosti z pozice aisthea do pozice 

noétha nebo s. 41 řídit se pomocí svého citu – „aisthey“). 

Kapitola 3. Metogologická východiska empirické části slibuje, že se v práci setkáme s metodami 

zúčastněného pozorování, s polostrukturovaným rozhovorem s otevřenými otázkami a s kvalitativní 

analýzou písemných dokumentů. V textu však není empirická část označena, text volně pluje mezi 

výkladem teorie a představením některých výsledků zjištění zvolených metod. Práci bych vytkla 

nedostatečné dodržování pravidel zvolené metodologie, tedy nedostatečnou objektivizaci výzkumné 

práce. Kazuistiky nejsou nijak uvedeny, sledovaní jedinci nejsou charakterizováni, chybí představení 

otázek polostrukturovaného rozhovoru, či charakteristika nebo ukázky analyzovaných dokumentů a 

metody analýzy. Rovněž chybí jakékoliv přílohy odkazující k výzkumné práci. 

Ke zvolené komparaci arteterapeutického a artefiletického setkání bych měla rovněž připomínky. Do 

jaké míry je objektivní porovnávat analýzu procesů reflektivního uchopení vlastního autorského díla 

výtvarného laika v arteterapeutické skupině s reflektivním uchopením známého uměleckého díla 

v artefiletické skupině? Za mnohem zajímavější a pro smysl dizertační práce přínosnější, bych 

považovala porovnání reflexe procesů vycházejících ze stejných podmínek: buď receptivní práce 

s uměleckým dílem nebo produktivní práce s vytvářením výtvarného díla s následnou reflexí. 

Rozhodně užitečný je prostor věnovaný teorii mentalizace a jejímu vztahu k expresi a artefiletice. Na 

něj navazuje, dle mého, velmi zajímavá kapitola, kterou považuji za obsahově nejvíce nosnou, avšak 

nevytěženou do takové míry, jakou by si zasluhovala, propojující poznatky z oborů medicínských a 

psychologických, jakými jsou např. neurovědy, k výtvarné expresi. Otázky autorky obratně propojují 

bio-psycho/logické poznatky s konkrétními procesy při vnímání uměleckého díla a na fiktivním 

příkladu tyto poznatky prakticky uplatňuje. 

V představené analýze a interpretaci díla Milana z areterapeutické skupiny autorka předkládá jednu 

z interpretačních možností. Otázka zní, zda by se změnil obsah a směr analyzačního procesu, kdyby 



byl arteterapeutem vyhodnocen jako nejzásadnější obsah díla „krabice“, utopená na dně lahve, která 

zároveň implifikuje dopis a může být dána do kontextu s klientovou větou „…a krabice dole v břiše, to 

je všechno ve mně, co je tam schované a usazené. Zase začínám ztrácet víru, že to někdy vyjde 

ven.“(s. 79) Tedy, kdyby se arteterapeut neopíral o to, co ví a vidí a klient ví a nevidí, ale o to, co 

arteterapeut vidí a neví a klient vidí a ví a také doufá, že to uvidí a pozná svět (terapeut). V tomto 

kontextu velmi oceňuji autorčin přístup k terapeutově interpretaci významu jako pouhé možnosti, 

která nemá, bez klientova potvrzení stoprocentní platnost. 

Na závěr přináší zajímavé poznatky a návrhy k chápání salutogenetických procesů ve výchově i 

v terapii. Předkládá návrh na rozšíření poznávacích motivů, kromě vzdělávacích a terapeutických o 

motivy salutogenetické. To je velmi nosný postoj, avšak na to, že to je inovativní, autorský návrh, je 

mu podle mého věnován v textu malý prostor, zdůvodnění by mělo být obsáhlejší a také by měl být 

kotven vzdělávací a terapeutickou praxí, aby bylo na základě příkladů možné vést diskusi. Moje 

otázka na doktorandku je, zda by mohla zcela konkrétně uvést příklady salutogentických motivů a 

vymezit je vůči terapeutickým a vzdělávacím motivům.  

Na závěr své analýzy dizertační práce bych ráda zdůraznila, že ačkoliv chápu, že je velmi důležité 

porovnat a odlišit obě formy – arteterapii a artefiletiku a že je z hlediska analýzy procesu důležité 

označit „křižovatku“, po jejímž projetí se proces nezadržitelně stává buď vzdělávacím, nebo 

terapeutickým, nelze opomíjet předem daný kontext situace. Buď se nacházíme v terapeutickém rámci, 

vymezené kontraktem (dohodou) mezi terapeutem a klienty o obsahu jejich společné práce nebo 

v kontextu vzdělávacím s daným kontraktem (RVP a ŠVP) se zaměstnavatelem a potažmo celou 

společností a bylo by krajně matoucí považovat za možné, že se v daném kontextu může pedagog nebo 

terapeut, tedy ten kdo proces řídí, rozhodovat, kterou z cest se vydá. 

Práce má drobné formální nedostatky, především v citačním systému a přílohách. Rovněž bych vytkla 

nekvalitní fotodokumentaci a práci s obrazovými přílohami. 

Závěr: Zvolené téma je aktuální, autorka splnila cíle, které si ve své práci stanovila, zvolené metody 

dizertace jsou odpovídající. Její práce předkládá teoretické poznatky a východiska artefiletiky 

v konkrétních kontextech pedagogické praxe, obohacuje je o poznatky z aktuálních výzkumů v bio a 

psychologické oblasti a přináší teoretické porovnání procesů výchovně vzdělávacích a terapeutických, 

které mají důležitý význam pro praxi výtvarné výchovy. 

Práce splňuje podmínky kladené na toto řízení. 

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě.  
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