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      Bakalářská páce s názvem Využití prvků arteterapie u osob s tělesným postižením 

o rozsahu 49 stran je rozdělena do 4 kapitol. První dvě jsou věnovány objasnění pojmu tělesné 

postižení, klasifikaci tohoto postižení, jsou uvedeny příčiny a legislativní rámec péče. Velmi 

stručné jsou informace o sociální péči. Je nepřijatelné, aby studentka, která usiluje o titul 

bakalář v oblasti sociální práce vystavěla celou kapitolu na základě práce jednoho autora 

namísto odkazů na odpovídající zákony. 

      Třetí kapitola je věnována arteterapii. Jsou zde popsány prvky oboru, vymezeny základní 

pojmy, stručně popsán historie a cíle. Objasnění pojmů je stručné, povrchní, místy 

nesrozumitelné.  

      Následující kapitola je věnována arteterapii osob s tělesným postižením. Jsou zde popsány 

postupy a techniky, převzaté z literatury. V poslední podkapitole jsou aktivity, které autorka 

sama ověřila a některé z nich doplnila fotografiemi.   

      V práci je mnoho nedostatků většího či menšího rozsahu i nejasností. 

- Kapitoly věnované motorice a tělesným postižením jsou zbytečně rozsáhlé. Autorka 

opisuje z literatury pasáže, které nemají vztah k šetření. Naproti tomu až na s. 48 se 

dovídáme, s jakými handicapy se při arteterapii setkala. (s.48 spastická hemiparéza, 

skolióza…) 

- S. 8 s pomocí jakých různých terapií integrujeme do života, proč je pro tyto osoby 

hlavní umět relaxovat? 

- S.10 – jaký úchop nazýváme „špetka“, jaký úchop je správný? 

- S. 11 – Motoriku mluvidel můžeme procvičovat? Spíše musíme. Kdo je logoterapeut? 

Jaká profese se zabývá reedukací řeči? 

- S.19 co znamená věta „ Těžce se hojí a lze jich předejít rehabilitací a dalšími 

ambulantními služby.“ 

- S.21 Co jsou implantáty? Kam jsou umístěny? 

- S. 40 v kapitole s názvem arteterapie je celá strana věnována historii péče o 

handicapované. 

- S.43 Jedno ze zkratkových vyjádření – Klient např. vypije nápoj a vyjadřuje tím 

nesouhlas s civilizačními nemocemi.    

          

V průběhu obhajoby by autorka mohla zodpovědět následující otázky: 

- Co jsou sociální služby, kde je jejich poskytovatelem, podle jakého zákona?      

- Vyberte jednu z technik a uveďte, pro který typ handicapu ji považujete za vhodný.  

 

Autorka v úvodu práce vytyčila její cíl, který s určitými nedostatky splnila. Prokázala, že je 

schopná pracovat s literaturou, ověřovat postupy při práci s klienty. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě. 
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