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   Vlastní práci tvoří 52 stran textu včetně použité literatury a dalších zdrojů. Dále přílohy 

obrázků č.1 – 11. Přičemž  v případě tzv. obrázků č. 1 – 4 se vlastně jedná o fotokopie 

dokumentů (Žádost o souhlas s focením děl, Souhlas s focením děl, Dohoda o dobrovolné 

spolupráci a Zákon o ochraně osobnosti).   

   Studentka Markéta Prokopová se ve své bakalářské práci věnuje tématu: „ Využití prvků 

arteterapie u osob s tělesným postižením“. Jedná se o velice zajímavé téma, které v sobě 

skrývá zvědomění pozitivního potenciálu arteterapie, realizovaného ve prospěch osob 

s tělesným postižením.   

   Ve vlastní práci nás autorka nejprve seznamuje se základními pojmy. Definuje, co je 

hybnost, motorika a fyzické postižení. Dále nás seznamuje s konkrétní péčí, která je osobám 

s tělesným postižením poskytována a to včetně stávající legislativy. Tato část je nadměrně 

zaplavována množstvím informací, které ve svém důsledku vedou k menší srozumitelnosti 

bakalářské práce. 

   Velká pozornost je též věnována definováním termínů týkajících se vlastní arteterapie. 

Zmíněna je i historie oboru a vlastní praktické využití arteterapie. Bohužel i zde je snaha o 

vyslovení nadměrného množství faktů. Následek je stejný, viz. text výše. 

   Musím konstatovat, že autorka nevyužila potenciál, který zvolené téma má. Bakalářská 

práce pracuje především s převzatými myšlenkami a jen velice málo je využita vlastní invence 

či kreativita. Poznatky z praxe na str. 47 – 48 jsou velice málo. 

   Oceňuji rozsah nastudované literatury a v podstatě i jisté vyjevování nastudovaných fakt. 

Ovšem je třeba dbát, aby tato fakta byla využita konstruktivně, především se zřetelem na 

přehlednost, srozumitelnost a to, v logické souvislosti.  

   Jako pozitivní povařuji realizované stáře na konkrétních odborných pracovištích.  

   Na druhé straně musím velice důrazně apelovat na dodržování etických pravidel. Vlastní 

práci s klienty, kde je uplatňovaná arteterapie, smí vykonávat pouze člověk, který má patřičné 

vysokoškolské vzdělání a nebo ukončený pětiletý akreditovaný výcvik v oboru.   

   Použitá literatura je aktuální i v dostatečném rozsahu, jsou uvedeny zásadní a klíčové 

publikace.  

   Přes uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.   

 

    

   Otázka k obhajobě: 1) Co konkrétně, dle Vašich poznatků, by jste doporučovala učinit pro  

                                        lepší sociální integraci osob s tělesným postižením?         

    

    

 

Hodnocení: dobře 

 

 

V Praze dne: 14. května 2016                                                             Podpis vedoucího práce: 


