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   Studentka Iva Veselská se ve své diplomové práci věnuje tématu: „Artefiletika s dětmi s 

ADHD“. Zvolené téma je velice inspirativní. Jedná se o podporu a pomoc dětem s ADHD 

prostřednictvím velice mladého kreativního oboru, kterým je artefiletika.   

   Výsledný dojem z hodnocené diplomové práce je pozitivní a to především pro povedenou 

výzkumnou část, která má charakter reflexe, autorkou vedeného artefiletického kroužku. 

Teoretická část diplomové práce už tak povedená není. Množství uvedených faktů, dle mého 

názoru, postrádá přehlednost, jasnost a srozumitelnost. Též musím vytknout absenci 

neoznačení tabulky (Tabulka č. 1) na str. 15.    

   Neotřelost a autenticita realizované praxe však bohatě vynahrazuje dílčí nedostatky. 

Studentka v praktické aplikaci vhodně využívá potenciál artefiletiky ve prospěch dětí s 

ADHD. V artefiletice vidí vhodný způsob potkání se s těmito dětmi a zábavnou formou jim 

umožňuje nacházet v sobě potenciál k překonávání překážek na jejich životní cestě.   

   Autorce se v diplomové práci podařilo prokázat, že artefiletika je vhodným prostředkem pro 

práci s dětmi s ADHD. Velice oceňuji i vyjádření se k limitům tohoto působení. Konkrétně, 

že artefiletika není terapie. Práce s dětmi proto musí být vedena sice v otevřené atmosféře, ale 

velice citlivě a opatrně.   

     

    Autorka ve své diplomové práci prokázala znalost zvoleného tématu.   

 

   Použitá literatura je vhodně zvolena, je v dostatečném rozsahu i patřičně aktuální. Za velice 

pozitivní považuji i doplnění o další prameny, konkrétně o přednášku Jana Slavíka 

(Artefiletika, průnik expresivních terapií s výchovou), přednesenou na mezinárodní 

konferenci v Praze 18. 10. 2013. 

 

   Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

   Otázka k obhajobě: Co by pro Vás bylo kontraindikací k tomu, abyste dítě nezařadila do  

                                   artefiletického kroužku?       

  

  

Hodnocení: velmi dobře  
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