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PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucí práce

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě):

Práci předložil(a): Václava Pavlíková

Název práce: Muzikoterapie, její vývoj a využití v České republice




1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):


Na této práce je zřetelné, že autorka nejen chtěla napsat práci na uvedené téma, ale také se se svým tématem teoreticky i prakticky seznámit: obojí se zdařilo a na předloženém textu je to patrné.







2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
Nejen historie muzikoterapie (kupodivu vskutku dlouhá), ale i současný stav teoretický a praktický ukazují, tak jak popisuje autorka, bohatství individualit, koncepcí a metod. Je mimo veškerou pochybnost, že autorka zná
techniky jednotlivých muzikoterapeutických přístupů i jejich teoretické pojetí a příslušnou literaturu. Za nejvýznamnější považuji právě  skutečnost osobní zkušenosti s tím, čím se zabývá.









3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
 
Práce má dobrou strukturu, je přehledná, literatura sice dosti často korektně citovaná nebo volněji  interpretovaná, ale zřetelně prostudovaná, příloha méně známých nástrojů zajímavá.





4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Oceňuji záběr autorky, která se nespokojila s jedním muzikoterapeutickým přístupem, ale seznámila se s různými možnými. Její výklad tak působí plasticky, zažitě. _ Považuji za důležité, že se věnovala i psychologickým aspektům vlivu zvuku na člověka. Pro případné rozvinutí práce bych považovala za nezbytné zabývat se i aspektům interpersonálním a literaturou, která se k tomuto tématu vztahuje (viz např.:
F.Knobloch-J.Knoblochová: Integrovaná psychoterapie. Grado 1994, kapitoly o interpersonální hypotéze hudby).










5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
              Kdybyste měla charakterizovat největší přínos oboru, kterému jste se začala věnovat, pro sebe osobně, jak byste to učinila? 










6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Výborně

Datum: 	9. května 2012							Podpis:




