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Diplomová práce D.Zadražilové je zajímavá tím, že nepojednává obecně o 

muzikoterapii,jako jiné práce tohoto charakteru, ale speciálně se zabývá vlivem klavírní hry 

na rozvoj osobnosti. 

Úvodní kapitola je věnována problematice muzikoterapie jako cesty k integritě 

osobnosti.V úvodu této části autorka správně chápe integritu osobnosti jako celistvost všech 

struktur a funkcí osobnosti. V dalším textu se však výklad integrity spíše blíží pojmu identity 

a autenticity. Bylo by dobré tuto pojmovou část upřesnit, protože pojem integrity je pro práci 

klíčový. 

Ve druhé kapitole je vysvětlována muzikoterapie jako vědní obor. Největší část této 

pasáže je věnována vývoji muzikoterapie a jejímu využití k ovlivnění lidské osobnosti. 

Autorka ukazuje, jak byla hudba využívána k terapeutickým účelům už primitivními národy, 

ale i ve všech etapách vývoje lidstva od starověku po novověk.:, kdy vznikají tři základní 

proudy muzikoterapie:americký, švédský a německý. Škoda, že ze stručné charakteristiky 

všech tří proudů čtenář nezíská přesnější obraz o společných, ale i odlišných rysech těchto 

různých pojetí. Stejné je to u konstatování, že lZeleiová (str. 17) hlavní myšlenkové koncepty 

působení hudby dělí do čtyř paradigmat: magického,matematického,medicínského a 

psychologického. Bližší vysvětlení ale chybí. Velkou pozornost věnuje autorka i různým 

konceptům v muzikoterapii. Podrobněji rozebírá různá pojetí muzikoterapie. Tato pasáž je 

spíše popisná, méně analytická. 

Větší pozornost je věnována využití hry na klavír k terapii a rozvoji osobnosti.Zajímavé 

jsou z výzkumů shrnuté poznatky o vlivu hry na klavír na rozvoj osobnosti z hlediska 

neurofyziologie. Autorka v další části vysvětluje podrobněji metodiku práce s klientem při hře 

na klavír. Podnětná je část, která propojuje smyslové, emocionální prožitky s prožitky 

tělesnými. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé okruhy práce s klientem, jako 

improvizace,improvizace se spontánními impulsy, práce s intervaly a naznačení, jak 

jednotlivé intervaly působí na pocity osobnosti. Samostatným problémem je práce s určitým 

tématem a jeho vyjádřením pomocí hudby.Z tohoto okruhu lze považovat za podnětné náměty 

pro tvořivou práci s dětmi.Formálně práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ 

atestace.Doporučuji proto posuzovanou diplomovou práci k oblfo.i~bě. 
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