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Dagmar ZADRAŽILOVÁ: Muzikoterapie jako cesta k integritě osobnosti 

Ve své diplomové práci se autorka zaměřila na problematiku významnou a aktuální, která se stále 
dynamicky rozvíjí a přináší nové poznatky i konkrétní koncepty. Konstatuji, že do této řady je 
možné začlenit i práci Dagmar Zdražilové. 

Z formálního hlediska práce splI'í.uje požadované náležitosti . Má rozsah 68 stran textu přehledně 
strukturovaného a vobsahu logicky uspořádaného. Seznam literatury vykazuje 63 relevantní 
prameny české i zahraniční ( monografie,odborné stati ) a je pečlivě uspořádána podle současné 
bibliografické normy. K textu se funkčně váže i jedna příloha. Oceňuji ( a to nejen z formálního 
hlediska) kultivovanost a odbornost jazyka i výstižnost sdělování. 

Práce má charakter teoretické studie, která se živě dotýká konkrétních otázek souvisejících s 
tématem.Autorka jako klavírní pedagog přichází se zcela originální myšlenkou mnohostranného 
využití hry na klavír v muzikoterapeutickém působení. Předkládá tak vlastní netradiční koncept 
terapeutické a rozvojové práce u klavíru , podložený teoretickým studiem i praktickými 
zkušenostmi.,které chce dále rozvíjet. Diplomová práce má tři kapitoly, které na sebe promyšleně 
navazují.Autorka nejprve charakterizuje multidisciplinární východiska v základním pojetí 
muzikoterapie, dále se zabývá samotným oborem, různými směry a přístupy, z nichž ve výběru 
modeluje podstatné orientace a z nich vyplývající způsoby využití hudby v receptivních a aktivních 
přístupech . Těžiště práce spočívá v následujícím výkladu rozsáhlé třetí kapitoly , která se již 
zaměřuje výhradně na práci u klavíru. Je rozčleněna do tří modulů, z nichž každý znamená 
samostatný okruh činností, které se ovšem mohou kombinovat.. Autorka vychází z holistického 
principu rozvoje osobnosti i předmětné terapie .. Oceňuji promyšlenou analýzu jednotlivých 
komponentů ve sféře somatické,psychické a spirituální. Osobně vyzdvihuji netradiční a skutečně 
objevné pojetí improvizace se spontánními impulsy ( 48 - 55 ) i práci s tématem a jeho vyjádření 
pomocí hudby ( 56 - 65 ) . Závěr je shrnutím celé práce; autorka v něm vyjadřuje i návrhy pro 
další činnost a zdůrazňuje také žádoucí osobnostní kvality pedagoga,které by měly souznít s jeho 
záměry. 

Diplomová práce je zpracována v příkladné kvalitě odbornosti, vysvítá z ní osobní angažovanost, 
zájem a erudice autorky, proto ji do por u č u j i k obhajobě. 

Pro ni předkládám následující náměty do diskuse: 

1. Setkala se ve své dosavadní praxi s dyslektikem,který měl obtíže s četbou not? Co si myslí o 
možnostech muzikoterapie v tomto případě? 

2. Domnívá se, že mohou existovat kontraindikace pro uplatnění muzikoterapie? 

Návrh hodnocení: výborně 
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PhDr.Marta Kremličková 
vedoucí diplomové práce 


