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Práce je rozdělena do dvou částí.Autor se v teoretické části zabývá historickým vývojem 
pohybové terapie,Charakteristikou cílové skupiny a využitím pohybové terapie u seniorů .. 
V první kapitole se diplomant zaměřil na historický vývoj tance a taneční terapie ve světě. 
V této části práce postrádám hlubší pohled do historie tance jako takového a jeho působení na 
psychiku člověka .. Autor se jen krátce zmiňuje o kmenových tancích, dále již pokračuje ve 
výčtu hlavních světových představitelů taneční a pohybové terapie.V této části práce 
postrádám hodnocení tance a pohybu jako takového. 
Kapitola o klasickém tanci severní Indie Kathakje velmi zajímavá, ale chybí důvod začlenění 
do teoretické části práce. 
Další část se zabývá podrobně zabývá seniory, pohledem na stáří a aktivním způsobem života 
seniorů jehož nedílnou součástí je i pohybová aktivita.Kapitola pojednávající o demenci je 
vzhledem k tématu práce zpracovaná dostatečně. 
V praktické části bakalářské práce se autor zabývá taneční a pohybovou terapii domově pro 
seniory Sue Ryder.popisuje organizaci Domova Sue Ryder, formy péče o klienty, kteří žijí 
v domově. Samostatnou kapitolu věnuje dennímu stacionáři, který poskytuje služby seniorům 
žijícím se svými rodinami ve vlastních bytech potřebují denní péči pro sníženou soběstačnost. 
Dále se autor zabývá aktivitami a dalšími činnostmi, které stacionář seniorům nabízí. 
Poslední části práce autor popisuje svou praxi v denním stacionáři. Popisuje ukázkovou 
hodinu, které se zúčastnil jako pozorovatel a asistent. 
Stěžejní částí práce měl být projekt taneční terapie, bohužel autor uvedl pouze jednu lekci, 
kterou sám ve stacionáři vedl. Projekt by měl obsahovat cíl rozpracovaný do několika lekcí. 
Každá lekce by pak měla být podrobně rozpracována. V takovém případě by jedna ověřovací 
lekce stačila jako ukázka funkčnosti projektu. 
Bohužel v tomto bodě autor nesplnil zadání. 
V práci se objevují překlepy a občas gramatické chyby, grafická a stylistická úroveň práce je 
dobrá. Student pracoval samostatně. 

Navržený stupeň hodnocení: dobře 

Otázky k obhajobě: llV práci píšete o klasickém tanci Kathak, jak by se jeho prvky daly 
využít v taneční terapii? 

2/ Jakých jiných zařízeních se můžeme setkat s pohybovou a taneční 
terapií? 


