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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce se zabývá muzikoterapeutickými přístupy v České republice a ve 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.  

 Text se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a empirické. Teoretická část se, po 

obecném uvedení do problematiky muzikoterapie, zabývá muzikoterapeutickými přístupy 

z obou zemí v minulosti i současnosti v různých souvislostech teorie i praxe. Na základě 

uvedených poznatků přístupy v obou zemích srovnává. Empirická část obsahuje dvě 

výzkumné sondy, které byly realizovány pomocí dotazníkového šetření. První z nich byla 

uskutečněna mezi muzikoterapeuty z obou zemí. Zaměřuje se na nejrůznější aspekty 

muzikoterapeutické práce a na základě získaných informací přístupy muzikoterapeutů 

srovnává. Druhé šetření se zabývá problematikou odborné přípravy v muzikoterapii u nás a 

bylo provedeno mezi studenty dvou studijních programů, které probíhají v České republice. 

 Cílem práce je předložit ucelený přehled o muzikoterapii v obou zemích a následně 

porovnat muzikoterapeutické přístupy v komplexních souvislostech. Dále je cílem práce 

reflektovat, na základě inspirace ze Spojeného království, současnou situací muzikoterapie 

v České republice a poskytnout podněty k diskusi o jejím budoucím směřování. 



Abstract 

 

 This thesis deals with music therapy approaches in the Czech Republic and the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

 The text consists of two main parts, theoretical and empirical. After general 

introduction to music therapy the theoretical part addresses music therapy approaches of these 

two countries in the past and present in theory and practice. On the basis of obtained findings, 

approaches in both countries are compared. The empirical part contains two experimental 

probes that were carried out using a questionnaire survey. The first probe was made among 

music therapists from both countries. It focuses on different aspects of music therapy practice 

and it compares the music therapist´s approaches on the basis of the information obtained. 

The second probe deals with training in music therapy in our country and it was carried out 

among students of two study programs, which take place in the Czech Republic. 

 The aim of the thesis is to present a comprehensive overview of music therapy in both 

countries and then compare music therapy approaches in complex contexts. The aim is also to 

reflect the current situation of music therapy in the Czech Republic, drawing inspiration from 

the United Kingdom, and provide suggestions to the debate about its future direction. 

 


