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Oponentní posudek bakalářské práce 

 
Název práce:   Srovnání muzikoterapeutických přístupů v České republice a ve  
 Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 
Autorka práce:   Anna Orcígrová 

Vedoucí práce:   PhDr. Jana Procházková 

 

Je zřejmé, že autorka bakalářské práce se s velkou intenzitou věnuje problematice muzikoterapie. 
Podnikla studijní cestu do Velké Británie, kde pobývala v instituci, která se zabývá vzděláváním 
muzikoterapeutů a také prošla specializačním kurzem Edukativní psychoterapie, realizovaným na 
PedF UK v Praze. Práci bere jako prostředek zpracování tématu ve své komplexnosti, což však může 
přinášet některá úskalí, která zmíním.  

Velkou pozornost věnovala autorka studiu literárních pramenů, v teoretické části práce popisuje 
historii i současnost muzikoterapie ve Velké Británii a u nás, snaží se postihovat rozdíly, které jsou 
mezi oběma zeměmi (případně i jinými zeměmi EU) jak v teoretických aspektech, tak v přípravě 
muzikoterapeutů a samotném výkonu muzikoterapie. Autorka se netají příklonem či oceněním pojetí 
v UK, kde je muzikoterapie samostatnou registrovanou profesí. Teoretická část je poměrně čtivá, 
bohužel i velmi rozsáhlá, převažuje výrazně nad empirickou částí, ale má dobrou informační rovinu 
pro „nezasvěcené“ čtenáře. Autorka se opírá o celou řadu literárních pramenů, bohaté jsou také 
zahraniční zdroje, včetně elektronických, velmi dobře s nimi pracuje, text má logickou strukturu. 

Práce je soustředěna na jedno téma, mohlo by se zdát, že je tedy ucelená. Bohužel je poměrně 
široce definován cíl práce srovnání muzikoterapie u nás a ve Velké Británii, „získat informace o 
různých aspektech muzikoterapeutické práce a doplnit a ověřit tak informace, které jsem získala 
teoretickým studiem“ (s. 39). Autorka provedla dvě šetření a větší konkretizaci cílů bakalářské práce 
činí prostřednictvím dílčích otázek, které zařadila do dotazníků, které použila ve dvou na sobě 
nezávislých sběrech dat. Zde každou otázku ukotvuje či vysvětluje, k čemu má sloužit. Domnívám se, 
že by práci prospělo, kdyby při stanovování otázek pro text bakalářské práce nebyla až takto 
konkrétní, nýbrž si zhustila stanovené otázky do dílčích celků (podle kterých pak mohla i data 
prezentovat), nikoli jít přesně podle otázek z dotazníků.  

V prvním šetření se chce dozvědět o rozdílech v pojímání i praxi muzikoterapie u nás a v UK. Počet 
otázek je značný. Souhlasím s autorkou, že by bylo vhodnější použít metodu rozhovoru, kterou by se 
dostala možná snáze k pestřejším výpovědím respondentů (v řadě případů se jedná jen o velmi 
strohé odpovědi respondentů) a i k psychologickým obsahům (mnoho nálezů má spíš popisnou 
funkci, např. věk, pohlaví, předchozí studium, informační zdroje aj.). Tu však autorka nemohla 
realizovat, protože pracovala také s respondenty z Velké Británie (zřejmě sběr dat „na dálku“).  

Druhé šetření bylo realizováno ve skupinách dvou vzdělávacích programů, zaměřených na 
muzikoterapii. I zde je velké množství otázek (15), jejichž výsledky prezentuje obdobně (profesní 
zaměření, poměr mužů a žen, vzdělání, teoretické aspekty, které se u respondentů promítají do 
uchopení představ o profesi, hodnocení průběhu vzdělávání, zájem o zahraniční studium. Opět chybí 
zobecněnější vymezení, k čemu mají otázky sloužit („jak vnímají současné možnosti studia 
muzikoterapie v České republice samotní studenti, popř. absolventi….), postupuje podobně jako 
v první části, tj. podle formulovaných otázek v dotazníku.  

Z hlediska metodologických postupů chybí přesnější popis jak vzorku, ale také průběhu sběru dat, 
autorka je v této otázce poměrně sporadická, v prvním šetření je to cca 5 řádků na s. 42, ve druhém 
šetření je vzorek popsán více podrobně.  

Přemýšlím o žánru, který autorka zvolila. Práce se nejvíce blíží žánru teoretickému, byť je 
doplněná průzkumnou sondou. Při zpracování dat využívá v některých případech prvků kvalitativní 
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analýzy, kdy postihuje typy nejčastějších odpovědí, jindy prezentuje data pomocí grafů a opírá se o 
výskyt sledovaného jevu. Škoda, že po primární analýze dat nepřikročila k analýze sekundární, byť by 
tento postup nabízel samotný název práce – postižení všech rozdílů v muzikoterapii u nás a ve Velké 
Británii. Zřejmě se autorka domnívala, že postačuje  zmínka o rozdílech v prvotní analýze dat. 
Sekundární analýza mohla být také třeba součástí diskuse. Zde však nesrovnává (nálezy proti sobě, 
nálezy proti literatuře), nýbrž uvádí východiska pro změny v pojetí muzikoterapie u nás, byť 
inspirované zahraničním modelem.  

Hlavní slabinou práce je širokost tématu, která nedovoluje autorce jít příliš do hloubky, je příliš 
mnoho faktorů, kterých se ale jen „dotkne“ než zanalyzuje, jak teoretických aspektů, tak vzdělávání 
(hudebního i muzikoterapeutického) a praktických výkonů (metody, techniky, vedení dokumentace), 
ale také financování, supervize a členství ve stavovských sdruženích.  

Pro závěrečné hodnocení oceňuji velmi dobrou stylistiku, práci s literaturou, přehlednost, ale i to, 
že z práce je zřejmá orientovanost v tématu i dobré zpracování teoretické části.  

Při obhajobě bych doporučovala autorce soustředit se na prezentaci srovnání přístupů u nás a ve 
Velké Británii, ve větší obecnosti než jak je prezentuje při práci s daty, ale na druhé straně zase více 
obsažně než jak jsou uvedeny v závěru práce (1 odstavec, kde upozorňuje na rozdíly: čeští 
muzikoterapeuti nejsou známí v zahraničí, nevyřešená legislativa, legitimita).  

Práci doporučuji k obhajobě, doporučené hodnocení podle kvality obhajoby:  velmi dobře - dobře.    

 

 PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, PhD. 

 

V Praze dne 28.5.2011 

 

  


