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Téma práce považuji za velmi aktuální, neboť taneční terapie se těší mezi seniory stále větší 

oblibě. 

 

Studentka nejprve vysvětluje význam tance a pohybu v životě člověka, vymezuje základní 

pojmy, vznik a vývoj taneční terapie a její principy a využití. Dále zmiňuje důležitost pohybu 

pro starého člověka a zásady vedení skupinových pohybových aktivit pro seniory. V třetí 

kapitole se už zaměřuje na význam taneční terapie pro seniory, metody, organizaci a využití 

tance v pobytových zařízeních. V další kapitole podrobně popisuje průběh taneční terapie u 

seniorů s demencí a u klientů s pohybovým postižením. Dále podává přehled různých druhů 

terapií, nejčastěji využívaných v rezidenčních zařízeních pro seniory. 

V poslední kapitole popisuje výsledky šetření, jehož cílem bylo zjistit působení taneční 

terapie na klienty s demencí. 

 

Připomínky: 

 

1. K obsahu práce nemám připomínky. Snad jen obsah práce evokuje rozšíření  názvu práce 

na „Taneční terapie pro seniory“. 

Vhodná by byla preciznější formulace hypotézy č. 2. 

 

2. Celkový dojem z předložené práce, která je po obsahové stránce velmi pěkná, však trochu 

kazí její jazyková úroveň – opakovaně se vyskytují nelogické formulace i gramatické chyby. 

Tyto nedostatky by jistě odstranilo poslední přečtení celého textu. 

 

Rozsah práce je přiměřený, struktura velmi dobrá, přehledná.  

Použitá literatura je dostatečná a aktuální vzhledem ke zpracovanému tématu, studentka 

výborně pracovala s odbornou literaturou a o danou problematiku prokázala hluboký zájem.  

Za přínosnou považuji poslední kapitolu, ve které autorka předkládá výsledky kvalitativního 

šetření mezi seniory s demencí, kteří se v DS účastnili taneční terapie. 

 

Cíl práce – popsat taneční terapii se zaměřením na seniory a zmapovat její vliv na klienty 

s demencí – studentka splnila. 

 

Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci. 

 

Bakalářskou práci hodnotím (i přes připomínky k jazykové úrovni):     výborně 

                                                                                                            

                                                                                                                   

 

 

V Praze, dne 26.7.2011                                                MUDr. Jiřina Ondrušová 

 


