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Předložená bakalářská práce má 62 stran autorského textu členěného do šesti hlavních 

kapitol. Vzhledem k tématu předložené práce je odkazovaná literatura skromného rozsahu 

(celkem 18 zdrojů informací), publikace jsou výlučně domácí provenience, jsou  relevantní 

k řešenému tématu, ale seznam literatury je uvádí neúplně a nerespektuje bibliografickou 

normu. Odkazy na literaturu jsou v textu uváděné nejednotně. 

Teoretické zpracování historie a specifik taneční terapie, z hlediska pojmového 

vymezení, popisu významu tance v životě člověka, náboženského a léčebného využití tance 

nebo institucí profilujících pro tuto činnost i současný stav realizace tanečně pohybové terapie 

v ČR, charakteristiky i principy taneční terapie a další, odpovídají úrovni současného 

vědeckého poznání v této oblasti, i když na velmi všeobecné úrovni zpracování,  autorka se 

opírá o  bibliografické zdroje, jež jsou aktuální ale na obecné úrovni zpracování poznatků. 

Celkově je předložený text optimálně formulován, dílčí tvrzení jsou logicky seřazená a spějí 

k cíli či dílčímu závěru, místy je text příliš všeobecný. 

Stěžejní kapitolou práce je deskripce taneční terapie se seniory, zejména seniory 

s demencí. Text má zásadně deskriptivní charakter, širší záběr témat pak znemožňuje hlouběji 

zpracovat předeslané téma, taneční terapie u lidí vyššího věku s demencí. Upozorňuji, že 

demence má mnoho druhů, typů a forem závisejících na vyvolávající nemocí, dispozicích 

člověka a dalších faktorech – ty všechny pak podmiňují uplatnění taneční terapie. Práce 

postrádá flexi z reálné praxe, autorka se opírá o několik publikovaných metodických prací. 

Experiment není experimentem a metodologicky není jeho struktura přijatelná. 

Poznámky k textu: 

 Odkazovaný autor na s. 24 a s. 49,  SCHULER, OSTER, 2010 s. 70, není v seznamu 

literatury. 

 Lze pozorovat změny ve využití taneční terapie u seniorů s demencí, jež je důsledkem 

různých neurodegenerativních onemocnění? 

 Co bylo míněno pojmem „institucionální terapie“?  Terapie institucí?? 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací dobře. 
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