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Počet stránek textu (bez příloh): 48
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Formální zpracování: 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce
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Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Autorka hovoří o agresi / agresivitě převážně jako o nežádoucím projevu v chování (s. 9, 
10). Bylo by možné agresi / agresivitu hodnotit i z jiného, pozitivnějšího, hlediska? 

2. V současné době jsou děti a mladí lidé často jednostranně intelektuálně zatíženi. 
Agresivita a možnost jejího přirozeného vybití je často potlačena a v některých případech 
se následně projevuje ve formě patologického chování. Mohla by se autorka zamyslet nad 
tím, jakým způsobem by bylo možné přirozenou agresivitu dětí a mládeže kultivovat?

3. U kognitivně-behaviorální terapie uvádí autorka dvě zkratky: KBT a CBT. Může autorka 
vysvětlit, zda se jedná o dvě zkratky pro tutéž terapii, nebo o dvě různé fáze (druhy) 
kognitivně-behaviorální terapie? 

4. Na s. 12 a 13 uvádí autorka typologii agresorů Spurného (1996). Domnívám se, že první 
dva body této typologie nejsou popsány správně. Mohla by autorka tuto typologii ještě 
jednou upřesnit?

5. V části nazvané “Verbální exprese” zmiňuje autorka metodu “nedokončených příběhů”. 
Mohla by autorka tuto metodu podrobněji popsat a vysvětlit, jakým způsobem ji lze 
propojit s muzikoterapií?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Cílem předkládané bakalářské práce je podle autorky popis příčin problematického Cílem předkládané bakalářské práce je podle autorky popis příčin problematického chování a 
nalezení možností jejich pozitivního řešení. Vzhledem k tomu, že celá práce nese název: 
„Poruchy chování a možnosti jejich ovlivňování ve výchovných institucích (se zaměřením na 
agresivní chování a muzikoterapii)“, očekávala bych, že se konkrétnější zaměření práce 
(agresivita, muzikoterapie) objeví i v cíli práce, který je takto formulován podle mého názoru 
zbytečně obecně. 

K cíli se autorka přibližuje skrze obšírnou teoretickou část, která pojednává o obecných 
tématech spojených s teorií poruch chování, agrese, agresivity a jejich příčinami. Zmiňuje 
také návrhy na řešení agresivního chování formou psychoterapie, relaxačních technik, 
prevence a v neposlední řadě za pomoci hudby a muzikoterapie, na kterou se autorka 
zaměřuje především. Je proto velká škoda, že nebyl věnován větší prostor právě konkrétním a 
praktickým ukázkám práce s agresivitou za pomoci muzikoterapeutických technik. Přestože 
autorka uvádí, že muzikoterapie představuje unikátní cestu ke zvládání a ventilování 
agresivity (a já s ní v tomto ohledu jednoznačně souhlasím), kapitole „Možnosti zvládání 
agresivity ve výchovných institucích za použití muzikoterapie“ (kde se mohla projevit tvůrčím 
způsobem a například představit jednotlivé metody muzikoterapie v kontextu různých podob 
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agresivity) věnuje pouhou jednu stranu. Praktická a teoretická část jsou tak podle mého 
názoru nevyvážené. 

Právě toto považuji za největší nedostatek práce, který zastíní další mírně diskutabilní 
charakteristiky práce, jako jsou občasné terminologické nepřesnosti (např. na s. 14 mi není 
jasné, co autorka míní „sociologickým chováním“); zbytečně časté odstavce, které text 
poněkud trhají; neuvedení čísla stránky v citaci z Komenského na s. 42; nebo nekonzistentní 
uvádění jména jednoho z autorů (jednou Janský, jindy Jánský). 

Pozitivně lze zhodnotit autorčinu snahu o korektní práci s literaturou (pečlivé uvádění autorů 
v parafrázích a citacích) a podrobný, až na jednu výjimku (viz Matěj Lipský) správně 
provedený, seznam literatury. Je rovněž znát, že se autorka snažila o přehledný, jasně 
strukturovaný text. O to více lze litovat toho, že podle mého názoru plně nevyužila potenciálu 
zvoleného tématu.

Doporučení kobhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře

9.8. 2013                                                                                        PhDr. Anežka Misauerová
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