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Existují studie, které potvrzují pozitivní vliv muzikoterapie na zvládání agresivity ?
Název práce naznačuje „….možnosti ovlivňování ve výchovných institucích“. Jaké perspektivy připisujete  
využití muzikoterapie ve školním prostředí ?

Téma, které autorka zvolila pro svoji bakalářskou práci se řadí mezi temata velmi aktuální. 
Podnětem, jak autorka uvádí, je kromě jiného její zkušenost z práce s dětmi a rozhodnutí 
přispět k řešení tohoto problému. V teoretické části autorka   presentuje pojetí agresivního 
chování, vychází  z konceptu P. Jánského, ke kterému se v dalším textu systematicky vrací. 
V úvodní kapitole jsou kromě vymezení základních pojmů rovněž presentovány teorie deviací 
a agrese, které rozšiřují pohled na kausalitu agrese. Autorka tuto možnost nevyužila a 
teoretické obsahy  v tomto směru  nekomentuje. 
Systematicky jsou pojaty příčiny poruch chování a uvedeny možnosti jejich diagnostiky. Za 
podnětnou a kvalitně zpracovanou považuji 4. kapitolu, ve které autorka uvádí návrhy na 
řešení agresivního chování. V kontextu těchto návrhů je třeba ocenit autorčin přístup, zaujetí a 
zaměření na působení hudby, ve kterém spatřuje jednu z možností, jak přispět k jejich řešení. 
V desetistránkové kapitole autorka vytvořila kvalitní text, týkající se možností účinků hudby na 
psychiku člověka zejména při zvládání agresivity u dětí. 
V závěru práce autorka uvádí ( i když velmi stručně a bez hlubší analýzy ) konkrétní projekt –
využití muzikoterapie ke snížení agresivního chování.
Autorka  se podle mého názoru vyrovnala se základními požadavky kladenými na  bakalářské 
práce, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.


