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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, zpočátku v rámci systému poruch chování, později se ho  snaží nahlédnout z hlediska 
příčin, a možné diagnostiky. Ve 4. kapitole uvádí návrhy na řešení agresivního chování. I když 
sled kapitol vykazuje určitou logiku, z obsahového hlediska jde spíše o formální přehled
obecně známých skutečností. Nedostatkem této části práce je, že  v ní autorka nereflektuje 
sledovaný problém v jeho složitosti, nezabývá se jeho specifiky a nesleduje  cíl a zaměření své 
práce. Hrubým nedostatkem je kupř. celá řada chyb v systému dělení endogenních a 
exogenních příčin v kapitole týkající se diagnostiky. Předložená práce navíc obsahuje mnoho 
chyb stylistických, překlepů, nerespektování citačních norem. Přesto jsem v autorčině přístupu  
pozitivně hodnotila její zaujetí a zaměření na působení hudby v kontextu poruch chování, ve 
kterém spatřuje jednu z možností, jak přispět k jejich řešení. 
V závěru práce autorka uvádí (i když velmi stručně a bez hlubší analýzy) konkrétní projekt ke 
snížení agresivního chování. I když předložená práce obsahuje celou řadu uvedených i 
neuvedených nedostatků, autorka  se podle mého názoru vyrovnala se základními požadavky 
kladenými na  bakalářské práce.


