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Oponentský posudek disertační práce

(V/9414)

Mgr. Matěj Lipský

Hudební komunikace, projekce a analogie v muzikoterapeutické praxi u 
dětí se zdravotním postižením

Jsem velmi poctěna nabídkou Vaší univerzity, abych vypracovala oponentský posudek na 
disertační práci pana Matěje Lipského. 

Aktuálnost zvoleného tématu

Vzhledem  k tomu,  že  je  muzikoterapie  v  České  republice  velmi  mladý  obor  stále  se 
potýkající  s legislativními  i  jinými  problémy,  je  disertační  práce  pana  Lipského  plně 
aktuální a velmi potřebná. Kromě toho jde na poli  české muzikoterapie o první práci 
tohoto  rozsahu  zabývající  se  hudebním  obsahem  produkované  hudby  u  dětí  se 
zdravotním postižením z pohledu analogie,  projekce a  komunikace.  Ve své  disertační 
práci se pan Lipský zabývá velmi málo probádanou oblastí muzikoterapie, která i na poli 
světové muzikoterapeutické literatury nenese mnoho titulů. Práce pana Lipského se dá 
nazvat pionýrskou a velmi odvážnou. Vzhledem k tomu je tedy nepochybné, že i přes na 



první pohled netradiční přístupy i metody práce, splňuje stanovené požadavky a je velmi 
cennou.

Míra splnění cíle

Faktem je, že posledních několik desetiletí muzikoterapeuté v mnoha zemích přinášejí na 
podkladě  svých  empirických  výzkumů  nové  poznatky,  které  prokazují  významnou 
terapeutickou účinnost  muzikoterapie.  Jde  o velmi  mladý  obor,  který  svou povahou, 
především orientací  na  klienta,  vyzývá  ke  stále  dalšímu vědeckému bádání  a  hlavně 
k praktickým  výzkumům.  O  to  se  úspěšně  pokusil  i  pan  Lipský.  Předložil  detailně 
rozpracovanou kvalitativní  analýzu  hudebního obsahu dětí  se  zdravotním postižením. 
V české  muzikoterapii  se  jedná  o  unikátní  výzkum.  Autor  si  na  základě  svých 
muzikoterapeutických  zkušeností  stanovil  následné  výzkumné  otázky:  „Objevují  se  
v hudebním  obsahu  námi  posuzovaných  dětí  analogie  k symptomům  vztahujících  se  
k hudbě? Objevují se v jejich hudebním obsahu aspekty, na kterých by bylo možné dále  
rozvíjet  muzikoterapeutickou  intervenci?  Je  možné  v hudbě  posuzovaných  dětí  nalézt  
takové  kategorie,  které  by  mohly  být  důležité  pro  budoucí  muzikoterapeutickou 
diagnostiku?“ K odpovědím na tyto otázky a tedy k přípravě, realizaci a ověření výzkumu 
směřuje teoretická část práce. 

Filosofická východiska autor spatřuje v gnoseologických úvahách kritického realismu a 
radikálního konstruktivismu. Těmto úvahám věnuje také poměrně rozsáhlou část práce. 
Pan Lipský se zabývá otázkami vnímání skutečnosti v souvislosti s muzikoterapeutickou 
prací a výzkumem. Svými myšlenkovými východisky nám velmi jasně, logicky a obratně 
naznačuje  nutnost  akceptovat  subjektivní  pohled muzikoterapeuta – badatele,  což  je 
problematickou  otázkou  současného  celosvětového  muzikoterapeutického  zkoumání. 
Pan Lipský je o věci evidentně přesvědčen a je hluboce zaujat danou problematikou. 

Další  část práce je věnována muzikoterapeutickému tématu.  Autor se nejprve zabývá 
terminologickými východisky muzikoterapie, její definicí, klasifikací a formami. Za cílem 
předejít zobecňování a paušalizování v procesu stanovování muzikoterapeutických cílů, 
vytvořil  například  pan Lipský nové kategorie  a  to  ideální  a  reálný cíl.  Ty  napomáhají 
terapeutům uvědomit si  reálný stav a možnosti  klienta. Tento drobný inovativní krok 
v muzikoterapeutické  terminologii  může  ale  především  pomoci  muzikoterapeutům 
plánovitě vnímat dlouhodobý cíl jak v ideálním tak reálném světle. Jde jistě o pozitivní 
posun a to hlavně v počátcích muzikoterapeutické praxe, kdy se terapeuté v této oblasti 
teprve orientují. Co se týká této části, je na odbornou diskuzi, do jaké míry je v disertační 
práci  této  tématické  a  obsahové  úrovně  nutné  se  zabývat  muzikoterapeutickou 
terminologií do takových podrobností, jak to činí pan Lipský. Vzhledem k inovativnímu 
tématu práce v české muzikoterapeutické vědecké literatuře je to však nasnadě. Dále se 
autor kromě jiného zabývá pojmem projekce. Bylo by velmi zajímavé pozastavit se nad 



myšlenkou, která s touto prací velmi úzce souvisí a je v kontextu podobných výzkumů 
často zmiňována. Jde o to, jak se autor sám vyrovnává s faktem či myšlenkou, že klient 
mohl v daný moment pouze něco „jen tak zahrát“?  V disertační práci pana Lipského je 
toto téma jen velmi stručně zmíněno (str.114).  

Jak definované cíle, tak i vědecké úvahy práce jsou logické a jasně stanovené. Cíl i obsah 
práce jsou v požadovaném rozsahu. 

Ke zvoleným metodám disertace

Autor kromě běžných metod práce s odbornými texty uplatnil již výše zmíněnou metodu 
kvalitativní analýzy výroků. Ta se vztahovala k produkované improvizované hudbě čtyř 
dětí  se  zdravotním  postižením,  přičemž  využitá  technika  Vystupování  je  zároveň 
diagnostickým  i  intervenčním  nástrojem.  V oblasti  muzikoterapeutických  výzkumů  je 
metoda improvizace velmi často využívána. Jde o zásadní muzikoterapeutickou metodu, 
prostřednictvím které je možné dosahovat mnoha muzikoterapeutických cílů, mimo jiné 
i získat velmi důležité a zásadní informace o klientovi. Jedná se o významnou součást 
muzikoterapeutického procesu. Je legitimní a zcela na místě, že autor vybírá ke svému 
výzkumu právě tento postup.  Technika Vystupování  ve smyslu, v jakém ji  popsal  pan 
Lipský,  je  v  muzikoterapeutické  praxi  využívána  sporadičtěji.  Domnívám  se,  že  mezi 
současnými českými muzikoterapeuty zatím nebyla doceněna její kvalita a podstata. Tím 
spíše velmi oceňuji přístup pana Lispkého, který si ji pro svůj výzkum zvolil. 

Pan  Lipský  vytvořil  čtyři  vzájemně  provázané  kategorie  (kategorie  charakteristik 
interpretačních,  kompozičních  a  kategorie  vztahující  se  k emocím  a  k chování).  Jeho 
cílem  bylo  vytvořit  základní  hudební  parametry,  prostřednictvím  nichž  je  možné 
porozumět  emocím  a  chování  klienta  v hudebním  obsahu.  Velmi  detailně  se  zabývá 
problematikou  každého  klienta.  Dalo  by  se  namítnout,  že  je  výzkumný  vzorek  velmi 
malý.  Vzhledem  ke  kvalitativnímu  pojetí  výzkumu,  problematice  muzikoterapeutické 
diagnostiky a obecně primárnímu zájmu terapeuta o konkrétního klienta a jeho „svět“, 
není  menší  rozsah výzkumného vzorku nijak na závadu.  Naopak velice oceňuji  snahu 
autora  popsat  problematiku  v tak  delailní  rovině  a  pojmout  problém jako  případové 
studie. V tomto smyslu je výzkumný vzorek zcela vyhovující. Metody přinášejí informace 
očekávané s ohledem na cíl a smysl disertace. Autor nachází odpovědi na své otázky a 
zcela jasně odpovídá na stanovené hypotézy svého výzkumu. V závěrečné diskuzi potom 
argumentuje, klade si mnoho nových otázek a předkládá možné cesty příštích výzkumů. 

Jaké nové poznatky disertace přinesla

Domnívám se, že disertace pana Lipského je velmi cenná otevřením a rozpracováním 
zcela  nového  relativně  neprobádaného  muzikoterapeutického  tématu.  Jako  velmi 
významnou vnímám hlavně její  výzkumnou část,  která se může stát  pilířem pro další 



výzkumné projekty tohoto rázu. Velmi podstatný je především fakt, že autor staví svou 
práci  na  zkušenostech  z muzikoterapeutické  praxe,  mnoho  jeho  myšlenek  a  názorů 
vychází z konkrétní práce s klienty. Nejde zde tedy o pouhý sběr vědeckých faktů, ale o 
skutečnou „živou“ práci, jejíž výsledky je možné využít v muzikoterapeutické praxi, či na 
ně navázat dalším výzkumem. Lze jenom litovat, že práce takového formátu obsahuje 
jisté  nedostatky.  Pro lepší  orientaci  v textu jak  v  teoretické  tak  ve  výzkumné části  a 
pochopení  názorů  a  myšlenek  pana  Lipského  by  jistě  napomohlo  přehlednější  a 
ucelenější zpracování některých kapitol a podkapitol. Gramatické a formální nepřesnosti 
tak snižují jinak výbornou kvalitu disertační práce (posudek bod 1).

K významu pro společenskou praxi 

Disertační práce pana Lipského má velký význam jak pro muzikoterapeutické vědy, tak 
především pro muzikoterapeutickou praxi. Přestože si autor neklade nárok na uchopení 
celé problematiky či nalezení řešení a je si vědom možných slabin své práce jako je např. 
stále  přítomný  subjektivní  pohled  muzikoterapeuta  –  badatele  či  nemožnost 
statistického  zhodnocení  výzkumu,  svou  prací  přináší  zcela  nový  pohled  na  danou 
problematiku. Jeho odvaha provézt podobný netradiční výzkum je obdivuhodná. Jeden 
z podobných  netradičních  postupů  je  také  zařazování  příkladů  z praxe,  které  nás 
provázejí  v průběhu  celé  teoretické  části.  Autor  tím  zcela  oprávněně  připomíná 
důležitost  vnímání  muzikoterapeutické  práce  z pohledu  subjektivního  přiblížení 
muzikoterapeuta ke světu klienta, snaze ho „pochopit“ a nalézt cesty k jeho pozitivnímu 
ovlivnění na rozdíl  od pouhého hledání objektivního poznání.  Pan Lipský svůj výzkum 
vnímá jako pilotní projekt, na který je možné či dokonce potřebné navázat. Podle jeho 
slov svou disertační prací hledá či naznačuje: „ první kroky na cestě k diagnostickému 
nástroji, který reflektoval propojení hudebních a psychologických charakteristik.“ (s.168). 
Disertační práce pana Lipského je evidentně cenným přínosem pro českou i zahraniční 
muzikoterapii.

Předložená disertační práce pana Lipského splňuje veškeré podmínky a požadavky na 
výbornou doktorskou práci. Doporučuji k obhajobě.

Jana Weber


