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       Mgr.Lenka Počtová patří mezi velmi inovativní spolupracovnice katedry 

pedagogiky FFUK. Již v diplomové práci, kde se věnovala camphilskému hnutí, 

u nás málo známému typu komunit, přinesla naprosto nové poznatky upevněné 

pobytem a prací v podobných komunitách ve Skotsku a v Indii. 

       Katedře vypomáhala jako externí spolupracovnice při výuce muzikoterapie. 

O kvalitě její práce vypovídal mimořádný zájem studentů o její výběrovky i 

výsledky evaluace. 

       Pokud jde o doktorské studium, probíhala fáze dílčích zkoušek i zkoušky 

doktorské zcela hladce. Jisté zpoždění dokončení disertační práce bylo do určité 

míry ovlivněno mateřstvím a péčí o narozené dítě. 

       Předložená disertační práce mgr. Lenky  Počtové představuje fundamentální 

studii o vlivu hudby na osobnost člověka a její rozvoj. Je součástí výzkumné 

práce autorky, zabývající se dlouhá léta problémy muzikoterapie a 

muzikofiletiky. Shrnuje zejména obecné problémy spojené s touto 

problematikou. 

      Už v úvodní kapitole zabývající se vývojem osobnosti a faktory vývoj 

ovlivňujícími klade velký důraz na zážitek a jeho klíčové místo v akceptaci 

nejen umění, ale i jakéhokoliv výchovného působení. 

      Hned v následující části se autorka snaží vymezit místo muzikoterapie 

v rámci celého pedagogického procesu. Zajímavé a velmi podnětné je 

překročení hranic muzikoterapie, která je zaměřena především na léčebné účely 

k arteterapii u nás inspirované zejména J.Slavíkem , která se zabývá především 

působením  výtvarného  umění  na  lidskou  osobnost  jako  propojením 

emocionálního rozvoje s jeho sociálním a intelektuálním vývojem. Pro oblast 

působení hudby na osobnost byla použita autorkou v souladu s dalšími badateli 

(např.Drlíčkovou) terminologie specifická-muzikofiletika. Tato problematika je 

na počátku svého rozvoje a autorka přispívá k vymezení oblasti muzikofiletiky 

velmi významným podílem.Muzikofiletika je jí chápána jako koncept výchovy 

hudbou využívající zejména prožitek a reflektující dialog. 

Ještě v této části disertace L.Počtová se snaží vymezit místo muzikoterapie a 

muzikofiletiky mezi dalšími vědními obory, zabývajícími se utvářením lidské 

osobnosti, zejména pak jde o vztah s pedagogikou, ale i dalšími vědními obory. 

      Vymezení muzikoterapie a jejích různých modelů, totiž psychoterapeuti - 

ckého,   medicínského   a   pedagogického  a  různým úrovním muzikoterapeu-  

tické praxe věnuje autorka velkou pozornost v další pasáži své disertace. 

Za velice podnětné v komentované práci považuji zejména podnícení k zařazení 

muzikoterapeutických prvků do tradiční školní hudební výchovy. Nejen, že by 

to zpestřilo jinak dosti opomíjenou hudební výchovu, ale mohlo by to zkvalitnit 

i působení na formování osobnosti žáků i na změnu jejich vztahu k umění. 



      Nelze přehlédnout i autorčino upozornění na nutnost legislativního zařazení 

muzikoterapeutů do pedagogického procesu. Zatím jsou využíváni pod různými 

krycími formami zaměstnání a bylo by jistě správné jejich působení přesně 

legislativně zakotvit. 

       Jednou z klíčových kapitol komentované disertace je kapitola třetí, která se 

zabývá hudbou jako uměleckým fenoménem. Autorka s přehledem a erudovaně 

analyzuje všechna specifika hudby jako uměleckého projevu. Zabývá se 

melodií, rytmem a dalšími stránkami hudby. Mne osobně zaujalo vložení 

problematiky alikvotů a jejich nezaměnitelného místa v hudbě. Je třeba 

konstatovat, že autorka již o této problematice dříve publikovala odborné 

články, ale současně se zabývá i koncertním využitím alikvotní hudby v praxi. 

     Hudba je analyzována ve vší šíři jako složitý fenomén, který je individuálně 

podle zkušenosti, momentálního stavu mysli posluchače a situace vnímán a 

akceptován individuálně každým jedincem. K práci s hudbou používá 

muzikoterapie řadu metod.Autorka je ilustruje na celé sérii vhodně vybraných 

příkladů.Velice cenné je analyzování různých pojetí hudby od Pythagora po 

dnešek v západním světě,ale i pojetí východní,orientální hudby. 

    Významná část disertační práce je věnována různým aspektům působení 

hudby na lidský organismus. V této části je pozoruhodná pasáž,která objasňuje i 

význam ticha pro člověka a současně místo ticha v hudebním projevu. 

Nejsou pominuty ani fyzikální konexe, které objasňují působení hudby nejen na 

člověka, ale i na okolní fyzikální svět (např. voda). Významná část textu je 

věnována i vlivu hudby na rozvoj spirituality jedince. 

Závěrem je text ilustrován zajímavými postoji vybraných muzikoterapeutů 

k této problematice. 

    Text se opírá i o bohatou literaturu naší i zahraniční provenience.I po formální 

stránce splňuje všechny předpoklady vědecké disertace. 

 

 

Závěrem lze konstatovat, že předložená disertační práce plně splňuje všechny 

požadavky na tento druh atestu. Autorka nejen prokázala dokonalou znalost 

problematiky, jíž je text věnován, ale v řadě případů posunuje dopředu celý obor 

artefiletiky. Přináší i některé zcela nové pohledy na zkoumaný problém a proto 

by měla být zvážena možnost jejich publikace. 

Proto zcela jednoznačně podporuji uznání práce jako kvalitního vědeckého díla 

a po úspěšné obhajobě i udělení titulu PhD. 

 

V Praze dne 13.4.2014 
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