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Téma předkládané disertační práce Mgr. L. Počtové je aktuální. Význam hudby pro rozvoj 

osobnosti, zejména její výchovné možnosti, řeší hudební a obecná pedagogika, též hudební 

psychologie a další psychologické obory si všímají některých aspektů působení uměleckých 

projevů včetně hudby na tělesné, psychické a sociální funkce člověka. V posledních dvou 

desetiletích se k zájmu o hudební a hudebně-výchovné prostředky a metody připojuje též 

muzikoterapie jako u nás poměrně nově etablovaná disciplina. 

Mgr. L. Počtová zaměřila oblast svého zájmu na analýzu některých prostředků a technik 

používaných v muzikoterapii a na nastínění možností jejich využití v pedagogické praxi, tedy 

v přímé vyučovací nebo i mimovýukové práci s žáky (jak vyplývá dále z kontextu práce, 

zřejmě na základních školách, případně na gymnáziích). Autorka si ve své práci klade za cíl 

„popsat souvislosti a působení hudby na člověka v různých oblastech jeho života a naznačit 

cestu, jak využít prožitek z hudby pomocí vybraných hudebních technik a muzikotera-

peutických prvků k rozvíjení sebepoznání a dalších osobnostních a sociálních dovedností“ (s. 

9). Zároveň se snaží přispět k formování koncepce tzv. muzikofiletiky, která by byla 

přechodovou formou mezi školskou hudební výchovou a muzikoterapií. Předpokladem pro 

zpracování daného tématu je jednak osobní zaujetí autorky pro méně obvyklé, působivé 

způsoby komunikace člověka s hudbou, s nimiž se setkala na mnoha kurzech a workshopech, 

jednak i její vlastní kvalitní hudební vzdělání, pěvecké i instrumentální, a praxe v sólové i 

souborové hře a zpěvu (s. 8).  

Struktura práce 

Disertační práce má rozsah 161 stran vlastního textu. Je logicky členěna do šesti hlavních 

kapitol s úvodem a závěrem. Je připojena přílohová část a seznam použité literatury.  

V Úvodu autorka vyjadřuje potřebnost zkoumání problematiky výchovně-vzdělávacího 

procesu v dnešním světě a rovněž své přesvědčení o možnostech hudby spolupodílet se na 
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výchově a na osobnostním rozvoji každého jedince. Objasňuje cíl své disertační práce a 

zdůvodňuje nutnost interdisciplinárního přístupu k řešení zvoleného tématu. 

1. kapitola je nazvaná Výchova, osobnost a umění. Mgr. Počtová objasňuje pojem osobnost 

z hlediska současné psychologie, v komplexním pojetí osobnosti, nezapomíná ani na oblast 

nevědomí a jeho roli v chápání pohnutek lidského prožívání. Nastiňuje základní poznatky, 

týkající se výchovy a rozvoje osobnosti. V pedagogicko-psychologických souvislostech 

zkoumá zákonitosti vzniku prožitku a reflektujícího dialogu jako významných prostředků 

výchovného působení. Objasňuje zážitek v souvislosti s uměním, připomíná mladý obor 

artefiletika a jeho pojetí. Oblastí, související s tématem disertační práce, je též osobnostní a 

sociální výchova, jejíž cíle, koncepci a souvislost s uměleckou výchovou autorka objasňuje. 

Ve 2. kapitole Na pomezí pedagogiky a muzikoterapie autorka definuje muzikoterapii jako 

obor, charakterizuje její tři základní koncepty (psychoterapeutický, medicínský a 

pedagogický) a uvádí i další modely a koncepce muzikoterapie. Obsah kapitoly je dále 

směřován zejména na sledování souvislostí – podobností i odlišností – mezi muzikoterapií a 

pedagogikou. Autorka podrobněji představuje muzikofiletiku jako umělecko-pedagogickou 

disciplinu, v pojetí S. Drlíčkové. 

Ve 3. kapitole Hudba se Mgr. Počtová věnuje stručně historickým počátkům hudby, pátrá po 

původu hudby v souvislosti s filozofií a náboženskými naukami. Uvádí různé druhy, koncepty 

a funkce hudby a snaží se zároveň nacházet myšlenková východiska pro svoji práci. Do 

kapitoly je včleněno několik modelů praktických námětů pro muzikoterapeutickou práci. 

Ve 4. kapitole Vliv hudby na osobnost člověka autorka podrobně zkoumá mechanismy 

vlivů hudby na člověka, a to v oblasti fyziologické, psychologické, sociální a spirituální 

vrstvy osobnosti. Vychází z početné domácí i zahraniční literatury a z dostupných zdrojů.  

V 5. kapitole Využití technik práce s hudbou pro rozvoj osobnosti v rámci 

pedagogického procesu Mgr. Počtová předkládá výběr forem, metod a technik, používaných 

v muzikoterapii, které by „posloužily jako odrazový můstek pro nastínění forem, metod a 

technik, které lze využívat jako muzikofiletické, tedy v rámci výchovy a vzdělávání“ (s. 119).  

6. kapitola Empirická část je zprávou o provedeném výzkumu. „Výzkumná sonda“ je 

zaměřena na využívání prvků a technik muzikoterapie v oblasti vzdělávání a výchovy. 

Autorka zjišťuje postoje praktikujících muzikoterapeutů k dané problematice (s. 148). 

Výzkumnou metodou je dotazník, rozesílaný elektronicky. Dotazník tvoří sedm výzkumných 

(otevřených) otázek, kategorizace a utřídění informací je zpracováno přehledně v tabulkách. 
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Souhrn výsledků a poznatky z výpovědí respondentů autorka shrnuje v závěrečné Diskusi a v 

dílčích závěrech, kde podrobně analyzuje výsledky jednotlivých částí dotazníkového šetření.  

Závěr disertační práce vyzývá k využívání bohatství emocionálního působení hudby k rozvoji 

osobnostních vlastností jedince a ke zlepšování kvality života. 

Připomínky 

Je třeba upřesnit některá tvrzení autorky. Tak např. „rozvoj hudebních dovedností a znalostí“ 

není cílem hudební pedagogiky (viz s. 40, 4. odst.), nýbrž hudební výchovy. Tyto dvě 

discipliny jsou v textu často zaměňovány. Dále autorka mylně vyvozuje ze studia Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, že hudební výchova je primárně zaměřena 

na své vzdělávací aspekty (s. 8, 41, aj.). Musím upozornit, že nelze vycházet pouze 

z Charakteristiky vzdělávací oblasti (Umění a kultura), neboť pro všechny oblasti platí též tzv. 

průřezová témata, zahrnující všechny autorkou postrádané výchovné cíle a aspekty výchovně-

formativního působení na osobnost žáka. Musím v této souvislosti vyjádřit neshodný názor na 

jednostrannou kritiku hudební výchovy ve školách, kterou autorka několikrát ve své práci 

označuje za demotivující, teoreticky zaměřenou a nezáživnou pro žáky. Skutečnost je taková, 

že kvalita výuky hudební výchovy na všeobecně vzdělávacích školách je v současnosti velmi 

diferencovaná, zejména podle odborné profesní kvality pedagoga. Nelze však paušalizovat – 

je mnoho učitelů s vynikajícími výsledky hudební výchovně-vzdělávací práce, stejně tak jako 

lze najít i řadu takových, kteří nemají dostatečné profesní nebo osobnostní předpoklady pro 

úspěšnou práci. To však platí i pro jiné vyučovací předměty. 

Souhlasím s autorkou, že muzikoterapeutické techniky a přístupy k hudbě mohou obohatit 

spektrum metodických postupů a výběru hudebního materiálu v hudební výchově, zejména po 

stránce psychologického působení hudby a práce se zážitkem. Tímto směrem se také ubírá 

současná didaktika hudební výchovy, která prvky muzikoterapie již velkou měrou akceptuje a 

rozpracovává (lze doložit řadou studií a experimentálních ověřování). V této souvislosti 

působí poněkud překvapivě tvrzení, že hudební výchova může čerpat z metod a technik 

muzikoterapie. Spíše opak je pravdou – zcela všechny hudební činnosti, formy a metody, 

uváděné jako základní pro muzikoterapii, jsou minimálně od poloviny minulého století 

používány v hudební výchově, a to v promyšleném a komplexním systému. Muzikoterapie 

může být inspirativní v oblasti některých etnických hudebních nástrojů a hudebních technik, 

zejména však ve zmíněném hlubším psychickém ponoru do hudebních aktivit a v citlivém 

přístupu k mentalitě žáka. 
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V textu jsou několikrát zmíněny hudební schopnosti a dovednosti klientů/žáků. Je škoda, že se 

autorka nevěnovala aspoň v základní míře psychologii hudebních schopností. Bylo by třeba 

odpovědět na otázku, zda je hudebnost dána všem dětem, nebo je výlučným jevem, s jakou 

výchozí kvalitou hudebních vloh a schopností u dětí může muzikoterapeut počítat při volbě 

hudebního repertoáru, metod a technik, a jaké to klade nároky na jeho hudebnost, uvažujeme-

li o profesionalizaci oboru. 

O potřebnosti nového oboru „muzikofiletika“ mne text práce a uváděná argumentace příliš 

nepřesvědčily. Obávám se, že ze dvou překrývajících se disciplin (hudební výchova, 

/edukační/ muzikoterapie) se stanou tři obory, u nichž bude téměř nemožné stanovit hranice,  

vymezující pole jejich působnosti a kompetence realizátorů. 

Otázky k obhajobě 

1. Dokázala byste vymezit co nejpřesněji cíle, obsah, metody a prostředky hudební výchovy, 

muzikofiletiky a muzikoterapie, aby byly patrné hranice mezi nimi?  

2. Souhlasíte s tím, aby mezi požadovanými kompetencemi profese „muzikofiletik“ nebylo 

zařazeno ani základní (cca tříleté) hudební vzdělání teoretické, pěvecké a instrumentální? Jak 

by v takovém případě mohl dotyčný pracovat s výškami tónů, intonací, rytmy (viz kap. 5) aj.?  

Závěry 

Předložená disertační práce má aktuální téma a ve výsledku potvrdila, že muzikoterapie může 

přispět k obohacení reálné výukové praxe. Autorka tvořivě zpracovala velkou šíři poznatků 

z několika oborů, nacházela nová smysluplná spojení oblastí vědy a umění. Nastínila některé 

diskutabilní otázky, jejichž řešení přinese až budoucnost. Výsledky výzkumné sondy jsou sice 

jen dílčího charakteru a vzhledem k použité dotazníkové metodě mohou být považovány za 

značně subjektivní, ale mají jistou vypovídací hodnotu o názorech daného vzorku 

respondentů. Po jazykové i formální stránce práce splňuje požadavky standardně kladené na 

disertační práce v tomto oboru. Doporučuji disertační práci k obhajobě. 

 

V Plzni, 16. srpna 2014                              Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. 


