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Posudek vedoucí diplomové práce

Předložená diplomová práce se zabývá muzikoterapií v předškolním 

speciálním vzdělávání a konkrétními hudebními aktivitami, které by měly

napomoci učitelům při jejich náročné práci ve speciálních mateřských školách.

Josef Nový v podstatě zachovává tradiční rozdělení práce na část 

teoretickou a praktickou. Kapitoly a podkapitoly, zvláště v teoretické části, by 

z důvodu přehlednosti bylo vhodnější soustředit do větších celků. Autor zde 

vymezuje nejednoznačně chápaný pojem muzikoterapie a s pomocí odborné, i 

cizojazyčné literatury hledá její nejvhodnější definici. Opírá se přitom i o své 

vlastní muzikoterapeutické a muzikantské zkušenosti. Přehledným způsobem 

seznamuje s dostupnou literaturou a konstatuje kvantitativně poměrně chudé 

zastoupení literatury určené předškolnímu speciálnímu vzdělávání. Autor pak 

stručně mapuje oblasti, ve kterých může muzikoterapie, zvláště v tomto 

věkovém období, účinně pomoci. Stejně stručně, avšak dostatečně 

charakterizuje druhy postižení v cílové výzkumné skupině.

Jádrem práce je výzkum, který autor prováděl ve speciální mateřské 

škole. Stanovil si cíle, a to jak dlouhodobé (pro pravidelně se opakující aktivity),

tak i dílčí (pro proměnlivé aktivity). Uvádění dlouhodobých cílů v heslovité 

formě v kapitole 8.1 a v obšírnější podobě v kapitole 10 se však jeví jako 

nadbytečné. Předmětem výzkumu byl vlastní ucelený a koncepčně jednotný 

blok muzikoterapeutických lekcí, výzkumnými metodami se stal experiment a 

pozorování. I když vyhodnocení prezentovaných aktivit v poměrně krátkém 

časovém úseku u klientů s různorodým a přitom závažným stupněm a druhem 

postižení není jednoduché, autor se o to pokusil prostřednictvím pozorování. 

Zaznamenal zde své vlastní postřehy i hodnocení asistentky. 

Domnívám se, že navrhované činnosti jsou užitečné a pro pedagogickou 

praxi přínosné. Je zřejmé, že autor má v této oblasti již určité zkušenosti a 

velkou snahu hledat nové náměty pro práci s postiženými klienty a že cítí 

potřebu podělit se o své zkušenosti s odbornou veřejností. K diplomové práci 

mám však i několik výhrad, které se týkají zvláště formální a jazykové stránky. 

K nedostatkům formálního charakteru patří nesrovnalosti v bibliografických 

citacích (chybějící číslo strany u přímé citace – s. 7, chybějící odkaz na citaci –



tamtéž, nejednotná podoba odkazů na citaci). K jazykovým nedostatkům patří 

velmi nedbalá a nepřesná interpunkce, používání hovorových výrazů, změny 

slovesného času v rámci jednoho odstavce, stylistické neobratnosti a drobné 

chyby v pravopisu (s. 28 - raný /nikoli ranný/ vývoj dítěte; s. 41 - děti…mohou 

být schopny/nikoli schopni). Výhrady lze zaujmout i vůči Závěru, který by neměl 

být anotací práce, ale shrnutím a zobecněním dosažených výsledků pro 

hudebně výchovnou praxi.

Otázky a poznámky k diskusi:

- Které odborné časopisy na tuzemském, případně zahraničním trhu se věnují 

muzikoterapii?

- Uvedená píseň Náš medvěd umí japonsky má velký tónový rozsah, který je pro 

předškolní věk zcela nevhodný.  Jak děti tuto píseň zvládly pěvecky?   

- Vyhodnocení jednotlivých aktivit je zpracováno z hlediska jednotlivých klientů. 

Bylo by možné porovnat práci a výsledky z hlediska obou skupin?

Předloženou diplomovou práci doporučuji k přijetí.
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