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PØEDMLUVA

Sál Lékaøského domu v Praze je v posledních nìkolika letech kromì jiného
i svìdkem pravidelných setkání skupiny lidí z celé republiky. Jsou v ní lékaøi, uèitelé,
sociální pracovníci a psychologové. A pøivádí je sem zájem o to, jak užívat léèivých
úèinkù hudby v terapii. Veèer se tøemi prezentacemi pak pokraèuje už neformální de-
batou, ve které je znát zaujetí pøítomných pro podivuhodnou schopnost hudby – vzít
èlovìka za ruku a mlèky ho vést ke koøenùm bytí, tam, kde je harmonie…

Na tìchto srazech mluvíme o metodách, vzorech a nových trendech v muzikotera-
pii, nìkdy o dávných obøadech s tancem u dunících bubnù… Muzikoterapie není
v Èechách novinkou. Pùsobila zde v tomto oboru øada osobností, v osmdesátých le-
tech vydávala Sekce muzikoterapie i kvalitní èasopis Muzikoterapeutické Listy.
V naší spoleènosti si však muzikoterapie dosud hledá své místo, tak jako i jiné meto-
dy smìøující k hlubším pravdám, pøestože „pravda všech vìcí je nám už vrozena, není
tøeba za pravdou jít, protože ji máme v sobì. Staèí jen procitnout a uvìdomit si svou
pravou pøirozenou podstatu. Hudba je nástrojem, jenž to umožní…“ (Sudo, 1997).

V øadì zemí je muzikoterapie dávno oficiálnì uznávána vládou, univerzitami a ve-
dením klinik. Dostává se jí hmotné a morální podpory. U nás je mnohdy trpìna
a uplatòuje se v této zemi èasto zvané „hudební velmoc“ nìkdy jaksi „naèerno“. Jsem
proto rád, že se objevuje na trhu tato kniha. Bere obor s úctou, jak je to ve vyspìlých
zemích obvyklé.

Autoøi jí vìnovali mnoho hodin obìtavé práce pøi výbìru materiálu, upøesòování
struktury a formulací. Hlavní èást autorského kolektivu tvoøí Jiøí Kantor, speciální
pedagog, otec myšlenky a velké èásti rukopisu, Matìj Lipský doplnil mnoho zajíma-
vých informací ze své disertaèní práce a praktických zkušeností, a Jana Weber, která
rovnìž pøipojila svùj díl z praxe a teorie osvojené na Karlovì univerzitì v Praze, na
studiích v USA i pøi práci muzikoterapeutky. Ke spoleènému dílu byl dále pøizván
Tomáš Procházka, autor pojednání o celostním pøístupu v muzikoterapii, a Katarína
Grochalová, která pøispìla poznatky ze švédské školy FMT. Na knize tito autoøi pra-
covali pìt let. Po jejím vydání bude pro nì muzikoterapie urèitì dál pøedmìtem hlu-
bokého zájmu a tématemmnoha vìcných i vzrušených debat, cílem cest… Jejich kniha
pøináší v pøehledné struktuøe cenné informace o podobách muzikoterapie v øadì zemí
Evropy, Austrálie, Ameriky Severní a Jižní. Píší o významných osobnostech oboru
a èeskou muzikoterapii zde uvádìjí do kontextu dìní ve svìtì.

Malé národy, stíhané èastìji nepøízní osudu, mají ve svém kulturním dìdictví
mnohdy krásnou hudbu. Ta jako by pro nì byla balzámem, jenž jim léèí rány. „Hudba
má sílu zachraòovat životy. Mnoha zoufalým lidem už hudba ukázala, proè dál žít…“
(Sudo, 2000). Má také sílu, která obrací na útìk vojska, a právì náš národ umìl tyto
vlastnosti hudby ve své historii docenit.

/ 15



Jasné a pøehledné èlenìní textu knihy svìdèí o dobré orientaci autorù v materiálu.
Mùžeme si tak v knize snadno najít, co právì potøebujeme, ať už téma hudební dia-
gnostika, vnitøní zdroje, osobnost muzikoterapeuta, terapeutický vztah nebo vývojová
specifika klienta. Skvìlým vodítkem pro orientaci našich muzikoterapeutù ve svìto-
vém kontextu jsou zde pøehledy významných osobností a hlavníchmodelù muzikote-
rapie v dnešním svìtì.

Autoøi se v mnohém opírají o dílo univerzitního profesora Kennetha Bruscii, uzná-
vaného terapeuta a pedagoga ze Spojených státù. Pùsobil na univerzitách ve Filadelfii
a jeho teze se dnes citují v mnoha zemích. K. Bruscia chápe muzikoterapii jako „in-
terpersonální proces, pøi kterém se využívají zkušenosti s hudbou za úèelem zlepšení,
stabilizace a znovuobnovení zdraví“ (Bruscia in Zeleiová, 2007).

Zdraví není jenom absence nemoci nebo poruchy, je to komplexní stav tìlesné, du-
ševní i sociální pohody (podleWHO, 2000), zatímco nemoc je porušením rovnováhy
organismu, èásti tìla, souhry orgánù a/nebo prožívání. Stavy zdraví a nemoci nejsou
ohranièeny ostøe; rùzní jedinci mají toto kolísání rùzné, mají i odlišnou úèinnost re-
gulaèních mechanismù. Zdraví je schopnost vést sociálnì a ekonomicky produktivní
život a je promìnlivé v èase.

Ve svìtle této definice lze vidìt, že mnozí zdraví jedinci nejsou tak docela zdrávi
a mnozí nemocní nejsou tak zcela nemocní. Bereme-li nemoc opravdu jako proces,
kterým se tìlo snaží získat zpìt rovnováhu, potom výraz „boj proti nemoci“ ztrácí
smysl. Léèí pøijetí, poznání a porozumìní zprávì, kterou nám nemoc pøináší…A zde
hraje hudba odedávna roli prostøedníka a mediátora mezi duší a tìlem. O dùvod víc,
proè vítáme na našem trhu knihu o terapii hudbou.

Vìøím, že se dostane také do rukou uèitelkám hudby, a zvláštì tìm, které marnì
hledají krásno vnì lidské duše. Antonín Sova napsal možná i pro nì svùj verš: „není
jiných svìtù, krom èlovìka“.

Dalšími reprezentanty nových cest jsou pro autory zakladatelé „Kreativní muziko-
terapie“ Paul Nordoff a Clive Robbins z USA. Jejich model je velmi humánní a plnì
koresponduje s dnešní realitou svìta. Svìtová konference etnoterapeutù, která se ko-
nala pøed èasem v Mnichovì, byla setkáním tzv. nedogmatických vìdcù z rùzných
univerzit Západu s léèiteli a šamany z rùzných zemí svìta. Charakterizovala ji tole-
rance a respekt k odlišnému. Cílem nebylo prosadit svùj pøístup, ale spoleènì hledat,
co léèí. V naší zemi jsme si ještì nedávno nedokázali ani pøedstavit pád vlády.

Podobnì si zatím neumíme pøíliš pøedstavit, že by nìkteré dlouho respektované
koncepty terapie mìly nahradit nové. Ale tak jako v technice, elektronice nebo v do-
pravì jde vývoj rychle vpøed, míøí k novým metodám i muzikoterapie. Vydání této
knihy je významným krokem k posílení prestiže oboru u nás. Kniha patøí k tìm publi-
kacím, ke kterým se èlovìk stále vrací, a hledá si v nich pøesné informace, odpovìdi
na otázky. Navazuje na tradici a otevírá se svìtu, zaèleòuje Èechy do mezinárodního
kontextu.

Polièka s novými tituly o muzikoterapii se plní, stále však zbývá pro budoucí autory
dost témat, která si zaslouží pozornost: terapeutický potenciál hudby romské a židov-
ské, písnì v terapii, systemická terapie a hudba. Rovnìž diskuse o tom, kdo je a kdo
není hudebním terapeutem, kdo smí a kdo nesmí léèit, je potøebná, nezabíhá-li až do
krajností (když nebudí dojem, že bez profesionálního výcviku, praxe a bez supervi-
ze by si èlovìk radìji nemìl sám vyléèit ani chøipku èajem). Život se pøíliš neøídí
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schématy a pro ty, kdo se nìkdy až ztrácejí ve spleti modelù, škol a -ismù, malý pøí-
bìh na závìr:

Sedìl jsem jednou na lince dùvìry v krizovém centru. Kolem pùlnoci zvonil telefon.
Volala mladá zdravotní sestra, že nemùže spát a že nechce dál žít. Vracela se jí myš-
lenka, že by mìla život opustit, a jako sestra mìla pøístup k lékùm. Vlastnì nevìdìla,
o èem mluvit, a pak si vzpomnìla, že jako malá hrála na kytaru – dostala ji od táty
k svátku. A tak jsme si chvíli spolu tiše do sluchátka zpívali, jen tak, pomalé písnièky
… a na houpavých tónech jsme nechali odplynout stesk, tíhu a beznadìj…

Muzikoterapie má mnoho metod, ale jednu podstatu: úctu k životu. V knize tato
podstata prosvítá mezi øádky, a pøeji proto této publikaci šťastnou cestu do obchodù,
škol, knihoven a ke ètenáøùm, tam, kde se muzikoterapie používá pøi práci s klienty;
s pacienty, kteøí nìkdy i za nás pociťují tíseò v tìle a zmatek, støety protikladù a kte-
rým je úzko na srdci… Ale vìdomí, že nìkde je øešení, je drží nad vodou. Potøebují
najít rovnováhu. V tom jim pomáhají barvy, uzemnìní a slunce, pøíroda … porozu-
mìní … a hudba… Tíseò se ztrácí a oni cítí svoje skuteèné pocity, svoje napojení na
lásku, oheò a na pøírodu, cítí velikou potøebu napojení na vesmírnou síť…

Ať tuto knihu bohynì hudby Hathor, Saraswatí i Afrodité na všech cestách provázejí…

Zdenìk Šimanovský, Praha 10. 4. 2009
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ÚVOD

Kniha Základy muzikoterapie je urèena všem zájemcùm z øad pomáhajících
profesí, rodièù, potenciálních klientù i široké veøejnosti. Pøi vytváøení textu knihy
jsme vycházeli z premisy, že èeskému zájemci o muzikoterapii chybí pøedevším uce-
lené a systematické uvedení do problematiky muzikoterapie. Z tohoto dùvodu jsme
se zamìøili na komplexní popis muzikoterapeutické teorie a praxe. Podrobnìjší
uvedení do specializovaných muzikoterapeutických modelù nebo oblastí muziko-
terapeutické problematiky by pøesahovalo rámec této knihy.

Napsat knihu, která by mapovala východiska i souèasnou podobu jakéhokoliv
oboru pomáhajících profesí, je pomìrnì ambiciózní plán. V oblasti muzikoterapie
navíc komplikuje celou situaci skuteènost, že teorie oboru je doposud neucelená,
mnohdy fragmentární, bez jasných hranic, které by urèovaly, kdy se o muzikoterapii
jedná, a kdy nikoliv. Kniha proto mùže pùsobit na nìkterých místech nekompaktnì,
útržkovitì, což pouze odráží aktuální stav muzikoterapie. Pøínosem tohoto popisného
pøístupu je rozmanitost pøedkládaných teorií a praktik, které mohou ètenáøi nejlépe
pomoci vytvoøit si pøedstavu o nesèetnýchmožnostech aplikace hudby v terapeutické
praxi.

Nyní konkrétnìji k nìkterým kapitolám. Kromì vytvoøení základního pøehledu
jsme vìnovali pozornost tématùm, která byla v døívìjších publikacích opomíjena
nebo zpracována pouze okrajovì – patøí k nim napø. etika a standardy, muzikotera-
peutický výzkum, fáze terapeutického procesu, muzikoterapie u jednotlivých typù
populace aj. Kapitoly typu „Vymezení muzikoterapie“ nebo „Muzikoterapie v nìkte-
rých zemích“ nabízejí aktualizaci a doplnìní informací uveøejnìných v døívìjších
pramenech o muzikoterapii. Obsáhlé pøílohy jsou urèeny pøedevším zájemcùm o po-
drobnìjší informace.

Již v úvodu bychom chtìli upozornit na nìkterá terminologická specifika.Muziko-
terapeutická terminologie je v cizojazyèné literatuøe mnohem bohatší než u nás a øada
bìžnì používaných termínù je zde neznámá. V pøípadech, kdy byl pøeklad nejasný
nebo se nabízelo více možností, napø. pøi pøekladu názvù muzikoterapeutických mo-
delù a technik, uvádíme v závorce pùvodní (vìtšinou anglický) termín. Pro oznaèení
adresátù muzikoterapeutických služeb v textu používáme obvykle oznaèení klient,
pokud si doslovný pøeklad nebo kontext nežádá jinak (pacient, žák apod.).

V nìkterých pøípadech bylo sporné psaní velkých písmen pøi pøepisu muzikotera-
peutických modelù a proudù. Velkými písmeny zaèínají všechny názvy, pokud se
jedná o registrovaný muzikoterapeutický model a termín vyjadøuje jeho jedineèný
název, napø. „Analytická muzikoterapie“, „Kreativní muzikoterapie“, „Øízená ima-
ginace a hudba“ a další. Malá písmena jsme ponechali pro termíny oznaèující urèitý
terapeutický proud, napø. „behaviorální muzikoterapie“, „psychoanalytická muziko-
terapie“, který udává stejná teoretická východiska pro øadu specifických modelù.
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Uvedeme-li potom za sebou termíny „psychoanalytická muzikoterapie“ a „Analytická
muzikoterapie“, pùsobí to zvláštnì, nejedná se však o chybu.

Potíže se skloòováním cizích pøíjmení jsme vyøešili následovnì: skloòujeme pouze
mužská jména, napø. Ruud, Bruscia, zatímco ženská pøíjmení necháváme v pùvod-
ním tvaru, napø. Alvin, Peters, Hanser. Nepoužíváme poèeštìné podoby tìchto jmen,
se kterými se mùžeme setkat v døívìjších publikacích o muzikoterapii, tedy Alvinová,
Petersová nebo Hanserová.

Vzhledem k velké terminologické nejednotnosti nejen u nás, ale také v zahranièí,
jsme v této knize vycházeli z muzikoterapeutické terminologie, kterou uvádí Kenneth
Bruscia v publikaciDefining Music Therapy. Tuto publikaci jsme proto jako výchozí
normu vybrali zámìrnì. Patøí totiž ke stìžejním studijním materiálùm mnoha muzi-
koterapeutických vzdìlávacích programù po celém svìtì. Knihu jsme se snažili sy-
stematicky roztøídit podle stìžejních kategorií a v každé kapitole definovat základní
pojmy tak, aby docházelo k terminologickým nedorozumìním co nejménì.

Závìrem si dovolíme ještì malou omluvu. Vývoj muzikoterapie v zahranièí o de-
sítky let pøedstihl vývoj v Èeské republice a vysoká úroveò muzikoterapie je v nìkte-
rých zemích patrná ve všech oblastech muzikoterapeutické teorie, praxe, odborné
pøípravy i výzkumu. Proto jsme se zde pøidržovali spíše zahranièního než domácího
pojetí muzikoterapie. Èeské muzikoterapeuty prosíme za prominutí – vìøíme, že to
pochopí!

Za kolektiv autorù Jiøí Kantor
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1. VYMEZENÍ MUZIKOTERAPIE
Jiøí Kantor

Kapitola Vymezení muzikoterapie otevírá problematiku muzikoterapie z hle-
diska její charakteristiky a definic. Pokouší se vymezit pole pùsobnosti muzikoterapie
a pøedstavit nìkteré možnosti klasifikace muzikoterapeutických pøístupù. Pojednává
také o povaze oboru muzikoterapie a jeho vztahu k pøíbuzným oborùm. Z tìchto oborù
jsme v dalších kapitolách vìnovali bližší pozornost speciální pedagogice, hudební
pedagogice, psychoterapii a medicínì.
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Obr. 1 Hudební komunikace na tabla (uprostøed) a djembe (vpravo)

-

Viléma Novotná (vnovotna@email.cz)



1.1 ZAØAZENÍ A POJEM MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je terapeutický pøístup z oblasti tzv. expresivních terapií.
Expresivní znamená, že tyto terapie pracují s výrazovými umìleckými prostøedky, kte-
ré mohou být svou povahou hudební, dramatické, literární, výtvarné nebo pohybové.
Podle nich se nazývají jednotlivé art terapeutické obory – muzikoterapie, arteterapie,
dramaterapie, psychodrama, biblioterapie a taneènì-pohybová terapie.

V zahranièí (zvláštì v anglicky mluvících zemích) je pro expresivní terapie rozší-
øený název umìlecké kreativní terapie (Art Creative Therapies) nebo jen terapie
umìním (Art Therapies). V Èeské republice semísto pojmu expresivní terapie nìkdy
používá oznaèení arteterapie v širším významu. Pøedpona art-, arte- je odvozena
z latinského ars – umìní. Arteterapií v užším významu se potom rozumí jeden
z oborù expresivních terapií, který se specializuje na terapeutickou aplikaci výtvar-
ných prostøedkù.

Pojem muzikoterapie má øecko-latinský pùvod. Øecky moisika, latinsky musica
znamená hudba; øecky therapeia, therapeineio, latinsky iatreia znamená léèit, ošet-
øovat, vzdìlávat, cvièit, starat se, pomáhat (Mátejová, Mašura, 1992). Pøekládá se
jako léèení nebo pomoc èlovìku hudbou. Kromì pojmu muzikoterapie se nìkdy po-
užívá také jeho èeský pøeklad „hudební terapie“.

V literatuøe se lze ojedinìle setkat také s pojmy muzikostimulace a muzikorehabilitace (Mátejová,
Mašura, 1992, Jesenský, 2000), které však významovì zahrnuje pojemmuzikoterapie. V ostatních
jazycích se pro oznaèení muzikoterapie používají následující termíny: v angliètinìMusic Therapy,
v nìmèinìMusiktherapie (ménì èastìji Musik Therapie), ve francouzštinì musicotherapie, ve špa-
nìlštinì musicoterapia, v italštinì musicoterapia, v holandštinì muziektherapie, v ruštinì muzy-
kal´naja tìrapija, ve švédštinì musikterapi, v dánštinì musikterapi, ve finštinì musiikkiterapiaa,
v norštinì musikkterapi a ve slovenštinì muzikoterapia.

1.2 OBECNÁ VÝCHODISKA MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie se rozvíjí ve vzájemné interakci s jinými vìdními obory, které
pomáhají utváøet teorii i praxi muzikoterapie. Muzikoterapie je podle K. Bruscii
(1998) transdisciplinární obor s nejasnì definovanými a neustále se mìnícími hrani-
cemi ve vztahu k ostatním oborùm. V nejtìsnìjším kontaktu je s obory:

Hudebními: hudební psychologie, hudební pedagogika, hudební sociologie, hu-
dební fyziologie, etnomuzikologie, dìjiny hudby, skladba, organologie (nauka
o hudebních nástrojích) apod. (viz Michels, 2000).

Psychologickými: obecná a vývojová psychologie, pedagogická psychologie, pato-
psychologie, sociální psychologie, psychofyziologie apod. (viz Atkinson a kol., 2003).

Psychoterapeutickými: hlubinná (analytická) psychoterapie, psychodynamická a in-
terpersonální psychoterapie, kognitivnì-behaviorální terapie, gestalt terapie, humanis-
tická psychoterapie apod. (viz Kratochvíl, 2002).
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Expresivními terapiemi: arteterapie, dramaterapie a psychodrama, taneènì-pohy-
bová terapie apod. (viz Èížková, 2005, Moreno, 2004, Šicková-Fabrici, 2002, Valenta,
2001).

Pedagogickými: obecná pedagogika, speciální pedagogika, didaktika apod. (viz Re-
notiérová, Ludíková a kol., 2003, Grecmanová, Holoušová, Urbanovská, 1997).

Medicínskými: neurologie, psychiatrie, fyzioterapie, geriatrie, fyziologie, anatomie,
pediatrie, somatopatologie apod. (viz Hugo, Vokurka, 2000).

Sociologickými: sociopatologie, sociologie skupin, sociologie rodiny, sociologie
výchovy apod. (viz Havlík, 1999).

Lingvistickými: teorie komunikace, psycholingvistika apod.

K výše uvedenýmoborùmbychommohli pøipojit ještì antropologii a technické obory.

Za povšimnutí stojí, že prvnímuzikoterapeutické koncepce ve 20. století navázaly na:

� rozsáhlý fyziologický výzkum úèinkù hudby;
� teorie psychoanalytické terapie (S. Freud) a analytické terapie (C. G. Jung);
� teorie behaviorální terapie.

V 50.–70. letech 20. století se objevila další vlivná teoretická východiska, napø. hu-
manistická a kognitivní psychologie, výzkum interakcí mezi matkou a dítìtem (Bunt,
2002), edukaèní a terapeutické programy speciální pedagogiky, fyzioterapie aj.

1.3 POVAHA MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapii lze definovat jako umìní, vìdecký obor nebo interpersonální
proces (Bruscia, 1998). Každá tato identita pøisuzuje muzikoterapii odlišné vlastnos-
ti: jako umìní je muzikoterapie spojena se subjektivitou, individualitou, kreativitou
a krásou. Jako vìdecký obor ji charakterizuje snaha o objektivitu, univerzálnost, re-
plikovatelnost a snaha o pravdivost. Jako interpersonální proces je spojena s dùvìr-
ností, empatií, komunikací, vzájemností a se vztahy mezi jednotlivými rolemi, které
terapeut i klient zaujímají bìhem muzikoterapeutického procesu.

Dále mùžeme rozlišovat muzikoterapii jako disciplínu a jako profesi. Muzikote-
rapie jako disciplína pøedstavuje organizovaný systém poznatkù skládající se z teorie,
praxe a výzkumu. V každé z tìchto tøí složek muzikoterapeutické disciplíny existuje
velká rozmanitost. Muzikoterapie jako profese oznaèuje organizovanou skupinu
lidí, kteøí používají stejný systém poznatkù ve svých profesích, ať už se jedná o kli-
nické pracovníky, uèitele (výcvikové lektory), supervizory nebo výzkumníky. Identita
muzikoterapie jako profese je spojena s profesními rolemi, tituly, odpovìdnostmi
a standardy (Bruscia, 1998).
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Dále uvidíme, že nelze podat jednotný náhled ani na samotnou hudbu nebo terapii –
dva základní fenomény, které muzikoterapie spojuje ve svém názvu. Následující text
mùže proto pouze pøedstavit nìkteré frekventované pohledy na vymezení celé pro-
blematiky.

1.4 MUZIKOTERAPIE V UŽŠÍM A ŠIRŠÍM VÝZNAMU

Mezi muzikoterapeuty v mnoha zemích se dlouhou dobu vedla diskuse týka-
jící se zaøazení a vymezení pùsobnosti muzikoterapie. Tato diskuse je u nás (stejnì
jako v mnoha dalších zemích) stále aktuální. Muzikoterapie byla døíve èasto defino-
vána jako psychoterapeutická metoda nebo jako pomocný prostøedek psychoterapie
(Mátejová, Mašura, 1992). K tomuto pojetí, které má výrazné spojení s psychoterapií
(popø. s psychologií a medicínou), je odkazováno jako k muzikoterapii v užším
významu. Jeho koøeny lze hledat ve vývoji muzikoterapie na evropském kontinentu.

Muzikoterapii v užším významu definuje Walther Simon „jako specifickou léèebnou psychote-
rapeutickou metodu, která – podle psychopatologických zákonitostí – užívá specifického hudebnì-
-komunikativního média receptivního i aktivního, aby docílila terapeutických efektù pøi léèení
neuróz, psychosomatických poruch a neuropsychiatrických onemocnìní“ (Pokorná, 1982).

Nezávisle na psychoterapii se rozvíjely muzikoterapeutické modely používané ve
speciální pedagogice („Orffova muzikoterapie“, „FMT-metoda“) nebo nìkterých
medicínských oborech („Vibroakustická terapie“). Mnohé z tìchto modelù dlouhou
dobu nebyly nebo nejsou z dùvodu užšího pojetí zaøazovány do oblasti muzikoterapie
(Skille, 1991, Hooper, 2002).

V souèasné dobì je ve vìtšinì zemí patrný posun k chápání pojmu muzikoterapie
v širším významu. Muzikoterapie v tomto pojetí integrovala zkušenosti s terapeutic-
kými aplikacemi hudby z pohledu mnoha rùzných oborù pomáhajících profesí – spe-
ciální pedagogiky, fyzioterapie, neurologie, ošetøovatelství, porodnictví, paliativní
péèe a dalších oblastí (Maranto in Wigram, Saperston, West, 2003, Nordoff, Rob-
bins, 2003). Adekvátní pøeklad pojmumuzikoterapie z tohoto pohledu již není pouhé
„léèení hudbou“, ale „pomoc hudbou èlovìku se zdravotními nebo edukaèními pro-
blémy“ (Americká muzikoterapeutická asociace, 1998).

Vymezení muzikoterapie / 23

Definování muzikoterapie jako uceleného oboru vyžaduje integraci vzájemnì
protichùdných elementù, které muzikoterapii pøisuzují její výše uvedené identity,
což pochopitelnì komplikuje snahy o jednotné vymezenímuzikoterapie. Seznámili
jsme se s identitami muzikoterapie jako vìdy, umìní a interpersonálního procesu
a muzikoterapie jako disciplíny a profese. Celá situace je však ještì složitìjší,
pokud zvážíme enormní odlišnosti v klinické praxi, kulturní specifika, transdis-
ciplinaritu oboru nebo velmi rychlý vývoj muzikoterapie, který je pøíèinou
mnoha neustálých promìn.



Juliette Alvin k tomu poznamenává: „Bylo by chybou myslet si, že muzikoterapie
je pøipojena ke zvláštním psychologickým a psychoterapeutickým školám. Vìtšina
muzikoterapeutù následuje již zavedené smìry, ale další vývoj sociální a vývojové
psychologie, behaviorální psychologie a dalších oborù pøispìl k rozšíøení koncepce
a uplatnìní muzikoterapie. Hudební technikymohou napøíklad ovlivòovat stav a cho-
vání èlovìka bìhem uèení, hudba dokáže zajistit vzájemné komunikaèní pùsobení
mezi pacientem a jeho okolím, mùže být také dùležitá ve vztahu k vývoji pacientovy
nemoci a koneènì mùžeme hudbu chápat jako sociální fenomén, který sblíží lidi z rùz-
ných sociálních skupin uvnitø spoleènosti“ (Alvin, 1984, s. 94).

V mnoha zemích, kde bylo døíve upøednostòováno pojetí muzikoterapie v užším
významu, dochází k osamostatnìní od psychoterapie a k rozvoji muzikoterapie jako
nezávislé profese, která integruje a aplikuje poznatkymnoha jiných oborù. Zmuziko-
terapie se stává nezávislá, mezinárodnì uznávaná profese rovnocenná s tradièními
medicínskými pøístupy.

1.5 ELEMENTY A VZTAHY V MUZIKOTERAPII

Døíve než pohlédneme na rùznorodost muzikoterapeutické praxe, musíme se
seznámit se základními elementy a vztahy, které jsou v práci každého muzikoterapeuta
pøítomné.Klient, hudba a terapeut (popø. také jiní klienti) – to jsou základní elementy
muzikoterapeutického procesu (Bruscia, 1991). Interakce mezi tìmito elementy vy-
tváøí z pohledu klienta vztahy na úrovních:

� klient – hudba;
� klient – terapeut;
� klient – klient.

Tyto vztahy jsou dynamické povahy a mají velký význam pro rozvoj terapeutického
procesu a dosažení terapeutické zmìny. Podrobnìji mohou být popsány jako:

Intrapersonální: vztahy mezi jednotlivými èástmi klientova self, napø. mezi jeho tì-
lem a emocemi, zrakovou a sluchovou reakcí, chováním a hudbou.

Intrahudební: vztahy uvnitø hudby klienta, napø. mezi rytmem a melodií, melodií
a doprovodem.

Interpersonální: nehudební vztahy mezi klientem a ostatními lidmi, napø. mezi cho-
váním klienta a pocity terapeuta, mezi tónem hlasu klienta a reakcí ostatních èlenù
skupiny.

Interhudební: vztahy mezi hudbou klienta a terapeuta, popø. mezi hudbou klienta
a jiných osob podílejících se na muzikoterapii, napø. rytmus hry klienta a skupinový
rytmus, melodie klienta a harmonie skupiny.

Environmentální: vztahy mezi klientem a prostøedím, ve kterém klient žije.
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Sociokulturní: vztahy hudební i nehudební povahy mezi klientem a komunitou, do
které náleží napø. sociální skupina, sociální organizace, etnická skupina, spoleènost,
kultura. (Bruscia, 1998)

1.6 KLASIFIKACE MUZIKOTERAPEUTICKÝCH
PØÍSTUPÙ

Jak již bylo øeèeno, muzikoterapie pøedstavuje zastøešující pojem pro rozma-
nité hudebnì-terapeutické pøístupy. Co je spoleèné všem tìmto muzikoterapeutickým
pøístupùm, se pokusil zodpovìdìt K. Bruscia (1998). Za základní podmínky muziko-
terapie považuje proces systematické intervence, vztah terapeuta a klienta, podporu
zdraví klienta, hudební zkušenost a vztahy, které se v terapeutickém procesu formují.
Tyto podmínky jsou zcela zásadní pro porozumìní muzikoterapii, proto o nich bude
podrobnìji pojednáno v pøíslušných kapitolách. Nyní nám staèí vìdìt, že kritéria pro
klasifikaci a systematizaci muzikoterapeutických pøístupù jsou vytváøena nejèastìji
na základì tìchto podmínek.

Hudba jako terapie (Music as Therapy):

� hudba má centrální postavení v terapeutickém procesu;
� terapeut zastává roli facilitátora, jehož úkolem je pomoci klientovi vytvoøit vztah

k hudbì a jejím terapeutickým vlastnostem;
� terapeutický vztah vytváøí kontext pro hudební zkušenost;
� typickým pøíkladem je „Kreativní muzikoterapie“ nebo „FMT-metoda“.

Hudba v terapii (Music in Therapy):

� v popøedí terapeutického procesu je terapeutický vztah, popø. jiný terapeutický
prostøedek;

� úkolem hudebních zkušeností je podpoøit vztah mezi terapeutem a klientem, popø.
úèinek jiných léèebných prostøedkù (napø. verbální diskuse);

� úkolem terapeuta je vyjít vstøíc potøebám klienta prostøednictvím takového tera-
peutického prostøedku, který je nejvhodnìjší v dané situaci (terapeutický vztah,
hudba aj.);

� typickým pøíkladem je „Analytická muzikoterapie“ nebo „Improvizaèní muzikote-
rapie dospìlých“.
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Základní rozdìlení pøístupù v muzikoterapii podle K. Bruscii odkazuje k tomu,
zda je primárním prostøedkem k dosažení terapeutické zmìny hudba (hudba jako
terapie), nebo vztah mezi terapeutem a klientem, popø. jiný terapeutický prostøe-
dek (hudba v terapii).



K. Bruscia (tamtéž) dále vymezil šest oblastí a ètyøi úrovnì muzikoterapeutické praxe.
Za oblasti muzikoterapeutické praxe považuje praktiky didaktické, medicínské, léèeb-
né (healing), psychoterapeutické, volnoèasové a ekologické. Mezi úrovnì muzikotera-
peutické praxe patøí úroveò pomocná, rozšiøující, intenzivní a primární. Podrobnìjší
popis této klasifikace je obsahem pøílohy A. Klasifikace podle K. Bruscii vychází
z tradic americké muzikoterapie. Podobných pokusù bychom však ve svìtì mohli na-
jít více. V pøíloze B uvádíme pro srovnání model pìti zpùsobù práce podle holandské
muzikoterapeutické školy Henka Smeijsterse1.

1.7 CHARAKTERISTIKA A DEFINICE MUZIKOTERAPIE

Z analýzy souèasných definic vyplývají tyto charakteristické znaky muziko-
terapie:

� využívá hudební zkušenosti. Tato hudební zkušenost mùže zahrnovat hudbu, hu-
dební elementy a podle nìkterých definic také pouhý zvuk;

� po klientech není požadováno hudební vzdìlání nebo pøedešlé hudební zkušenosti;
� hudba má neverbálnì komunikaèní, strukturální, emocionální, kreativní a estetic-

ké kvality;
� muzikoterapie není autoterapie – vždy zahrnuje osobnost klienta i terapeuta a je-

jich vzájemný vztah;
� mìla by být provádìna kvalifikovaným a kompetentnímmuzikoterapeutem. Poža-

davky na profesionální pøípravu muzikoterapeutù definují ve vìtšinì zemí muziko-
terapeutické asociace;

� muzikoterapie má své indikace i kontraindikace. Je využívána u širokých vrstev
populace nejrùznìjších vìkových skupin, sociokulturního zázemí, specifických
potøeb a schopností;

� muzikoterapeutická zkušenost mùže vyvolat pozitivní zmìny ve všech dimenzích
lidského organismu;

� muzikoterapie je využívána k naplnìní nejrùznìjších tìlesných, emocionálních,
kognitivních, sociálních nebo spirituálních potøeb klientù;

� muzikoterapeutické cíle jsou oznaèovány jako nehudební cíle a zahrnují rozsáhlou
oblast terapeutického pùsobení, do které náleží léèba, uèení, rozvoj sociálních in-
terakcí a komunikace, sebevyjádøení, motivace, zvládání bolesti a stresu, zvýšení
kvality života, osobnostní a spirituální rozvoj aj.;

� muzikoterapie mùže být realizována za rùzných uspoøádání terapeutické situace
(individuální nebo skupinová terapie, aktivní nebo receptivní…);

� mnohé definice muzikoterapie zdùrazòují rozvoj terapeutického vztahu prostøed-
nictvím spoleènì sdílených hudebních zkušeností a hudební komunikace;

� muzikoterapie je systematický proces (nikoliv jednorázový), který zahrnuje dia-
gnostiku, terapeutickou intervenci a evaluaci2;
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� muzikoterapeuti pracují v široké nabídce institucí, která zahrnuje medicínská, vzdì-
lávací, psychiatrická, gerontologická a nápravná zaøízení i soukromou praxi;

� muzikoterapie je podmínìna kulturnì. V každé zemi nacházíme nìkteré jedineèné
muzikoterapeutické praktiky, existuje specificky zamìøený výzkum. Odlišnosti
v národní i mezinárodní muzikoterapeutické praxi jsou považovány za dùležitou
a zdravou vlastnost muzikoterapeutické profese (Maranto in Saperston, Wigram,
West, 2000);

� pro muzikoterapii jako organizovanou profesi je charakteristická existence muzi-
koterapeutických asociací a spoleèností, které se starají o zavádìní a dodržování
standardù pro odbornou pøípravu, profesionální chování terapeutù v praxi a celko-
vý rozvoj muzikoterapie.

Znaèné interkulturní odlišnosti muzikoterapeutické praxe znemožòují vytvoøení jedi-
né a obecnì pøijímané definice muzikoterapie. Mezinárodnì akceptovaná je definice
Svìtové federace muzikoterapie z roku 1996:

K dalším významným definicím muzikoterapie patøí následující:

„Muzikoterapie je klinické a evidované využití hudební intervence k naplnìní individuálních cílù
v prostøedí terapeutického vztahu akreditovaným odborníkem s ukonèeným schváleným progra-
mem muzikoterapeutického vzdìlání“ (Americká muzikoterapeutická asociace, 2005).

„Muzikoterapie je systematický proces intervence, bìhem nìhož terapeut pomáhá klientovi
podpoøit zdraví za použití hudebních zkušeností a vztahù, jež se prostøednictvím hudebních prožitkù
vytvoøí jako dynamické síly zmìny“ (Bruscia, 1998, s. 20).

„Muzikoterapie je dovedné užití hudby a hudebních elementù akreditovanýmmuzikoterapeutem
za úèelem rozvoje, udržení nebo znovuobnovenímentálního, fyzického, emocionálního a spirituálního
zdraví. Hudba má neverbální, kreativní, strukturální a emocionální kvality, které jsou aplikovány
v prostøedí terapeutického vztahu k usnadnìní kontaktu, interakce, sebeuvìdomìní, uèení, sebevy-
jádøení, komunikace a osobnostního rozvoje“ (Kanadská asociace pro muzikoterapii, 2003).

Pojednání vìnované definování muzikoterapie lze vìcnì uzavøít citací K. Bruscii:
„Muzikoterapie je pøíliš široká, aby mohla být definována nebo obsažena jednodu-
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„Muzikoterapie je použití hudby a/nebo hudebních elementù (zvuku, rytmu, me-
lodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu
v procesu, jehož úèelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, uèení, pohyb-
livost, sebevyjádøení, organizaci a jiné relevantní terapeutické zámìry za úèelem
naplnìní tìlesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potøeb.
Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál a/nebo obnovit funkce jedince tak,
abymohl dosáhnout lepší intrapersonální nebo interpersonální integrace a následnì
také vyšší kvality života prostøednictvím prevence, rehabilitace nebo léèby.“

2 V pøípadì jednorázových aktivit mluvíme o muzikoterapeutických službách, které však nejsou definovány jako
terapie (Bruscia, 1998).



chým modelem, pøístupem, metodou, klientelou, teorií, metodou teoretizování nebo
výcvikovým programem. Nemùže být taktéž omezena pouze na urèitou úroveò praxe.
Muzikoterapie má kolektivní identitu, která obsahuje a pøekraèuje individuální iden-
titu všech praktikujících muzikoterapeutù“ (Bruscia, 1998, s. 261). To znamená, že
muzikoterapie „nemùže být dále definována podle toho, co já nebo ty dìláme, ale
podle toho, co dìláme my všichni“ (tamtéž, s. 263).
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2. MUZIKOTERAPIE A HUDEBNÍ PEDAGOGIKA
Matìj Lipský, Jiøí Kantor

Hudební vìda, hudební pedagogika i muzikoterapie se zabývají z rùzných
pohledù studiem hudby. Mezi obory hudební vìdy, které mají blízký vztah k muziko-
terapii, øadíme hudební psychologii, hudební sociologii, hudební teorii, etnomuziko-
logii a další. Zvláštní propojení však najdeme pøedevším mezi muzikoterapií a hu-
dební pedagogikou – ta je zpravidla „považována za samostatnou disciplínu; zabývá
se cíli, metodami a problémy hudební výchovy na všech stupních škol i mimo školu“
(Michels, 2000, s. 13). Hudební pedagogika i muzikoterapie se snaží vlastním speci-
fickým zpùsobem pomoci klientùm rozvinout jejich plný potenciál.
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Obr. 2 Hra na djembe a metalofon



2.1 ROZDÍLY MEZI MUZIKOTERAPIÍ A HUDEBNÍ
PEDAGOGIKOU

Vymezení rozdílù a autenticity obou oborù (pøedevším muzikoterapie) se
vìnovala øada autorù. Nìkteøí z nich pøitom poukazují na obtíže, které tyto snahy do-
provázejí.

Josef, Probst a Moog upozoròují na skuteènost, že hudební pedagogiku a muzikoterapii není možné
pøísnì a jednoznaènì oddìlovat, aèkoliv jejich krajní póly charakterizují velké rozdíly (Mátejová,
Mašura, 1992). Mnoho muzikoterapeutù bylo pùvodnì uèiteli hudby a hudební výchovy. Nìkteøí
muzikoterapeuti, kteøí pracují v bìžných i speciálních školách, si dokonèují dodateènì hudebnì-
-pedagogické vzdìlání, aby mohli naplnit celý úvazek (Bunt, 2002). Mnoho uèitelù hudební vý-
chovy vyuèuje zpùsobem orientovaným na klienta, který je velmi blízký muzikoterapii. V USA
bylo do nedávné doby studium hudební pedagogiky i terapie souèástí muzikoterapeutických vzdì-
lávacích programù.

Pøes obtížnost odlišení obou profesí však lze vymezit nìkteré podstatné rozdíly.
Základní rozdíly mezi hudební pedagogikou a muzikoterapií z hlediska specifik pro-
cesu, struktury, vztahu, cíle, hudby a odborných kompetencí shrnuje tabulka 1. Tyto
rozdíly jsou formulovány velmi obecnì a, jak již bylo uvedeno, nemusí být v praxi
pøíliš zøetelné. Závisí pøedevším na zpùsobu práce konkrétního muzikoterapeuta
nebo uèitele.

Tab. 1 Rozdíly mezi hudební výchovou a muzikoterapií

Hudební pedagogika Muzikoterapie

Proces/produkt dùležitý je pøedevším produkt dùležitý je proces i produkt

Struktura naplnìní pøedem dané struktury prostor pro individuálnì vytvo-
øenou strukturu

Vztah vztah uèitel – žák terapeutický vztah

Cíl cíle hudební povahy cíle nehudební povahy

Hudba estetické kvality hudby terapeutické kvality hudby

Odborné kompetence požadavky na pøípravu uèitele požadavky na pøípravu terapeuta

Cílem hudební pedagogiky je rozvoj hudebních dovedností a znalostí o hudbì. Muzi-
koterapeuti si osvojují holistický pøístup ve vztahu ke klientùm a zamìøují se na cel-
kové zlepšení kvality jejich života. Rozvoj hudebních dovedností v muzikoterapii je
vedlejším, aèkoliv ne bezvýznamným výsledkem práce s klientem. Hudba zde vystu-
puje spíše jako prostøedek než cíl.

Muzikoterapie je mnohem více orientována na samotný proces, jeho dynamiku
a rozvoj vztahu s klientem. Terapeutický proces i jeho produkt mohou mít pro klienta
významnou terapeutickou hodnotu. V muzikoterapii je mnohem ménì dùležitá este-
tická hodnota výsledných produktù, které klient vytváøí. Pro dosažení žádoucí zmìny

30 / Základy muzikoterapie



využívá muzikoterapie širší spektrum pùsobících sil než hudební pedagogika. Také
vztah terapeut – klient je v nìkterých aspektech odlišný od vztahu uèitel – žák. Tera-
peut nemùže napø. klienta zkoušet takovým zpùsobem jako uèitel žáka. Terapeutický
vztah je dùvìrnìjší, osobitìjší, ale také snadnìji zneužitelný. Z uvedených rozdílù vy-
plývají dále odlišné požadavky na odbornou pøípravu muzikoterapeutù a uèitelù hu-
dební výchovy. Jako pøíslušníci profese jsou muzikoterapeuti vázáni jinými etickými
pravidly než uèitelé.

Nyní mùžeme shrnout nìkteré rozdíly mezi edukací a terapií, které uvádí K. Brus-
cia (1998). Tìchto rozdílù si lze povšimnout i tam, kde se práce muzikoterapeutù
a pedagogù výraznì pøekrývá:

� odlišné cíle (získávání nových vìdomostí pøedstavuje v terapii prostøedek sloužící
k podpoøe zdraví);

� v edukaci mají vìdomosti, dovednosti a postoje urèené k osvojení obecnou pova-
hu, v terapii jsou jedineèné pro každého jedince (osobní nebo autobiografické)
s ohledem na schopnost adaptace jedince. Edukace zprostøedkovává žákùm zna-
losti o svìtì, terapie poskytuje náhled na vlastní zpùsob bytí v tomto svìtì;

� podle Henriette Bloch (tamtéž) je využití didaktických praktik v terapii sebezkuše-
nostní a sebereflektující;

� vztah terapeut – klient je odlišný od vztahu uèitel – žák v odpovìdnosti jednotli-
vých rolí, úrovni dùvìrnosti, dynamice i kontextu.

Podle R. B. Alley spoèívá role muzikoterapeutù v odstraòování individuálních potíží,
které brání handicapovaným klientùm plnì se úèastnit a mít prospìch z edukaèních
pøíležitostí (Bunt, 2002).

Zpìtnì nabízí muzikoterapie možnost reflektovat vývoj hudby z klinického pohledu,
v jehož rámci dochází ke spontánnímu vytváøení hudby hudebnì neškolenými lidmi.
Jejich improvizace jsou do znaèné míry osvobozeny od zabìhnutých konvencí
a pøedstav o hudební estetice. Empirie muzikoterapeutù podává mnoho cenných
praktických zkušeností z oblasti hudební pedagogiky i hudební psychologie a nabízí
možnost obohacení pøedmìtu hudební výchova na bìžných školách.

Také v další podkapitole se budeme vìnovat vztahu mezi muzikoterapií a hudební
pedagogikou. Budou nás zajímat pøedevším zpùsoby, jak muzikoterapie využívá po-
znatky a zkušenosti hudební pedagogiky ve své vlastní praxi.
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Aèkoliv jsme se doposud vìnovali pøedevším vymezení rozdílù mezi hudební pe-
dagogikou a muzikoterapií, musíme taktéž zdùraznit, že muzikoterapie je neroz-
luènì spjata s vývojem hudby amusí jej i nadále reflektovat. S promìnami hudební
kultury jsou kladeny nové požadavky na muzikoterapeuty, napø. v pøípadì novìj-
ších hudebních žánrù, které jsou sdílené generací dnešních dìtí a dospívajících
mladých lidí.



2.2 HUDEBNÌ-PEDAGOGICKÉ INSPIRACE PRO
MUZIKOTERAPII

Velmi èasto se v poslední dobì objevují názory, že nìkteré metody hudební
pedagogiky jsou muzikoterapií. S tìmito názory se lze setkat u laické veøejnosti
i u nìkterých odborníkù. Rádi bychom se v této kapitole daného tématu dotkli. Pøedsta-
víme hudební pedagogiku z hlediskametodik Carla Orffa, ZoltánaKodályho, Shinichi-
ho Suzukiho a Emile Jaquese Dalcroseho. Budeme se vìnovat také jejich významu
pro muzikoterapii. Tyto hudebnì-pedagogické metody zanechaly v muzikoterapii
své stopy, avšak pouze jako inspirace. Není v nich primárnì urèený terapeutický cíl,
a pøestože mohoumít terapeutický efekt, nelze je považovat za samostatné muzikote-
rapeutické modely, ale kvalitní hudebnì-pedagogická východiska pro terapeutickou
praxi.

2.2.1 ORFFÙV SCHULWERK

Nìmecký skladatelCarl Orff se prostøednictvím svého Schulwerku pokusil o moder-
nizaci hudební pedagogiky. Do zkušenosti s hudbou zapojil všechny výrazové složky
hudebního projevu. Na rytmickém podkladì propojil verbální, vokální a instrumen-
tální komponenty s pohybem. Pomocí specifických výrazových prostøedkù umožnil
aktivní zapojení dítìte do hudebnì-pedagogického procesu.

C. Orff (1969) uvádí, že jeho pøístup nevznikl podle pøedem pøipraveného plánu.
Reagoval na dobové myšlenky na poèátku 20. let 20. století. Hudební stránka výuky
se proti dosavadnímu zpùsobu musela zmìnit.

Od jednostranného zamìøení na harmonii pøesunul tìžištì na rytmus. Tento krok
vedl pøirozenì k preferenci rytmických nástrojù. Pokusil se o aktivaci žákù vlastním
muzicírováním, tzn. rytmickou improvizací a vytváøením vlastní hudby nebo hudeb-
ního doprovodu ke známým skladbám. Hledal pro nì takové hudební nástroje, které
by byly jednoduché, rytmické, lidskému tìlu blízké a snadno zvládnutelné.

Na základì tohoto hledání pozdìji sestavil vlastní instrumentáø, tzv. Orffùv in-
strumentáø, který je i v dnešní dobì velmi úèinný, a setkáme se s jeho využitím nejen
v hudební pedagogice, ale i ve vìtšinì muzikoterapeutických programù (viz kapitolu
9.4.3).

C. Orff se snažil dovést své žáky k tomu, aby sami dokázali najít svùj rytmus, svou
hudbu a vytvoøili hudební doprovod k pohybu. Na základì jednotlivých improvizací
žáci získávali schopnost spontánního, osobitého hudebního projevu.

Schulwerk chce pomocí elementárních cvièení pøiblížit žákùm prasíly a pratvary
hudby ve své bazální podobì. Není zde narušena èistá potøeba projevu dítìte a dochá-
zí k jednotì zvuku, pohybu a hlasu. Tato elementárnost vychází ze základního spojení
hudby s pohybem, tancem, øeèí a rytmu s èlovìkem. Jde o hudbu, do níž jsme vtaženi
jako její tvùrci, kterou musíme sami zahrát, nejen pasivnì poslouchat. Vzniklá ele-
mentární hudba je srozumitelná a odpovídá povaze dítìte.Tímto zpùsobem se rozvíjí
jemná i hrubá motorika, ale také fantazie, spontaneita a kreativita. Vše, co dítì zažije,
co je v nìm probuzeno a dále rozvíjeno, je cenným základem pro jeho další psychický
i fyzický vývoj.
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Schulwerk se s úspìchem používá nejen u bìžné dìtské populace v rámci hudební
výchovy na školách a v hudebních kroužcích, ale i v jednotlivých oblastech speciální
pedagogiky.

Se jménem Carla Orffa je èasto mylnì spojována „Orffova muzikoterapie“. Tento
kreativnì koncipovaný muzikoterapeutický model vytvoøila Gertrude Orff na zákla-
dì zkušeností s aplikací základních principù Orffova Schulwerku pøi klinické práci
u dìtí se specifickými potøebami (viz kapitolu 13.2).

2.2.2 KODÁLYHO METODA

Maïarský hudební skladatel, hudební pedagog a etnomuzikolog Zoltan Kodály vy-
šel z myšlenky, že ne každý èlovìk je muzikální, pøesto si mùže nìkteré hudební do-
vednosti osvojit. Mìl by totiž mít možnost projít specifickou hudební výukou, která
je podobná procesu uèení pøi osvojování mateøského jazyka. Kodály pro tyto úèely
vytvoøil a rozpracoval hudební studijní plán, který obsahoval øadu postupných krokù
a umožòoval vìtší prùnik do svìta hudby. V jeho hudebnì-pedagogické koncepci se-
hrává dominantní roli maïarský folklor.

V Kodályho metodì pøedstavuje hudební vzdìlávání dìtí a adolescentù nenahradi-
telnou a nezastupitelnou èinnost vedoucí k rozvoji jejich osobnosti. Ta musí být roz-
víjena od nejranìjšího vìku až po dospìlost. Východiskem Kodályho koncepce byla
nejen lidová píseò, ale i tanec. Podobnì jako C. Orff, chápe Z. Kodály hudební vý-
chovu jako souèást múzických èinností spojených s hrou na jednoduché hudební
nástroje, taneèním projevem a pøedevším zpìvem. Od poèátku, kdy dítì pøicházelo
do kontaktu s hudbou, se zabýval i výukou not. Pokud byly dìti ve vìku, kdy ještì
nechápaly symbolické zastoupení jednotlivých tónù notovým zápisem, používal
náhradní techniky. S jejich pomocí naznaèoval prùbìh melodie napø. tvarem a polo-
hou ruky, tzv. signály rukou.

Z. Kodály se snažil vést dìti tak, aby zvládly rytmicky každý hudební útvar døíve,
než zaènou s jeho intonováním. Využíval tleskání, dechová cvièení, hudebnì-pohy-
bové hry, ètení not, rytmické znaèení a pøedevším zpìv a další druhy vokalizace.

Z. Kodály zdùrazòoval optimalizaci pomìru solmizace, mechanického uèení a vnitø-
ního sluchu, díky èemuž pak dochází k nervosvalové koordinaci (èinnost hlasivek pøi
zpìvu) a její regulaci (kontrola sluchem) na základì jemného vjemu a pøesnìjších
pøedstav o tvorbì zvuku a tónù. Rozvíjí se tak pozornost, fantazie, pamìť a posiluje se
rytmiènost projevu (Mihule, Kovaøík, 1989).

Na základì Kodályho metodiky se rozvíjely nejen hudební schopnosti, ale i øeèové
a jazykové dovednosti. Øada výzkumù prokázala, že na školách s rozšíøenou hudební
výukou byly u žákù prokazatelnì lepší výsledky také v jiných pøedmìtech (Mihule,
Kovaøík, 1989). Objevily se lepší výsledky napø. v matematice, zemìpisu i tìlesné
výchovì.

Podle Z. Kodályho (in Peters, 2000) si každý èlovìk mùže zvnitønit hudbu a by-
tostnì ji prožít. Hudba v sobì totiž obsahuje nosný estetický i motivaèní prvek, který
je tolik potøebný pro jakékoliv uèení. Dùsledná a pøesná struktura hudebního vyuèová-
ní tvoøí dobrý základ pro rozvoj dalších hudebních i nehudebních dovedností. Jednotli-
vé kroky hudební výuky se musí postupnì rozdìlit podle vývojového hlediska tak,
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aby dodávaly jistotu v procesu uèení a pøedávaly zkušenosti, které následnì podporují
úspìšnost samotného vývoje, stejnì jako uèení v jiných než hudebních oblastech.

Na konci 50. let 20. století upravila pro americkou dìtskou populaci Kodályho pøí-
stup Mary Helen Richardson. Dostal název Vzdìlávání prostøednictvím hudby
(Education Through Music, ETM). M. H. Richardson musela celou pùvodní metodiku
upravit pro potøebu americké kultury a vyjít z tamních písní. Do úprav zahrnula pøe-
devším charakteristické rytmy a melodie z americké folkové scény, která je diamet-
rálnì odlišná od maïarského folkloru. Poté navštívila Z. Kodályho a do této metody
zahrnula jeho poznámky a pøipomínky. V ETM vyšla ze základù Kodályho metodiky
a zamìøila se pøedevším na vývoj hudebních schopností v rámci ontogeneze. Pøed
složitými úkony (napø. uèení not) se snažila dìti vést ke spoleènému zpìvu, poslechu
hudby a posilovala jejich motivaci pomocí hudebních her (Bennett, 1987).

Využití Kodályho metody a ETM v muzikoterapii
J. S. Peters (2000) uvádí, že Kodályho metodika i ETM se staly dùležitou inspirací
pro edukaèní a podpùrnì-rehabilitaèní muzikoterapii. Podle W. Lathom (1974) jsou
dùležité pøedevším Kodályho imitaèní techniky, které obsahují již zmínìné signály
rukou (hand signals – typické jsou pohyby prstù, otáèení zápìstí a jiná cvièení na po-
sílení extenze a flexe). Tyto signály vnášejí do spoleèné hudební zkušenosti vizuální
a kinetický prvek, který se využívá napø. pøi práci s dìtmi se sluchovým nebo s tìles-
ným postižením. Pro dìti, jimž jejich motorické postižení znemožòuje užívat signály
rukou, byly vytvoøeny signály paží.

Podle J. S. Peters (2000) se takto inspirovaná muzikoterapie úspìšnì aplikuje také
u dìtí s poruchami uèení. Zejména techniky vycházející z propojení vývoje hudeb-
ních a jazykových schopností s dùrazem na budování sluchových dovedností zlepšují
pozornost, rozvíjejí rytmické schopnosti, prostorovou orientaci a postupnì prohlubují
i další dovednosti dùležité pro nácvik ètení a psaní.

2.2.3 SUZUKIHO METODA

Japonský pedagog Shinichi Suzuki vytvoøil hudebnì-pedagogickou metodu odvo-
zenou, podobnì jako u Z. Kodályho, od vývojového procesu uèení se mateøskému ja-
zyku. Jak sám uvádí, dìti se uèí rodný jazyk na základì zájmu o slyšené zvuky øeèi,
které je neustále v jejich okolí obklopují. Podobnì mohou rozvíjet svùj zájem o hudbu,
jsou-li obklopeny hudebními vlivy (Suzuki, 1969).

S. Suzuki vìøil, že se všichni lidé rodí s hudebními schopnostmi, které mohou roz-
víjet, pokud jsou v pøíznivém prostøedí s dostatkem adekvátní a opakované hudební
stimulace. Jeho metoda se tedy snaží v lidech rozvíjet hudební schopnosti již od nej-
ranìjšího vìku.

U dìtí od narození do tøí let vìku používal receptivní programy, které zahrnovaly
poslech živé hudby hrané napø. na housle, piano, violoncello, harfu nebo flétnu. Po-
stupnì pøecházel k vlastní výuce hry na hudební nástroje. Zpoèátku šlo o výuku za-
loženou na imitování slyšeného. Používal k tomu nejrùznìjší hry a cvièení, ale také
aktivity, pøi kterých dìti hrály na hudební nástroje. Na rozdíl od Z. Kodályho ètení
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not odkládal na dobu, kdy bude dítì technicky dobøe ovládat svùj nástroj. Takto se-
znamoval dìti s hudbou, vše neustále opakoval a postupnì do výuky zapojil i rodièe.

Suzukiho metoda rozvíjí vztah k životu, ve kterém vzniká pocit úspìšnosti, sebe-
vìdomí a je minimalizována konkurenèní soutìživost. Zamìøuje se na dítì, nikoliv na
jeho výkonnost. Uèení je provádìno v bezpeèném a známém prostøedí. Tyto charak-
teristiky se následnì odrazily i vmuzikoterapii, pøedevším v aplikaci Suzukihometody
v oblasti speciální pedagogiky (Peters, 2000).

S. Suzuki (1969) upozoròoval na skuteènost, že jeho metoda výuky hry na housle
s trpìlivou a stálou aplikací mùže pomoci studentùm s tìlesným postižením zlepšit
svalovou èinnost, uvolnit svalové napìtí a rozvinout motorickou kontrolu. Rovnìž
uvedl nìkolik pøíkladù výuky hry na housle u nevidomých studentù. S. Suzuki vidìl,
že nevidomé dìti nebo dìti s tìlesným postižením dokázaly rozvinout své hudební
schopnosti stejnì dobøe jako dìti bez postižení. To mìlo být inspirující pro budoucí
pedagogy, kteøí mohli aplikovat jeho metodu u dalších dìtí s nejrùznìjšími druhy po-
stižení, vèetnì postižení sluchu. Muzikoterapie inspirovaná Suzukiho metodou je
úspìšnì používána u klientù s poruchami zraku, se specifickými poruchami uèení
a u lidí chronicky nemocných. J. S. Peters (2000) uvádí, že aplikace této metody
u dìtí se zrakovým postižením je jakýmsi pøedstupnìm pro studium Braillovy hudby.
Navíc se èasto provádí ve skupinì, kdy se na hudebním podkladì rozvíjí interakce
mezi všemi zúèastnìnými, a zabraòuje se tak sociální izolaci.

Muzikoterapie a Suzukiho pedagogika na sebe navazují, vzájemnì se doplòují, in-
spirují a rozvíjejí. Shinichi Suzuki ve spolupráci s Hitomi Tatenou je také tvùrcem
muzikoterapeutického modelu „Asthma Music“ (viz 13. kapitolu).

2.2.4 DALCROSEHO EURYTMIKA

Švýcarský hudební pedagog Emile Jaques Dalcrose je známý jako tvùrce specifické
hudebnì-pohybové metody, pro kterou se používá název Eurytmika. Tato metoda je
zamìøena na pøirozený pohyb, který koresponduje s rytmem hudby.Pohyb a tanec se
stávají hlavní dominantou v procesu uèení. Dochází tak k internalizaci hudebních
vjemù a zákonitostí prostøednictvím pohybu a k rozvoji jednotlivých hudebních i ne-
hudebních dovedností.

Dalcroseho systém vychází z pøesvìdèení, že k pochopení hudební skladby z hle-
diska žáka-instrumentalisty patøí nejen sféra sluchu, ale také tìla. Jedná se o tìlesné
prožitky vycházející z rytmických pohybù a nervosvalové koordinace. Tìlo má roli
prostøedníka mezi jednotlivými tóny, myšlením a emocemi. Dítì by se mìlo ve škole
nejen uèit správnì zpívat a slyšet, ale také hudebnì myslet a rytmicky se pohybovat
(Mihule, Kovaøík, 1989).

Eurytmika obsahuje systém cvièení, který za pomoci tìlesných pohybù rozvíjí po-
ciťování rytmu a umožòuje splynutí s frázováním jednotlivých skladeb. Vždy sleduje
tøi složky, pøièemž dùraz je kladen na první dvì:

� složka tìlesná (pohybová);
� složka kognitivní;
� složka emoèní.
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E. J. Dalcrose zdùrazòuje experimentální pohyby vznikající na základì kognitivních
procesù. Pøi eurytmických cvièeních dochází kmobilizaci myšlení, tìlesných pohybù
a osobních prožitkù. Vše následnì pøispívá k procesu uèení. Dùležité jsou i prožitky,
které dítì získává bìhem hudební zkušenosti. Dítì jedná a reaguje pøi hudebnì-
-rytmických hrách a dalších rytmicko-pohybových aktivitách urèitým zpùsobem,
který se poté transformuje do dalších uèebních sfér.

E. J. Dalcrose (1905) vytvoøil na základì svých myšlenek plán pro reformu hudební
výchovy ve Švýcarsku. Ten zahrnoval:

Rozvoj rytmického cítìní: rytmické cítìní musí u dìtí vycházet pøedevším z pohy-
bových aktivit. VDalcroseho systému hudebnì-pohybových technik a cvièení se pro-
pojují tìlesné pohyby s elementárními rytmy. V èeské literatuøe se kromì termínu
Eurytmika setkáváme rovnìž s pojmem Rytmická gymnastika.

Receptivnì-aktivní hudební programy: receptivní (tj. poslechové) techniky musí
pøecházet do aktivních èinností (pohybové hry, tance, cvièení) a do aktivního posle-
chu (souèinnost psychiky). Tyto programy podporují a rozvíjejí i vnitøní sluch a slu-
chovou citlivost.

Technika improvizace: uèitel má individuálnì rozvíjet osobnost dítìte a podporovat
jeho tvùrèí potenciál, k èemuž slouží hudební a pohybová improvizace.

Dalcroseho systém kromì Eurytmiky obsahuje i další metody, napø. sluchový trénink,
solmizaèní zpìv (sloužící k rozvoji vnitøního slyšení) a již uvedené improvizace. Z to-
hoto základu vychází i muzikoterapie ovlivnìná Dalcroseho systémem. Improvizaèní
techniky pøedstavují základ pro modernì koncipované kreativní muzikoterapeutické
modely a zahrnují improvizace prostøednictvím pohybù, øeèi, písní a hry na hudební
nástroje. Cílem je probuzení spontaneity, kreativity a svobody, stejnì jako rozvoje
vnitøního slyšení, prohloubení kinestetických a haptických vjemù ve spojení s tìles-
nou aktivitou a s kognitivním uvìdomìním. Pøi spoleèné hudební zkušenosti dochází
k mobilizování emocionálního prožitku, tìlesných pohybù a kognitivních procesù.
To se odráží v rozvoji a upevnìní osobní schopnosti jednat, reagovat a adaptovat se
na hudbu a následnì na okolní svìt (Bachman, 1991).

Muzikoterapie inspirovaná Dalcroseho metodikou se èasto využívá pøi práci s lidmi
s rùznými druhy a stupni postižení. Zajímavostí je, že sám E. J. Dalcrose vyuèoval
hudbu nevidomé studenty v Barcelonì. Vytvoøil speciální eurytmická cvièení pro
pomoc lidem se zrakovým postižením, která vedla k rozvoji prostorové orientace,
prohloubení dotykového vnímání, uvìdomìní si hranic vlastního tìla a pøedevším ke
zvýšení a rozvoji sluchových dovedností. Snažil se, aby studenti se zrakovým posti-
žením získali sebedùvìru a nebáli se poznávat své okolí (tamtéž).

Již na poèátku 20. století se používala ve speciálních zaøízeních nìkterá eurytmická
cvièení pøi práci s lidmi se zrakovým, sluchovým, mentálním i tìlesným postižením.
Od první poloviny 20. století vznikala centra podporující nový typ práce s hudbou
a pohybem v Ženevì, Hellerau, Laxenburgu a pøed první svìtovou válkou také v Praze
(Mihule, Kovaøík, 1989).

J. Hibben (1984) uvádí, že pohyby na hudbu pøi eurytmických programech mohou
uvolnit nevìdomé emocionální reakce. Eurytmická cvièení pak slouží jako nástroj
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pro nácvik vyjadøování pocitù, napø. pøi muzikoterapii u lidí s poruchami chování
a emocí, s vývojovými vadami èi duševními nemocemi nebo jako specifické techniky
psychodynamicky orientovaných muzikoterapeutických pøístupù. Muzikoterapeuti
propojují pohyby jedince s improvizovanou hudbou, èímž uvádìjí kinestetickou slož-
ku do hudebního kontextu. Sledují, jak se klienti pohybují na rùzné druhy hudby
a podle toho upravují další prùbìh muzikoterapeutických sezení. Vedou je prostøed-
nictvím pohybu a hudby do nitra jejich pocitù a prohlubují jejich schopnost sebevy-
jádøení a uvìdomìní si vlastních emocí.

J. S. Peters (2000) dodává, že se tyto muzikoterapeutické programy klinicky apli-
kují u dìtí se specifickými poruchami uèení, s poruchami chování, zrakovým a slu-
chovým postižením, mentálním postižením, autismem a postižením hybnosti. Tyto
programy pomáhají pøi rytmických obtížích v øeèi u klientù se sluchovým postižením,
podporují svobodný pohyb klientù se zrakovým postižením a rozvíjejí plánování a ko-
ordinaci pohybù u klientù s tìlesným postižením. Podporují sebeuvìdomìní, stejnì
jako uvìdomování si tìlesných a emocionálních hranic. Rozvíjejí motorické doved-
nosti a obecnì zlepšují fyzické a duševní zdraví èlovìka.

Muzikoterapie a hudební pedagogika / 37

V této kapitole jsme se vìnovali vymezení rozdílù mezi hudební pedagogikou
a muzikoterapií, podobnì jako možnostem vzájemného obohacování obou dis-
ciplín. Na pøíkladu hudebnì-pedagogických metodik jsme mohli vidìt, jak muzi-
koterapie importuje zkušenosti a poznatky z hudebních oborù do své praxe. Vývoj
v hudebních oborech poskytuje další možnosti a vytváøí novou budoucnost muzi-
koterapie.



3. MUZIKOTERAPIE A SPECIÁLNÍ
PEDAGOGIKA
Jiøí Kantor

Speciální pedagogika je jednou z pedagogických disciplín – jejím pøedmìtem
je péèe o zdravotnì nebo sociálnì znevýhodnìné osoby3. Ve svém souèasném pojetí
zahrnuje oblast výchovy, vzdìlávání, poradenství, terapie, prevence a sociální reha-
bilitace. Pro oznaèení osob s handicapem se v souèasnosti nejèastìji používá termín
èlovìk se speciálními/specifickými potøebami. Ve srovnání s døívìjší terminologií
tyto termíny naznaèují posun v chápání pojmu postižení (postižení jako jedna z pro-
mìnlivých vlastností svého nositele).

Èeský systém speciálnìpedagogické péèe prošel v posledních 15 letech znaènými promìnami. Pore-
voluèní zmìny zpùsobily mnoho posunù v pøístupu k handicapovaným lidem (Vítková a kol., 2004,
Valenta, Müller, 2003, Jesenský, 2000). Termín „èlovìk se speciálními potøebami“ poukazuje na
snahu o inkluzi handicapovaných osob, tj. jejich nevyluèování ze spoleènosti. V dùsledku požadavku
na rostoucí úroveò v poskytování služeb handicapovaným lidem se otevøel prostor pro celou øadu no-
vých terapeutických a edukaèních metod.

Muzikoterapie byla jednou z pøitažlivých alternativních koncepcí, která se dostala
do popøedí zájmu. Spoleènì s dalšími terapeuticko-formativními pøístupy dnes vy-
tváøí velmi vlivný proud speciálnìpedagogické intervence, o kterém se nìkteøí autoøi
zmiòují jako o novém paradigmatu èeské speciální pedagogiky (Valenta, Müller,
2003). Tento trend však není nièím novým. Pøedstavuje pouze odraz situace ve vìtši-
nì západních zemí, kde patøí expresivní terapie nìkolik desetiletí ke standardním
službám v systému péèe o osoby se speciálními potøebami (Smeijsters, Vink, 2003,
Ansdell, Bunt, Hartley, 2002). Legislativa speciálního školství v USA cituje již
v 70. letech: „Využití umìní jako edukaèního prostøedku pro handicapované dìti je
dlouhou dobu známé. Považuje se za efektivní zpùsob nejen pro výuku speciálních
dovedností, ale také pro výuku dìtí, které byly døíve považovány za nevzdìlavatelné“
(PL94-142, 1977, s. 424–488).
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3 Populace, které je urèena speciálnìpedagogická intervence, se v souèasné dobì stále rozšiøuje. Kromì tradièních
vývojových postižení zahrnuje také poruchy chování, psychiatrická onemocnìní a mnohé další diagnózy.



3.1 VÝZNAM MUZIKOTERAPIE U OSOB SE
SPECIFICKÝMI POTØEBAMI

Muzikoterapie u osob se specifickými potøebami pùsobí nejèastìji jako pod-
pùrná terapie v souèinnosti s jinými terapeutickými a edukaèními pøístupy. Muziko-
terapeutické cíle jsou do znaènémíry spoleèné speciálnìpedagogické intervenci, jejíž
úlohou je podle M. Horòákové (2003):

� omezit vývojové ztráty a optimalizovat podmínky vývoje, tj. zprostøedkovat potøeb-
né zkušenosti a podnìty pro udržení integrity osobnosti;

� pøizpùsobit nároky prostøedí možnostem èlovìka s postižením a vytvoøit prostor
pro nacházení jeho možností;

� podpoøit identitu a integraci èlovìka s postižením prostøednictvím interakcí s mu-
zikoterapeutem, tj. posilovat jeho schopnost orientovat se, rozumìt sobì a svému
prostøedí, prožívat smysluplnost svého bytí, být rezistentní vùèi zátìži, pøijímat
adekvátnì hodnotový systém a vztahy atd.;

� poskytnout možnost pro vytváøení vlastních strategií øešení úloh, rozhodování se
a pøijímání zodpovìdnosti za sebe i druhé. Zdùrazòuje se sebeurèení a sebeuplat-
nìní èlovìka s postižením.

Individuální terapeutické plány klientù uvádìjí nejèastìji rozvoj v oblasti senzomotori-
ky, komunikace, sociálních dovedností, terapii chování a pomoc pøi zvládání školního
kurikula (Burr, 2003, Grant, 2000, Hanser, 1987). Muzikoterapeut se v rámci inter-
disciplinární péèe podílí také na diagnostice a evaluaci vývoje klienta a poskytování
poradenských služeb pro rodièe, uèitele a další osoby, které jsou zainteresovány
v péèi o osoby se specifickými potøebami.

3.2 INSTITUCIONÁLNÍ ZÁZEMÍ MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie probíhá v øadì rùzných institucí a zaøízení urèených osobám se
specifickými potøebami. V Èeské republice to jsou pøedevším speciální školy, stacio-
náøe, ústavy sociální péèe, školy ve zdravotnických zaøízeních, volnoèasová centra
a rùzné neziskové organizace. V bìžných školách v zahranièí pomáhá muzikoterapie
integraci handicapovaných žákù mezi intaktní vrstevníky. Samozøejmostí je také pri-
vátní praxe.
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Muzikoterapeut musí respektovat skuteènost, že mnohá postižení klientù jsou
primárnì neléèitelná, ale je možné dosáhnout zlepšení celkové kvality života
a schopností jedince prostøednictvím ucelené rehabilitaèní péèe. Terapie je proto
èastìji symptomatická než kauzální a vyžaduje propojení s ostatními oblastmi re-
habilitaèní péèe.



Aktuálním problémem v èeských podmínkách je financování muzikoterapie, ne-
boť k úhradì muzikoterapeutických služeb nemáme tolik zdrojù jako v nìkterých
ekonomicky vyspìlých zemích a èeská legislativa profesi muzikoterapeuta doposud
nezná. Proto je primárním vzdìláním muzikoterapeutù pracujících s handicapovanými
lidmi nejèastìji speciální pedagogika, uèitelství, vychovatelství, psychologie nebo
rùzné zdravotnické obory.

Ve výše uvedených typech zaøízení bývá muzikoterapie realizována nezøídka for-
mou kroužkù, v rámci hodin hudební výchovy, jako souèást výchovnì-vzdìlávacího
procesu nebo jako dodateèná služba mimo vyuèování. V tomto smìru nás mùže in-
spirovat popis rùzných zpùsobù realizace muzikoterapie v inkluzivních edukaèních
programech uvedený v pøíloze C (McWilliam in Kern, 2004).

Souèasný trend, kdy jsou specializované terapie realizovány v pøirozeném prostøe-
dí a aktivitách klientù, se oznaèuje jako integrativní terapeutický model (Kern,
2004). Napøíklad pokud má klient se specifickými potøebami potíže se zapojením do
hry vrstevníkù, pøichází muzikoterapeut na høištì, do herny nebo jiného pøirozeného
prostøedí, ve kterém probíhají herní aktivity žákù, a tam provádí terapii s daným klien-
tem. Integrativní terapeutický model je výhodný zvláštì v tom, že se terapeut nemusí
zabývat generalizací zmìn z muzikoterapie do bìžného života a vidí, jak se klient
projevuje pøímo v reálných situacích. V zahranièí je z tohoto dùvodu obvyklé, že mu-
zikoterapeuti docházejí do domovù klientù. Mnoho muzikoterapeutù pracuje v rámci
terapie klientù také s rodièi, popø. provádí rodinnou muzikoterapii.

3.3 MUZIKOTERAPEUTICKÉ MODELY U OSOB SE
SPECIFICKÝMI POTØEBAMI

Kdùležitým zdrojùmmuzikoterapeutické praxe zamìøené na osoby se speci-
fickými potøebami patøí teorie kognitivnì-behaviorální psychologie, speciální peda-
gogiky, hudební výchovy, vývojové psychologie, fyzioterapie, teorie raných interakcí
a další.

Muzikoterapeutická literatura uvádí mezi pøíklady konkrétních muzikoterapeutic-
kýchmodelù „Kreativní muzikoterapii“, „Orffovumuzikoterapii“, „Volnou improvi-
zaci“, „FMT-metodu“ a další. Vìtšina tìchto modelù náleží do kategorie „hudba jako
terapie“.

Specifickým pøístupem je tzv. Instruktážní muzikoterapie (Instructional Music Therapy), která
probíhá v kontextu hudební výuky nebo hudebního vzdìlávání. Na rozdíl od hudební výchovy je
zde hudební výuka druhoøadá, neboť primární pozornost je vìnována terapeutickým cílùm. Výuka
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Souèasný výzkum podporuje tvrzení, že se u osob se specifickými potøebami do-
posud osvìdèily pøedevším improvizaèní a kognitivnì-behaviorálnì orientované
muzikoterapeutické modely (Bruscia, 1998, Hanser, 1987).



hudebním dovednostem je navržena tak, aby umožòovala terapeutický pøesah do oblastí, které jsou
pro klienty se specifickými potøebami dùležité. Napøíklad B. Elliott a kol. (in Bruscia, 1998) vy-
pracoval kritéria pro výbìr hudebních nástrojù vzhledem k rehabilitaèním potøebám jednotlivých
klientù.

Pøehledy výzkumù rùzných zpùsobùmuzikoterapeutické intervence u osob se spe-
cifickými potøebami je možné získat napø. na internetových stránkáchMuzikoterape-
utické asociace Britské Kolumbie4, Australské muzikoterapeutické asociace5 aj.

3.3.1 PØÍKLADY TERAPEUTICKÝCH SITUACÍ

Na závìr kapitoly omuzikoterapii a speciální pedagogice uvedeme nìkolik obecných
pøíkladù terapeutických situací a nìkteré možné postupy podle výše uvedených mu-
zikoterapeutických modelù.

Usnadnìní orientace a zvládání školního kurikula
Vdùsledku kognitivních dysfunkcí klientù bývá narušena schopnost uèit se a oriento-
vat se v okolním prostøedí, v èasových vztazích nebo vnímání posloupnosti. Vmuziko-
terapii mùžeme tyto deficity kompenzovat a zlepšit úroveò celkového zapojení klienta
díky tomu, že hudba strukturuje èas, podporuje vybavování informací, zvyšuje délku
i úroveò koncentrace pozornosti a usnadòuje aktivní uèení.

Pro vytvoøení struktury muzikoterapeutického setkání se bìžnì používají tzv. Hello
Songs (kontaktní písnì) a urèité sekvence aktivit, které pomáhají klientùm zvládnout
pøechody mezi èinnostmi a pøedvídat další prùbìh setkání. P. Nordoff a C. Robbins
(2003) uvádìjí dále pøíklady písní, které ve svém textu zahrnují jména pøítomných
klientù, význam setkání, aktuální den, mìsíc, poèasí a jiné údaje usnadòující orientaci
v okolním prostøedí a vybavování dùležitých informací. Podobnì lze text písnì vy-
užít pro zapamatování posloupnosti krokù urèité aktivity nebo pracovního úkonu,
napø. mytí rukou, oblékání apod.

Reedukace narušených funkcí
Pojem reedukace se ve speciálnìpedagogické terminologii používá pro nácvik využí-
vání zbytkového potenciálu narušených funkcí a jejich rozvoj. Týká se to napø. moto-
riky, pamìti, percepèních a integraèních funkcí, koncentrace pozornosti. Pøi høe na
sadu bicích nástrojù podle „FMT-metody“ jsou všechny tyto funkce zapojeny souèas-
nì. Klient procvièuje úchopy držením palièek, koordinaci ruka-oko a motoriku hor-
ních konèetin vytváøením zvukù na bicí sestavu, pamìť zapamatováním zpùsobù do-
provodu k jednotlivým kódùm (melodie hrané terapeutem na klavír), koncentraci
pozornosti soustøedìním na hru terapeuta apod. Reedukace narušených schopností je
v mnoha pøípadech zdlouhavý a nároèný proces. Hudba mùže pomoci zmìnit tento
únavný nácvik v zábavnou aktivitu a posílit motivaci klientù.
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4 http://www.mtabc.com/examples/developmental-delay.htm
5 http://www.austmta.org.au



Nácvik komunikaèních, emoèních a sociálních dovedností
Deficity v komunikaci nebo sociální oblasti vznikají buï pøímo v dùsledku postižení,
nebo v dùsledku omezených možností interakce s druhými lidmi. Pro rozvoj recep-
tivní i expresivní složky komunikace se vmuzikoterapii bìžnì používají vokální akti-
vity. Zahrnují zpìv písní, vokální improvizaci a další zpùsoby práce s hlasem. Pomocí
hudby mùžeme podpoøit také sociální dovednosti a schopnost interakce s druhými
lidmi. Muzikoterapeut se snaží na hudební úrovni navázat kontakt s klientem, zpro-
støedkovat zkušenosti a zážitky, které ovlivní jeho prožívání, jednání a akceptaci
postižení pøi souèasném utváøení pozitivního a adekvátního obrazu o sobì i druhých.
Muzikoterapeutickýmodel „Volná improvizace“ umožòuje prostøednictvím nestruk-
turované improvizace svobodné vyjádøení pocitù klienta a postupné navazování vztahu
k terapeutovi i ostatním klientùm navzdory komunikaèním a sociálním omezením
(Alvin, 1984). Terapeut vytváøí vhodné podmínky pro rozvoj terapeutického vztahu
a hudební vyjádøení klientù.

Relaxace a zvládání zátìže
Samotný stav postižení pøináší øadu stresorù do života postiženého jedince i jeho rodi-
ny. Nácvik relaxace a osvojování vhodných coping dovedností pomáhá zvládat zátìž
a vytváøet na ni adaptivní reakce. Hudba usnadòuje nácvik bìžnì používaných rela-
xaèních metod, jako je progresivní relaxace nebo autogenní trénink a zvyšuje jejich
úèinnost (tyto metody jsou používané v behaviorální terapii i v mnoha dalších terape-
utických pøístupech). Hudební situace mohou sloužit jako kontext pro zjišťování po-
citù, automatických myšlenek a stereotypù chování, které se spouští, když je klient
vystaven zátìži. Také je lze využít pro nácvik coping dovedností.

Osvojování nových zpùsobù chování
Pomocí muzikoterapie je možné zmìnit nevhodné zpùsoby chování klienta a nahradit
je pøijatelnìjšími alternativami. K tomu je nìkdy zapotøebí nácvik konkrétních do-
vedností, které si jedinec kvùli postižení nemohl osvojit v pøirozených podmínkách.
V behaviorální muzikoterapii se hudba využívá napø. pro zpevòování žádoucího cho-
vání a oslabování chování nežádoucího. Muzikoterapeut napø. odmìòuje pozitivní
interakce klienta poslechem oblíbené skladby, používá hudbu jako pozadí pro navo-
zení urèité nálady nebo odjímá klientovi možnost poslechu hudby po projevech ver-
bální nebo fyzické agrese (Hanser, 1987).

Podpora celkového vývoje klienta
Muzikoterapie nabízí hudební èinnosti, které aktivují klienta k pøekonávání vývojo-
vých pøekážek a k osvojování nových dovedností. Dochází pøi ní k mnohostranné sti-
mulaci ze strany hudby i terapeuta. V každém muzikoterapeutickém modelu patøí
k dùležitým terapeutickým faktorùm vztah mezi terapeutem a klientem. Tento vztah
pomáhá mobilizovat vnitøní zdroje klienta, jeho motivaci a kreativitu. Specifické hu-
dební techniky pro vytvoøení vzájemného vztahu jsou rozpracovány v humanisticky
orientovaných muzikoterapeutických modelech, napø. v „Orffovì muzikoterapii“
nebo „Kreativní muzikoterapii“. Muzikoterapeut obvykle vychází z aktuální aktivity
klienta (ať již hudební nebo nehudební), kterou hudebnì reflektuje a pøetváøí ji do
smysluplné hudební formy (Bunt, 1991). Prostøednictvím další intervence provokuje
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prozkoumávání a testování nových (adaptivních) strategií chování v situacích, kdy se
zaènou projevovat tìžkosti zpùsobené postižením klienta (Voigt, 2003).

Z uvedených pøíkladù je patrné, že muzikoterapeutická intervence u osob se speci-
fickými potøebami èasto využívá nejen poznatky speciální pedagogiky, ale také rùzné
psychoterapeutické postupy. Oblasti psychoterapie, jejímu vztahu a propojení s mu-
zikoterapií se budeme podrobnìji vìnovat v následující kapitole.
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Obr. 3 Terapeut obstarává nástroj a klient mùže improvizovat



4. MUZIKOTERAPIE A PSYCHOTERAPIE
Matìj Lipský

V této kapitole se pokusíme podívat podrobnìji na vztah mezi psychoterapií
a muzikoterapií. Nastíníme jednotlivé pøístupy, které vycházejí z teoretického zákla-
du psychoterapie a jsoumodifikovány domuzikoterapie. Vycházíme ze základní pre-
misy, že o muzikoterapii hovoøíme tam, kde se cílenì využívá zvuku a hudby primárnì
k terapeutickým úèelùm. Samozøejmì existuje mnoho definic, které na muzikoterapii
nahlížejí i z jiných úhlù, avšak po dùkladnìjší analýze dojdeme k závìru, že právì tera-
peutický cíl je nosným bodem celého muzikoterapeutického procesu a je na nìj kladen
dùraz ve vìtšinì definic. Terapeutický cíl je stejnì dùležitý i v jiných expresivních te-
rapiích, stejnì jako v psychoterapii samé. Metody, které nám pomáhají k vymezenému
cíli dojít, pøedstavují specifiènost té èi oné expresivní terapie.Muzikoterapie tedy vy-
užívá prostøedky zvukové a hudební, které explicitnì vedou k dosažení terapeutického
zámìru.

Teoretické pozadí muzikoterapie jako oboru vychází mimo jiné také z psychotera-
pie. Pravidla a zákonitosti èasto korespondují se zjištìními u jednotlivých psychotera-
peutických škol a pøístupù. Musíme si však uvìdomit, že zde hovoøíme o tzv. klinické
nebo také psychoterapeutické muzikoterapii. Jiná odvìtví muzikoterapie, napø. reha-
bilitaèní, podpùrná, preventivní èi edukaèní, vycházejí z jiných principù, pøesto i zde
nacházíme prvky známé z psychoterapie (napø. vztah mezi muzikoterapeutem a klien-
tem,metody uèení a jejich aplikace v bìžném životì, možnosti uvolnìní od psychické
zátìže apod.). Klinická muzikoterapie však vyrostla na poli psychoterapie a svým
zpùsobem je její souèástí dodnes.

Akademická obec se rozdìlila na dvì skupiny autorù. Jedni nahlížejí na muzikote-
rapii pouze jako na úèinnou techniku, která spadá do rámce psychoterapeutických
metod. Jiní pøicházejí s názorem, že muzikoterapie pøedstavuje samostatný obor, který
navazuje na psychoterapeutickou tradici a specifickým zpùsobem ji rozvíjí, doplòuje
a pøináší nový pohled na již zabìhlé metody a postupy (viz oblast výzkumù pùsobení
zvuku a hudby na lidský organismus a rozšíøení známých referenèních oborù, které
výraznì ovlivòují psychoterapii o poznatky z oblasti hudební a akustické). Toto své
tvrzení opírají o definování muzikoterapie jako oboru (vèetnì specifické terminolo-
gie) a pøedevším o celou škálu validních výzkumù.

Klinickámuzikoterapie se vyvinula z oblasti psychoterapeutické, nicménì léèebné
pùsobení zvuku a hudby je známo v prùbìhu celé historie lidstva. O hudbì a jejím te-
rapeutickém úèinku najdeme zmínky již v prehistorii v podobì hudebních a taneèních
rituálù, jejichž fragmenty vìdci sestavují z dochovaných archeologických nálezù
a z analogií života dnešních pøírodních národù. Hudba v terapii je známa i z období
antiky, kdy docházelo k rozvoji vokálních a instrumentálních dovedností v rámci
léèebných procedur, nebo v hudbì dávného Orientu s léèebným úèinkem tamních
hudebních postupù a tónových frekvencí (viz výzkumy prof. W. Mastnaka).
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K. Bruscia (1991) vymezuje muzikoterapii z nìkolika pohledù. V jednom z nich
hraje dùležitou roli skuteènost, jakým zpùsobem se hudba v terapii uplatòuje – zda
léèí samotná hudba (Music as Therapy), nebo je nìjakým zpùsobem dosazena do
kontextu celé psychoterapie (Music in Therapy). V klinické praxi se oba pohledy èasto
prolínají, pøesto jistá dominance zùstává u pøístupu, který hudbu využívá jako pro-
støedek k dosažení celkového terapeutického cíle. Tím mùže být napø. zpøístupnìní
nevìdomého materiálu prostøednictvím hudební improvizace, s nímž se dále pracuje
již na verbální úrovni.

Vraťme se tedy k muzikoterapii, která vychází z psychoterapeutického základu.
Budeme se zde vìnovat pouze tìm pøístupùm, které souèasnou podobu svìtovémuzi-
koterapie ovlivnily nejvíce. Konkrétnì pùjde o pøístup psychodynamický, humanis-
tický, behaviorální a kognitivnì-behaviorální.

4.1 PSYCHODYNAMICKÝ PØÍSTUP V MUZIKOTERAPII

Podle psychodynamických teorií je lidské chování výsledkem interakcí
rùzných komponentù osobnosti, kam jsou, velmi jednoduše øeèeno, zahrnuty napøí-
klad motivace, minulé i souèasné životní události, ale také segmenty osobnosti (napø.
ego, superego, id) apod.

Psychodynamický pøístup v muzikoterapii vychází z pøedpokladu, že aktuálnì pøí-
tomné chování a jednání je ovlivnìno minulými zkušenostmi, nejvíce z období raného
dìtství, což se mùže odrazit i v hudebním projevu klientù. Na základì nevìdomých
intrapsychických konfliktù dochází k vnitøní tenzi, která je pak projikována do pro-
blémù každodenního života a mùže pøerùst až v psychické onemocnìní.

Pøedmìtem psychodynamické muzikoterapie je prozkoumávání nevìdomé oblasti
lidské psychiky. Hledají se obsahy, které vedou k intrapsychickým konfliktùm a de-
terminují duševní prožitky a projevy chování. Tyto obsahy obvykle nemají vìdomý
racionální dùvod, ale nevìdomý motiv.

Psychodynamickámuzikoterapie se soustøeïuje na odhalování nevìdomýchmotivù
a jejich zvìdomìní. Hudba proniká do hlubších sfér lidské psychiky než mluvené slo-
vo a výrazným zpùsobem ovlivòuje prožívání klientù. Pomocí nejrùznìjších muziko-
terapeutických postupù (napø. imaginace pøi hudbì, instrumentální improvizace,
spontánní poslech hudby apod.) je umožnìno, aby nevìdomé obsahy vyplouvaly na
povrch transparentnìji.

Podle J. S. Peters (2000) je hudba efektivním nástrojem pro hlubinnì zamìøenou
psychoterapii, jelikož pùsobí jako neverbální forma komunikace a mùže vstoupit
do nevìdomé oblasti èlovìka rychleji a efektivnìji než forma verbální. Skrze hu-
dební reflexi a imaginaci je možné následnì zkoumat a zpracovávat zpøístupnìný ne-
vìdomý materiál na úrovni emoèní a pocitové. Dìje se tak ještì døíve, než je klient
schopen své pocity uchopit rozumem a slovy.

S takto zpøístupnìným nevìdomýmmateriálem je potommožné na vìdomé úrovni
lépe pracovat. Cílem je tedy postupné zvìdomìní nevìdomých motivù a konfliktù
a jejich øešení na vìdomé úrovni. Nikdy nesmíme opomenout vìdomé, verbální
uchopení zpøístupnìného materiálu z nevìdomí, neboť pokud zùstane pouze v podobì
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hudebního projevu nebo asociací, nebude možné v terapii pokroèit dále. Jinými slo-
vy, psychodynamicky orientovaný muzikoterapeut je schopen klientovi pomoci
reflektovat nevìdomý materiál, který se projevuje napø. v prùbìhu hudební improvi-
zace. Aby však došlo k trvalému efektu, je nutné daná zjištìní pøevést do pojmù ver-
bálního sdìlení.

Mezi pøíznivé úèinky psychodynamické muzikoterapie patøí napø. obnovení vnitøní
rovnováhy, zpøístupnìní nevìdomého materiálu, nalezení skrytých motivù, ukotvení
vnitøní kontroly a zvýšení pocitu sebedùvìry, který buduje sílu ega a sebeúcty. Aby
muzikoterapie vedla k tìmto úèinkùm, používají muzikoterapeuti hudebnì-expresivní
postupy v kombinaci se základními psychodynamickými metodami a technikami
(napø. metoda volných asociací, práce se sny a denním snìním, interpretace pøedstav
klientù, intrapsychická práce s pøenosem a protipøenosem apod.). Mezi hudebnì-
-expresivní postupy patøí napø. pohyby na hudbu, relaxace, naslouchání hudbì i jednot-
livým zvukùm, psaní písní, hudební aktivity urèené k vyvolání emocionálních reakcí
(napø. improvizovaná hra archetypù, abstraktních situací apod.), hudební aktivity
spojené se vstupem do osobních pocitù (napø. hudební improvizace na téma jednotli-
vých emocí, hudební vyjádøení snù klienta) a další, které ovlivòují chování jedince
pøi poslechu a vytváøení hudby. Veškeré prožitky a situace se následnì rozebírají ver-
bálnì v podobì tzv. sharingu neboli sdílení. Tato reflexe je neodmyslitelnou souèástí
všech psychodynamicky orientovaných muzikoterapií.

M.Waria (1994) dodává, že se osvìdèila i aplikace metaforických improvizaèních
technik známých z narativních muzikoterapeutických pøístupù. Tyto techniky pomá-
hají rozvíjet pøedstavivost a rozkrývají vnitøní pocity. Kromì toho umožòují i vstup
do nitra èlovìka. Muzikoterapeuti vedou klienty, aby nahlédli do sebe samých a od-
halili nevìdomé pøíèiny vnitøních konfliktù, pocitù a motivù. Cílem je dovést klienty
k pozitivním osobnostním zmìnám. E. Ruud (1980) pøipomíná, že muzikoterapeutic-
ké aktivity vytváøejí bezpeèný prostor pro vyjádøení skrytých èi potlaèených emocí
a nìkdy i nutkavých pocitù. K jejich vyjádøení dochází prostøednictvím spoleèné hu-
dební zkušenosti, která zároveò zprostøedkovává urèitou formu sublimace.

Psychodynamicky orientovaná muzikoterapie vychází z teorií S. Freuda, A. Adlera,
C. G. Junga, E. Fromma, E. H. Eriksona a dalších významných autorù. Je efektivnì
využívána u klientù všech vìkových kategorií, kteøí potøebují odbornou pomoc.
V muzikoterapeutické praxi se psychodynamické pøístupy uplatòují u klientù s poru-
chami chování (Peters, 2000), nálad (Bruscia, 1987), pøíjmu potravy (Nolan, 1989),
poruchami osobnosti (Bruscia, 1991) nebo s úzkostnými stavy.

4.1.1 MUZIKOTERAPIE PSYCHOANALYTICKÁ

K základním psychodynamickým pøístupùm v muzikoterapii patøí muzikoterapie
psychoanalytická. Již po druhé svìtové válce se objevila celá øada škol a pøístupù za-
ložených na myšlenkách Sigmunda Freuda a jeho pokraèovatelù. V roce 1948 v USA
vznikla škola zamìøená na sociálnì-psychologickou a psychoanalytickou muzikote-
rapii. Její zamìøení však bylo spíše empirické než ryze terapeutické. Nejznámìjší au-
toøi tohoto období jsou napø. L. Shatin a J. Massermann (inMátejová, Mašura, 1992).
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Podle J. S. Peters (2000) je i „Volná improvizace“ z Velké Británie ovlivnìna psy-
choanalýzou a teoretickým odkazem S. Freuda. Nìkteøí muzikoterapeuti aplikovali
psychodynamické nebo psychoanalytické interpretace do technik „Øízené imaginace
a hudby“.

Psychoanalytická muzikoterapie klade znaèné nároky na vzdìlávání muzikotera-
peutù. Ti musí absolvovat vysokoškolské studium medicíny nebo psychologie a poté
podstoupit osobní psychoanalýzu a výcvik v psychoanalytické muzikoterapii.

4.1.2 MUZIKOTERAPIE ANALYTICKÁ

Mnoho muzikoterapeutù navázalo na odkaz Carla Gustava Junga a jeho analytickou
terapii. V roce 1948 ve Švédsku založil A. Pontvik analyticky orientovanou muziko-
terapeutickou školu. Dùraz kladl na psychoterapii, ve které hrála významnou roli
hudba v kontextu hlubinnì orientované psychologie. A. Pontvik (in Mátejová, Mašu-
ra, 1992) ve své stati Od psychoanalýzy k psychorytmii poukazuje na skuteènost, že
základní prvky hudby nesou charakteristické vlastnosti a pùsobí individuální intenzi-
tou na její vnímatele. Pronikají do samotné podstaty èlovìka, do hlubších sfér lidské
psychiky a vytváøejí prostor pro další práci s nevìdomýmmateriálem. Analytické po-
jetí švédské školy následnì ovlivnilo pøístup k muzikoterapii v celé severní Evropì.

S analyticky orientovanou muzikoterapií se však pojí pøedevším jméno Mary
Priestly, která na základì prací C. G. Junga vytvoøila ve druhé polovinì 20. století
tzv. „Analytickou muzikoterapii“. J. L. Moreno (2007) uvádí, že sám Jung po zhléd-
nutí muzikoterapie v Kalifornii prohlásil, že by hudbamìla být souèástí každé analýzy.
Právì hudba totiž hrála dùležitou roli pøi léèbì psychických onemocnìní v celé historii
lidstva a hraje ji dodnes. Jak dokládají antropologické studie, domorodé obyvatelstvo
vìtší èásti svìta (napø. Afrika, Asie, Austrálie, Jižní Amerika) i nadále preferuje lé-
èebné rituály pøed verbálním svìtem moderního èlovìka.

M. Priestley (1975) nahlíží na „Analytickou muzikoterapii“ jako na specifický te-
rapeutický model, který poskytuje prostor pro poznání vnitøního života klientù a na-
pomáhá jejich osobnostnímu rùstu a procesu individuace. Vše se odehrává a utváøí na
pozadí hudební a slovní improvizace. Analytický pøístup pøedpokládá pøítomnost
emocionální odezvy ze strany klienta, jeho afektivní investici, která je v terapeutic-
kém procesu identifikována a pojmenována. Klient si v prùbìhu muzikoterapeutic-
kých setkání vybírá z velkého množství hudebních nástrojù a jeho improvizaèní hra
je doprovázena muzikoterapeutem. V prùbìhu setkání jsou èasté i verbální diskuse,
které mohou odhalit skryté motivy jednání klienta.

Nevìdomé motivy se mohou objevit i v prùbìhu spoleèné hudební improvizace,
napø. v podobì emocionálních prožitkù nebo v obsahu hudebního sdìlení. Ty však
musí být identifikovány a následnì pøevedeny do vìdomého verbálního poselství.
Muzikoterapeut napomáhá klientovi, aby v rámci improvizované hry na rùzné druhy
hudebních nástrojù dokázal vstoupit do svých vlastních pocitù, rozkrýt je a objevit je-
jich vnitøní podstatu a poselství.

K efektivnímu použití tohoto modelu je zapotøebí, aby byl muzikoterapeut vyškolen
v oboru analytické psychoterapie a „Analytické muzikoterapie“, stejnì jako psycho-
patologie a hudební psychologie. „Analytická muzikoterapie“ je používána zvláštì
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u dospìlých klientù v bìžné populaci, ale i u klientù s psychiatrickou diagnózou. Podle
J. S. Peters (2000) se úspìšnì užívá v párové terapii, pøi práci s vìzni, ve výcvikových
terapiích studentù a pøíležitostnì i u dìtí.

4.2 BEHAVIORÁLNÍ PØÍSTUP V MUZIKOTERAPII

Behaviorální pøístup v muzikoterapii se místo nevìdomých dynamických
procesù nebo osobní introspekce zamìøuje na zjevné, jasné a pozorovatelné chování
a jeho možné ovlivnìní pomocí uèení. Behaviorální muzikoterapie vychází z teore-
tických odkazù I. P. Pavlova, J. B. Watsona, E. L. Thorndika, B. F. Skinnera
a J. Wolpeho.

J. Standley (1996) pøipomíná, že muzikoterapie s behaviorální orientací má dlouho-
dobou tradici, která je podpoøena celou øadou kvalitativních i kvantitativních výzkumù.
Napøíklad výsledky výzkumu z poloviny 60. let minulého století v USA ukazují, že
behaviorální muzikoterapie byla používána více než jakýkoliv jiný muzikoterapeu-
tický pøístup. Výzkumy ukázaly, že rùzné typy hudebních technik (napø. poslech hud-
by, výuka hry na hudební nástroje, vokální, rytmické a instrumentální improvizace,
podpora osobní kreativity v hudební situaci, skupinové hudební aktivity apod.) mo-
hou sloužit jako podnìt pro obnovení nebo znovuzískání žádoucích vzorcù chování.

J. S. Peters (2000) uvádí, že behaviorální muzikoterapeuti se zamìøují pøedevším
na chování klientù a hledají specifika nežádoucího jednání, které je tøeba zmìnit nebo
eliminovat. Zároveò se snaží postihnout a zpevnit chování, které je považováno za
pozitivní a žádoucí. Behaviorální muzikoterapie používá v klinické praxi pøedevším
operantní nebo klasické kondièní techniky v kombinaci s technikami hudebnì-expre-
sivními. Tyto techniky posilují novì vytvoøené vzorce chování tak, aby došlo k posílení
vhodných reakcí na urèité stimuly a k navození pozitivního, adaptivního chování.
Nejsou vylouèené ani techniky haptické (práce s dotekem), jelikož svou neverbální
povahou korespondují s technikami hudebnì-expresivními, a nedochází tak k narušení
neverbální struktury muzikoterapie, na kterou bývá èasto kladen dùraz. Doteky mo-
hou napø. usmìrnit projevy klientù a dovést je k žádoucímu jednání v rámci sdílené
hudebnì-terapeutické situace.

Mezi další techniky, které behaviorální muzikoterapie využívá v kombinaci s po-
stupy hudebnì-expresivními, patøí napø. modelovì-situaèní metody, trénink asertivity,
paradoxní intence, sebekorektivní programy, metody systematické desenzibilizace
a techniky zahrnující úsporné neverbální znaky.

V muzikoterapeutickém procesu muzikoterapeut pøebírá aktivní, èasto až direktivní
roli. Celé setkání jasnì strukturuje, což napomáhá tomu, aby docílil žádoucích zmìn
v chování klientù. V rámci struktury muzikoterapeutického programu podporuje po-
zitivní zmìny a snaží se eliminovat nežádoucí zvyky a projevy (Scovel, 1990).

J. Standley (1996) zjistila, že stimulace pøi kontingentní (tzn. podmínìné) hudbì
navozuje v chování klientù více efektivních zmìn, než je tomu u stimulací bez hudby
nebo u hudby kontinuální. Hudební aktivita v tomto pøípadì slouží jako prostøedek
podmínìného zpevòování pro dosažení zmìny v chování. Podobnì jako kontingentní
pùsobení hudby mùže úroveò žádoucího chování efektivnì zvýšit i nahodilé pøerušo-
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vání toku zvukových vln. Toto pøerušení zvuku a hudby vede ke snížení negativního
chování. K pøerušení hudby (zastavení reprodukované hudby, pøerušení poslechu
hudby aktivnì hrané, odejmutí nástroje, pøerušení vokalizace, odebrání možností par-
ticipovat v hudební skupinì apod.) dochází ve chvíli, kdy se u klienta objeví nežádoucí
chování.

Ve všech muzikoterapeutických modelech hrají techniky behaviorální muzikotera-
pie významnou roli. Využití zvuku a hudby pøi skupinových i individuálních sezeních
je silnýmmotivaèním prvkem a napomáhá ke zdárnému dosažení pøedem stanovených
terapeutických cílù. Navíc pøi spoleèné hudební zkušenosti klienta a muzikoterapeuta
se mohou objevit nové, nepøedvídatelné a doposud neznámé vzorce chování. Tyto
vzorce naznaèují smìr, jímž se muzikoterapeut mùže spolu s klientem vydat. Novì
vzniklé reakce se dále zpracovávají a upevòují, což zvyšuje následnou efektivnost ce-
lého muzikoterapeutického procesu.

Behaviorální muzikoterapie se s úspìchem aplikuje u lidí s psychiatrickými obtí-
žemi a s poruchami chování. S. B. Hanser (1987) poukazuje na úspìšnost behaviorální
muzikoterapie u lidí s mentálním postižením, elektivním mutismem, autismem, s Alz-
heimerovou chorobou a poruchou hybnosti na základì cerebrálního postižení a u dìtí
s ADHD, ADD a specifickými poruchami uèení.

4.3 KOGNITIVNÍ A KOGNITIVNÌ-BEHAVIORÁLNÍ
PØÍSTUP V MUZIKOTERAPII

V kognitivnì orientovaných muzikoterapeutických pøístupech se léèba za-
mìøuje na pomoc klientùm v uvìdomování si negativních nebo iracionálních myšle-
nek, které mají za následek napø. pocity ménìcennosti, snížení sociální adaptability
a zvyšování stresu, úzkosti. V léèebném procesu se tyto myšlenky identifikují a kon-
frontují s dosavadními životními zkušenostmi klientù. Cílemmuzikoterapie je nachá-
zení nových cest pro zmìny v myšlení a chování za pomoci zvuku a hudby, stejnì
jako nahrazení pùvodních kognitivních map novými, které vedou k pozitivnímu a ra-
cionálnímu jednání. Takto orientovaná muzikoterapie je založena na principech teorií
uèení. Muzikoterapeut se vždy snaží sestavit muzikoterapeutický program, který
bude obsahovat jednotlivé, jasnì strukturované kroky a bude do znaèné míry pøizpù-
soben individualitì každého klienta a pomùžemu zmìnit negativní stereotypy vmyš-
lení a chování.

S kognitivním pøístupem v psychoterapii se setkáváme napø. v kognitivní terapii
A. T. Becka, u transakèní analýzy (TA) E. L. Berneho, v racionálnì-emoèní terapii
(RET) A. Ellise, v terapii realitou W. Glassera, u racionálnì-behaviorální terapie
(RBT) A. Maultsbyho a v kognitivnì-behaviorální modifikaci D. Meichenbauma.
Muzikoterapeutické intervence jsou èasto kombinovány napø. s transakèní analýzou,
racionálnì-emoèní a racionálnì-behaviorální terapií.

V souèasné dobì jsou muzikoterapeutické strategie vycházející z kognitivních
a kognitivnì-behaviorálních strategií stále více rozšíøené. Podle J. S. Peters (2000) to
dokazují i èetné výzkumy v oblasti využívání hudby v terapii, které se stále více za-
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mìøují na propojení muzikoterapie s kognitivními a kognitivnì-behaviorálními pøí-
stupy.

4.3.1 MUZIKOTERAPIE A TRANSAKÈNÍ ANALÝZA

Transakèní analýza (TA) byla založena E. L. Bernem. Podle jeho teorie je lidská
osobnost strukturovaná do tøí navzájem oddìlených stavù ega: rodiè, dítì a dospìlý.
Stavy ega pøedstavují fenomenologickou skuteènost, která je pøístupná pøímému po-
zorování. Každý z tìchto stavù má své specifické chování a myšlenkové vzorce a je
substrukturou ega, které je adaptivní funkcí osobnosti.

Dobøe adaptovaná osobnost je schopna pøecházet z jednoho stavu ega do druhého
podle potøeb aktuální situace. V urèité situaci však mùže fungovat pouze jeden z tìchto
stavù. Rodiè se nejlépe hodí v situacích, kdy je nezbytné vedení.Dítì je nejvhodnìjší,
když se od èlovìka vyžaduje kreativita, napø. pøi utváøení nových hudebnì-expresiv-
ních postupù v rámci daných technik. Dospìlý je nejlepší v tìch situacích, kdy potøe-
bujeme pøesnou odpovìï na specifické životní situace, napø. pokud uvažujeme
o manželství, kariéøe apod. (Prochaska, Norcross, 1999).

V klinické praxi se v posledních desetiletích objevila øada muzikoterapeutù, kteøí
poznatky transakèní analýzy aplikovali do svýchmuzikoterapeutických postupù. Na-
pøíklad M. Arnold (1975) používal strukturované muzikoterapeutické programy, aby
klientùm pomohl k aktivaci stavu dítìte, a to zvláštì tam, kde jejich myšlenky a cho-
vání byly inhibovány vlivem neadekvátní rodièovské péèe. Používal k tomu specifické
skladby urèené k úpravì a postupnému vyrovnání chování. Struktura tìchto skladeb
byla utváøena na základì zpùsobu sestavování èasu. Jde o vymezení sebe sama bì-
hem urèitých rituálù, vymezení své minulosti, jasné vymezení aktivit a her i vymezení
své vlastní intimity. Klient si postupnì uvìdomuje jednotlivé stavy ega, své životní
postoje a scénáøe, stejnì jako možnosti vlastní vùle (Peters, 2000).

V dùsledku takto vedené muzikoterapie je klient schopen všechny tøi Bernem vy-
mezené stavy ega expresivnì vyjádøit. Pozdìji mùže zvolit ideální stav ega, který od-
povídá požadavkùm urèité situace. Dùraz pøi této muzikoterapii je kladen pøedevším
na neverbální komunikaci a hudebnì-expresivní posilování jednotlivých stavù ega.
Napøíklad J. Shreffler (1976) vytváøela specifické skladby pro aktivaci stadia dospìlý,
aby pomohla svým klientùm vyøešit nejrùznìjší životní problémy. Tyto skladby se
vztahovaly k otázkám rodièovské výchovy a ke kritice výchovy vlastních rodièù kli-
enta. Poté byla hudební zkušenost použita k tomu, aby klient v sobì dokázal aktivovat
rodièe a pozdìji i dospìlého.
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4.3.2 MUZIKOTERAPIE A RACIONÁLNÌ-EMOÈNÍ TERAPIE

Zakladatelem racionálnì-emoèní terapie (RET, pozdìji racionálnì-emoèní behavio-
rální terapie, REBT) je Albert Ellis, který ji pod tímto názvem propaguje od roku
1957. Vychází ze základní premisy, že lidé mají pøirozený sklon k racionalitì a logic-
kémumyšlení, ale u nìkterých z nich se dostavuje pokøivený zpùsob uvažování. Lidé
se liší podle vrozené tendence k iracionalitì a každý má v sobì urèitou míru možného
iracionálního narušení. Tímmá na mysli nežádoucí stav, pøi kterém ustupují racionální
a pozitivní myšlenky stranou a do popøedí se dostávají ty, které mají negativní kono-
taci ve smyslu sebeobviòování, snižování vlastní sebehodnoty, pøetváøení sebeobrazu
apod. Normální stav zdravého èlovìka je totiž spojen s jeho racionálním vnímáním
okolního svìta a životních událostí z nìj plynoucích. Racionální vysvìtlení osobnosti
vychází ze schématu ABC (Ellis, 1992):

� A oznaèuje události lidského života, které ji aktivují (activating events);
� B pøedstavuje systém pøesvìdèení (beliefs) nebo názorù, které lidé používají pøi

zpracování aktivujících událostí. Pøesvìdèení mohou být racionální a iracionální.
V psychoterapeutickém procesu se zamìøuje pozornost pøedevším na zkoumání
jednotlivých pøesvìdèení;

� C oznaèuje dùsledky (consequences) toho, co právì probìhlo, a dùsledky, které se
projevují v emocích a lidském jednání.
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V terapii se objevují ještì modely D a E. D pøináší diskusi o iracionálních pøesvìdèeních a E ukazuje
možné cesty v podobì nové životní filozofie. Jinými slovy, po identifikování iracionálních pøed-
stav a diskutování o nich se klienti nauèí nahrazovat staré kognitivní vzorce zpracování životních
situací novými a zdravìjšími (Ellis, 1992). Muzikoterapeuti vycházející z této koncepce jednají
jako prùvodci, kteøí pomáhají klientùm identifikovat a rozlišovat iracionální pøesvìdèení. Vedou je
k tomu, aby dokázali vyjádøit své pocity amohli upravit a vyøešit vzniklé životní problémy. Postupnì
klienti nacházejí nové strategie, které vedou k racionálnímu uvažování. V celém muzikoterapeutic-
kém procesu jsou podporovány emoèní projevy na základì verbálních i neverbálních muzikotera-
peutických technik. Mezi nì patøí napø. explorace pøedstav a názorù pomocí hry na rytmické
nástroje, prozkoumávání emocionálních reakcí pøi hudebním pøedstavení sebe sama nebo pøi re-
ceptivním poslechu rùzných skladeb, diskuse o textech písní apod.

D. R. Bryant (1987) uvádí, že klienti pøijímají muzikoterapeutické zkušenosti stej-
ným zpùsobem jako ostatní životní zkušenosti. Klienti pøi jednotlivých muzikotera-
peutických sezeních postupnì projevují svá racionální i iracionální pøesvìdèení a od-
halují své dosavadní životní zkušenosti. Ty jsou prodiskutovány a postupnì zapojeny
do muzikoterapeutických technik. Muzikoterapeuti v nich umožòují svým klientùm
projevit emoce a zpùsoby chování pøi iracionálních a nerealistických pøedstavách.
Poté je vedou k tomu, aby tyto pøedstavy a pøesvìdèení identifikovali, definovali
a zkusili se jim postavit. V rámci dalšíchmuzikoterapeutických setkání zkoušejí nové
racionálnì koncipované strategie a snaží se je zapojit do bìžného života. Jakmile jsou
iracionální pøesvìdèení identifikována a klient si je plnì uvìdomí a postaví se jim,
dokáže tyto pøedstavy a pøesvìdèení nahradit novými. Postupnì by toho mìl být klient
schopen nejen v rámci muzikoterapeutických setkání, ale i v bìžném životì (Bryant,
1987).

4.3.3 MUZIKOTERAPIE A RACIONÁLNÌ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Maultsbyho racionálnì-behaviorální terapie (RBT) vychází z racionálnì-emoèní te-
rapie A. Ellise a ze syntézy dalších kognitivnì-behaviorálních teorií, které se vztahují
k lidskému bytí. RBT je obsáhlá terapeutická metoda, která se soustøedí na kognitivní,
emocionální a fyzické projevy èlovìka. Jejím cílem je øešit problémy tím, že klienty
nauèí praktické racionální techniky pro emocionální svépomoc. Podle RBT je lidské
vnímání a myšlení utváøeno, udržováno i limitováno na emoèním základì. Z toho
vyplývá, že pokud chceme zmìnit nejrùznìjší negativní pocity plynoucí z emoèního
naladìní, musíme pøedevším ovlivnit vnímání a myšlení. M. C. Maultsby (1984)
uvádí, že RBT pomáhá klientùm nahlédnout na to, jak je zdravé èi nezdravé jejich
emocionální prožívání a chování s ním spojené. Pøedkládá pìt kritérií pro zdravé, ra-
cionální chování:

� vychází z objektivní reality a je založeno na reálných faktech. Nepodléhá subjek-
tivním dojmùm;

� pomáhá klientùm ochraòovat sebe samé;
� pomáhá klientùm objevit, vymezit a získat krátkodobé i dlouhodobé cíle co nej-

efektivnìjším zpùsobem;
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� pomáhá klientùm vyhnout se signifikantním nežádoucím konfliktùm;
� pomáhá klientùm pociťovat ty emoce, které chtìjí cítit.

Hudba dokáže stimulovat lidské emoce a posilovat racionální myšlení. M. C.Maultsby
(1984) podotýká, že terapeuticky strukturované hudební technikymohou být cenným
nástrojem pro racionálnì-behaviorální terapii. Hudba totiž obsahuje silný motivaèní
prvek, dává volný prùchod emocím a nenásilnou formou posiluje uèení a zpevòování
nových racionálnì-kognitivních pøístupù ke svìtu. Napøíklad pozitivní emocionální
reakce mohou být posilovány pøi opakování hudebních motivù a textù. Nìkdy se texty
písní mohou stát návodem pro logicko-racionální jednání. Pøi muzikoterapeutickém
vedení mohou klienti psát vlastní skladby a texty a diskutovat o nich.Muzikoterapeu-
tické techniky jako poslech hudby nebo spoleèný zpìv mohou pomocí pøístupu RBT
vybavit klienty emocionální sebeochranou pøed nezdravými negativními emocemi
vznikajícími v nároèných životních situacích.

Muzikoterapeuti jednotlivá sezení strukturují, podporují verbální i hudební diskuse
(napø. komunikace prostøednictvím hudebních nástrojù, rozbor a tvorba textù písní),
umožòují receptivní poslech rùzných skladeb, psaní písní i improvizaèní a interpre-
taèní aktivity spojené s hrou na hudební nástroje. Vedou klienty prostøednictvím
tìchto technik k vlastní racionální sebeanalýze a racionálnì-emoèním pøesvìdèením,
která napomáhají pøi utváøení nových a zdravých zpùsobù myšlení, vnímání a chování
(Peters, 2000).

4.3.4 MUZIKOTERAPIE A KOGNITIVNÌ-BEHAVIORÁLNÍ PØÍSTUPY

J. S. Peters (2000) uvádí, že v posledních letech se stále více muzikoterapeutù v USA
zabývá využíváním kognitivnì-behaviorálních pøístupù v muzikoterapii. Na jejich
základì se snaží vyvinout speciální postupy muzikoterapeutické intervence, které se
pokoušejí bìhem nìkolika sezení pomoci klientùm vyøešit jejich problémy. Vycháze-
jí pøitom z hypotézy, že navození zdravého zpùsobu reagování tlumí pùvodní nežá-
doucí vzorce chování, myšlení a jednání. Kognitivnì-behaviorální muzikoterapie je
vìtšinou krátkodobá, což umožòuje aktivní, direktivní a strukturovaný zpùsob práce
s klienty. V pomìrnì krátkém èase dochází k vyhledání, uchopení a øešení problému,
vèetnì stanovení konkrétních terapeutických cílù a možných cest k jejich naplnìní.

Zásady kognitivnì-behaviorální muzikoterapie obsahují dva základní postupy (Peters, 2000):

� muzikoterapeutická sezení musí s pomocí zvuku a hudby vytváøet takové situace, do kterých je
klient aktivnì vtažen a na které bezprostøednì reaguje;

� muzikoterapeutická sezení musí obsahovat prostor pro verbální diskusi (sdílení daného tématu,
posilování zpìtné vazby, reakce na hudební prožitky apod.) bezprostøednì po skonèení techni-
ky, nìkdy i v jejím prùbìhu.

Typická struktura kognitivnì-behaviorálního muzikoterapeutického sezení èasto ob-
sahuje (Murphy, 1992):
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� úvodní krátkoumuzikoterapeutickou techniku zamìøenou na klienty a jejich úkoly;
� hudební rozehøívání (warming-up), kdy muzikoterapeut modeluje vzniklé reakce

a podporuje odpovìdi na hudební stimuly;
� hudební expresi (zážitkovou èást, která bývá èasto spojena s technikami improvi-

zovaného tvoøení písní ve skupinì);
� prostor pro verbální diskusi o spoleèné hudební zkušenosti;
� uzavøení celého sezení muzikoterapeutem.

Takto vedené muzikoterapeutické aktivity rychle odhalují proces myšlení. Pùsobení
zvuku a hudby jej zastihne na urèité úrovni emocionálního prožitku, který pøedchází
procesu racionalizace a budování obrany self. Pro nìkteré klienty je právì neverbální
forma hudební exprese nejlepším zpùsobem nahlédnutí do procesu zpracování infor-
mací a vede k odhalení paralel mezi myšlením, chováním a prožíváním.

K nejèastìjšímmuzikoterapeutickýmmetodám a technikám, které napomáhají do-
sažení terapeutického cíle, patøí napø. psaní textù k písním, receptivní poslech hudby,
hudebnì-expresivní pøedstavení, improvizaèní a interpretaèní hra na hudební nástroje,
hudebnì-pohybové techniky apod. Vytyèené cíle zahrnují kognitivnì-behaviorální
zpùsob práce, který vede k dosažení zmìn u klientù v jejich narušeném zpùsobumyš-
lení. Snaží se vybudovat nový, zdravìjší, adaptivnìjší zpùsob myšlení a prohlubuje
novì vytvoøené kognitivní vzorce vztahující se ke svìtu a k druhým lidem.

C. Slotoroff (1994) uvádí, že strukturované a improvizované techniky hry na bicí
nástroje propojené s kognitivnì-behaviorálním muzikoterapeutickým pøístupem po-
máhají adolescentùm s poruchami chování, aby si uvìdomili své emoce a myšlenky.
Na základì tohoto uvìdomìní dochází k posílení kontroly vlastního impulzivního
chování.

Muzikoterapeutické techniky orientované kognitivnì-behaviorálním smìrem se
úspìšnì uplatòují rovnìž u žen, které byly sexuálnì zneužity. Pomocí muzikoterapeu-
tických technik se zvyšuje jejich uvìdomování si vlastníchmyšlenek a pocitù. Poté se
terapie pokouší o zmìnu jejich chování, aby se cítily bezpeènìji a staly se asertivnìj-
šími a adaptibilnìjšími. C. Slotoroff (1994) ve své studii ukazuje, že se tyto zmìny
objevily pomìrnì rychle, èasto byly patrné po jednom až dvoumuzikoterapeutických
sezeních.

Velmi dobøe pùsobí takto orientovanámuzikoterapie i na klienty s poruchami pøíjmu
potravy. J. S. Peters (2000) uvádí muzikoterapeutické zásady používané bìhem
kognitivnì-behaviorální léèby klientù s poruchami pøíjmù potravy.Muzikoterapie by
mìla zajistit:

� zvýšení pocitu sebeuvìdomìní a sebeúcty;
� identifikování iracionálních a destruktivních pocitù, stejnì jako iracionálních

a destruktivních zpùsobù myšlení a chování;
� snížení tenze, která se mùže objevit bìhem snahy dojít ke zmìnì stávajících zvyk-

lostí;
� nacházení nových zpùsobù pøi pøevzetí kontroly nad vlastním chováním a zachá-

zení s emocemi.
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Dále uvádí zásady kognitivnì-behaviorálního muzikoterapeutického pøístupu, které
zahrnují tyto prvky (Peters, 2000):

� hudební relaxace (spojená s uvolnìním svalového napìtí, hlubokým dechem, mož-
nou imaginací apod.);

� strukturování muzikoterapeutických skupin (zahrnuje spojení hudby a pohybu,
vokální techniky, hru na jednoduché hudebnì-rytmické nástroje, vokální a instru-
mentální improvizace apod.);

� metody a techniky orientované intrapersonálnì, napø. hudebnì-kreativní postupy;
� imaginaèní techniky (viz „Øízená imaginace a hudba“), narativní a kresebné zpra-

cování hudební exprese apod.;
� práci s textem písní (napø. hudebnì-dramatické ztvárnìní tématu písnì, ètení básní);
� pøi hudbì tvorba vlastních textù na známémelodie, tvorba vlastních písní a skladeb

se zamìøením na osobní prožitky, léèebná témata apod.

Kognitivnì-behaviorální muzikoterapie našla své zastánce po celém svìtì a v souèasné
dobì je plnì využívána pøedevším v severní a západní Evropì a USA.

4.4 MUZIKOTERAPIE A HUMANISTICKÝ PØÍSTUP

V prùbìhu posledních desetiletí se muzikoterapie zaèala rekrutovat i z oblasti
existenciální a humanistické psychoterapie. Jde o tøetí významný psychologický, te-
rapeutický a filozofický pøístup, který otevírá další cestu mezi psychoanalýzou a be-
haviorismem. L. Bunt (2002) uvádí, že se humanisticky orientovaná terapie zamìøuje
na oblasti, které explicitnì nepostihuje ani psychoanalýza ani behaviorismus. Patøí
mezi nì napø. zahrnutí individuality a jedineènosti lidské rozdílnosti, teorie celistvosti,
rozvoj individuálních cílù a osobnostních intencí, svoboda výbìru, rozvoj self v kon-
textu sociálních vztahù, kreativita, láska, vrcholné zážitky, sebeúcta apod. Tyto ter-
míny podle L. Bunta nesou vysocemorální obsah a je možné je pøiøadit k jednotlivým
filozoficko-ideologickým konceptùm.

Základem humanisticky orientovaných terapeutických škol není vhled do vnitøní
dynamiky psýché nebo proces uèení. Hlavní dùraz je kladen na pociťování pøítomné
zkušenosti s dùrazem na tady a teï. Cílem je vytvoøení podmínek pro nalezení vlastní
cesty k realizaci lidského bytí. Spíše než o léèbì zde hovoøíme o osobnostním rùstu
a seberealizaci. Úkolem terapeuta je vytvoøení podmínek pro tento rùst a podpora
èlovìka jako jedineèné, autonomní, rozumné, svobodné a za sebe odpovìdné bytosti.

Humanisticky orientovaná muzikoterapie se opírá o myšlenky Carla Rogerse
(s dùrazem na terapii, kde je centrem pozornosti klient) a Fritze Perlse (jehož pøístup
známe jako gestalt terapii). Vychází z pøedpokladu, že každému z nás je vlastní ten-
dence k celoživotnímu rozvoji. Rámec humanistické psychoterapie pomáhá muziko-
terapii najít nové strategie pro práci s klienty. Zvýrazòuje jejich individualitu a pro-
hlubuje respekt vùèi èlovìku jako takovému. Muzikoterapeutické strategie založené
na humanistickém základì mohou pomoci najít alternativy k rigidním behaviorálním
aplikacím, pøi nichž se využívá hudebnì-expresivních technik k upevòování urèitých
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vzorcù chování. Zároveò mohou rozptýlit nìkteré profesní chyby, které plynou z vy-
tváøení obecných zákonitostí a pøedpokládaných inherentních hodnot. Postupy hu-
manistické muzikoterapie se zamìøují na aktuální stav klienta a reflektují celý sociální
kontext, ve kterém se nachází. Na základì hudebnì-expresivních technik je rozvíjena
osobní kreativita klientù. Jednotlivé hudební techniky se soustøeïují na dodávání po-
citu sebedùvìry a podporují aktuální prožitky, chování a emoce s nimi spojené.

Muzikoterapeut ustupuje z pozice experta a stává se prùvodcem, který klienta pod-
poruje a snaží se eliminovat jeho potenciální závislost v prùbìhu terapie a nahrazovat
ji vzájemnou kompetencí. Pomáhá tak klientovi, aby zdolal všechny životní pøekážky
a pokraèoval na své cestì k seberealizaci. Pomocí hudebnì-expresivních postupù
a následných reflexí se klient postupnì snaží otevøít sobì samému, pøemýšlet o svém
bytí, hledat a nacházet souvislosti mezi svými myšlenkami, prožitky, emocemi a život-
ními zkušenostmi. W. W. Sears (1968) pøedpokládá, že zkušenosti v self-organizaci
a zkušenosti týkající se sociálního kontextu jsou hlavními faktory, které ovlivòují
celý muzikoterapeutický proces.

Muzikoterapeuti, kteøí pracují v rámci konceptu humanistickémuzikoterapie, stále
èastìji využívají hudební programy spojené s hraním na rytmické nástroje pro narušení
fundamentálnì nekreativních a nemìnných procesù. Jejich práce je spojena nejen se
zvukem a hudbou, ale i s tichem. Soustøedìnì a aktivnì v nìm klientovi naslouchají,
málo se ptají a neinterpretují. Spíše zrcadlí to, co již bylo øeèeno. Muzikoterapeut
v celém procesu pùsobí jako katalyzátor nebo facilitátor.

L. Bunt a S. Hoskins (1994) vymezili základní body, které by mìly být v humanis-
ticky orientované muzikoterapii zahrnuty:

� opatrné a systematické pozorování klientù spojené s vizuálními i auditivními vjemy;
� formulace jednoduchých a jasných otázek, èeho chceme v rámci muzikoterapie

dosáhnout;
� definování hypotéz, termínù a pojmù pro výzkumný rámec, který zprostøedkuje

akceptující reliabilitu humanistických muzikoterapeutických aktivit;
� pøesný plán pro analýzu a diagnostické zhodnocení, které povedou k vytvoøení va-

lidních závìrù.

Oba autoøi se snaží upozornit na skuteènost, že humanisticky orientovaná muzikote-
rapie je pomìrnì mladou disciplínou, a je proto nutné veškeré závìry nejdøíve podložit
validními longitudinálními výzkumy a jasnou terminologií. V praxi to znamená najít
pøijatelné termíny, které obstojí v akademických diskusích i odborné literatuøe.

Podle J. S. Peters (2000) má však muzikoterapie se zamìøením na humanistickou
psychoterapii své koøeny již v 70. letechminulého století, kdy postupnì vznikalymuzi-
koterapeutické školy ametody. E. Ruud (1994) popisuje kreativní pøístup P. Nordoffa
a C. Robbinse jako muzikoterapii založenou na vztahu mezi terapeutem a klientem
s dùrazem na specificky chápající model terapie, jehož koøeny mají humanistický zá-
klad.

Nakonec i L. Bunt (2002) dodává, že J. Alvin v pozdìjší dobì vytvoøila v Londýnì
muzikoterapeutické kurzy, které obsahovaly také humanisticky orientovanou krea-
tivní muzikoterapii a univerzita v Bristolu vypisovala kurzy humanisticky zamìøeného
poradenství jako dùležitou souèást muzikoterapeutických výcvikù. Pøesto je však po-
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tøeba i nadále upevòovat pozici humanistické muzikoterapie u odborné veøejnosti
i v klinické praxi.

Humanisticky orientovaná muzikoterapie je tedy dùležitou souèástí celého muzi-
koterapeutického spektra a je urèena nejen lidem se sociálním a zdravotním rizikem,
ale také všem ostatním v bìžné populaci.

Na závìr kapitoly o muzikoterapii a psychoterapii mùžeme podotknout, že muzikote-
rapie má v 21. století již své pevné místo v klinické praxi a je neoddiskutovatelnou
souèástí komplexního terapeutického pøístupu ke klientovi. Vnáší na mnohdy rigidní
kliniky prvek estetièna a kultury. Dochází tak k propojení moderního verbálního zpù-
sobu psychoterapeutické léèby a tisícileté tradice, ve které byla hudba v léèebném
procesu vždy pøítomna. Každý ze zmínìných muzikoterapeutických pøístupù má své
opodstatnìní v léèebné i rehabilitaèní péèi a èasto sehrává dùležitou roli v oblasti pre-
vence.

Pøesto na tomto místì musíme pøipomenout, že samotný pøístup a metoda zdaleka
nemusí zaruèit pozitivní terapeutický efekt. Efektivnost jakékoliv terapeutické práce
je pøedevším záležitostí lidského vztahu. Je to vztah mezi klientem a terapeutem. Práce
muzikoterapeuta tak získává další rozmìr, který klade nároky nejen na jeho odbor-
nost, ale i na jeho osobnost a problematiku profesní etiky. Nìkteøí autoøi uvádìjí, že
samotná metoda a odborná erudice pøedstavuje nanejvýš 20 % celkové terapeutické
práce. Zbývajících 80 % tvoøí osobnostní výbava terapeuta zahrnující jeho charisma,
zkušenost, jistotu, komunikaèní schopnosti, umìní naslouchat, improvizovat, pokoru,
pozitivní vztah ke klientovi a vlastní práci. Pøedpokladem pro kvalitní muzikoterapeu-
tickou práci není tedy jen využití zvuku a hudby v rámci jednotlivýchmuzikoterapeu-
tických pøístupù, ale i terapeutùv celkový laskavý a zodpovìdný pøístup ke klientovi
a k sobì samému.
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5. MUZIKOTERAPIE A MEDICÍNA
Jiøí Kantor, Jana Weber

V úvodu pojednání o medicínì musíme pøipomenout, že kromì bìžných
zdravotnických oborù patøí do systému medicíny také terapeutické smìry, které naše
zdravotnictví prakticky nezná. Napøíklad muzikoterapie v Èínì využívá kromì
poslechu hudby rovnìž hudební elektroterapii (poslech hudby spojený s elektroléè-
bou – elektrické impulsy jsou transformovány z hudebních signálù) a hudební elek-
troakupunkturu (hudební elektroterapie spojená s akupunkturou) (Bruscia, 1998).
Vzhledem k obsáhlosti této problematiky však v následujícím textu pojem medicína
omezíme pouze na zdravotnické obory, které jsou u nás legislativnì uznávané. Podle
Ch. Maranto (in Heal, Wigram, 2003) má z tìchto profesí úzký vztah k muzikoterapii
chirurgie a traumatologie, porodnictví, neonatologie, pediatrie, fyzioterapie, pneu-
mologie, onkologie a ošetøovatelství.
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5.1 POÈÁTKY A VÝVOJOVÉ TENDENCE
MUZIKOTERAPIE V MEDICÍNÌ

Aèkoliv má muzikoterapie jako souèást medicíny podivuhodnì dlouhou his-
torii v rùzných svìtových kulturách, v systému soudobé medicínské péèe se zaèala
intenzivnì rozvíjet teprve po druhé svìtové válce v amerických nemocnicích (péèe
o váleèné veterány). Od této doby se datují také první kontrolované výzkumy, kdy
byla hudba použita jako neinvazivní algolytický prostøedek pøi zubních zákrocích
(Burr, 2003) a v ošetøovatelské péèi (Aldridge, 2001). Poèet muzikoterapeutických
výzkumù v medicínských oborech je v souèasné dobì již tak rozsáhlý, že by bylo za-
vádìjící z nìj citovat pouhé fragmenty6.

V Nìmecku dospìli po dlouhém vývoji ke konstituování psychoterapeutické medicíny (mnozí
nìmeètí muzikoterapeuti považují muzikoterapii za smìr psychoterapie). Psychoterapeutická
nebo také psychosomatickámedicína pøedstavuje spojení klasické somatické a psychoterapeutické
léèby. Zastává teorii, že na rozvinutí somatických chorob (chøipka, tìlesné bolesti) mohou mít vliv
psychické a sociální faktory. V Nìmecku se jí zabývá kterýkoli specialista z oblasti klasické medi-
cíny, který projde psychoterapeutickým výcvikem a prùpravou zakonèenou atestací (Chvála,
2005). Ekonomové a lékaøi ve vyspìlých zemích poukazují na potenciál psychoterapie v léèbì so-
matických poruch, která mùže významnì snížit náklady na léèbu.

Psychosomatické terapeutické koncepce v USA vycházejí z Engelsova biopsychosociálního
modelu nemoci, který zdùrazòuje vzájemný vztah mezi myslí a tìlem (Maranto in Heal, Wigram,
2003). Výzkumy dokázaly, že napø. traumatické životní události mohou zhoršit fungování imunit-
ního systému a pomoci rozvoji nìkterých onemocnìní (rakovina, poruchy imunity, kardiovasku-
lární onemocnìní apod.). Na druhé stranì závažné onemocnìní mùže mít psychosociální dùsledky
(napø. deprese nebo narušení vztahù v rodinì). Na pozadí rostoucího porozumìní celistvosti lidské
bytosti bývá v souèasnosti biopsychosociální model doplòován také o dimenzi spirituální (Bruscia,
1998). A právì tato dimenze je støedem zájmu terapeutického pùsobení v nìkterých muzikoterapeu-
tických modelech, napø. „Øízená imaginace a hudba“.

K aktuálním tématùm psychosomatické teorie patøí:

� které psychosociální fenomény patøí k predispozicím rozvinutí onemocnìní;
� které psychosociální fenomény ovlivòují prùbìh nemoci;
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Vmnoha zahranièních zemích je patrná stále vìtší akceptace muzikoterapie jako
souèásti medicínských profesí. Tato situace je do znaèné míry ovlivnìna rostou-
cím významem psychosomatických teorií vzniku nemoci a snahou o poskytování
ucelené medicínské péèe.

6 Zájemcùm o problematiku muzikoterapeutického výzkumu v medicínì doporuèujeme stať Davida Aldridge
s názvemMusic therapy research: A review of references in the medical literature (celá citace je mezi interneto-
vými odkazy) a další odkazy v tomto textu.



� jakým zpùsobem komunikuje mysl a tìlo z neurologického a biochemického hle-
diska;

� které zpùsoby léèby (kromì medicínské) mohou být použity k prevenci a léèbì ne-
moci.

5.2 POSTAVENÍ MUZIKOTERAPIE V MEDICÍNÌ

Hudba semùže podle Ch.Maranto (Wigram, 1996) vztahovat k terapii klien-
ta nìkolika zpùsoby:

� jako podpùrný prostøedek léèení, napø. poslech bìhem dialýzy ledvin (Music in
Medicine);

� jako rovnocenný partner léèby, napø. zpìv jako souèást léèby u respiraèních poruch;
� jako primární intervence, napø. poslech hudby k potlaèení bolesti (Music as Medi-

cine).

Podle T. Wigrama (tamtéž) je podstatné rozlišovat nezámìrné použití hudby, napø. pro
vytváøení hudebního pozadí v èekárnách ordinací, od specifických aplikací bìhem léè-
by. Dále je nutné odlišit, zda je hudba urèena pacientùm, nebo lékaøùm, jak je bìžné
napø. pøi chirurgických operacích, kdy má hudba vytváøet vhodnou atmosféru pro
operující tým.

Pro lékaøe je dùležité vymezení rozdílù indikace somatické léèby a muzikoterapie.
Mìli by být také informováni o dosahu možných úèinkù muzikoterapie na stav klien-
ta. Pro medicínské praktiky muzikoterapie platí obdobnì jako pro psychoterapii:

� systematická muzikoterapie je vhodná všude tam, kde se klient pøes dobøe stano-
venou somatickou diagnózu a postup somatické medicíny proti oèekávání lékaøe
nelepší;

� muzikoterapie v mnoha pøípadech nenahrazuje somatickou léèbu (muzikoterapie
jako rovnocenný nebo podpùrný prostøedek léèení), ale stává se jejím velmi žá-
doucím katalyzátorem, usnadòujícím uzdravení, nìkdy je i podstatným zdrojem
zlepšení stavu klienta;

� ve vìtšinì pøípadù nejde o nalezení jediné psychogenní pøíèiny nemoci, ale o vnitøní
promìnu klienta a jeho pohledu na celý komplex faktorù, které se na vývoji soma-
tické nemoci a jejím udržování podílejí (podle Chvály, 2005).

5.3 FYZICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNÍ POTØEBY

Následující text se pokouší pøedstavit nìkteré možnosti využití muzikoterapie
pøi rùzných formách léèby pacientù. Zjednodušenì mùžeme øíct, že muzikoterapie
v medicínì slouží k uspokojování fyzických nebo psychosociálních potøeb klien-
tù/pacientù (Davis, Gfeller, Thaut, 1999).
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5.3.1 FYZICKÉ POTØEBY

Fyzické potøeby pacientù v lékaøství se liší v závislosti na jejich stavu.Muzikoterapie
se zde využívá pøevážnì za úèelem redukce bolesti a tolerance lékaøských zákrokù
a zlepšení svalové funkce.

Redukce bolesti a tolerance lékaøských zákrokù
Vìtšina pacientù prochází urèitým stadiem vnímání bolesti nebo úzkosti. Proto patøí
k nejèastìjšímmuzikoterapeutickým technikám vmedicínì poslech anxioalgolytické
hudby, která pomáhá snižovat vnímání úzkosti a bolesti (Sprintge in Wigram, 1996).
Anxioalgolytická hudbamùže nejen zvýšit práh bolestivosti, ale úplnì eliminovat bo-
lestivé poèitky. Pacient pøitom zùstává v bdìlém stavu a je schopen aktivní spolupráce.

Jako muzikoterapeutická technika plní anxioalgolytická hudba více funkcí, a to
pro odpoutání pozornosti od bolesti (napø. strukturovaný hudební poslech), jako pod-
nìt k relaxaci, jako tzv. masking agent (maskování nepøíjemných okolních zvukù),
k zamìøení pozornosti na pozitivní aktivity. Vzhledem k tomu, že se pacient na výbìru
hudby èi hudebních èinnostech èasto aktivnì podílí, získává tím vìtší pocit kontroly,
kterou v lékaøských zaøízeních mùže postrádat.

Zlepšení svalové funkce
Medicínská intervence èasto zahrnuje fyzioterapii, bìhem níž bývá muzikoterapie
také velmi efektivní. Inspirativní hudba mùže poskytovat ideální pozadí pro rehabili-
taci nebo snižovat pacientovy nepøíjemné a bolestivé pocity pøi cvièení. Pravidelný
rytmický pulz strukturuje a udává tempo pohybùm konèetin. Aktivity jako hraní na
dechové nástroje, dechová cvièení nebo zpìv pomáhají posilovat funkci dýchacích
orgánù (pacienti pøipoutaní na lùžko, astmatici apod.).

5.3.2 PSYCHOSOCIÁLNÍ POTØEBY

Pacienti v lékaøských zaøízeních kromì jiného potøebují emocionální a sociální pod-
poru. Vìtšinou se jedná o:

� normalizování lékaøského prostøedí (zpøíjemnìní);
� snížení strachu a úzkosti pacienta;
� pokraèování kognitivního a sociálního vývoje;
� akceptace trvale narušeného zdravotního stavu a omezení, která z nìj vyplývají;
� zvýšení motivace a participace v procesu léèení;
� pomoc rodinì pøizpùsobit se situaci;
� nauèení se strategiím zvládání situací;
� zvyšování fyzické aktivity;
� pøijetí vlastní smrtelnosti;
� zvýšení schopnosti sebevyjádøení;
� možné cesty vyjádøení frustrace;
� nabídnutí emocionální podpory.
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Aktivity využívané k dosažení tìchto cílù mohou zahrnovat: hudební poslech, „Øíze-
nou imaginaci a hudbu“, „Vibroakustickou terapii“, aktivity Orffova Schulwerku,
skupinovou a individuální improvizaci, hudební/rytmické hry, pohyb k hudbì, zpìv,
hraní na hudební nástroje, hudební kurzy, vytváøení hudebních skupin, rozbory textù
písní, kreativní skládání, hudební relaxace, cvièení pøi doprovodu hudby, úèast v hu-
debních/divadelních hrách, produkci hudebního videa apod. Veškeré zákroky, které
muzikoterapeut provádí, by mìly být prodiskutovány v odborném týmu a zazname-
nány v dokumentaci každého pacienta.

5.4 MUZIKOTERAPIE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH
MEDICÍNSKÉ PÉÈE

Pro vytvoøení pøedstavy o možnostech aplikace hudby v nìkterých medicín-
ských oborech zde použijeme ukázku z metaanalýzy Cheryl Maranto7 (in Heal, Wi-
gram, 2003), která uvádí jednotlivé zpùsoby využití hudby v medicínì (s výjimkou
psychiatrie) následovnì:

Chirurgie a traumatologie: poslech hudby snižuje hladinu stresových hormonù
a úzkost, eliminuje vedlejší úèinky medikace, snižuje srdeèní pulz, stabilizuje krevní
tlak, redukuje pooperaèní bolest a potøebu anestetik, podporuje proces uzdravení.

Porodnictví: receptivní a aktivní hudební zkušenosti snižují bolest, strach a úzkost,
snižují délku porodu i subjektivní vnímání délky porodu, slouží pro zamìøení pozor-
nosti (v rámci Lamazeho technik) a regulaci dýchání, podporují pozitivní prožitky po
narození dítìte, zvyšují pohodlí a pocity spokojenosti novorozence, ovlivòují dilataèní
dobu.

Neonatologie: poslech hudby pomáhá zvyšovat pøírùstek váhy a stabilizovat pohyby
dítìte, snižuje podráždìnost, pláè a stres dítìte, pomáhá pøi krmení a respiraci (zvyšuje
hladinu kyslíku), stimuluje vývoj, snižuje délku hospitalizace.

Pediatrie: receptivní a aktivní hudební zkušenosti snižují úzkost, odstraòují sympto-
my stresu, usnadòují komunikaci s dítìtem a zjišťují informace ve vztahu k nemoci,
pomáhají rodinám s potížemi, které jsou spojeny s onemocnìním dítìte.

Fyzioterapie: receptivní a aktivní hudební zkušenosti strukturují rytmické pohyby,
zlepšují motorické funkce, posilují požadované pohybové vzorce, snižují svalovou
tenzi, zvyšují motivaci pro terapii, podporují efektivitu akupunktury.

Pneumologie: receptivní a aktivní hudební zkušenosti zlepšují respiraci a vitální kapa-
citu, redukují úzkost spojenou s medicínskými procedurami (napø. bronchoskopie).
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Onkologie: receptivní a aktivní hudební zkušenosti snižují bolest a úzkost, pomáhají
odvrátit pozornost od nemoci, pomáhají vyjádøit pocity ve vztahu k nemoci, rozvíjejí
pocit kontroly a snižují bezmocnost, pomáhají pacientùm vyrovnat se s následky ne-
moci a procesem umírání, pomáhají rodinám pacientù se zvládáním potíží spojených
s onemocnìním.

Zvládání stresu a bolesti: receptivní a aktivní hudební zkušenosti ovlivòují fyziolo-
gické a psychologické faktory (krevní tlak, svalové napìtí, hormonální regulaci, se-
beregulaci), prohlubují relaxaci, snižují stížnosti pacientù na bolest, zvyšují toleranci
vùèi bolesti, snižují požadavky na medikaci.

Ošetøovatelství: receptivní a aktivní hudební zkušenosti snižují úzkost, bolest a pocity
nepohodlí, rozvíjejí pocit kontroly, pomáhají odvrátit pozornost od nemoci, zvyšují
kvalitu okolního prostøedí a celkové péèe, zlepšují náladu.
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V úvodu kapitoly jsme poukázali na význam psychosomatické medicíny, která
umožnila akceptaci muzikoterapie v rùzných medicínských oborech. Dále jsme
se zabývali fyzickými a psychosociálními potøebami klientù a možnostmi jejich
uspokojení. Díky poznatkùm z psychosomatiky víme, že tyto potøeby nelze oddì-
lovat, neboť somatická i psychická oblast spolu úzce souvisí. Na pøíkladech vy-
užití hudby v jednotlivých oborech medicínské péèe jsme mohli vidìt, že muzi-
koterapie pùsobí ucelenì na osobnost klienta a dotýká se širokého spektra
terapeutických cílù.



6. CELOSTNÍ PØÍSTUP V MUZIKOTERAPII
Tomáš Procházka

Pøedchozí kapitoly pøedstavily specifika muzikoterapie z hlediska nìkterých
oborù pomáhajících profesí. Cílem této kapitoly je charakterizovat celostní pøístup
a následnì jej promítnout do oblasti muzikoterapie. Východiskem k tomu bude pøe-
devším osobní zkušenost a vlastní muzikoterapeutická práce8.

Celostní pøístup dnes nevnímáme jako samostatný obor nebo terapeutický model.
Jedná se o interdisciplinární pojetí, které do své teorie i praxe integruje zkušenosti
z mnoha rùzných oblastí. Jak dále uvidíme, i v muzikoterapii máme na mysli spíše fi-
lozofické východisko, které propojuje její specifika v dílèích oblastech a nabízí za-
støešující pohled na poskytovanou péèi v kontextu celkové situace klienta.

Historický kontext
V historickém kontextu využití zvuku a hudby, v cílené snaze pùsobení na èlovìka,
mùžeme po dlouhá staletí vnímat dùraz na propojení fyziologické, psychické a so-
ciální roviny. Platí to v oblasti teorie (filozofického pøístupu) i praxe.

Ukázkových pøíkladù bychom našli dlouhou øadu. Celostní charakter mají již rituály rùzných kme-
nù – hudba zde bývá zpravidla nosným prvkem celkového pùsobení a prožívání v úzkém spojení
s faktory dalšími (tancem, pohybem, vztahovými rolemi, popøípadì využitím katalyzátoru v podobì
psychotropních látek). V asijských duchovních amedicínských systémech je hudba považována za
jednu z nejvýznamnìjších duchovních aktivit a vlivu zvuku a hudby je široce a cílenì využíváno.
Výjimkou nejsou ani muzikoterapeutické koncepty Pythagora nebo Aristotela zdùrazòující propo-
jení psychické a somatické dimenze lidského organismu a integrující možnosti pùsobení hudby
v tomto smìru.

Celostní a narativní (pøíbìhový) pøístup byl souèástí medicínského myšlení jako
celku od poèátkù lidstva. Teprve pro tøi poslední staletí je v terapeutické amedicínské
teorii a praxi charakteristický odklon od zmínìného celostního náhledu k dùrazu na
analýzu. Souvisí to s prudkým rozvojem vìdy na pøelomu 17. a 18. století, s dùrazem
na dualistickou exaktní racionalitu vnímající otázky týkající se zdraví a nemoci èlo-
vìka jako problematiku „rozumného stroje“. Na jedné stranì tento mechanistický vý-
klad vedl k prudkému rozvoji vìdy, na stranì druhé jednostranný dùraz na somatické
a fyziologické jevy od poèátkù narážel v medicínské praxi na své limity.

Pøedevším praktické klinické zkušenosti postupnì vedly k opìtovnému zájmu
o psychologické a sociální faktory. Termín psychoterapie prý použil HippolyteMarie
Bernheim již v roce 1881 a na zaèátku minulého století vznikla tzv. psychosomatická
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medicína zabývající se složitostmi vztahu mezi tìlesnými pochody a psychickými
procesy. Celostní pøístup považujeme za souèasnou fázi vývoje psychosomatického
pøístupu – podrobnìji se vývojem od biomedicínského pojetí až ke vzniku celostního
pøístupu zabývá pøíloha E.

Pøesto je realitou, že dodnes medicína a celá pomáhající sféra upøednostòuje pøe-
devším ono „bio“ na úkor ostatních, hùøe zkoumatelných faktorù. Zásadní vliv na
pokraèující nerovnováhu mají pøedevším mocenské a ekonomické tendence v medicí-
nì a pomáhající oblasti, kterým vyhovuje pasivní role klienta. V našich podmínkách
hrála negativní roli i skuteènost, že totalitní moc mìla k psychologickým a sociologic-
kým oborùm obranný a nedùvìøivý postoj a tyto obory byly po desetiletí odsunovány
na hranici legality.

Navzdory tìmto dùvodùm, které popisují souèasnou situaci a tendence „støedního
proudu“ pomáhající sféry, se stále více praktikù a teoretikù pøiklání zpìt k tradiènímu
pojetí pøíbìhové a celostní medicíny. V odborných kruzích, napøíè obory, je stále více
zdùrazòována nutnost a užiteènost vnímat vìci v kontextu a souvislostech. Hlas volají-
cí po návratu k vnímání èlovìka v jeho celistvosti, ke snaze porozumìt celku a zachytit
tvar, k dùrazu na syntézu a odpovìdnost èlovìka v roli pomáhajícího i ohroženého.

6.1 VÝVOJ PØÍSTUPU K NEMOCI V ÈASE A KONTEXT
VZNIKU CELOSTNÍHO PØÍSTUPU

V této kapitole zmapujeme souèasné trendy v pomáhajících profesích a je-
jich filozofické zázemí v kontextu celostního pøístupu. Celostní pojetí je vedeno sna-
hou o syntézu nesprávnì oddìlených pohledù a pøístupù – ke škodì klienta. Pokouší
se nahlížet na èlovìka z hlediska jeho nedìlitelné biopsychosociální jednoty (nìkteøí
autoøi v pøípadì celostního pøístupu uvádìjí ještì ètvrtou rovinu, kterou je rozmìr
transcendentální). Klade z tohoto dùvodu velký dùraz na kontext života, jeho mnoho-
vrstevnatost.

Celostní pøístup nevymezuje lidské zdraví absencí nemoci, ale naší schopností mi-
lovat, žít ve vztazích, smysluplnì pracovat, uspokojovat pøirozené potøeby a naplòovat
pøíležitosti, pøijímat odpovìdnost za své skutky. Pro celostní pøístup v terapeutické
praxi je v souèasnosti charakteristická snaha o systemické myšlení, neexpertní pozici
pomáhajícího a filozofické zázemí v teorii radikálního konstruktivismu.

6.1.1 SYSTEMICKÝ PØÍSTUP

V souèasnosti je to jeden z hlavních trendù v humanitních vìdách. Snaží se vnímat
a zamìøit se na kontext vìcí a dìjù. V terapii je dùležitý pøíbìh a vztahová síť klienta.
Systemický pøístup vychází ze zkušenosti, že ve složitìjších systémech lineární kau-
zality nefungují (jednoduchá schémata pøíèina – následek), ale že vìci do sebe zapa-
dají a vzájemnì se ovlivòují.

V terapii se klient snaží porozumìt své situaci, svým potøebám, svému pøíbìhu
a dostat se do role pozorovatele. Systemický pøístup pracuje s narativní (pøíbìhovou)
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zkušeností èlovìka, která je odlišná od zkušenosti historické. Ptáme-li se na narativní
pravdu, není podstatné, jak to tehdy ve skuteènosti bylo, ale jak tomu dnes rozumíme,
co to pro nás znamená a jaký význam tomu pøisuzujeme.

Problém je vnímán jako magnet, ke kterému jsou „poutáni“ rùzní lidé – všichni jsou v problému
zaangažováni a tvoøí síť. Hledáme-li øešení užiteèné pro všechny, musíme pracovat s celou sítí.
Pøijde-li do terapie závislý nebo depresivní klient, vnímáme jeho problém jako symptom vztahující
se k celé vztahové síti klienta a spoleènì pátráme, jakémá v systémumísto. Nehledáme vinu, jedno-
duché odpovìdi a klíèe. Pomocí cirkulárních otázek se zamìøujeme na kontext situace a snažíme se
spoleènì s klientem tento kontext nahlédnout a pochopit. Takový proces dává klientovi možnost se
svobodnì rozhodovat a pøevzít odpovìdnost do svých rukou.

Pro terapeuta je z hlediska systemického pøístupu dùležité zachovat si vlastní neu-
tralitu (z hlediska stranìní všem, nebo pøesnìji angažování se se všemi). Neexistuje
žádná pøedem daná pravda. Pravda je podmínìná zpùsobem života, naší interakcí
s prostøedím, pøíbìhem, zkušeností. Poznání dává èlovìku návod, jak v daném pro-
støedí žít. Prostøednictvím poznání konáme, skrze konání poznáváme a vytváøíme si
tak svùj vlastní svìt. Systemický pøístup umožòuje chápat lidi jako autonomní a nein-
struovatelné bytosti (živý svìt se nedá instruovat, protože nevíme, jak zareaguje).

Hledat objektivní pravdu mùže být stejnì pošetilé jako rozsoudit, který zpìvák
lépe zpívá. Na to se nedá odpovìdìt. Hodnocení je subjektivnì dáno vkusem, názory,
potøebami, kritérii vnìjšího pozorovatele. Terapeut by nemìl prosazovat svoje vidìní,
jak by mìl klient fungovat. Nejde nám o hledání daných pravd, ale pomáháme hledat
to, co je pro klienta užiteèné.

Systemická terapie se hlásí k teorii poznání – realita je podle ní sociální konstrukcí,
vnìjší svìt naším poznáním neodhalujeme, ale na základì pøedchozích zkušeností in-
terpretujeme a vytváøíme. Zásadní vliv na vývoj a promìnu našich pøíbìhù ve vnìj-
ším svìtì má jazyk (v širším slova smyslu). Vyprávìním èlovìk pøidìluje urèitým
událostem význam a sdílením vlastních pøíbìhù s druhými pozmìòuje a znovuutváøí
jejich podobu.

6.1.2 RADIKÁLNÍ KONSTRUKTIVISMUS

Souèástí moderních dìjin lidstva i jeho souèasnosti je stále se zrychlující informaèní
exploze ve všech oblastech lidské èinnosti. Dominantní pozitivistické objektivistické
vìdecké dogma je založeno na víøe, že vìdecké popisy a výklady se pøibližují (nebo
by se mìly pøibližovat) struktuøe objektivní reality, o níž se pøedpokládá, že existuje
jako taková, bez ohledu na pozorovatele (Neubauer, 1991). Vývoj teorie poznání tento
pøedpoklad vyvrací a pøed více než tøiceti lety vìdci došli k pøesvìdèení, že tzv. objek-
tivní poznání je nemožné. Množství vìdeckých konceptù a teorií stále roste a tvoøí
širokou a rùznorodou paletu obrazù popisujících vnìjší svìt. Slovy Gregoryho Bate-
sona: „Budeme se muset patrnì nauèit žít s poznáním, že existuje více svìtù, které se
vzájemnì neprolínají, nevyluèují, nejvýš mohou na sebe poukazovat. Neexistuje uni-
verzum, k jehož poznání smìøujeme, nýbrž multiverzum.“
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Smìru, který se v interdisciplinárním dialogu snaží formulovat empiricky fundo-
vanou alternativu vìdeckého pozitivismu a objektivismu, se øíká radikální konstruk-
tivismus. Jedná se vlastnì o nástin konceptu života a bytí, se kterým pøišel v 70. letech
minulého století chilský profesor fyziologie a biologie Humberto Maturana.

Jeho výzkumy velmi úzce souvisejí s prací mnoha dalších známých odborníkù z rùzných oblastí,
napøíklad svìtoznámého amerického biologa a antropologa Gregoryho Batesona, zakladatele kyber-
netiky Norberta Wienera, amerického systémového teoretika Jaye Wrighta Forrestera, anglického
psychiatra Williama Rosse Ashbyho nebo pùvodem rakouského psychologa Paula Watzlawicka.
U nás se podrobnìji touto teorií zabývali biolog a filozof Zdenìk Neubauer a filozof a matematik
Jiøí Fiala.

Ideje radikálního konstruktivismu jsou ovlivnìny celou øadou dalších souèasných
teorií a výzkumù – napøíklad kybernetikou 2. øádu, teoriemi sebevytváøení, sebeorga-
nizace, sebevztažnosti. Tyto práce pøinesly pøevratné úvahy pro teorii poznání amnohé
obory (vèetnì oborù v pomáhající oblasti) formulují na základech radikálního kon-
struktivismu nové koncepce svých disciplín (Chvála, 1993).

H.Maturana vychází dùslednì z výsledkù praktických výzkumù fyziologie vnímání.
Na základì pokusù dospìl k názoru, že mozek není žádným svìtu otevøeným reflex-
ním systémem, nýbrž systémem funkcionálnì uzavøeným, který rozumí jen své vlastní
øeèi a operuje jen svými vlastními stavy. Z toho vyplývá, že organismus svou fyziolo-
gickou a funkcionální povahou vytváøí svùj vlastní svìt, a nikoliv svìt „takový jaký je“.

Napøíklad vezmu-li do ruky kámen velikosti své pìsti, mohu jej na základì své vlastní zkušenosti
vnímat jako malý, chladný, svìtlý, krásný, drsný. Jiný èlovìk by tentýž kámen mohl popsat jako
velký, ošklivý, oblý, šedivý.

Do vnímání svìta kolem nás vkládáme svoji zkušenost, svùj vlastní, námi vytvoøený
svìt, v nìmž žijeme, tím, že žijeme (Maturana, 1982). V dìtství naše vnímání svìta
ovlivòuje pøedevším svìt a jazyk našich rodièù. Oni nám øíkají, co je dobré a co je
špatné, hezké a ošklivé, co je žádoucí a co nebezpeèné.

Jak jsme již v definování systemického pøístupu zdùraznili, hlavním nástrojem
uchopování svìta a konstruování vlastní reality je náš jazyk. Jazyk nám umožòuje po-
lidštìní, je základním kulturním, civilizaèním prostøedkem a díky nìmu se vyrovná-
váme s komplexitou svìta. Konstruktivistické myšlení je možné popsat jako schop-
nost skrze jazyk redukovat komplexitu svìta na zážitek, tedy pøedstavu vnìjší reality
(zprostøedkovává kontakt mezi vnitøním a vnìjším svìtem). Jazyk nám umožòuje zís-
kané nauèené zkušenosti abstrahovat, tøídit, pojmenovávat, sdílet s druhými a dìdit
na další generace. Se slovem vzniká virtuální realita lidské existence, mýtotvorné
prostøedí èlovìka, svìt k uvìøení (Chvála, Trapková, 1996). Svìt klienta je sebeutváøe-
jící, vzniká a potvrzuje se vyprávìním.Nelze s tímto svìtem zacházet jako s objektivnì,
nezávisle existujícím a souèasnì mu porozumìt. Mohu se pouze vnoøit do situace
spolu s klientem – navázat dialog.

Tento nový pohled otevírá neèekané možnosti teoretické, ale i terapeutické. Vìdo-
mí subjektivní závislosti našich konstrukcí skuteènosti mùže vysvìtlit naše úspìšné
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jednání v sociálnì pøijatém a zdánlivì objektivním fyzikálním svìtì a poukazuje na
plnou odpovìdnost za pøírodu, vlastní zdraví a sociální prostøedí, v nichž žijeme.

6.1.3 NEEXPERTNÍ PØÍSTUP

Základním postojem terapeuta z pozice neexpertního pøístupu je snaha o partnerský
a otevøený vztah. Terapeut nemá lepší vidìní svìta než klient. Expertem na svùj život
je klient sám. V setkání jsme tedy oba experti a nástrojem terapeutické pomoci je dia-
log, spolupráce, setkání. K tomu je nutné dodat, že pomáhající role zahrnuje vždy po-
tenci vlivu a moci (a pokušení tuto moc zneužít). Z tohoto dùvodu neexpertní pøístup
zdùrazòuje odpovìdnost pomáhajícího za proces terapie a jeho etické hranice. Vy-
chází z nutnosti respektu ke klientovi a jeho pojetí svìta. Pozice pomáhajícího není
nadøazená ani manipulativní, podporuje autorství lidí v jejich pøíbìzích a umožòuje
jim pøebírat odpovìdnost orientovanou nikoli do minulosti, ale do budoucnosti
(Špitz, 2004).

Neexpertní pøístup není zpochybnìním dùležitosti odborné prùpravy a kompeten-
ce. Vzdìlání, výcviky, životní zážitky a poznání, naše vidìní a vnímání svìta, to je
výbava, o kterou se opíráme. Jsou dvì podoby zkušeností – sdílené a osobní. Teore-
tické koncepty, metodiky, metafory jsou sdílenou zkušeností, zkušenost osobní zís-
káváme praxí. Jedny pøecházejí v druhé. Pokud nás teorie, metafora osloví, sdílený
obraz zvnitøníme, a následnì tak inspiruje a strukturuje naši práci s klientem. Nìkteøí
z nás takto nabytou osobní zkušenost opìt uspoøádají do nového obrazu (teorie) a na-
bídnou ji znovu ke sdílení. Nekoneèný pøíbìh.

Smyslem terapie je prostøednictvím zámìrného setkávání (bezpeèného spoleèen-
ství) navodit zmìnu (Chvála, Trapková, 1994), pøedat klientovi nìco ze své zkuše-
nosti (zkušenost je koneckoncù tím, pro co si klient vìtšinou pøichází, když mu jeho
vlastní nestaèí). Vzájemný dialog mezi klientem a terapeutem posouvá klientovu
zkušenost, rozšiøuje vnímání svìta. Teoretické koncepty, metodiky, metafory nám
dovolují chodit zkratkami. Zároveò umožòují urèitý úhel pohledu, dávkování terapie
a ochranu terapeuta (Balint, 1980). Je pozitivní, když zvolený nástroj pøináší pa-
cientovi úlevu a navíc usnadòuje terapeutovi pøehlednost „operaèního pole“. Tech-
nický postup by však mìl zùstat sekundární. Sebedokonalejší a preciznìjší postup
bez vztahové angažovanosti, laskavosti a respektu ke klientovi by znamenal velmi
málo pro dobrou terapii. Jsme-li pøíliš poutáni teorií nebo metaforou, tím ménì vidíme
skuteèného èlovìka pøed námi (Chvála, 2005). Èím více je obraz v pozadí, èím ménì
poutá naši pozornost, tím spíš jsme tady a teï s èlovìkem, který za námi pøišel (z tohoto
dùvodu je pøi vzdìlávání v oblasti psychoterapie kladen nejvìtší dùraz na sebezkuše-
nostní rovinu výcviku). Je mnoho metafor, které vystihují skuteènost, že jádro dobré
terapie má pøedevším rozmìr vztahový a etický. Velmi výstižné je pojmenování Ja-
roslava Skály. Podle nìho je pro smysluplnou terapii zásadní „vztah, umìní naslou-
chat, umìní pøenášet motivaci na stranu klienta, sebepoznání, sebepøijetí a pokora
terapeuta“.

Neexpertní pozice pomáhajícího je založena na ochotì k dialogu. Celostní kultura
stojí na týmové spolupráci, partnerství, dialogu, bezpeèí, vztazích v síti (podle syste-
mického principu, že dva názory, úhly pohledu jsou vždy cennìjší než jeden). Hierar-
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chie zvyšuje úzkost a nutnost obran, blokuje volnou komunikaci a polidštìní vztahu.
Celostní pøístup je pokus o návrat k prostému øádu vìcí. Vybízí nás k tomu, abychom
pøestali brát pacienta jako objekt naší péèe, a dává nám možnost se jeden pøed dru-
hým obnažit, nestydìt se za to, že nìco víme nebo nevíme, a volnì a bezpeènì o tom
mluvit (Moss, 2006). Hledání kontextu, snaha zachytit celek a tvar zároveò vytváøejí
neustálý tlak na osobní rozvoj, odpovìdnost, zralost a kompetenci pomáhajícího.

6.2 CELOSTNÍ PØÍSTUP V MUZIKOTERAPII
V KONTEXTU VÝVOJE SOUÈASNÉ
PSYCHOTERAPIE

V souèasnosti existují desítky muzikoterapeutických škol a pøístupù. Hledat
teoretické ukotvení pro množství rùznorodých konceptù hlásících se k muzikoterapii
je velmi obtížné. Toto široké pole sdílených zkušeností lze strukturovat jistì mnoha
zpùsoby (tato kniha jako celek je jedním z nich). Pøes urèitou míru zjednodušení bude-
me v této kapitole celostní pøístup v muzikoterapii mapovat na pozadí vývoje v oblasti
psychoterapie. Vìtšina souèasných muzikoterapeutických konceptù se hlásí nebo je
v teoretických dìleních pøiøazována k jednotlivým základním proudùm v psychotera-
peutické oblasti (tedy k pøístupùm psychodynamickým, behaviorálním, kognitivním
èi humanisticky zamìøeným). Zároveò to považujeme za nejlepší zpùsob, jak souèas-
nou pozici celostního pøístupu v oblasti muzikoterapeutické teorie a praxe srozumi-
telnì popsat.

Celostní pøístup v psychoterapii je v kontextu moderní psychologie a psychoterapie
spøíznìný s existenciálním trendem, který vznikl v 50. letech minulého století, jed-
nak jako reakce na redukcionismus Freudova psychoanalytického pøístupu a jednak
jako snaha aplikovat filozofické koncepty v klinickém výzkumu èlovìka (Yalom,
2006). Tento existencionální proud netvoøí žádnou ucelenou ideologickou školu
(mezi jednotlivce spojované s tímto proudem patøí napøíklad Ludwig Binswanger,
Roland Kuhn,Medard Boss, Viktor Frankl), spojuje ho však jeden zásadní bod. Tera-
peut musí pøistupovat k pacientovi fenomenologicky. To znamená, že musí vstoupit
do pacientova prožitkového svìta a naslouchat jazyku tohoto svìta bez pøedsudkù.
Jak øekl L. Binswanger: „Neexistuje jeden prostor a èas, ale tolik prostorù a èasù, ko-
lik je subjektù.“

V kontextu vývoje v oblasti psychologie a psychoterapie v USA je celostní pøístup
spøíznìný s humanistickou psychologií, která vznikla jako reakce na skuteènost, že
hlavní pøístupy v polovinì minulého století, behaviorální a analytická škola, vyluèují
nìkteré dùležité fenomény, jež dìlají èlovìka èlovìkem, napøíklad svobodná volba,
hodnoty, láska, tvoøivost, sebeuvìdomìní, odpovìdnost, smysl života. Humanistická
psychologie a psychoterapie, která se nìkdy popisuje jako tøetí síla v oblasti psycho-
logie, se stala v Americe významnou organizací a v dalších desetiletích zahrnula velké
množství rùzných škol, vedle celostní medicíny napøíklad gestalt terapii, transperso-
nální terapii, psychosyntézu, existencionální psychoterapii.
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Zúžíme-li pohled na oblast muzikoterapie, je situace velmi analogická. Ani zde,
pokud hovoøíme o celostním pøístupu, nemáme na mysli žádný konkrétní muzikote-
rapeutický koncept.

Z obecnì známìjších autorù a konceptù uvádíme amerického muzikoterapeuta, teo-
retika a hudebního skladatele Stevena Halperna, který se hlásí k myšlenkám holistic-
kého pøístupu. Dále Isabelle Frohne Hagermann a její model „Integrativní muzikote-
rapie“ vycházející z humanisticky orientovaného pøístupu. Tato pøedstavitelka se
hlásí k myšlenkámHilarion Petzold, tedy ke gestalt terapii, a dále integruje myšlenky
sociální psychologie, psychoanalýzy Sandora Ferencziho, psychodrama podle Jacobse
Morena a pohybové kreace podle konceptu E. Gindlerové a M. Feldenkreise. Dalším
pøíkladem vzdálenìjší „spøíznìnosti“ je „Antroposofická muzikoterapie“, jejímiž zá-
stupci jsou napøíklad Rite Jacobs, Anna von Lage a Maria Schüppel, odkazující k fe-
nomenologickému konceptu Rudolfa Steinera.

Snaha o celostní pøístup v muzikoterapii se odráží ve dvou základních rovinách:

� ve filozofii – jak o terapeutické práci pøemýšlíme a jak se k terapii a klientovi vzta-
hujeme;

� v samotném praktickém zpùsobu terapeutické práce – jaké terapeutické nástroje
a jakým zpùsobem v terapeutickém vztahu využíváme.

Opakovanì se v textu vracíme k tomu, že podstatou terapie je vztah. Tomuto zásadní-
mu tématu chceme vìnovat ještì trochu pozornosti. Abych mohl mít s klientem tera-
peutický vztah, potøebuji kontrakt. Dobrá terapie je tedy vždy cestou od kontraktu ke
vztahu. Kontraktem je dohoda, spoleèné pojmenování toho, co, proè a jak budeme
dìlat. V tomto smìru vždy existuje èást zjevná, vyøèená, pojmenovaná, a èást skrytá.
Smyslem kontraktování je dostat co nejvíce „nad hladinu“, zmenšit èást skrytou. Jest-
liže na jedné stranì terapeutický vztah vymezuje kontrakt, na stranì druhé je to etický
rámec. Etické hranice chrání pøed riziky, se kterými je pomáhající práce spojena.
Tato ochrana se týká èlovìka v roli klienta i pomáhajícího (v terapii vždy hrozí zámìna
cílù a priorit – finance, erotizace vztahu, psychologické zisky pomáhajícího, dùvìr-
nost informací, udržení hranic, nevyžádaná pomoc apod.). Práce založená na angažo-
vaném vztahu vyžaduje prùbìžnou reflexi, rozvoj kompetence, dùraz na dostateènou
ukotvenost pomáhajícího a respekt k vlastním potøebám.
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Ve skuteènosti se jedná spíše o to, že øada muzikoterapeutických konceptù
k myšlenkám celostního pøístupu odkazuje a zároveò stále vìtší množství terapeu-
tù integruje myšlenky tohoto pøístupu ve své muzikoterapeutické praxi.



6.3 UPLATNÌNÍ CELOSTNÍHO PØÍSTUPU
V MUZIKOTERAPEUTICKÉ PRAXI

V pøedchozích kapitolách bylo øeèeno, že celostní pøístup charakterizuje
snaha o komplexní a zároveò jednotné pùsobení na èlovìka. V centru naší pozornosti
je èlovìk ve vztahovém kontextu, nikoliv konstrukt nemoci nebo problému. Zároveò
jsme uvedli, že muzikoterapeutická praxe vychází z interdisciplinárního pojetí a sna-
ží se o integraci èasto nesprávnì a ke škodì klienta rozdìlovaných pohledù, postojù
a pøístupù.

Vzhledem k tìmto východiskùm není muzikoterapie vycházející z celostního pøístupu
monoterapií, ale naopak vedle pùsobení muzikoterapeutickými prostøedky cílenì po-
užívá poznatky a postupy mnoha dalších metod a forem terapeutické práce (relaxaèní
metody, abreakèní techniky, pohybové aktivity, prvky arteterapie, pùsobení vizuál-
ních podnìtù, verbální techniky, bazální stimulaci, tanec, dotekové techniky, reflexní
terapie apod.). Zároveò se snaží v pøípadì jiných zpùsobù podpory a práce s klientem
integrovat muzikoterapeutické postupy a prvky v situacích, kdy tomùže být pro klienta
výhodné a prospìšné (napøíklad pøi hydroterapii, rehabilitaci, u nepøíjemných léèeb-
ných zákrokù a podobnì).

Muzikoterapie vycházející z celostního pøístupu se pokouší o syntézu a pøi této
snaze vždy riskujeme pøílišné zobecnìní nebo zjednodušení tam, kde není na místì.
Na druhou stranu nám tato snaha sestavit celkovou mozaiku umožòuje nahlédnout
smysl a tvar. Zásadní je to, aby snaha o syntézu neznamenala v žádném pøípadì rezig-
naci na kompetenci a spoluzodpovìdnost za terapeutický proces. Terapeut nezachra-
òuje klienta, ale vkládá moc do rukou klienta. Svojí kompetencí a angažovaností se
ho snaží podpoøit. Z tohoto dùvodu je dùležité popisovat, co s klientem dìláme, usilo-
vat o koncept a metodiku.
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Obr. 6 Tomáš Procházka (tøetí zprava) v roli výcvikového lektora



6.3.1 VLASTNÍ MUZIKOTERAPEUTICKÝ MODEL

V závìru kapitoly pøedstavímmožnosti propojení celostního pojetí a muzikoterapeu-
tické praxe na pøíkladu vlastního muzikoterapeutického modelu. V souèasné dobì jej
praktikuji pøedevším jako souèást své psychoterapeutické praxe. Stále však zùstává
oblast, kde se vìnuji muzikoterapii nejen jako jednomu z terapeutických nástrojù, ale
jako metodì, která má své unikátní místo v podpoøe klientù. Touto oblastí je ústavní
péèe. Je to forma pomoci velmi specifická. Klient je zde do velké míry mimo kontext
bìžného pøirozeného života, èasto bez toho, že by si takový zpùsob života svobodnì
vybral. V posledních desetiletích se v této oblasti u nás mnohé zmìnilo. Ústavy jsou
dnes humánnìjší, uèí se respektovat práva a potøeby klientù, více se podporují ne-
ústavní formy podpory a péèe. Pøesto pøináší tato forma pomoci øadu konfliktù vy-
cházejících z rozporu mezi potøebami klienta a nároky skupinového života ústavní
komunity. Zvláštì je to výrazné v pøípadì dlouhodobého nebo trvalého pobytu klien-
ta v ústavní instituci, kdy ústav totálnì supluje pøirozené vazby a pøirozenou vztaho-
vou síť (vztahy existenciální povahy).

Prvním zaøízením, se kterým jsem spolupracoval podle níže popsaného modelu,
byl v roce 1993 Diagnostický ústav sociální péèe v Tloskovì (tato úzká a intenzivní
spolupráce trvá dodnes). V souèasnosti tento model využívá øada zaøízení v Èeské re-
publice. Muzikoterapeutický proces byl v tìchto zaøízeních èasto jedním z podstat-
ných faktorù vývoje instituce jako celku (muzikoterapie jako faktor zmìny).

Nyní se pokusím formulovat základní filozofická východiska a metodické princi-
py tohoto modelu:

Neexpertní pøístup
V naší práci se neexpertní pøístup projevuje v mnoha rovinách. Prostøedkem terapeu-
tické pomoci je vztah. Pro naše klienty je dùležité, aby byl relativnì stálý a pøimìøenì
dùvìrný a intenzivní. Nehledáme v øadách zamìstnancù erudovaného odborníka.
Snažíme se, aby muzikoterapii mohl využívat pøi práci s klienty širší okruh lidí bez
ohledu na pracovní role (psycholog, speciální pedagog, vychovatel, zdravotní sestra
atd.). Hlavním kritériem jsou osobnostní pøedpoklady a motivace (vzdìlání a doved-
nosti se na rozdíl od osobnostních pøedpokladù dají doplnit).

Dùraz na rovinu vztahu já – ty
Pro terapeutický vztah je vedle pracovní roviny vztahu velmi dùležitá i rovina osobní.
Tato rovina je dána mírou blízkosti a neerotizující vzájemnou intimitou. Èlovìk, který
se ocitá v ústavním zaøízení, je vystaven riziku citové deprivace, která je dána neuspo-
kojenou potøebou blízkosti, bezpeèí, dotyku a emoèní podpory. Z tohoto dùvodu kla-
deme velký dùraz na individuální podporu, schopnost a ochotu se emoènì vztahovat.

Dobrovolnost a nedirektivní pøístup
Úspìch terapie je ovlivnìn možností svobodné volby a mírou bezpeèí v tomto smys-
lu. Tento princip se týká terapeuta i klienta. Muzikoterapii mùže dobøe vykonávat jen
ten, kdo je osobnìmotivovaný, ochotný k reflexi a dalšímu seberozvoji. Ve vztahu ke
klientùm klademe dùraz na to, aby míra a zpùsob zapojení byly jeho svobodnou vol-
bou. Muzikoterapie není výukou, zájmovým kroužkem ani hudební výchovou. Nabí-
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zíme klientovi setkání, spoleèný prožitek, bez tlaku na výkon a správnou reakci. Te-
rapeut je zodpovìdný za proces, nikoli za rozhodnutí klienta. Klient má právo
odmítnout, nezapojit se, terapie založená na tlaku nefunguje. Úspìch terapie je závislý
na naší schopnosti empatie a umìní pøenášet motivaci na stranu klienta.

V terapii proto usilujeme o partnerský, autentický vztah. To, že setkání probíhá
nebo klient reaguje nestandardnì, má v sobì èasto velký terapeutický potenciál a je
dùležitou informací. Zároveò terapeut zpravidla intervenuje ve chvíli, kdy aktivita
jednotlivce je v konfliktu se zájmy skupiny nebo ohrožuje klienta samotného.

Dùraz na bazální potøeby
Muzikoterapie je prožitkovou terapií a skvìlým prostøedkem k naplòování pøirozených
potøeb i potøeb vyplývajících z konfliktù ústavní péèe. Náš koncept se snaží s tìmito
potøebami pracovat strukturovanì. Setkání zaèíná zpravidla abreakcí (èasto formou
tzv. zvukového ventilu, pomocí spontánní hry na velké bicí nástroje), která je pro-
støedkem pro uvolnìní momentální zátìže. Postupným vývojem program smìøuje
k relaxaci, která tvoøí druhý pól setkání.

Na cestì od abreakce k relaxaci využíváme širokou škálu dalších prvkù. Jsou to
dechová cvièení a hlasové techniky (mimo jiné pro emoèní pøeladìní a zklidnìní fyzio-
logických procesù po abreakci), dotekové techniky (napøíklad reflexní terapie, masáže
atd.), práci s Orffovými a etnickými nástroji (jako prostøedkem pro sebevyjadøování
a komunikaci), pohybové hry spojené s hudbou, harmonizaèní cvièení (pomocí ocean
drum, vestibulárních cvièení ve spojení s hudbou atd.) i mnohé další prvky. Pøede-
vším v individuální formì muzikoterapie jsme do naší koncepce integrovali principy
a techniky bazální stimulace a koncept nìžného uèení.

Bezpeèné prostøedí
Myslíme tím jednak etické ohranièení terapeutického vztahu (dùvìrnost informací,
snahu neublížit atd.) a také skuteèný prostor, ve kterém se terapie odehrává. Vytvoøili
jsme originální koncept muzikoterapeutického ateliéru, který vychází z potøeb našeho
zpùsobu muzikoterapeutické práce. Interiér pojímáme jako volný studiový prostor,
bez prvkù, které by poutaly klientovu pozornost a rušily vzájemný kontakt. Pomocí
kvalitního, mìkkého, na dotek pøíjemného koberce, stìn a podhledu vytvoøeného
z látek v neutrálních barvách je vytvoøen kompaktní prostor navozující pocit bezpeèí,
mìkkosti. Souèástí ateliéru je dále kvalitní audiotechnika, reflektory umožòující
pomocí rozptýleného svìtla mìnit atmosféru místnosti a svìtelnou intenzitu, široký
instrumentáø hudebních nástrojù, relaxaèní a rehabilitaèní pomùcky, plocha na arte-
terapii.

Veškeré vybavení je v ateliéru umístìno tak, aby se stalo souèástí vnitøního prostoru
pouze ve chvíli, kdy se stává terapeutickým prostøedkem. Funkèní øešení dále zahr-
nuje zajištìní cirkulace vzduchu, tepelného komfortu a akustické úpravy umožòující
nerušené fungování ateliéru i okolí. Podoba, atmosféra ateliéru a zážitky spojené s te-
rapií vytváøejí z prostoru místo, které samo o sobì vytváøí pocit bezpeèí a má v životì
klientù své dùležité místo. Specifickou souèástí ateliérù pro individuální muzikoterapii
je vibraèní plocha umožòující vnímat zvuk a hudbumultisenzoriálnì (což nabízí zají-
mavé možnosti napø. pøi práci s klienty s pohybovým handicapem).

Celostní pøístup v muzikoterapii / 73

Viléma Novotná (vnovotna@email.cz) [596927]



Vnìjší podpora a supervize
Neexpertní pøístup je založen na ochotì k sebereflexi a seberozvoji. Lidé v muzikote-
rapeutickém týmu pracují pod prùbìžnou supervizí. Supervize slouží k bezpeèné ref-
lexi muzikoterapeutického procesu, monitorování zájmù klienta, k vnìjší podpoøe
lidí v pomáhající roli. Míru kompetence dále rozvíjíme pomocí tréninkù a výcvikù.
Vzhledem k celostnímu pojetí naší práce je zábìr vzdìlávání velmi široký (vedle muzi-
koterapie napø. bazální stimulace, alternativní komunikace, míèkování, masáže, artete-
rapie atd.).

Integrace pøístupù a nástrojù podpory
Pøestože náš muzikoterapeutický pøístup tvoøí svébytný metodický systém, nesnažíme
se vybudovat uzavøený terapeutický koncept. Hledáme to, co je pro klienta užiteèné.
Využíváme rùzné formy muzikoterapeutické práce, pracujeme formou muzikoterapie
individuální i skupinové. Pøi muzikoterapeutickém setkání využíváme aktivnì instru-
mentální a hlasové techniky a zároveò pracujeme i s hudbou reprodukovanou. Tato
hudba setkání strukturuje a podporuje jeho vývoj (který samozøejmì mùže terapeut
ovlivnit), vytváøí „prožitkovou vlnu“, vtahuje do hry a aktivity. V terapeutickém pro-
cesu integrujeme celou øadu dalších postupù, konceptù, terapeutických prostøedkù.
V závìru bývá souèástí muzikoterapeutických setkání prostor pro sdílení osobních
témat. Prožitková terapie prohlubuje intimitu a pocit bezpeèí, což vytváøí dùležitý
prostor pro rozhovor o dùležitých vìcech.

Dùraz na kontext
Náš zájem o klienta a jeho svìt není ohranièený prostoremmuzikoterapie. Zajímá nás
klient jako takový, angažujeme se v jeho zájmu. Usilujeme o dialog s dalšími lidmi
v pomáhajících rolích a pomocí spolupráce se snažíme podporovat práva a pøirozené
potøeby našich klientù. Usilujeme o partnerský pøístup vycházející ze systemického
náhledu.
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Rozvoj muzikoterapie probíhal dlouhou dobu izolovanì v rùzných oborech po-
máhajích profesí. Pro budoucí vývoj muzikoterapie je však nezbytná postupná in-
tegrace jednotlivých teorií, zkušeností a vytvoøení koherentní metodologie oboru.
K tomuto procesu již v nìkterých zemích dochází.

Celostní pøístup má díky své integrativní povaze jedineènou roli v tomto pro-
cesu. Pro klienta je výhodné, pokud terapeut dokáže flexibilnì reagovat na jeho
rozmanité potøeby a mìnící se požadavky terapie. Domníváme se, že v kontextu
èeské muzikoterapie je dùležitá také ta skuteènost, že celostní pøístup má zde již
øadu let své zázemí.



7. MUZIKOTERAPIE V NÌKTERÝCH ZEMÍCH
Jiøí Kantor, Jana Weber

V první kapitole jsme popsali rozdíl mezi muzikoterapií jako disciplínou
a muzikoterapií jako profesí. A aèkoliv základy muzikoterapeutické disciplíny se
zaèaly formovat již pøed nìkolika staletími, muzikoterapeutická profese se objevuje
teprve v polovinì 20. století, kdy vznikají první muzikoterapeutické asociace. Ch. Ma-
ranto (in Saperston,West, Wigram, 2000) dokládá k roku 2000 existenci muzikotera-
peutických asociací ve více než 50 zemích. V 50. letech je to USA, Velká Británie
a Austrálie, v 60. letech Holandsko, Argentina, Brazílie, Japonsko, Dánsko, Norsko
a Urugvay, v 70. letech Izrael, Kolumbie, Francie, Finsko, Jižní Afrika, Kanada, Ra-
kousko, Švédsko, Itálie, Nový Zéland, Portoriko a Španìlsko, v 80. letech Belgie,
Švýcarsko, Polsko, Skotsko, Maïarsko a Èína a na zaèátku 90. let Øecko a další
zemì.

Hudba i terapie jsou fenomény hluboce zakotvené v kultuøe. V mnoha zemích naj-
deme vlastní muzikoterapeutické tradice založené na lokálních zvycích, znalostech
a sociálnì-kulturním zázemí. Vznikají specifické muzikoterapeutické koncepce, na-
cházíme odlišnì zamìøený výzkum. Každá zemì má možnost pøispìt a obohatit mu-
zikoterapii o nové podoby.

Na mezinárodní úrovni vzrùstá potøeba vzájemné komunikace a kooperace mezi
jednotlivými zemìmi, aby nedošlo k roztøíštìnosti a diskontinuitì vývoje muzikotera-
pie. Pro rùst muzikoterapie je kontraproduktivní izolace jednotlivých zemí a odmítání
jejich specifických kulturnì daných tradic hudební léèby na mezinárodní úrovni. Proto
jsou v první podkapitole nastínìny poèátky vznikumezinárodních institucí, které plní
významnou úlohu pro vzájemný dialog. V druhé podkapitole sledujeme vývoj muzi-
koterapie a její specifika v jednotlivých zemích.

7.1 MEZINÁRODNÍ MUZIKOTERAPEUTICKÉ
ASOCIACE A SDRUŽENÍ

Ve svìtì již nìkolik desetiletí existují rùzné mezinárodní asociace a sdružení pro
muzikoterapii nebo expresivní terapie. Pro èeského ètenáøe považujeme za nejpod-
statnìjší pøedstavit Svìtovou federaci muzikoterapie, Evropskou muzikoterapeutic-
kou konfederaci a Evropskou asociaci studentù muzikoterapie.
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7.1.1 SVÌTOVÁ FEDERACE MUZIKOTERAPIE

Svìtová federace muzikoterapie (World Federation of Music Therapy, WFMT) je
nejvýznamnìjší mezinárodní organizace, která byla založena roku 1985 na 5. svìto-
vém muzikoterapeutickém kongresu v italském Janovì. Jejím úkolem je:

� podporovat výmìnu informací o muzikoterapii;
� poøádat mezinárodní kongresy;
� identifikovat rozdíly v pojetí muzikoterapie a rozlišovat specifika muzikoterapeu-

tické teorie i praxe v jednotlivých zemích;
� rozvíjet mezinárodní spolupráci mezi muzikoterapeutickými asociacemi, muziko-

terapeuty a pøíbuznými profesemi;
� rozvíjet povìdomí veøejnosti o muzikoterapii;
� rozšiøovat poèet odborných publikací o muzikoterapii;
� podporovat všechny aspekty muzikoterapeutického výzkumu;
� vytváøet doporuèení pro muzikoterapeutickou praxi, vzdìlávání a výcvik muziko-

terapeutù, jejich etické chování, profesní registraci aj. (Svìtová federace muziko-
terapie, 2007).

Prostøednictvím èlenství lze snadnìji získávat aktuální informace o muzikoterapii,
pøístup na konference a svìtové kongresy, kontakty amožnost ovlivòovat mezinárodnì
vývoj muzikoterapeutické profese. Souèasný poradní výbor WFMT byl zvolen na
11. muzikoterapeutickém kongresu v Brisbane (Austrálie) roku 2005. Jeho prezi-
dentkou je Petra Kern (tamtéž).

7.1.2 EVROPSKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ KONFEDERACE

Evropská muzikoterapeutická konfederace (European Music Therapy Confederation,
EMTC) byla založena roku 1990 jako fórum pro výmìnu muzikoterapeutù v Evropì
se zámìrem podporovat vzájemný respekt, porozumìní a výmìnu zkušeností o muzi-
koterapii.

V kvìtnu roku 2004 byl EMTC v Bruselu udìlen oficiální status Evropské unie
jakomezinárodní profesionální neziskové organizace. EMTCmá své zákony a etický
kodex. Její výkonnou moc tvoøí administrativní infrastruktura, která se skládá z hlav-
ního výboru a výborù zastupujících zemì severní, støední a jižní Evropy (Evropská
muzikoterapeutická konfederace, 2007).

EMTC sdružuje profesionální muzikoterapeutické asociace v jednotlivých evrop-
ských zemích a pomáhá rozvoji muzikoterapeutické praxe. V souèasnosti je èleny
EMTC 19 evropských zemí. Každá èlenská zemì má svého reprezentanta.

Jednou za tøi roky organizuje EMTC evropskou konferenci. K souèasným aktivi-
tám EMTC patøí ustavení Evropského výzkumného registru9 a Registru evropských
muzikoterapeutù. Požadavkem pro zaøazení do Registru evropských muzikoterapeutù
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je bakaláøské nebo magisterské vzdìlání v muzikoterapeutickém programu schvále-
ném EMTC (Evropská muzikoterapeutická konfederace, 2007).

7.1.3 EVROPSKÁ ASOCIACE STUDENTÙ MUZIKOTERAPIE

Evropská asociace studentù muzikoterapie (European Association of Music Therapy
Students, EAMTS) byla založena roku 2002. Vytyèila si tyto hlavní cíle:

� vytváøet rozsáhlou komunikaèní síť;
� organizovat a informovat o všech aktuálních událostech, sympoziích, konferen-

cích apod.;
� organizovat studentská sympozia;
� podporovat muzikoterapeutické projekty;
� podporovat úèast studentù na muzikoterapeutických výzkumech;
� medializovat mezinárodní projekty;
� finanènì podporovat úèast studentù na muzikoterapeutických kongresech;
� rozvíjet povìdomí o muzikoterapii na mezinárodní úrovni (Evropská asociace stu-

dentù muzikoterapie, 2007).

Komunikace prostøednictvím EAMTS probíhá na nìkolika úrovních:

� mezi studenty prostøednictvím pùlroèních setkání a fóra dostupného na interneto-
vých stránkách EAMTS;

� mezi školami prostøednictvím studijních výmìnných pobytù;
� mezi profesionálními muzikoterapeuty a studenty prostøednictvím spoluúèasti na

výzkumných projektech a programech;
� mezi profesionálními muzikoterapeuty a organizacemi, které mají zájem o spolu-

práci (tamtéž).

7.2 CHARAKTERISTIKA MUZIKOTERAPIE
V NÌKTERÝCH ZEMÍCH

Ovývoji muzikoterapie v nìkterých zahranièních zemích se u nás zmiòují již
døívìjší publikace o muzikoterapii (viz Linka, 1997, Mátejová, Mašura, 1992). Ze
souèasného pohledu však informace, které tyto publikace podávají, nejsou aktuální
a úplné. Protože považujeme alespoò základní rozhled po zahranièních muzikotera-
peutických systémech za dùležitý pøedpoklad pro další rozvoj èeské muzikoterapie,
rozhodli jsme se vìnovat více prostoru tomuto tématu.

V následující kapitole si všímáme pøedevším poèátkù vývoje muzikoterapie jako
novodobé profese, charakteristiky klinické praxe, vzdìlávacích programù a èinnosti
nejvýznamnìjších muzikoterapeutických asociací. Výèet zahranièních zemí jsme do-
plnili také struèným pøehledem situace v Èeské republice. Bližší informace o podobách
muzikoterapie v jednotlivých zemích lze najít na stránkách internetového èasopisu
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Voices ve sloupkuCountry of the Month10 nebo na internetových stránkách Evropské
muzikoterapeutické konfederace11.

7.2.1 ARGENTINA

Argentinská muzikoterapie se dlouhou dobu vyvíjela izolovanì od ostatních muziko-
terapeutických systémù v okolních zemích12. Její poèátky spadají do 60. let 20. stole-
tí, kdy byla založena první argentinská muzikoterapeutická asociace (viz dále). Roku
1967 otevøel Rolando Benenzon studijní program v muzikoterapii na Salvadorské
univerzitì. Tento kurz pøedstavoval jediný univerzitní program až do zaèátku 90. let.
Koncepènì byla argentinská muzikoterapie v této dobì jednostrannì ovlivòována
psychoanalýzou.

Teprve v 90. letech se otevøel prostor pro prezentaci rozmanitých muzikoterapeu-
tických pøístupù. Do Argentiny byli pozváni mnozí hosté ze zahranièí, napø. Edith
Lecourt, Joseph Moreno, G. Di Franco, Lia Rejane Mendes Barcellos nebo Kenneth
Bruscia (Ferrari, Sánchez, 2003). Tehdy také zaèalo studium muzikoterapie na uni-
verzitách v Buenos Aires a Abeirta Interamericana. Argentinská muzikoterapie od té
doby zaznamenala velké rozšíøení teoretických a výzkumných studií. K nejznámìj-
ším autorùm píšícím o muzikoterapii v Argentinì patøí Rolando Benenzon, Carlos
Fregtman, Rubén Gallardo, Diego Schapira, Mónica Papalía, Gustavo Gauna a Patri-
cia Pellizari (tamtéž).

Muzikoterapeutické organizace
V souèasné dobì jsou v Argentinì aktivní ètyøi muzikoterapeutické asociace – dvì
z nich s celonárodní pùsobností. Roku 1966 zahájila svou èinnost Argentinská aso-
ciace muzikoterapie (Asociación Argentina de Musicoterapia). Asociace muziko-
terapeutù Argentinské republiky (Asociación de Musicoterapeutas de la República
Argentina) vznikla zásluhou absolventù univerzitních muzikoterapeutických progra-
mù. V 90. letech k nim pøibyla Muzikoterapeutická asociace Neuquén (Asociación
deMusicoterapeutas de Neuquén) založená v Patagonii13 a Asociace muzikoterapeu-
tù mìsta Buenos Aires (Asociación deMusicoterapeutas del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires), která vznikla jako odpovìï na vládní požadavek za úèelem podpory
služeb muzikoterapeutù pracujících ve státních nemocnicích (tamtéž).

Charakteristika klinické praxe
V poèátcích vývoje se argentinská muzikoterapie zamìøovala na práci s lidmi s tìles-
ným a mentálním postižením a seniory. Rozsah klinické praxe se od té doby výraznì
rozšíøil. Mezi její hlavní oblasti patøí psychiatrické, neurologické a neuromotorické
poruchy, senzorická postižení, dìtská onkologie, geriatrie, paliativní péèe, raná péèe,
poruchy závislostí, poruchy pøíjmu potravy a HIV syndrom. Muzikoterapeuti pracují
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nejèastìji jako èlenové multidisciplinárního týmu v nemocnicích, psychiatrických
léèebnách, školách (zde jsou zamìstnáni obvykle jako uèitelé hudební výchovy, pro-
tože pozice muzikoterapeuta ve školském resortu neexistuje), centrech rané intervence
a v soukromých nebo státních organizacích zamìøených na práci s rizikovými skupi-
nami populace (obdoba našich nízkoprahových center). Fenoménem posledních let je
zakládání muzikoterapeutických institucí, které nabízejí pouze muzikoterapeutické
služby.

Nyní je v Argentinì zamìstnáno více než 2000 registrovaných muzikoterapeutù
s velkou koncentrací v Buenos Aires. Jejich služby hradí zdravotní pojišťovny a rùzné
zdravotnické instituce. Registraci muzikoterapeutù zajišťuje ministerstvo zdravot-
nictví každé provincie14. Pouze ve dvou z tìchto provincií je muzikoterapii pøiznán
profesionální statut srovnatelný s ostatními zdravotnickými profesemi (Ferrari, Sán-
chez, 2003).

7.2.2 AUSTRÁLIE

Muzikoterapie je v Austrálii respektovanou profesí s dlouhou historií. O vznik a roz-
voj muzikoterapie v Austrálii se zasloužily pøedevším Ruth Bright a Denise Grocke15

(Callaghan, 2002).
Na zaèátku 60. let 20. století vytvoøila Ruth Bright muzikoterapeutické programy

pro psychiatrické léèebny a napsala mnoho èlánkù o muzikoterapii v psychiatrii
a v psychogeriatrii. Denise Grocke absolvovala muzikoterapeutický výcvik na uni-
verzitì vMichiganu roku 1969. Po návratu do Austrálie pracovala v psychiatrické lé-
èebnì v Melbourne a roku 1978 iniciovala vzdìlávací program v muzikoterapii na
univerzitì v Melbourne (tamtéž). Další muzikoterapeutické vzdìlávací programy
otevøely napø. univerzity v Queenslandu, Sydney.

Mezi specifické muzikoterapeutické modely, jejichž výcvik je v Austrálii dostupný,
patøí „Øízená imaginace a hudba“ a „Kreativní muzikoterapie“ (Nordoff-Robbins).
Výcvik vmetodì „Øízená imaginace a hudba“ je souèástí muzikoterapeutické pøípravy
na univerzitì v Melbourne. Muzikoterapeutické centrum Nordoff-Robbins vzniklo
v roce 1977 a formální výcvik v tomto terapeutickémmodelu zaèal roku 1994 (Muzi-
koterapeutické centrum Nordoff- Robbins, 2005).

Muzikoterapeutické organizace
Od roku 1975 se datuje tradice každoroèníchmuzikoterapeutických konferencí, které
pomohly urychlit rozvoj australské muzikoterapie. Roku 1985 byla založena Aus-
tralská muzikoterapeutická asociace (Australian Music Therapy Association).
Tato instituce zahrnuje mnoho národních výborù, poradních a výkonných orgánù
(Australská muzikoterapeutická asociace, 2004).
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V Austrálii vycházejí tøi pravidelné muzikoterapeutické publikace. Jedenkrát za rok je publikovaný
Èasopis Australské muzikoterapeutické asociace (The Australian Music Therapy Association
Journal). Tøikrát roènì vycházejí Zpravodaj Australské muzikoterapeutické asociace (Newsletter
of the Australian Music Therapy Association) a Fórum pro diskusi mezi registrovanými muzikote-
rapeuty (Network, A Forum for Discussion Among Registered Music Therapists). Webové stránky
asociace (www.austmta.org.au) poskytují ucelený výèet výzkumù publikovaných australskými mu-
zikoterapeuty.

Charakteristika klinické praxe
Australští muzikoterapeuti jsou zamìstnáváni v nemocnicích, hospicech, speciálních
školách, sanatoriích, komunitních programech, rehabilitaèních zaøízeních a v privátní
praxi (Australská muzikoterapeutická asociace, 2004). Zásluhou D. Grocke se aus-
tralská muzikoterapie blíží svým pojetím systému americké muzikoterapie. Ze speci-
fických muzikoterapeutických modelù se zde provádí již zmínìná „Kreativní muzi-
koterapie“ a „Øízená imaginace a hudba“.

Pracovní podmínky muzikoterapeutù v Austrálii jsou srovnatelné s podmínkami
pracovníkù pedagogických nebo zdravotnických oborù. V roce 2001 bylo v Austrálii
registrováno více než 160 muzikoterapeutù a vývoj muzikoterapie zde podle O’Cal-
laghan slibuje perspektivní budoucnost (Callaghan, 2002).

7.2.3 BELGIE

Aèkoliv najdeme v Belgii muzikoterapeuty pracující podle rùzných muzikoterapeu-
tických pøístupù, hlavní muzikoterapeutické programy jsou ovlivnìny rovnìž psy-
choterapií, pøedevším psychoanalýzou. Z muzikoterapeutických asociací zde pùsobí
Profesionální asociace pro muzikoterapii a Asociace pro výzkum, vzdìlávání a apli-
kaci muzikoterapie.

Muzikoterapeutické organizace
Profesionální asociace pro muzikoterapii (Professional Association for Music
Therapy) byla založena roku 1998 v dùsledkumnoha podnìtù ze 4. evropskéhomuzi-
koterapeutického kongresu, který se konal v belgickém mìstì Leuven (zakladateli
asociace jsou Jos De Backer a Jan Van Camp). Asociace vznikla také jako odpovìï
na potøebu vytvoøení registru muzikoterapeutù pracujících v Belgii. Èlenství v této
asociaci znamená také èlenství v Evropskémuzikoterapeutické konfederaci a je urèeno
pouze absolventùm magisterských muzikoterapeutických studijních programù. V ne-
dávné dobì mìla asociace témìø 50 èlenù. BMT zastupuje své èleny pøi jednáních
s vládními institucemi, chrání a podporuje jejich profesní zájmy, udìluje doporuèení
týkající se muzikoterapeutické profese, dbá na dodržování etického kodexu a zajišťuje
kvalitu muzikoterapeutických služeb. Dále publikuje pùlroèní zpravodaj, organizuje
každoroèní setkání muzikoterapeutù, poøádá workshopy a semináøe, zajišťuje super-
vizi apod.

Asociace pro výzkum, vzdìlávání a aplikaci muzikoterapie (ve francouzsky
mluvící èásti Belgie) má tøi hlavní cíle:
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� poskytuje individuální i skupinovou muzikoterapii pro klienty s širokým pásmem
specifických potøeb; teoretická orientace muzikoterapeutù vychází z pøístupu
R. Benenzona, P. Nordoffa a C. Robbinse a E. Lecourt;

� podporuje muzikoterapeutické publikace, semináøe a prezentace na klinikách, so-
ciálních a školských zaøízeních v Belgii a celé Evropì;

� vytváøí a nabízí muzikoterapeutické kurzy a výcviky (Backer, Coomans, 2006).

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Jediné vládou uznávané muzikoterapeutické vzdìlání v Belgii pøedstavuje od roku
1993 pìtiletý magisterský program pod záštitou univerzity v Leuven (tøíleté bakaláøské
studium probíhá již od roku 1985 na Lemmensinstituut, Leuven). Jak již bylo uvedeno,
výcvikový program vychází z psychoanalyticky orientované muzikoterapie, aktuálnì
se z dùvodù velké poptávky zvažuje také zaøazení ortopedagogické muzikoterapie
(viz pøíloha B). Souèástí vzdìlávacího programu jsou dva roky úèasti v individuální
a dva roky ve skupinové terapii. Ètyøikrát roènì zde poøádají kurzy a workshopy pro-
fesoøi muzikoterapie ze zahranièních zemí. Každoroènì se koná, rovnìž s hojnou
úèastí odborníkù ze zahranièí, na problematiku výzkumu zamìøený kongres Hudba
a psychiatrie (Backer, Coomans, 2006).

7.2.4 ÈESKÁ REPUBLIKA

Zatímco naše hudba proslavila Èeskou republiku po celém svìtì, jsou èeští muziko-
terapeuti v zahranièí prakticky neznámí. A to navzdory skuteènosti, že zde pùsobily
takové osobnosti muzikoterapie, jejichž práce byla ve své dobì srovnatelná s pùsobe-
ním mnoha významných muzikoterapeutù v zahranièí.

První vìdecká zpráva o muzikoterapii u nás pochází ze 60. let od Engelsmanna
a Študlara (Poledòák, 1984). Muzikoterapie se zaèala nejdøíve využívat v Psychiat-
rické léèebnì v Praze-Bohnicích, na Foniatrické klinice Miloše Seemana a na foniat-
rickém oddìlení Logopedického ústavu v Praze pod vedením Františka Kábeleho
(Šimanovský in Zeleiová, 2007).

Poèátky èeské muzikoterapie jsou spojovány se jménem Jitky Vodòanské, která
absolvovala na pøelomu 60. a 70. let muzikoterapeutický výcvik u Christopha Schwa-
beho. Od roku 1972 se muzikoterapii soustavnì vìnovala v Protialkoholické léèebnì
v Praze u Apolináøe pøi léèení alkoholikù a toxikomanù a pozdìji ve Støedisku péèe
o mládež a rodinu (Mátejová, Mašura, 1992). V letech 1981–1986 vedla s Kamilem
Kalinou a Jaroslavem Skálou muzikoterapeutickou výcvikovou komunitu akreditova-
nou pod psychoterapeutickým smìrem SUR. Vývoj èeské muzikoterapie byl zásluhou
Jitky Vodòanské a dalších psychoterapeutù dlouhou dobu ovlivnìn psychodynamický-
mi modely muzikoterapie. Nezávisle se v ÈR vyvíjela antroposoficky orientovaná
muzikoterapie, kterou zde pøedstavil Josef Krèek. V souèasnosti se ojedinìle setkává-
me s nìkterými zahraniènímimodely (napø. „FMT-metoda“).Mnohomuzikoterapeutù
využívá vlastní muzikoterapeutické metodiky.

Z bohatého spektra dalších osobností, které se významnì zasloužily o rozvoj muzi-
koterapie, zdemùžeme uvést pouze nìkteré. V oblasti psychoterapie to byl Ferdinand
Knobloch, Vladimír Mikula, Jitka Pejøimovská nebo Jana Procházková. Jmenovat
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mùžeme dále Kamila Kalinu, Marinu Stejskalovou, Irenu Strossovou nebo Hanu Vy-
hnálkovou. Muzikoterapií v rámci geriatrické péèe se zabýval Miloš Vojtìchovský,
v logopedii Iva Pelzová. V dùsledku zmìn po roce 1989 vzrostl zájem o muzikoterapii
v pedagogice a speciální pedagogice. Zde se mùžeme setkat se jmény Jan Braunstein,
Marie Bøicháèková, Katarína Grochalová, Jiøí Kantor, Matìj Lipský, Zdenìk Šima-
novský a Zdenìk Vilímek. Rehabilitaèní muzikoterapii se vìnuje Markéta Gerlichová
(pacienti s poranìním mozku) nebo Jana Weber (psychiatrie).

Tomáš Procházka je zastáncem celostního pøístupu vmuzikoterapii. Spojenímmu-
zikoterapie a jógy se zabývá Ivo Sedláèek, terapeutickým pùsobením etnické hudby
VlastimilMarek a šamanským bubnováním Lubomír Holzer. Mnoha souèasnýmmu-
zikoterapeutùm pomohla rozvinout profesní kvality muzikoterapeutická praxe v Ko-
jeneckém ústavu Thomayerovy nemocnice, kterou zaštiťuje Marcela Litovová.

Informace o nìkterých osobnostech èeské muzikoterapie lze najít v publikacích
Arneho Linky (1997) nebo Zlatici Mátejové (Mátejová, Mašura, 1992). V souèasné
dobì je pøipravováno podrobnìjší pojednání o vývoji èeské muzikoterapie, které
bude dostupné na .

Muzikoterapeutické organizace
První muzikoterapeutickou organizaci založili roku 1975 Jitka Vodòanská a Vojtìch
Zappner pod názvem „Pracovní skupina pro muzikoterapii“ (pøi psychologické sekci
Psychiatrické spoleènosti Èeské lékaøské komory). Na její èinnost navázala roku
2003 „Sekce muzikoterapie a dramaterapie“, dnes pod názvem „Sekce muzikotera-
pie“ (pøi Èeské psychoterapeutické spoleènosti). Josef Krèek vedl øadu let „Sekci
muzikoterapie Èeské hudební spoleènosti“, která roku 2007 ukonèila své pùsobení.
Roku 2008 vznikla Èeská muzikoterapeutická asociace16. Ta by mìla v budoucnosti
plnit funkci zastøešující asociace pro muzikoterapeuty v Èeské republice.

Odborná pøíprava
V Èeské republice doposud schází mezinárodnì akreditovaný vzdìlávací program
v muzikoterapii17. Na podzim roku 2008 však byl ukonèen první bìh dvouletého
vzdìlávacího programu edukaèní muzikoterapie na UK v Praze, který byl jako prv-
ní plnì akreditován podMŠMT (zastøešující lektor je Matìj Lipský)18. Tento rok se
otevírá další vzdìlávací program se stejnou akreditací, a to na univerzitì v Liberci
(zastøešujícím lektorem je Jitka Pejøimovská). Ostatní nìkolikasemestrální vzdìlá-
vací programy jsou akreditované pod pedagogickými fakultami nìkterých našich
univerzit.

Specifické požadavky na odbornou pøípravu lze již bìhem nìkolika let oèekávat
také v oblasti zdravotnictví. Zde výše uvedené vzdìlávací programy akreditované
pod MŠMT patrnì nebudou dostaèující, pokud muzikoterapeuti neprojdou také psy-
choterapeutickým výcvikem. Proto se pøipravuje otevøení muzikoterapeutické výcvi-
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16 Viz www.musictherapy.cz nebo www.muzikoterapie.info
17 Jedinýmezinárodnì akreditovaný vzdìlávací program byl vminulosti dostupný na soukromém antroposofickém

institutu Musica Humana, založeném roku 1998.
18 Viz internetové stránky www.muzikoterapie.eu



kové komunity akreditované pod psychoterapeutickým smìrem SUR (vedoucí této
komunity bude Jitka Vodòanská).

V dùsledku odlišných požadavkù na odbornou pøípravumuzikoterapeutù ze strany
obou ministerstev lze oèekávat také v budoucnosti vytvoøení dvojí profilace èeských
muzikoterapeutù. Zájemci se mohou s muzikoterapií seznámit rovnìž prostøednic-
tvím krátkodobých kurzù, které poøádají nìkteré z výše uvedených osobností, institutù
a organizací19.

Muzikoterapeutické konference a publikaèní èinnost
Velmi podnìtné pro sdílení zkušeností z oblasti muzikoterapie byly muzikoterapeu-
tické konference konané v Èeských Budìjovicích (2004) a v Praze (2007)20. V kvìtnu
roku 2008 se uskuteènila pod záštitou Èeské muzikoterapeutické asociace a katedry
speciální pedagogiky na UK Praha mezinárodní konferenceMusic Therapy – Experi-
ence with Music. Nejvýznamnìjším hostem této konference byl Clive Robbins, spo-
luzakladatel muzikoterapeutického modelu „Kreativní muzikoterapie“.

V samotných poèátcích publikaèní èinnosti o muzikoterapii stál odborný èasopis
Muzikoterapeutické listy, který vydávala Pracovní skupina pro muzikoterapii (Vod-
òanská, Zappner). Tento èasopis mìl na svou dobu velmi dobrou odbornou úroveò.
K pozdìjším publikacím patøí vysokoškolské skriptum Úvod do muzikoterapie (Po-
korná, 1982), popularizaèní knížka s názvemKapitoly z muzikoterapie (Linka, 1997),
publikace Hry s hudbou a techniky muzikoterapie (Šimanovský, 1998) a v zahranièí
známá monografie o muzikoterapii a psychodramatu Rozeznít svou vnitøní hudbu
(Moreno, 2004). S antroposoficky zamìøenou muzikoterapií seznamuje knihaMuzi-
koterapie: terapie zpìvem (Felber, Reinhold, Stückert, 2005). K nejnovìjším titulùm
patøíMuzikoterapie (Zeleiová, 2007) aMusicaHumana (Krèek, v tisku). Alternativní
pohled na léèbu hudbou z hlediska healing praktik nabízí publikace Léèení zvukem
(Garfield, 1997), Léèivá síla hlasu (Barraque, 1999), Tajné dìjiny hudby (Marek,
2000),Hudba jinak (Marek, 2003),Muzikoterapie: ladièky a léèení zvukem (Roma-
nowska, 2005) a Muzikoterapie – léèivá síla hudby (Halpern, 2005). Z oblasti slo-
venské léèebné pedagogiky jsou u nás známé publikace o muzikoterapii od Zlatici
Mátejové (Mátejová, Mašura, 1980, Mátejová, Mašura, 1992).

Charakteristika klinické praxe a legislativa
Muzikoterapie je tradiènì aplikována jako souèást pomáhajících profesí, nejèastìji
psychoterapie nebo celkové péèe ve zdravotnických, školských a sociálních zaøíze-
ních. Èasto se využívá u klientù s psychiatrickým onemocnìním, mentální retardací
a tìlesným postižením, autismem, poruchami chování, psychogeriatrickými poru-
chami a u dìtí v kojeneckých ústavech.

Muzikoterapie v Èeské republice se teprve v posledních letech rekrutuje v sa-
mostatný obor. Pro jeho další vývoj bude nezbytná legislativní úprava a intenzivnìjší
komunikace s muzikoterapeutickými organizacemi a instituty v zahranièí. Pro domácí
muzikoterapeuty je tato situace velkou výzvou – domníváme se, že èeská muziko-
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20 Konference s názvem „Setkávání muzikoterapie a dramaterapie“.



terapie prochází obdobím velkého rozvoje a v horizontu nìkolika let mùže být serióz-
ním partnerem ostatních evropských zemí.

7.2.5 DÁNSKO

Z historie dánské muzikoterapie mùžeme uvést nìkolik významných dat. V roce 1969
byla založenaDánská asociace pro muzikoterapii. První vzdìlávací program, otevøený
roku 1982 na univerzitì v Aalborgu, byl roku 1995 rozšíøen na pìtiletý výcvikový
program zakonèený magisterským titulem. Na jeho vývoji mìli velkou zásluhu Inge
Nygaard Pedersen, Benedikte Scheiby, Estrid Heerup, Lars Ole Bond a další (Dánská
asociace muzikoterapeutù, 2007).

Tony Wigram se v dalších letech zasloužil o vznik mezinárodní PhD výzkumné
školy na univerzitì v Aalborgu (Evropská muzikoterapeutická konfederace, 2007).
Profesní statut muzikoterapie v Dánsku zaštiťuje od roku 1992Dánská asociace mu-
zikoterapeutù a od roku 1998 také Dánská asociace pro Øízenou imaginaci a hudbu
(Selskab for GIM-Psykoterapi).

Muzikoterapeutické organizace
Zmuzikoterapeutických organizací se na vývoji dánské muzikoterapie podílelaDán-
ská asociace muzikoterapeutù a dnes již neexistující Dánská asociace pro muzikote-
rapii.

Dánská asociace muzikoterapeutù (Musikterapeuternes Landsklub, MTL) exis-
tuje ve své souèasné podobì od roku 1992. Jejími èleny jsou graduovaní muzikotera-
peuti (pouze z výcvikového programu v Aalborgu) a také studenti muzikoterapie
(v roce 2007 mìla 95 èlenù).

Výbor MTL obsahuje 6–7 èlenù, kteøí zastupují rùzné regiony Dánska. Úkolem
MTL je chránit zájmy dánských profesionálních muzikoterapeutù, zastupovat vládní
politiku a rozvíjet etiku muzikoterapie. Aktivity asociace zahrnují:

� výroèní dvoudenní setkání všech èlenù;
� schùzky výborù a lokálních skupin;
� národní konference (každé tøi roky) poøádané ve spolupráci s Dánskou asociací

pro muzikoterapii;
� publikace èasopisu Dansk Musikterapi.

MTL je èlenem Evropské muzikoterapeutické konfederace i Svìtové federace muzi-
koterapie. Internetové stránky viz: www.musikterapi.org

Dánská asociace pro muzikoterapii (Dansk Forbund for Musikterapi, DFMT)
z roku 1969 mìla zásadní vliv na ustavení a dlouhou dobu také na rozvoj muzikotera-
pie v Dánsku. Sdružovala èleny s multidisciplinární profilací (medicínské profese,
speciální pedagogové, hudebníci, sociální pracovníci). Její aktivity byly pøevážnì
edukaèního charakteru, kromì toho spolupracovala s jinými asociacemi a instituty.
Èinnost této asociace byla roku 2007 ukonèena.
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Charakteristika klinické praxe
Dánští muzikoterapeuti nacházejí pracovní pøíležitosti pøedevším v oblasti psychiat-
rické péèe, v institucích péèe o dìti, školách, stacionáøích pro osoby s postižením,
v paliativní péèi, neurologické rehabilitaci, institucích pro uprchlíky a omezenì také
v soukromé praxi (Evropská muzikoterapeutická konfederace, 2007). Vzhledem
k orientaci vzdìlávacího programu vychází dánská muzikoterapie z psychodynamické
a humanistické muzikoterapie s velkým dùrazem na integrativní pøístup. Ze speci-
fických muzikoterapeutických modelù je zde nejrozšíøenìjší „Øízená imaginace
a hudba“.

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Již zmínìný vzdìlávací program na univerzitì v Aalborgu pøikládá stejnou dùležitost
akademickému studiu, osobnostnímu rozvoji, hudebnímu výcviku, klinickým doved-
nostem i výzkumné metodologii. Jeho nejdùležitìjší oblasti pøedstavují:

� hudební dovednosti – hudební a klinické pøístupy k hlasové a nástrojové improvi-
zaci a høe na klávesové nástroje;

� sebezkušenostní výcvik – individuální a skupinová terapie, klinické zkušenosti
z rùzných institucí; souèástí studia je jeden semestr práce pod supervizí;

� teoretické základy – hudební psychologie, obecná psychologie, teorie vìdy a mu-
zikoterapie (Evropská muzikoterapeutická konfederace, 2007).

Dánská muzikoterapie má v porovnání s nevelkou rozlohou Dánska vysoký akade-
mický statut. Roku 1998 obdržel první profesuru v muzikoterapii Tony Wigram
a v roce 2006 Inge Nyagaard Pedersen. Velký význam má nejen v kontextu dánské,
ale také celosvìtové muzikoterapie mezinárodní PhD výzkumná škola na univerzitì
v Aalborgu. Jejím cílem je vzdìlávat výzkumníky s dostateènými klinickými, teore-
tickými i hudebními dovednostmi. Poøádá pravidelné kurzy, semináøe a workshopy
(Institut for Kommunikation, 2007).

7.2.6 FINSKO

Muzikoterapie v severských zemích se v dùsledku zemìpisné polohy vyvíjela dlou-
hou dobu izolovanì a nezávisle na mezinárodních impulzech. S prvními muzikotera-
peutickými pokusy v nìkterých psychiatrických léèebnách se lze setkat již na konci
60. let. V kontextu hudební psychoterapie jsou dominantní psychodynamické21 a beha-
viorální modely. Od 80. let zaèala být oblíbená také humanisticky orientovaná psy-
choterapie (Erkkilä, 2002).

Kromì psychoterapeuticky orientovaných koncepcí zde najdeme specifické pøí-
stupy urèené dìtem i dospìlým se zdravotním postižením. První kontakty zprostøed-
kovala návštìva P. Nordoffa a C. Robbinse v 60. letech („Kreativní muzikoterapie“)
a na zaèátku 80. let byla do Finska importována „FMT-metoda“. Pro handicapované
osoby byl pùvodnì urèen finský projekt obrázkových a symbolických not Figure
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Notes22. Petri Lehikoinen, otec finské muzikoterapie, se v posledních 20 letech za-
sloužil o rozvoj „Fyzioakustické terapie“23.

Muzikoterapeutické organizace
Oficiální historie finské muzikoterapie zaèíná roku 1973, kdy byla ustavena Finská
spoleènost pro muzikoterapii (Musikterapiföreningen i Finland). Se zavedením
profesionálního edukaèního systému v 80. letech pøibyla mezinárodní komunikace
a spolupráce. Díky tìmto kontaktùm byla roku 1997 poøádána 3. severská konference
muzikoterapie na finské univerzitì v Jyväskylä (Erkkilä, 2002).

Finská spoleènost pro muzikoterapii funguje jako zastøešující organizace pro mu-
zikoterapeutické aktivity ve Finsku. Pøijímá za své èleny také zájemce o muzikotera-
pii, kteøí se nevìnují muzikoterapii profesnì (Finská spoleènost pro muzikoterapii,
2005). Registrovaní muzikoterapeuti mají svou vlastní organizaci nazvanou Asociace
profesionálních muzikoterapeutù, která byla založena roku 1989 (tamtéž).

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Bìhem 90. let se ve Finsku znaènì zlepšil vzdìlávací systém v muzikoterapii, proto
rychle vzrostl poèet kvalifikovaných muzikoterapeutù. Tradiènì se vìtšina profe-
sionálních výcvikových programù nazývá „všeobecné programy“. Tyto programy se
nesoustøeïují na žádný konkrétní terapeutický model nebo oblast muzikoterapie.
Finský edukaèní systém má tøi úrovnì: úvodní pøedmìty, odborné studium a magis-
terské studium. Po dosažení tøetí úrovnì se mohou studenti pøihlásit na doktorské stu-
dium na univerzitì v Jyväskylä (Erkkilä, 2002). Díky èlenství v EU a globalizaci
vzrùstá procento zahranièních studentù studujících ve Finsku muzikoterapii. Kromì
všeobecných programù ve Finsku fungují také vzdìlávací programy zamìøené na nì-
které zvláštní muzikoterapeutické modely (napø. „FMT-metoda“).

Trendem posledních let je ještì vìtší posun vzdìlávacích programù smìrem k psy-
choterapii (z legislativních dùvodù, viz dále). Napøíklad v Oulu (Severní Finsko) vy-
tvoøili nový vzdìlávací systém nazvaný hudebnì-psychoterapeutický výcvik. Tento
program akceptuje pravidla psychoterapeutických výcvikù, zastøešující lektoøi musí
být navíc psychoterapeuti. Na univerzitì v Jyväskylä byl zahájen projekt zamìøený
na vytvoøení doktorského muzikoterapeutického programu, který by byl spoleèný
pro všechny dostupné psychoterapeutické smìry ve Finsku (Evropská muzikoterapeu-
tická konfederace, 2007). Novinkou výzkumných projektù je stále užší zamìøení na
spoleènost a sociální aspekty. To pomáhá získat muzikoterapii ve Finsku velkou pod-
poru médií i veøejnosti (tamtéž).

V souvislosti se snahou o získání legislativního statusu zdravotnické profese byla
ve Finsku roku 1998 ustavena organizace nazvaná SUMUKE – tým pro vzdìlávání
v muzikoterapii ve Finsku. Skládá se z vedoucích profesionálních vzdìlávacích pro-
gramù v muzikoterapii. Úkolem týmu je stanovit spoleèná kritéria a základní principy
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22 Jeho autorem je Kaarlo Uusitalo. Pùvodnìmìl tento projekt umožnit tìžce mentálnì postiženým osobám aktivnì
provozovat hudbu. Nyní se využívá také pro tìlesnì postižené, seniory, afatiky. Jako prostøedek k vyjádøení byl
aplikován v nedávném projektu u skupin velmi malých dìtí (3 roky i ménì) s rùzným kulturním zázemím a trau-
matickou minulostí. Systém Figure Notes lze použít pro hru na keyboardy, bicí nástroje, kytary a basu.

23 Finská obdoba „Vibroakustické terapie“.

Viléma Novotná (vnovotna@email.cz) [596927]



pro muzikoterapeutické vzdìlávání a projednávat edukaèní a profesní otázky s vlá-
dou a pøíslušnými organizacemi (Erkkilä, 2002).

Charakteristika klinické praxe
Vìtšina muzikoterapeutù má ve Finsku soukromou praxi, èást pracuje v psychiatric-
kých léèebnách a v zaøízeních pro handicapované osoby. Muzikoterapie je nejèastìji
klientùm hrazena ze sociálního pojištìní na doporuèení lékaøe nebo jiného kompe-
tentního odborníka (Erkkilä, 2002).

Od konce 90. let se zaèala rychle rozšiøovat klinická populace, které je muzikotera-
pie poskytována, napø. dìti a dospìlí s psychiatrickým onemocnìním, mentální retar-
dací, neurologickými problémy, autismem, komunikaèními a senzorickými porucha-
mi, poruchami uèení. Muzikoterapie je èásteènì využívána také ve fyzioterapii
a paliativní péèi (Finská spoleènost pro muzikoterapii, 2005). Souèasným trendem je
poskytování muzikoterapie v rámci interdisciplinárního týmu (Evropskámuzikotera-
peutická konfederace, 2007).

Ve Finsku je již nìkolik let patrná snaha o zaèlenìní muzikoterapie pod zdravot-
nické profese. Nyní se mezi nejpravdìpodobnìjší øešení legislativní situace poèítá
pøipojení muzikoterapie k psychoterapeutickým smìrùm, a to i pøes nejednotnost po-
hledù finských muzikoterapeutù na tuto problematiku. Zaèlenìní muzikoterapie pod
psychoterapii bymìlo vliv namodifikaci vzdìlávacích programù i stávající klinickou
praxi (tamtéž).

7.2.7 FRANCIE

Historie muzikoterapie ve Francii má úzké spojení s psychiatrií. Hlavní konceptuální
orientace vychází z psychoanalýzy, dále z behaviorálních teorií a v nedávné dobì
také z lingvistických a kognitivních teorií. Teprve v posledním desetiletí se výraznìji
vyvíjejí modely intervence typické pro speciální pedagogiku (Evropská muzikotera-
peutická konfederace, 2007).

Koøeny vývoje soudobé muzikoterapie ve Francii sahají podle Edith Lecourt (2004)
asi dvì stì let zpìt a dìlí se na dvì periody. První perioda spadá do období poèátkù
psychiatrie a léèby psychických poruch (1820–1880). Souvisí s aplikacemi poslechu
hudby a hudební výuky v zaøízeních pro duševnì nemocné. Druhá perioda se datuje
od roku 1960, kdy v oblasti psychiatrie pozorujeme antipsychiatrické hnutí, nadvládu
psychoanalýzy, expanzi komunikaènì a lingvisticky zamìøených teorií. J. Jost vìno-
val v této dobì velkou pozornost zkoumání úèinkù receptivní muzikoterapie, která je
využívána k dosažení zmìn nálad klientù, relaxaci, analgezii24 a psychiatrické léèbì
jedincù s autismem, psychózami, depresemi, tìžkýmmentálním postižením. Metody
aktivní muzikoterapie se vyvíjejí mnohem pozdìji (Lecourt, 2004).

V roce 1969 bylo založeno Centrum pro muzikoterapii v Paøíži25. Roku 1972 byl
otevøen první muzikoterapeutický vzdìlávací program. V 70. letech byly rovnìž
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25 Tým Centra pro muzikoterapii tvoøili manželé Guilhotovi, J. Jost, E. Lecourt, M. Gabai a M. Estellet-Brun.



vytvoøeny muzikoterapeutické týmy v nìkterých nemocnicích. Týmy vytváøeli pra-
covníci pomáhajících profesí s hudebním vzdìláním a jejich práce byla supervidová-
na zkušenìjšími muzikoterapeuty.

Muzikoterapeutické organizace
První muzikoterapeutická asociace vznikla roku 1972. V roce 1974 se v Paøíži konal
1. svìtový kongres muzikoterapie, který byl prvním významným krokem k zaèátku
výmìny informací o muzikoterapii na mezinárodní úrovni. V roce 1980 došlo k roz-
dìlení Asociace. Byla vytvoøena nová profesionální Francouzská asociace muzikote-
rapie (Association Française de Musicothérapie)26 a døívìjší asociace založená roku
1972 byla pøejmenována naMezinárodní muzikoterapeutické centrum (Centre Inter-
national deMusicothérapie) v èele s J. Jostem a jeho týmem. Kromì toho vzniklo nì-
kolik dalších regionálních asociací.

Za úèelem sjednocení profese a vytvoøení registru profesionálních muzikoterapeu-
tù byly roku 1983 v Paøíži uspoøádány dva muzikoterapeutické kongresy, na kterých
se spojily rùzné muzikoterapeutické asociace pod Francouzskou federaci muziko-
terapie (Lecourt, 2004).

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Francouzští muzikoterapeuti mají obvykle hlavní vzdìlání v jiné profesi (medicína,
psychologie, pedagogika, ošetøovatelství, hudba) a doplòující v muzikoterapii. Toto
vzdìlání nabízejí univerzity, soukromé instituce a muzikoterapeutické asociace.
V souèasné dobì je pøístupných šest vzdìlávacích programù, které jsou uvedeny na
internetových stránkách Evropské muzikoterapeutické konfederace (2007).

Charakteristika klinické praxe
Muzikoterapeuti pracují pøedevším v psychiatrii, s mentálnì a tìlesnì postiženými
lidmi, seniory, klienty s neurologickými poruchami a v paliativní péèi. Oproti døívìj-
šímu zamìøení na receptivní muzikoterapii se dnes využívá vyváženì také metod ak-
tivní muzikoterapie (Mezinárodní muzikoterapeutické centrum, 2005). V posledních
deseti letech stoupá kvalita muzikoterapie ve speciální pedagogice (Lecourt, 2004).
O vývoj muzikoterapie a zpøístupnìní hudby kultuøe handicapovaných osob se za-
sloužil napø. A. Fertier. Ke specifickým terapeutickým modelùm, které zde vznikly,
patøí „Tomatisùv poslechový program“ (viz 13. kapitolu).

Muzikoterapie má ve Francii legislativní status psychoterapeutické disciplíny
(Francouzská asociace muzikoterapie, 2007). Praxe muzikoterapeutù je hrazena ze
zdravotního pojištìní. V budoucnosti se budou muset rozhodnout, zda zùstanou ofi-
ciálnì v kategorii psychoterapeutických služeb, nebo se zaèlení pod jinou kategorii
pomáhajících profesí, popø. zvolí kombinaci obou možností (Lecourt, 2004). Za úèe-
lem snadnìjší kontroly úhrad muzikoterapeutických služeb vzniká národní registr
psychoterapeutù zahrnující také muzikoterapeuty.
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26 U jejího zrodu stáli J. Pennec a E. Lecourt (muzikoterapeuti), J. Verdeau-Pailles, F. Rougeul a P. Pennec (psy-
chiatøi), L. Azinala (uèitel hudby) a nìkteøí další kliniètí pracovníci.



7.2.8 HOLANDSKO

Muzikoterapie v Holandsku se vyvíjela již od 60. let jako souèást kreativních terapií
spoleènì s arteterapií, dramaterapií, taneèní terapií a psychomotorickými terapiemi.
Holandská muzikoterapie vychází z bohatého teoretického zázemí. V souèasné dobì
je znatelný posun k eklektickému zpùsobu práce (Smeijsters, Vink, 2003).

Pro holandskoumuzikoterapii byla dlouhou dobu urèující teorie kreativního procesu vycházející
ze strukturalismu, psychoanalýzy a humanistické psychoterapie. Klíèovými rysy této teorie je analýza
psychologických potøeb klienta, pøekážek dalšího vývoje a specifických znakù terapeutické situace.
Velká pozornost je vìnována dosažení rovnováhy mezi primárním procesem (který je emocionální,
vágní, chaotický a primitivní) a sekundárním procesem (který je artikulovaný, logický a kontrolo-
vaný).

K souèasným modelùm, které významnì ovlivòují holandskou muzikoterapii, patøí Smeijster-
sùv model analogického procesu (Smeijsters, 2007). Tento koncept navrhuje, že psychické pro-
cesy jsou formovány stejnými parametry jako hudba a mohou být hudbou také vyjádøeny. Klient
mùže najít hudební ekvivalent svých problémù, možností, a tak prozkoumávat zmìny v hudbì,
které jsou rovnocenné zmìnám v jeho psychice. Vzhledem k podobnosti mezi psychickými a hu-
debními parametry mùže hudební proces podpoøit léèbu a vývoj jedince. Model analogického
procesu klade velký dùraz na hudební improvizaci.

Další, ménì vlivné muzikoterapeutické modely jsou založeny na teoriích psychoterapie, napø.
gestalt terapie, psychoanalýzy nebo kognitivnì-behaviorální terapie. V souvislosti s teoretickým
zázemím holandské muzikoterapie nelze nepøipomenout práci H. Smeijsterse, který systematizo-
val jednotlivé zpùsoby práce holandských muzikoterapeutù do nìkolika modelù (viz pøílohy).

První vzdìlávací kurzy v muzikoterapii se datují od roku 1965. Roku 1968 zaèal
první kurz umìleckých terapií na antroposofické akademii De Wervel, antroposofické
paradigma však mìlo málo vlivu a pøevládla již popsaná teorie kreativního procesu.

Teoretické základy muzikoterapie položili Van der Drift a C. Holthaus, kteøí publi-
kovali roku 1970 ucelenou metodologii pro muzikoterapii. O profesionalizaci holand-
ské muzikoterapie se zasloužili Fockema Andreae27, W. Waardenburg, N. Noske-
-Fabius, W. Ter Burg, A. Haans, N. Van Nieuwenhuijzen a M. De Bruijn28.

V 80. letech byl kladen dùraz na rozlišení jednotlivých terapeutických pøístupù pro
rùzné klinické cíle a skupiny klientù. Zaèínal se rozvíjet také muzikoterapeutický vý-
zkum. K ochranì standardùmuzikoterapeutické profese schválila asociace roku 1985
registraèní požadavky pro kreativní terapeuty a založila registraèní komisi. Roku
1987 následovalo založení registru kreativních terapeutù pøiMuzikoterapeutické na-
daci.

V 80. letech významnì pøispìli k vývoji holandské muzikoterapie F. W. Schalk-
wijk a H. Smeijsters. Schalkwijk dal v roce 1984 impulz k definici muzikoterapie
jako psychoterapie. V druhé polovinì 80. let jeho roli nahradil Henk Smeijsters, který
je autorem mnoha výzkumných studií a známých publikací o muzikoterapii používa-
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27 Pøedsedkynì Holandské asociace pro kreativní terapie.
28 W. Ter Burg byl spoluzakladatel Holandské asociace pro kreativní terapie, N. Van Nieuwenhuijzen vedoucím

první výzkumné skupiny této asociace, M. De Bruijn po mnoho let jejím pøedsedou.



ných v muzikoterapeutických vzdìlávacích programech v Nizozemí a Nìmecku
(Smeijsters, 2007). V nedávné dobì byl iniciátorem vzniku Výzkumného centra pro
kreativní terapie KenVaK (KenVaK, 2005). V posledním desetiletí zaèala holandská
muzikoterapie zaujímat významnou pozici na mezinárodní úrovni (Smeijsters, Vink,
2003).

Muzikoterapeutické organizace
Vzhledem ke svému specifickému vývoji v Holandsku dlouhou dobu existovala jediná
asociace pro všechny smìry kreativních terapií – Holandská asociace pro kreativní
terapie (Nederlands Vereniging voor Creatieve Therapie). Tato asociace byla profe-
sionální organizací, která podporovala rozvoj kreativních terapií, zprostøedkovávala
zamìstnávání kreativních terapeutù a chránila profesní zájmy svých èlenù. Od roku
2006 byla tato asociace rozdìlena na asociace pro jednotlivé terapeutické smìry.
V oblasti muzikoterapie její úlohu zaujímá Holandská asociace muzikoterapie
(Evropská muzikoterapeutická konfederace, 2007).

Zatímco asociace naplòuje potøeby muzikoterapie pøevážnì na národní úrovni,
druhá holandská organizace, Muzikoterapeutická nadace (Stichting Muziekthera-
pie), má mezinárodní kontakty. Byla založena roku 1987 a jejím cílem je podpora
vìdeckého výzkumu a vývoje muzikoterapeutických metod (Muzikoterapeutická
nadace, 2005).

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Oficiální vzdìlávání v muzikoterapii je realizováno formou ètyøletého studia na vy-
sokých školách s jedním nebo dvìma roky praxe pod supervizí (Utrecht, Nijmegen,
Zuze a konzervatoø v Saxion Enschede). Tyto vzdìlávací programy jsou uznány
Evropským konsorciem pro vzdìlávání v umìleckých terapiích (European Consor-
tium of Arts Therapies Education) (Smeijsters, 2005). Kromì uvedených vzdìláva-
cích programù je v Holandsku dostupný soukromý antroposofický trénink (akademie
De Wervel, Zeist) nebo doplòující výcvik v instruktážní muzikoterapii (Alkmaar)
(viz Smeijsters, Vink, 2003).

Charakteristika klinické praxe
Vìtšina muzikoterapeutù je v Holandsku zamìstnána zejména v psychiatrických
zaøízeních – v rámci multidisciplinárního pøístupu èasto spolupracují s jinými krea-
tivními terapeuty. Další velkou skupinu pøedstavují zaøízení pro dìti a dospìlé se spe-
cifickými potøebami, napø. mentální retardací, autismem nebo senzorickými poru-
chami. Nìkteøí muzikoterapeuti pracují se seniory, v nemocnicích apod.

Legislativnì spadá muzikoterapie pod kreativní terapie a je hrazena zdravotními
pojišťovnami. Vzrùstající poèet muzikoterapeutù si navzdory této skuteènosti zøizuje
soukromou praxi a stává se nezávislým na systému péèe o duševní zdraví (Evropská
muzikoterapeutická konfederace, 2007).
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7.2.9 ITÁLIE

Muzikoterapie jako souèást studia se poprvé v Itálii objevila v 70. letech v rámci hu-
dební psychologie na italských konzervatoøích. V roce 1978 vznikla první soukromá
škola Cittadella v Assisi (Ferrone, 2004). Od té doby vzniká mnoho lokálních muzi-
koterapeutických asociací a zároveò neakreditovaných studijních kurzù. K dalšímu
rozvoji a uznání muzikoterapie ostatními profesemi pøispìl jednak zvyšující se poèet
muzikoterapeutù, jednak rostoucí kontakt s reprezentanty muzikoterapie z Evropy
i Ameriky. Mezi reprezentanty, kteøí uspoøádali v Itálii semináøe muzikoterapie nebo
jejichž publikace byly pøeloženy do italštiny, patøí napø. J. Alvin, R. Benenzon,
P. Nordoff a C. Robbins, K. Bruscia, L. Bunt, E. Lecourt, M. Priestley, T. Wigram
a další.

Muzikoterapeutické organizace
Na zaèátku 90. let byly jednotlivé regionální muzikoterapeutické asociace spojeny
v Italskou konfederaci muzikoterapeutických asociací (Italiana Associazioni di
Musicoterapia – Conf. I. A. M.) za úèelem koordinace iniciativ jednotlivých asociací
v oblasti osvìty a veøejného dialogu, vzdìlávání, klinické praxe a výzkumu. Od roku
1994 jsou pravidelnì po dvou letech organizovány celostátní italské muzikoterapeu-
tické konference.

V roce 1996 pøibyl další vzdìlávací program akreditovaný pod ministerstvem práce
na právì založené škole Scuola Europea di Musicoterapia. Zvláštností tohoto ètyøle-
tého programu je, že student získává urèitou kvalifikaci pro muzikoterapii po ukon-
èení každého roèníku, pøièemž pro ukonèení 4. roèníku je vyžadován vysokoškolský
diplom a ukonèená konzervatoø (Ferrone, 2004).

V následujících letech zaèaly svou èinnost v oblasti muzikoterapie nìkteré vý-
znamné asociace. Mezi nì patøí Federace italských asociací (FIM) založená v roce
1998 a Italská profesionální asociace muzikoterapie (APIM) založená roku 2002.
Mezi hlavní cíle tìchto asociací patøí rozpoznání a ochrana profesionální úrovnì
muzikoterapeutù. Další cíle tìchto asociací pøedstavuje zøízení Národního registru
muzikoterapeutù, lektorù a supervizorù pro muzikoterapii, ustavení etických a kli-
nických standardù, zprostøedkovávání informací o možnostech zamìstnávání mu-
zikoterapeutù, komunikace se zahranièními muzikoterapeuty a asociacemi a další
(viz Evropská muzikoterapeutická konfederace, 2007).

Od roku 2000 je dostupné studium muzikoterapie na hudební konzervatoøi s vyso-
koškolským statusem v Pescara (akreditované italským ministerstvem školství).

Charakteristika klinické praxe
Zmetodologického hlediska je v Itálii dostupná vìtšina celosvìtovì rozšíøených mu-
zikoterapeutických pøístupù (Nordoff-Robbins, Benenzon, Orff, Tomatis…). Mnoho
vzdìlávacích programù v muzikoterapii je založeno na eklektickém pøístupu k rùzným
technikám. Mezi pøevládající smìry teoretické orientace patøí v souèasnosti psycho-
dynamická a humanisticko-existenciální muzikoterapie (Evropská muzikoterapeu-
tická konfederace, 2007).
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7.2.10 KANADA

Ještì v polovinì 50. let 20. století pracovali muzikoterapeuti v Kanadì nezávisle na
sobì. Významnými osobnostmimezi nimi byli FranHerman, Norma Sharpe, Thérése
Pageau aj. (Kanadská asociace pro muzikoterapii, 2005).

V 70. letech získala Norma Sharpe pravidelný kontakt s pøibližnì 300 jednotlivci
a organizacemi v Kanadì, kteøí sdíleli zájem o muzikoterapii (Sharpe, 1977). Roku
1974 se konala 1.muzikoterapeutická konference v psychiatrické léèebnì v St. Thomas
(Ontario), poøádaná se zámìrem sjednotit profesionály, kteøí se v Kanadì zabývali mu-
zikoterapií, a podpoøit výmìnu zkušeností z jejich praxe (Kirkland, 2002). Následují-
cí konference byly poøádány roku 1975 na univerzitì v Manitobì (Winnipeg) a roku
1976 na Univerzitì v Západním Ontariu.

Muzikoterapeutické organizace
Právì na výše zmínìných konferencích byla založena Kanadská muzikoterapeutická
asociace (Canadian Music Therapy Association). Název asociace byl roku 1977 po-
zmìnìn na Kanadskou asociaci pro muzikoterapii (Canadian Association for Music
Therapy, CAMT). Mezi její novì definované zámìry patøí podporovat rozvoj muzi-
koterapie, muzikoterapeutického výzkumu, standardù pro vzdìlávání (Kanadská
asociace pro muzikoterapii, 2005). Svým èlenùm nabízí asociace možnost poraden-
ství, výmìny profesionálních zkušeností a zprostøedkovávání informací, reprezentaci
zájmù muzikoterapeutù v záležitostech vládní legislativy, zamìstnávání a mzdy.
Roku 1973 zaèaly Norma Sharpe a Marjorie Burnett editovat buletin CAMT. Od
roku 1974 je vydáván Èasopis CAMT a na podzim roku 1975 vyšel první svazek
zpravodaje CAMT (tamtéž).

Odborná pøíprava v muzikoterapii
První vzdìlávací program v Kanadì zaèal roku 1976 v Capilano College ve Vancou-
veru (od roku 1990 ètyøletý vzdìlávací program). Mezi další vzdìlávací programy
vmuzikoterapii patøí pregraduální programy na univerzitì v Quebecu vMontrealu od
roku 1985, na univerzitì Wilfrid Laurier29 ve Waterloo v Ontariu, na univerzitì ve
Windsoru od roku 1990 a na univerzitì Acadia ve Wolfville od roku 2000 (Kirkland,
2002).

Proces akreditování hudebních terapeutù v Kanadì zaèal roku 1979. Absolventi
výcvikù, kteøí jsou zaregistrováni jako profesionální muzikoterapeuti, mohou používat
oznaèení MTA (Music Therapy Accredited). Od roku 1990 je požadováno 1000 hodin
klinické praxe pøed zažádáním o registraci a od roku 1996 se tento požadavek stal
souèástí všech vzdìlávacích programù (Kanadská asociace pro muzikoterapii, 2005).
V souèasné dobì v Kanadì rychle vzrùstá celkový poèet muzikoterapeutù.
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7.2.11 NÌMECKO

Základymuzikoterapie jako profese se systematickým vzdìláváním, výcvikem amu-
zikoterapeutickými instituty vznikaly v dobì, kdy došlo k rozdìlení na Východní
a Západní Nìmecko (1949). Muzikoterapie se dále rozvíjela v obou èástech zvlášť.

Ve Východním Nìmecku (Lipsko) podnítila rozvoj muzikoterapie zejména práce
Christopha Schwabeho koncem 50. let, tvùrce vlastního muzikoterapeutickéhomo-
delu. Kromì Schwabeho pøispìli v 70.–80. letech k rozvoji muzikoterapie Jutta
Brückner (muzikoterapie v dìtské psychiatrii), Ingrid Mederacke (muzikoterapie ve
speciální pedagogice), Axel Reinhardt (aktivní skupinová muzikoterapie), Helmut
Röhrborn (regulativní muzikoterapie) a další. Roku 1969 se v Lipsku konal 1. nìmecký
muzikoterapeutický kongres. Ve stejném roce vznikla první sekce muzikoterapie (pod
záštitou psychoterapie). Vzdìlávání v muzikoterapii bylo nabízeno formou rozšiøující-
ho vzdìlávání pro lékaøe, psychology, uèitele hudební výchovy, muzikology aj. (Nì-
mecká spoleènost pro muzikoterapii, 2005).

Pro rozvoj muzikoterapie v Západním Nìmecku bylo dùležité antroposofické hnutí.
Roku 1963 založila Maria Schüppel soukromý výcvik v „Antroposofické muzikote-
rapii“. Její praxe je aplikovaná v antroposofických školách, nemocnicích a domech
v celém Nìmecku.

V 70. letech byly v ZápadnímNìmecku prezentovány také pøednášky o „Analytické
muzikoterapii“ a „Kreativní muzikoterapii“. Podle T. Wosche (2003) je zájem o im-
provizaèní modely aktivní muzikoterapie spojen s politickými zmìnami a student-
ským hnutím. Svoboda v hudebním vyjadøování se stala sociálním a politickým kon-
trastem vùèi „staré“ spoleènosti a klasické hudbì urèené pro vyšší spoleèenské vrstvy
(tamtéž). Od roku 1978 se otevíraly první akreditované muzikoterapeutické vzdìlávací
programy na nìkterých univerzitách (Heidelberg, Hamburg, Würzburg, Münster,
Witten, Berlín, Frankfurt) a kurzy na soukromých institutech (Hückeswagen, Mni-
chov). Roku 1972 vznikla západonìmecká Spoleènost pro muzikoterapii a v letech
1978–1984 první profesionální asociace pro muzikoterapeuty (od roku 1999 Berufs-
verband der Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten).

VeVýchodním i ZápadnímNìmecku existovalo pøed sjednocením roku 1989 široké
spektrummuzikoterapeutickýchmodelù. Z psychoterapeutickýchmodelù mìly výsad-
ní postavení psychoanalyticky a psychodynamicky orientované modely (Mechtild
Jahn-Langenberg, Susanne Metzner, Rosemarie Tüpker). Dále zde nacházíme mor-
fologickou muzikoterapii (Eckehardt Weymann), integrativní muzikoterapii (Isabele
Frohne-Hagemann) vycházející z gestalt psychoterapie a také humanistické pøístupy.
Pro dìti s vývojovým a kombinovaným postižením vznikla v Mnichovì „Orffova
muzikoterapie“ Gertrude Orff (viz Spoleènost pro Orffovu muzikoterapii, 2005) nebo
pøístup Karen Schumacher pro autistické dìti. V oblasti porodnictví rozvíjí muzikote-
rapii Monika Nöcker-Ribeaupierre, v oblasti medicíny a léèení somatických poruch
Ralph Sprintge a další. Na nìkterých univerzitách se vyuèuje také „Analytická muzi-
koterapie“ a „Kreativní muzikoterapie“. Kromì toho zde mají zázemí další výše uve-
dené pøístupy (Lipská škola, „Antroposofická muzikoterapie“).
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Muzikoterapeutické organizace
Po sjednocení v 90. letech pùsobilo v Nìmecku nezávisle na sobìmnohomuzikotera-
peutických organizací (nejznámìjší patrnì v Heidelbergu založená Nìmecká spoleè-
nost pro muzikoterapii, Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie). Významným
mezníkem pro øešení problematického vztahu jednotlivých asociací se stal 8. svìtový
muzikoterapeutický kongres poøádaný v roce 1996 v Hamburku. Zde byl formulován
spoleèný zámìr pro všechny nìmecké muzikoterapeutické organizace známý jako
Kassel konference muzikoterapeutických organizací v Nìmecku. V roce 2005 se Kassel
konference zmìnila ve Federální asociaci muzikoterapie (Bundesarbeitsgemein-
schaft Musiktherapie), která zahrnuje všech osm profesionálních muzikoterapeutic-
kých asociací30 (Evropská muzikoterapeutická konfederace, 2007).

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Odbornou pøípravu v muzikoterapii poskytují nìmecké univerzity a soukromé institu-
ce. Podle Evropské muzikoterapeutické konfederace je v Nìmecku osm dostupných
univerzitních vzdìlávacích programù, pøièemž dva jsou pregraduální (s délkou ètyøi
roky) a ostatní postgraduální (s délkou 2–3 roky), které studují vìtšinou lidé pracující
v pomáhajících profesích. Absolventi pregraduálního i postgraduálního vzdìlávání
získávají titul diplomovaný muzikoterapeut. Kromì univerzit je v Nìmecku šest
postgraduálních vzdìlávacích kurzù v soukromých institutech, které nabízejí pøípravu
v rùzných muzikoterapeutických modelech (napø. „Kreativní muzikoterapie“, „Orffo-
vamuzikoterapie“, „Analytická muzikoterapie“ a další). Pøehledmožností muzikote-
rapeutického vzdìlávání uvádí T. Wosch (2003).

Charakteristika klinické praxe
Dlouhou tradici má zamìstnávání muzikoterapeutù v léèebnách pro psychiatrická
a psychosomatická onemocnìní a ve speciálních školách. Témìø 50%muzikoterapeu-
tù pracuje v tìchto institucích na èásteèný úvazek. Novìji jsou muzikoterapeutické
služby poskytovány v oblasti sociální práce, geriatrie, porodnictví, neurologické
rehabilitace, forenzní a paliativní péèe. V praxi nìmeckých muzikoterapeutù se lze
setkat s mnoha specifickými muzikoterapeutickými modely a smìry. Nejznámìjší
praktikují následovníci lipské školy, „Antroposofické muzikoterapie“, „Orffovy mu-
zikoterapie“, „Kreativní muzikoterapie“, „Analytické muzikoterapie“ a dalších pøí-
stupù.
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Verein zur Förderung der Nordoff/Robbins Musiktherapie a Gesellschaft für Orff-Musiktherapie (GfOMT).



7.2.12 NORSKO

Poèátky vzrùstajícího zájmu omuzikoterapii v Norsku lze zaznamenat již kolem 60. let
20. století. V první polovinì 70. let navštívilo Norsko mnoho významných osobností.
Z nich mìli patrnì nejvìtší vliv na vývoj norské muzikoterapie Paul Nordoff a Clive
Robbins, kteøí zde uspoøádali mnoho workshopù (Aasgaard, Trygve, Trondalen,
2004). Muzikoterapie v Norsku vychází z eklektického pøístupu se silnou humanistic-
kou a sociální orientací. Od poèátku vývoje klinické praxe pracovalo velké množství
muzikoterapeutù ve speciálních školách podle improvizaèního modelu „Kreativní
muzikoterapie“ (dodnes zde patøí hudební improvizace ke stìžejním muzikoterapeu-
tickým praktikám). Zvláštností norské muzikoterapie je více než kde jinde oblast tzv.
komunitní muzikoterapie (Stige, 2002, Bruscia, 1998).

Muzikoterapeutické organizace
Roku 1972 vznikla Norská asociace muzikoterapie (Norsk Forening for Musikkte-
rapi), jejímž úkolem je podporovat porozumìní muzikoterapii a rozvíjet muzikotera-
peutickou praxi v Norsku (Norská asociace muzikoterapie, 2007). Od roku 1981 je
tato asociace èlenemNorského úøadu pro hudbu, pøièemžmnoho norskýchmuzikote-
rapeutù je organizováno v sekci pro muzikoterapii Norského svazu hudebníkù. Dnes
má asociace kolem 250 èlenù z øad muzikoterapeutù, studentù a mnoha jiných pøí-
buzných oborù (tamtéž). Ètyøikrát roènì vydává èasopis Musikkterapi.

Roku 1992 byla profese muzikoterapeuta legislativnì uznána norskou vládou.
Mezi dvì dùležité muzikoterapeutické konference, které se konaly v 90. letech, patøí
Muzikoterapeutická konference v Sandane (1991) a Národní muzikoterapeutická
konference v Oslu (1997).

Od roku 1992 vychází díky spolupráci severských zemí Severský èasopis muziko-
terapie (Nordic Journal of Music Therapy) s velmi dobrou reputací na mezinárodní
úrovni. Je publikován dvakrát roènì a pøispívají do nìj autoøi z celého svìta31. Od
roku 2001 je vydáván za norské spoluúèasti (Stige) internetový magazín Voices:
AWorld Forum forMusic Therapy32. V roce 1995 se stala Norská asociacemuzikote-
rapie èlenem Evropské muzikoterapeutické konfederace.

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Roku 1978 byl otevøen první vzdìlávací program v Oslu (hlavní koordinátor Even
Ruud) na Norské hudební akademii a roku 1988 obdobnì organizovaný výcvikový
program na Fakultì vysokoškolského vzdìlávání v Sandane (hlavní organizátor
Brynjulf Stige). U obou škol se jedná o dvouleté magisterské programy, do kterých
jsou pøijímáni absolventi bakaláøského studia v hudbì, pedagogice a speciální pedago-
gice, ošetøovatelství, psychologii. Vzdìlávací program na Norské hudební akademii
v Oslu byl roku 1993 akreditován jako magisterské studium (v Sandane o sedm let
pozdìji) a od roku 1999 je vOslu dostupné také doktorské studium vmuzikoterapii.
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Studium muzikoterapie se v Norsku skládá ze tøí hlavních odvìtví:

� teorie a metody (teorie muzikoterapie, improvizace, kompozice, klinická muziko-
terapie, praktické projekty a drama),

� pedagogické a psychologické dovednosti (neuropsychologie, psychologie a spe-
ciální pedagogika),

� hudební a osobnostní rozvoj (sebezkušenostní kurzy, 1. úroveò výcviku v modelu
„Øízená imaginace a hudba“, supervize apod.).

Výchozí teorie vzdìlávacích programù v muzikoterapii spadají pøedevším do oblasti
speciální pedagogiky, humanistické a kognitivní psychologie, psychoterapie, hudby
jako kulturního fenoménu a vývojových teorií raného vìku (Aasgaard, Trygve, Tron-
dalen, 2004). Se vzrùstajícími potøebami v metodologii byly do kurikul magister-
ských i doktorských programù zaøazeny také dovednosti pro výzkum.

Charakteristika klinické praxe
Možnosti pracovního uplatnìní muzikoterapeutù se pohybují nejèastìji v tìchto ob-
lastech:

� Vzdìlávací systém: mateøské školy, základní, speciální a hudební školy.
� Klinická a psychiatrická oblast: nemocnice (paliativní péèe, onkologie), psychi-

atrické léèebny, geriatrie, soukromá muzikoterapeutická centra a instituce péèe
o dìti, vìznice.

� Komunitní práce: oblast kultury, mládežnické kluby, centra pro mentálnì posti-
žené, projekty a systém služeb.

� Konzultanti: systém zdravotní péèe, poradenství, vzdìlávání (vysoké školy),
autistická a diagnostická centra (podle Evropské muzikoterapeutické konfederace,
2007).

V Norsku je pomìrnì málo muzikoterapeutù zamìstnáno v nemocnicích a také muzi-
koterapeutické modely medicínské oblasti jsou pomìrnì málo rozvinuté ve srovnání
s jinými oblastmi (mezi specifické norské pøístupy orientované na využití ve zdra-
votnictví patøí „Vibroakustická terapie“, která však v Norsku není považována za
muzikoterapeutický model). Mnoho norských muzikoterapeutù se orientuje na prá-
ci s komunitami (Stige, 2002, Bruscia, 1998).

Muzikoterapie se v Norsku od poèátku vyvíjela v sociálním kontextu a cílemmno-
ha muzikoterapeutù bylo zprostøedkovat muzikoterapii nejen jednotlivcùm, ale celé
spoleènosti. Toto pojetí se nazývá komunitní muzikoterapie. Hudba zde pùsobí
jako kulturní fenomén uvnitø jednotlivých sociokulturních vrstev spoleènosti a mezi
nimi a okolním prostøedím. Tento zpùsob práce má své koøeny ve vzdìlávacím pro-
gramu v Sandane. K. Bruscia (1998) øadí komunitní muzikoterapii mezi ekologické
praktiky.
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7.2.13 RAKOUSKO

Rakousko je zemí s bohatou hudební i psychoterapeutickou tradicí. Proto zde došlo
pomìrnì záhy ke spojení hudby a terapie. Roku 1959 byl otevøenmuzikoterapeutický
vzdìlávací program na Akademii hudby a umìní ve Vídni. Jeho zakladatelem a dlou-
holetým vedoucím bylAlfred Schmölz (Gold, 2003). Rakouskámuzikoterapie vyšla
z teoretické koncepce A. Pontvika a švédské školy. Také došlo k vytvoøení multidis-
ciplinární struktury mezi akademií a dùležitými klinikami. Pro rakouskou muzikote-
rapii byl v této dobì typický multidisciplinární aspekt (Evropská muzikoterapeutická
konfederace, 2007). Pøestože byly v pozdìjších letech otevøeny další vzdìlávací pro-
gramy v muzikoterapii, vídeòský kurz patøí dodnes k prominentním programùm, který
urèuje vývoj rakouské muzikoterapie. Kromì A. Schmölze se o vývoj muzikoterapie
mezi roky 1959–1970 významnì zasloužili také E. Koffer-Ulrich, A. Wesetzky,
J. Casellitz, G. Weinhengst, M. Schneider a S. Mayr (tamtéž).

Léta 1970–1992 v oblasti muzikoterapie ovlivnila úzká spolupráce se známými lé-
kaøi (Ringel, Rett, Hartmann), díky které vznikaly dùležité praktické studie v oblasti
psychosomatiky, pediatrie a psychiatrie. Charakteristické znaky tohoto období pøed-
stavuje posun od receptivních k aktivním metodám, dùraz na terapeutický vztah, hra
hudebního partnera (Musical Partner Play) a muzikoterapeutický introspektivní tré-
nink (Gold, 2003).

Roku 1992 se rakouská muzikoterapie výraznì pøiblížila k psychoterapii, zvláštì
k psychodynamickým a humanistickým smìrùm. K podmínkám absolvování studia
vídeòského programu bylo pøiøazeno 90 hodin individuální a 180 hodin skupinové
psychoterapie a 650 hodin praxe pod supervizí. Klinické oblasti pro povinnou praxi
pøedstavuje neuropsychiatrie pro dìti a mládež, psychosomatika a psychiatrie, alter-
nativní praxe mùže zahrnovat neurologickou rehabilitaci, dìtskou psychosomatiku,
speciální pedagogiku, pediatrii, geriatrii nebo neonatologii. Od roku 1992 je muziko-
terapie zahrnuta do rakouského zákona pro psychoterapii.

Muzikoterapeutické organizace
Profesionální zájmy rakouských muzikoterapeutù reprezentuje Rakouský spolek
muzikoterapeutù (Österreichischer Berufsverband der MusiktherapeutInnen). Orga-
nizace byla založena roku 1984 a má kolem 100 èlenù. K jejím pøedním cílùm patøí
vytvoøení legislativní báze pro poskytování a úhradu muzikoterapeutických služeb,
dále podporuje rozvoj vzdìlávání, rozšiøování pracovních pøíležitostí, výzkum a me-
zinárodní kontakty (Rakouský spolek muzikoterapeutù, 2005). Dále v Rakousku
existuje také Vídeòský institut pro muzikoterapii (Wiener Institut für Musikthera-
pie), jehož cílem je podporovat autonomii muzikoterapie a její integraci do pole psy-
choterapie jako samostatného terapeutického pøístupu (Evropská muzikoterapeutická
konfederace, 2007).

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Muzikoterapeutické vzdìlávací programy v Rakousku poskytují magisterské vzdìlání
a od roku 2003 také postgraduální doktorské vzdìlání. Jak jsme již uvedli, stìžejní ví-
deòský vzdìlávací program má silnou psychoterapeutickou orientaci. V døívìjších
dobách byl tradiènì zamìøen na psychodynamickou a psychoanalytickou terapii,
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v souèasné dobì dochází k integraci také jiných psychoterapeutických modelù, napø.
gestalt terapie, humanistické psychoterapie apod. (Gold, 2003).

Mezi další vzdìlávací programy v muzikoterapii patøí:

� Lehrgang für Altorientalische Musik- und Kunsttherapie – ètyøletý studijní kurz
v muzikoterapii, poprvé otevøen roku 1997 jako mezinárodní pilotní projekt mezi
Nìmeckem, Tureckem a Rakouskem;

� Akademie pedagogiky (Linz) – vzdìlávací program v muzikoterapii pro uèitele;
� v letech 1982–1986 probíhalo v Psychologickém institutu univerzity v Salzburgu

vzdìlávání v muzikoterapii zamìøené na rehabilitaci osob s postižením (Evropská
muzikoterapeutická konfederace, 2006).

Charakteristika klinické praxe
Muzikoterapie je v Rakousku bìžnì poskytována lidem se speciálními vzdìlávacími
potøebami, s psychiatrickými poruchami, dìtem amládeži s poruchami chování, neu-
rotickými a psychosomatickými poruchami, seniorùm a klientùm v neurologické
rehabilitaci. K ménì èastým skupinám patøí osoby se závislostí na alkoholu a dro-
gách, oblast forenzní psychiatrie, sanatorií a dìtské onkologie. Rakouský spolek mu-
zikoterapeutù (2002) pøedpokládá další rozvoj muzikoterapie v oblasti porodnictví,
preventivní a paliativní péèe. Praxe pøevážné vìtšiny muzikoterapeutù vychází z psy-
choterapeutických praktik.

Zvláštním problémem rakouské muzikoterapie je nevyøešená legislativa jejího fi-
nancování (Gold, 2003). Psychoterapeutický zákon z roku 1991 definující jednotlivé
psychoterapeutické pøístupy a služby, které je možné hradit ze zdravotního pojištìní,
se o muzikoterapii nezmiòuje, aèkoliv vìtšina muzikoterapeutù považuje muzikote-
rapii za psychoterapeutický pøístup. Jedním z pravdìpodobných øešení této situace je
budoucí vytvoøení zvláštního zákona a osamostatnìní muzikoterapie (tamtéž).

7.2.14 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Podle nìkterých autorùmámoderní muzikoterapie poèátky na americkém kontinentu
v nemocnicích pro veterány z první a druhé svìtové války (Americkámuzikoterapeu-
tická asociace, 2005, Bunt, 1991). Amatérští i profesionální hudebníci tehdy hráli ti-
sícùm veteránù trpícím fyzickými i psychickými následky války. Díky pøekvapivým
terapeutickým výsledkùm se lékaøi a ošetøující personál zaèali dožadovat vìtšího poètu
hudebníkù ve zdravotnických zaøízeních. Brzy bylo zøejmé, že tito hudebníci potøe-
bují zvláštní terapeutický výcvik k dosažení požadovaných standardù léèby. První
muzikoterapeutický vzdìlávací program zaèal v roce 1944 na univerzitì vMichiganu
a o dva roky pozdìji na univerzitì v Kansasu (Burr, 2003).

Muzikoterapeutické organizace
Jako organizovaná profese se americká muzikoterapie objevila roku 1950, kdy byla
(zvláštì díky L. A. Benedict) založena Národní asociace pro muzikoterapii (The Na-
tional Association for Music Therapy, NAMT) s centrem v Kansas City ve státu Mis-
souri (Mátejová, Mašura, 1992). Roku 1971 vznikla na americkém kontinentì další
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dùležitá muzikoterapeutická spoleènost – Americká spoleènost pro muzikoterapii
(The American Association for Music Therapy).

V roce 1998 byly obì asociace spojeny a zaèal se používat zkrácený název Ame-
rická muzikoterapeutická asociace (The American Music Therapy Association,
AMTA). AMTA je v souèasné dobì nejvìtší muzikoterapeutickou profesionální or-
ganizací, která sdružuje více než 5000 muzikoterapeutù, statutárních èlenù a pøidru-
žených asociací po celém svìtì (Americká muzikoterapeutická asociace, 2005).
AMTA navrhuje standardy pro vzdìlávání a klinický výcvik budoucích muzikotera-
peutù, profesionální muzikoterapeutické chování, podporuje muzikoterapeutický vý-
zkum, zvyšuje povìdomí veøejnosti o muzikoterapii a rozšiøuje pøístup ke kvalitním
muzikoterapeutickým službám v rychle se mìnícím svìtì33 (tamtéž). Profesionalita
americké muzikoterapie spoèívá mimo jiné ve výbornì rozpracované legislativì,
standardech a organizaci amerických muzikoterapeutù prostøednictvím AMTA.

AMTA vydává Muzikoterapeutický èasopis (ètvrtletnì vydávaná publikace se zamìøením na vý-
zkum), Muzikoterapeutické perspektivy (pùlroèní èasopis orientovaný na muzikoterapeutickou
praxi), ètvrtletní zpravodaj a mnoho monografií a bulletinù. AMTA poøádá každoroènì národní
setkání za úèelem profesionální prezentace a pravidelné muzikoterapeutické konference v jednot-
livých regionech asociace (AMTA, 2005).

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Délka, náplò a zamìøení jednotlivých vzdìlávacích programù v muzikoterapii je pro-
mìnlivá. Pro získání profesionální certifikace absolventù se však musí jednat o vzdì-
lávací programy schválené asociací (Americká muzikoterapeutická asociace, 2005).

Ukonèením vzdìlávacího programu odborná pøíprava nekonèí. Ameriètí muziko-
terapeuti musí být registrováni u Certifikaèního výboru pro muzikoterapii (Certi-
fication Board for Music Therapy, dále CBMT). Tato nezávislá organizace udìluje
profesionální certifikace muzikoterapeutùm, kteøí prokázali potøebné znalosti, doved-
nosti a schopnosti. CBMT provádí administraci zkoušek založenou na analýze národ-
ních muzikoterapeutických praktik, která je pravidelnì aktualizována podle poža-
davkù klinické praxe (CBMT, 2005). Analýza praktik i samotné zkoušky odpovídají
principùmKomise pro rovné pøíležitosti v zamìstnávání (Equal Employment Oppor-
tunity Commision). CBMT zajišťuje také udržování profesionálních standardù a další
rozvoj již akreditovaných muzikoterapeutù. Podmínkou registrace je totiž vykonání
opakujících se zkoušek vždy v intervalu pìti let nebo dosažení potøebného množství
bodù prostøednictvím úèasti na terapeutických kurzech, semináøích a výcvicích.

Profesionální akreditace v USA má historické koøeny již v 70. letech 20. století, kdy významné
osobnosti muzikoterapie diskutovaly o požadavcích pro rozvoj národních certifikaèních standardù.
CBMTbyla založena roku 1983. Plné akreditace odNárodního výboru pro certifikaèní agentury ve
zdravotnictví (NCCA) dosáhla roku 1986. Recertifikaèní programy zaèaly o dva roky pozdìji
(CBMT, 2005).

Muzikoterapie v nìkterých zemích / 99

33 AMTA disponuje nìkolika mechanismy pro monitorování kvality muzikoterapeutických vzdìlávacích programù,
které zahrnují standardy pro praxi, etický kodex, systém supervize, výbor pro právní pøezkoumání a výbor pro eti-
ku. Nìkteré z jejích oficiálních dokumentù jsou pøístupné na internetových stránkách asociace: www.amta.org.



Charakteristika klinické praxe
Americká muzikoterapie se vyvíjela zcela nezávisle na zásadách, jež byly uskuteèòo-
vány v evropských zemích. Bohatý výzkum úèinkù hudby na fyziologii a chování zde
vedl k rostoucí akceptaci muzikoterapie v 50.–70. letech 20. století (Bunt, 2002). Pro
americkou muzikoterapii bylo již od poèátku vývoje charakteristické úzké spojení
s medicínou, behaviorálními vìdami a pozdìji s humanistickou psychoterapií. V USA
lze najít mnoho odlišných smìrù muzikoterapie. Zvláštní koncepcí pro klinickou pra-
xi se stala tzv. hudební farmakologie vycházející z popisu pozorovatelných úèinkù
hudby na èlovìka (Linka, 1997). Základ této koncepce tvoøí teorie izo principu a level
principu, kterou rozpracoval J. M. Altshuler (Mikula, in Syøišťová, 1982). Mezi další
významné osobnosti patøí podle Mátejové a Mašury (1992) P. Nordoff a C. Robbins
(„Kreativní muzikoterapie“), L. Shatin a J. H. Massermann (psychoanalyticky orien-
tovaná muzikoterapie), J. L. Moreno (hudba v psychodramatu), L. A. Benedict, E. T.
Gatson, K. F. Blanke, H. M. Sutermeister (sociálnì-psychologicky a analyticky
orientovaná muzikoterapie) a další.

Muzikoterapii využívá v USA široké spektrum klinické populace v rùzných od-
vìtvích medicínské praxe, psychoterapie a v edukaèních programech. Mnoho mu-
zikoterapeutù pracuje v bìžných i speciálních školách, ve vìznicích, nemocnicích,
v psychiatrických zaøízeních (tamtéž).

7.2.15 ŠPANÌLSKO

První zmínky o terapeutickém použití hudby ve Španìlsku se datují do 18. století. Již
v 19. století napsal Vidal y Careta svou doktorskou práci z farmakologie o vztahu
hudby a medicíny (Univerzita Barcelona, 1880). Na poèátku 20. let 20. století publi-
koval Kandelo Ardid své zkušenosti s hudební léèbou tarantismu34 a psychiatrických
pacientù.

Muzikoterapii jako profesi však pøedstavila teprve v 60. letech Serafina Poch,
autorka první disertaèní práce o muzikoterapii z roku 1972 (s názvemMuzikoterapie
pro autistické dìti) a muzikoterapeutických výzkumných projektù ve Španìlsku.
V 70. letech také zaèala skupina uèitelù, hudebníkù, psychologù a lékaøù35 zaintere-
sovaných v muzikoterapii aplikovat její principy ve své práci s lidmi se specifickými
potøebami. Roku 1975 byl uspoøádán první muzikoterapeutický kurz, který vedl Ro-
lando Benenzon. Ve stejné dobì uspoøádala španìlská sekceMezinárodní spoleènosti
pro hudební vzdìlávání øadu studií a kurzù vìnovaných muzikoterapii (Sabbatella,
2004).
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34 Jedná se o nemoc vyvolanou štípnutím pavouka (tarantule), rozšíøenou na dnešním území Itálie, Francie a Špa-
nìlska. Léèba zahrnovala hudbu, tanec a použití symbolických barev. Úkolem hudebníkù bylo nalézt hudbu, která
odrážela stav a náladu pacienta. Rituálu se aktivnì úèastnili také èlenové rodiny a sousedé: vytleskávali rytmus,
zpívali melodie, pomáhali nemocnému, když upadl do bezvìdomí nebo byl zcela vyèerpán. Tanec pacienta mohl
trvat ètyøi až pìt hodin, potom následoval odpoèinek, poté se opìt pokraèovalo, nìkdy tøi až ètyøi dny za sebou
(podle Alvin, 1984).

35 Mezi nimi napø. Serafina Poch, Natividad García Martín de Vidales, Paloma Camacho, Angel Acebedo.



Muzikoterapeutické organizace
Od 2. poloviny 70. let se ve Španìlsku objevilo velkémnožství nejrùznìjších institucí
zamìøených na muzikoterapii. Roku 1977 vznikla pod vedením S. Poch Španìlská
asociace muzikoterapie (Asociación Española de Musicoterapia). Jejím cílem bylo
podporovat využití muzikoterapie pøi léèbì pacientù a podporovat muzikoterapeutic-
kou praxi a výzkum v oblasti vzdìlávání (Evropskámuzikoterapeutická konfederace,
2007). Za pøispìní asociace byla roku 1977 a 1979 uspoøádána dvì národní muzikote-
rapeutická sympozia.

Roku 1983 založila S. Poch Katalánskou asociaci muzikoterapie (Asociación Ca-
talana de Musicoterapia) a Aitor Loroño a Patxi del Campo Centrum pro muzikote-
rapeutický výzkum (Centro de Investigación en Musicoterapia) v Baskicku, jejichž
úèelem bylo šíøení informací vztahujících se k aplikaci muzikoterapie. Roku 1986
následovala Škola muzikoterapie a skupinových technik (Escuela de Musicoterapia y
Técnicas Grupales, dnes známá jako Asociación Música, Arte y Proceso) a Centrum
muzikoterapeutického výzkumu (Centro de Investigación Musicoterapeútica) v Bil-
bau roku 1987. Obì muzikoterapeutická centra otevøela první soukromý muzikotera-
peutický vzdìlávací program ve Španìlsku (Sabbatella, 2004).

Bìhem 90. let vzrostl v dùsledku zvýšeného zájmu omuzikoterapii poèet profesio-
nálù pøíbuzných profesí s doplòujícím vzdìláním v muzikoterapii, kteøí zaèali použí-
vat muzikoterapeutické aktivity v soukromé klinické praxi a v oblasti speciální peda-
gogiky a psychiatrie. Vzdìlávací programy v té dobì byly již soukromé i státní
(univerzita v Barcelonì roku 1992). Ve stejné dobì vzniklo kromì výše uvedených
znaèné množství dalších asociací s regionální pùsobností. Zvláštní význam má však
Profesionální asociace muzikoterapeutù (Asociación de Profesionales de la Musi-
coterapia) z roku 1997. Jejím úkolem je dosáhnout uzákonìní muzikoterapie jako
profese v oblasti legislativy, vytvoøit standardy a kritéria pro výcvik a profesionální
registraci a chránit muzikoterapeutickou praxi (ve Španìlsku provádí urèité procento
terapeutù muzikoterapii bez náležitého vzdìlání).

Na konci 90. let výraznì vzrostl zájem o muzikoterapii v oblasti speciální pedago-
giky, geriatrie, neurologické rehabilitace a psychiatrie. P. L. Sabbatella (2004) uvádí
seznam soukromých i veøejných institutù, které ve Španìlsku nabízejí služby spojené
s muzikoterapií na rùzných úrovních klinické praxe.

V oblasti legislativy se v roce 1992 a opìt roku 1998 projevila reakce na naléhavou
potøebu vzájemné komunikace a koordinace aktivit asociací a jednotlivých muzikote-
rapeutù. Tato reakce dostala podobu ustaveníNárodníhomuzikoterapeutického výboru
a neúspìšného pokusu o ustavení Španìlské muzikoterapeutické federace (Federación
Española de Musicoterapia) z roku 2000. Souèasnì lze zaznamenat pokusy o uzáko-
nìní muzikoterapeutické profese vládou (pod ministerstvem práce) ze strany Profe-
sionální asociace muzikoterapeutù. Nicménì chybìjící standardy pro výcvik a profe-
sionální registraci, malé povìdomí o muzikoterapii ze strany veøejnosti a další
dùvody zde doposud znemožòují uzákonìní muzikoterapie jako profese.

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Pøíležitosti ke vzdìlávání v oblasti muzikoterapie mají podobu postgraduálních vzdì-
lávacích programù, semináøù a workshopù a volitelných pøedmìtù v rámci rùzných
univerzitních oborù. Postgraduální kurzy nabízejí státní a soukromé univerzity a sou-
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kromé instituty, jejichž výèet uvádí P. L. Sabbatella (2004). K pøijímacím požadavkùm
patøí ukonèené bakaláøské nebo magisterské studium ve zdravotnických, sociálních,
humanitních nebo umìleckých oborech, test hudebních dovedností a hra na nástroj.
Ve Španìlsku není dostupné doktorské studium muzikoterapie.

Charakteristika klinické praxe
Orientace španìlské muzikoterapie je eklektická, pøièemž upøednostòuje aktivní me-
tody a principy Benenzonovy muzikoterapie. Specifickým rysem je velké množství
zahranièních vlivù (mezinárodní kongresy a setkání), které formovaly vývoj muziko-
terapeutické praxe (Evropská muzikoterapeutická konfederace, 2007). Jako stìžejní
výrazové prostøedky se využívají perkusivní nástroje, hlas a tìlo, z muzikoterapeutic-
kých metod je to poslech hudby, instrumentální improvizace a pohybové aktivity pøi
hudbì. Diagnostika a evaluace je spíše popisná a nevyužívá žádné standardizované
testy (Sabbatella, 2004).

7.2.16 ŠVÉDSKO

Švédskou muzikoterapeutickou školu založil roku 1948 Aleks Pontvik. Od poèátku
byla považována za psychoterapeutický pøístup (Skille, 1991) a mìla silnou orientaci
k psychodynamickým smìrùm, zejména k jungiánské psychoterapii. Švédská škola
si vybudovala uzavøený a ohranièený muzikoterapeutický systém, v nìmž mìla vý-
znamnou roli hudba J. S. Bacha (Mátejová, Mašura, 1992). V rámci psychodynamic-
kého pøístupu muzikoterapie se používá také model „Øízená imaginace a hudba“.

Postupnì semuzikoterapie zaèala ve Švédsku používat i v lékaøských a pedagogic-
kých kruzích (napø. R. Block aplikoval hudbu bìhem porodu). V 80. letech vznikla
„FMT-metoda“. Kromì psychodynamické muzikoterapie a „FMT-metody“ existuje
ve Švédsku také muzikoterapeutický program se zamìøením na speciální pedagogiku
(Sjövik folkhögskola).

Muzikoterapeutické organizace
Roku 1968 byla ve Švédsku ustavena spoleènost Nordisk Forbund for Pedagogisk
Musiktherapie, jež sdružuje severské státy (Norsko, Finsko, Dánsko, Island a Švéd-
sko). V roce 1974 vznikla Švédská asociace pro muzikoterapii (Svenska förbundet
för musikterapi), od roku 1999 s názvem Asociace pro muzikoterapii ve Švédsku
(Förbundet för musikterapi i Sverige, FMS). Asociace reprezentuje muzikoterapii ve
Švédsku jako celek a pracuje na spolupráci mezi rùznými pøístupymuzikoterapie. Od
roku 1977 vydává èasopisMusikterapi. Nyní je ve Švédsku pøibližnì 250 muzikote-
rapeutù.

Odborná pøíprava v muzikoterapii
První univerzitní vzdìlávací program v muzikoterapii zaèal na univerzitì ve Stock-
holmu (Royal College of Music) roku 1981. V roce 2001 zde bylo otevøeno magister-
ské studium a 2004 také studium doktorské. Vzdìlávací program vychází koncepènì
z psychoterapie (Pontvikova škola), což znamená, že studenti musí podstoupit vlastní
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psychoterapii. Program dále zahrnuje teoretická studia, metodologii, praktická cvièe-
ní a supervizi (Evropská muzikoterapeutická konfederace, 2007).

Terapeuti pracující podle „FMT-metody“ jsou vzdìláváni na vlastních institutech
(viz 13. kapitola). Jejich vzdìlávací programy jsou tøíleté a zahrnují teorii (napø. spe-
ciální pedagogika, neurologie, zvláštnosti jednotlivých postižení), specifika modelu
(napø. neverbalita, kritéria), hudební základy (hra na klavír pro nácvik hudebních
kódù), praxi a závìreènou práci (tamtéž).

7.2.17 ŠVÝCARSKO

Muzikoterapie ve Švýcarsku36 zaèala získávat na dùležitosti na pøelomu 80. let. Roku
1981 byla založena Švýcarská asociace pro muzikoterapii (Schweizerischer Fach-
verband für Musiktherapie)37, dnes jediná oficiálnì uznávaná muzikoterapeutická
asociace ve Švýcarsku. Stejný rok zaèal také první vzdìlávací program (Evropská
muzikoterapeutická konfederace, 2007).

Švýcarská asociace pro muzikoterapii má v souèasné dobì 210 èlenù, z èehož je
pouze 130 akreditovaných muzikoterapeutù (Munro, 2006). Cílem asociace je pod-
porovat a rozvíjet muzikoterapeutickou praxi, vzdìlávání a výzkum, podporovat spo-
lupráci mezi jednotlivými muzikoterapeutickými vzdìlávacími programy, chránit
zájmy svých èlenù, zastupovat je pøi jednáních s vládou, pojišťovnami a jinými insti-
tucemi, pøipravovat konference a aktivity pro další vzdìlávání muzikoterapeutù. Navíc
urèuje podmínky pro akreditaci muzikoterapeutù. Akreditovaní muzikoterapeuti ve
Švýcarsku mohou používat titul MT SFMT. Etický kodex švýcarských muzikotera-
peutù koresponduje s etickým kodexem Evropské muzikoterapeutické konfederace.

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Vzdìlávací program v Curychu je jediný vysokoškolský muzikoterapeutický pro-
gram – všechny ostatní probíhají pod soukromými instituty (pøehled viz internetové
stránky Evropské muzikoterapeutické konfederace). Program v Curychu trvá tøi až
ètyøi roky a po uchazeèích je požadováno pøedchozí kvalifikaèní vzdìlání v oblasti
pedagogiky, zdravotnictví, hudby nebo v jiných terapiích. Dalšími požadavky je urèi-
tý poèet hodin vlastní psychoterapie nebo muzikoterapie, dobré hudební a improvi-
zaèní dovednosti. Výcvikové programy se stále ještì vyvíjejí, pøesto dosahují velké
kvality (zvláštì v dùsledku vysokých požadavkù pro pøijetí uchazeèù). Z dostupných
vzdìlávacích programù ve Švýcarsku vyhovuje celkem pìt programù akreditaèním
požadavkùm asociace. V souèasné dobì se pøipravuje zavedení jednotných státních
zkoušek pro všechny profese z oblasti kreativních terapií (Munro, 2006).

Charakteristika klinické praxe
Švýcarská muzikoterapie je výraznì orientována na psychoterapii. Koncepènì vy-
chází z teorií gestalt terapie, psychoanalýzy (S. Freud), dále analytické terapie (C. G.
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rapeutù z rùzných èástí zemì, vytváøení jednotného vzdìlávacího systému, spoleèné legislativy apod.

37 Používá se také francouzský název Association Professionnelle Suisse de Musicothérapie, ASM.



Jung) a antroposofie (R. Steiner). Muzikoterapeuti pracují v široké nabídce rùzných
institucí a s rùznorodou klientelou.

Mnozí z nich vykonávají tuto práci na èásteèný úvazek, popø. pracují ve více insti-
tucích najednou i v soukromé praxi (Munro, 2006). Praxi akreditovaných muzikote-
rapeutù hradí pojišťovny.

7.2.18 VELKÁ BRITÁNIE

Muzikoterapie ve Velké Británii se v posledních desetiletích rozvinula ve vyspìlou
profesi respektovanou veøejností i odborníky z øad pøíbuzných profesí. Pro vývoj
britské muzikoterapie sehrála významnou úlohu prùkopnická práce Juliette Alvin.
Její zásluhou vznikla roku 1958 Britská spoleènost pro muzikoterapii38. O deset let
pozdìji byla pozvána øeditelem Guildhall School of Music and Drama k vytvoøení
prvního postgraduálního vzdìlávacího programu v muzikoterapii. Roku 1974 byl
v nemocnici Goldie Leigh otevøen první výcvik v „Kreativní muzikoterapii“ (Nor-
doff-Robbins), který nyní probíhá v Londýnì jako souèást aktivitMuzikoterapeutic-
kého centra Nordoff-Robbins (2007). V souèasné dobì jsou dostupnémuzikoterapeu-
tické vzdìlávací programy v sedmi institucích ve Velké Británii39.

Prùkopnická práce J. Alvin a P. Nordoffa pomohla vytvoøit image britské muzikoterapie, pro kterou
je typické zamìøení na hudbu, její terapeutické vlastnosti, zvláštní dùraz na hudební improvizaci
a rozvoj hudebního a interpersonálního vztahu mezi klientem a terapeutem. Tuto charakteristiku
potvrzuje také následující výòatek z oficiální definice britské muzikoterapie: „V závislosti na po-
tøebách klienta a orientaci terapeuta mohou být zdùraznìny odlišné aspekty terapeutické práce. Zá-
kladem všech pøístupù však je rozvoj vztahu mezi klientem a terapeutem. Vytváøení hudby formuje
základ komunikace v tomto vztahu.“ (Britská spoleènost pro muzikoterapii, 1983).

Vývoj muzikoterapie ve Velké Británii probíhal z poèátku ve dvou hlavních oblas-
tech, u osob se specifickými vzdìlávacími potøebami a v psychiatrii dospìlých, neboť
mnoho prvních muzikoterapeutù našlo zamìstnání v institucích zamìøených na tyto
dvì skupiny klientù. Dlouhou tradici má dále syntéza muzikoterapie s britskými
školami psychoanalýzy (Winnicott, Bion a Klein) a s psychobiologickými teoriemi
L.W.D. Sterna a C. Trevarthena. Na vývoji britské muzikoterapie v oblasti psychote-
rapie se významnì podílela Mary Priestley vytvoøením „Analytické muzikotera-
pie“, která je dnes zaøazována k prominentním muzikoterapeutickým modelùm.

Muzikoterapeutické organizace
Ve Velké Británii pùsobí ve vzájemné koordinaci dvì hlavní muzikoterapeutické or-
ganizace – Britská spoleènost pro muzikoterapii a Asociace profesionálních muziko-
terapeutù.
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38 Tehdy s názvem Society for Music Therapy and Remedial Music.
39 Viz internetové stránky Evropské muzikoterapeutické konfederace.



Britská spoleènost pro muzikoterapii (The British Society for Music Therapy,
BSMT) byla založena v roce 1958. Je to registrovaná charitativní instituce, která pod-
poruje rozvoj muzikoterapie ve Velké Británii. Èlenství v BSMT je otevøené každé-
mu zájemci o muzikoterapii. BSMT organizuje konference a workshopy a funguje
jako informaèní centrum (Britská spoleènost pro muzikoterapii, 2005).

Asociace profesionálních muzikoterapeutù (The Association of Proffesional
Music Therapists, APMT), založená roku 1976, je národní organizací pro kvalifiko-
vanémuzikoterapeuty a muzikoterapeuty ve výcviku. Vystupuje jako reprezentativní
a poradní orgán pro své èleny a ostatní pøíbuzné profese. Ustanovuje etické a klinické
standardy a dohlíží na jejich dodržování, vytváøí a koordinuje pracovní pøíležitosti
a udržuje spojení s muzikoterapeuty a muzikoterapeutickými asociacemi v zahranièí
(Asociace profesionálních muzikoterapeutù, 2005). Ve spolupráci s BSMT poskytu-
je možnosti profesního rozvoje svým èlenùm.

Obì asociace pracují spoleènì na mnoha projektech a ve vzájemné spolupráci po-
øádají konference a vydávají Britský èasopis muzikoterapie (The British Journal of
Music Therapy), který vychází dvakrát roènì (Britská spoleènost pro muzikoterapii,
2005).

Odborná pøíprava v muzikoterapii
Kvalifikaci muzikoterapeuta lze ve Velké Británii získat absolvováním nìkterého ze
sedmi muzikoterapeutických vzdìlávacích programù (Ansdell, Bunt, Hartley, 2002).
Novì kvalifikovaní muzikoterapeuti se stávají èleny APMT a po doplnìní potøebné-
ho množství hodin supervize mohou žádat o plné èlenství.

Charakteristika klinické praxe
Ve Velké Británii pracuje okolo 500 muzikoterapeutù v široké škále zdravotnických
i vzdìlávacích institucí, které zahrnují také pøedškolní zaøízení, centra pro dìti a do-
spìlé s tìlesným postižením, neurologickými a senzorickými poruchami, centra pro
seniory, hospice nebo vìznice. Ve Velké Británii je muzikoterapie bìžnì využívána
u osob se specifickými vzdìlávacími potøebami, v komunitní péèi, ve spojení s psy-
choterapií a novìji také v oblasti paliativní péèe s úzkou vazbou na spiritualitu (Bunt
2003, Ansdell, Bunt, Hartley, 2002). Z muzikoterapeutických modelù se v praxi brit-
ských muzikoterapeutù mùžeme frekventovanì setkat s „Kreativní muzikoterapií“,
„Analytickou muzikoterapií“ nebo „Volnou improvizací“.

Od roku 1999 byla muzikoterapeutùm (spoleènì s arteterapeuty a dramaterapeuty)
státem poskytnuta profesionální registrace. To znamená, že muzikoterapii byl pøidìlen
status nezávislého èlena paramedicínských profesí a není legislativnì zastøešována
jinou profesí (každá nezávislá profese je regulována pøímo parlamentem). Muzikote-
rapeuti mohou být proto zamìstnáni v široké nabídce pracovních pøíležitostí, které
zahrnují národní zdravotnické služby a místní poskytovatele sociálních služeb.
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Vývoj muzikoterapie v zahranièí nabízí dùležité zkušenosti pro vývoj èeské muzi-
koterapie. Aèkoliv kontext situace se v detailech liší, støetáváme se s obdobnými
problémy, potøebami i výzvami.Muzikoterapeutická profese u nás, obdobnì jako
v zahranièních zemích, usiluje o vytvoøení ucelené legislativy, administrativní
a organizaèní sítì, podporu vzdìlávacích pøíležitostí, muzikoterapeutického vý-
zkumu a medializaci muzikoterapie.



8. STRUKTURA MUZIKOTERAPIE
Jiøí Kantor, Matìj Lipský, Jana Weber

Muzikoterapie je v nìkterých svých definicích oznaèována jako systematický
proces intervence. V této kapitole se podíváme na jednotlivé fáze muzikoterapeutic-
kého procesu. Nejprve se pokusíme podat vysvìtlení dùležitých pojmù – systematic-
ký, proces a intervence.

Pojem systematický znamená, že se nejedná o jednorázovou událost nebo o sérii
nahodilých setkání terapeuta s klientem. K. Bruscia (1998) vymezuje pojem systema-
tický následujícími znaky:

� cílený – terapie vždy obsahuje dohodu sdílenou klientem i terapeutem, která se
týká dosažení urèitého zámìru (konkrétních terapeutických cílù);

� èasovì organizovaný – stanovení délky, frekvence a organizace jednotlivých setká-
ní, pøedbìžné vymezení délky celého procesu, naèasování jednotlivých intervencí;

� metodický – muzikoterapeutický proces zahrnuje nìkolik fází (pøíprava, realizace
a evaluace terapeutického programu), èímž se odlišuje od tzv. terapeutických slu-
žeb, které pøedstavují krátká (èasto jednorázová) setkání zamìøená na urèité aspekty
celého procesu (napø. demonstraèní ukázky muzikoterapie, zkušenosti z worksho-
pù, konzultace a poradenství);

� založený na vìdomostní bázi – muzikoterapeutický proces vychází ze specifického
systému vìdomostí (tento systém není v souèasné dobì ucelený ani jednotný).
Tvoøí jej zkušenosti z klinické praxe, rozlièné teorie a výzkum;

� regulovaný – muzikoterapeutická profese v mnoha zemích stanovila klinické
a etické standardy, které vedou a regulují chování jednotlivých muzikoterapeutù
v oblasti praxe, teorie i výzkumu.

Z hlediska terapeuta nebo klienta mùže být proces v muzikoterapii popisován rùznými
zpùsoby. K. Bruscia (tamtéž) nabízí vymezení, podle kterého se jedná o proces vývo-
jový, edukaèní, interpersonální, umìlecký, kreativní nebo vìdecký. Uvedené typy
procesù se pochopitelnì mohou kombinovat v rùzných fázích terapie nebo probíhat
paralelnì. Lze je vymezit takto:

Vývojový: hudební i nehudební zmìny se bìhem terapie vztahují ke stadiím normál-
ního vývoje. Cílem terapie je pomoci klientùm dosahovat pøíslušných cílù vývojo-
vých etap.

Edukaèní: terapeutické cíle a sekvence terapeutických intervencí se vztahují k obsa-
hu kurikula nebo dovednostem, které si klient potøebuje osvojit.
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Interpersonální: sekvence terapeutických intervencí jsou založeny na stadiích roz-
voje vztahu k ostatním lidem (tato stadia jsou popisována podle rùzných terapeutic-
kých teorií, napø. terapie psychoanalytické, humanistické, kognitivní).

Umìlecký: terapeutické sekvence pøedpokládají hudební rozvoj klienta v oblasti
úèinkování, kompozice nebo improvizace.

Kreativní: proces je spojený s identifikací, prozkoumáváním, testováním a výbìrem
alternativních øešení. Pøedstavuje hledání kreativních zpùsobù práce s klientem a øe-
šení jeho potíží.

Vìdecký: jednotlivé sekvence procesu se vztahují k fázím, které jsou popsány v sou-
vislosti s muzikoterapeutickým výzkumem; jedná se o definici a kontrolu promìn-
ných, sbìr dat, hledání vztahu mezi promìnnými a interpretaci výsledkù.

Muzikoterapeutická intervence musí splòovat tøi základní kritéria: klient potøebuje
pomoc druhé osoby, povaha intervence je odùvodnitelná a pomoc je provádìna te-
rapeutem v kontextu vztahu terapeut – klient (Bruscia, 1998). Muzikoterapeutická
intervence se odlišuje od jiných terapeutickýchmodalit kombinací tøí základních ele-
mentù: zvuku, estetických kvalit a kreativity.

Muzikoterapeuti si pro jednotlivé fáze vytváøejí vlastní zpùsob práce podle teoretické-
ho zázemí, specifických potøeb klientù a vlastních zkušeností. Proto se zde zamìøíme
spíše na obecné aspekty jednotlivých fází. Následující popis fázímuzikoterapeutického
procesu nevyluèuje výskyt odlišností, s nimiž se lze setkat.

8.1 PØÍPRAVA MUZIKOTERAPEUTICKÉHO
PROGRAMU

Literatura o muzikoterapii je u nás doposud, bohužel, pøíliš zamìøena na
zpùsoby práce s klientem bìhem samotné terapie a pøehlíží dùležitost úvodní fáze
muzikoterapeutického procesu. V rámci pøípravy muzikoterapeutického programu
pøedstavíme úèel doporuèení do muzikoterapie, kontraindikace a také nìkteré terapeu-
tické cíle. Dále se budeme zabývat procesem vstupní diagnostiky, významem navá-
zání terapeutického vztahu a uzavøení terapeutického kontraktu. Závìr této kapitoly
patøí pøípravì na terapii a vytvoøení muzikoterapeutického plánu.
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Podle Americké muzikoterapeutické asociace (2005) obsahuje muzikoterapeu-
tický proces z procedurálního hlediska pøípravu, realizaci a evaluacimuzikoterape-
utického programu.



8.1.1 DOPORUÈENÍ DO MUZIKOTERAPIE

Doporuèení je pro muzikoterapeuta dùležité ze dvou dùvodù. Obecnì uvádí:

� kdo má být do muzikoterapie doporuèen (zvážení indikací a kontraindikací);
� z jakého dùvodu (zamìøení muzikoterapie vzhledem ke specifickým potøebám kli-

enta).

Tyto vstupní informace jsou prvotním impulzem pøi rozhodování, zda zaèít, nebo ne-
zaèít terapeutický proces. Doporuèení do muzikoterapie pøichází od jiných odborní-
kù, pøátel, samotného klienta nebo rodinných pøíslušníkù. Každý terapeut si vytváøí
vlastní síť kontaktù, díky kterým získává pøísun klientù. To platí nejen v soukromé
praxi, ale také v zaøízeních komunitního typu (školy, nemocnice, ústavy, stacioná-
øe) – personál, seznámený s možnostmi využití muzikoterapie u svých klientù, je
schopen usnadnit výbìr vhodných kandidátù pro muzikoterapii.

8.1.1.1 Indikace a kontraindikace
Aèkoliv výèet klinických stavù, u kterých byla muzikoterapie úspìšnì realizována, je
znaènì široký (viz 10. kapitola), mezi výraznì predisponované pro indikaci patøí
klienti:

� upøednostòující auditivní uèební styly, tj. vykazující zvláštì dobré schopnosti
v oblasti sluchové pamìti (mnohé dìti se speciálními potøebami);

� reagující na zvuk nebo hudbu jako jeden z mála komunikaèních kanálù (lidé s tìž-
kým vývojovým postižením, senioøi s demencí);

� se sníženou fyzickou aktivitou nebo omezenou mobilitou (lidé s tìžkým tìlesným
postižením, nemocní upoutaní na lùžko);

� s omezenou kognitivní kapacitou (dìti, lidé s mentální retardací, demencí);
� u kterých nejsou konfrontativní terapie doporuèené (lidé úzkostní, s nízkým sebe-

vìdomím a schopností sebeocenìní);
� s nedostatkem motivace k tradièním terapiím;
� s obtížemi v komunikaci, ve vyjadøování myšlenek a pocitù (lidé s komunikaèními

poruchami, autismem, demencí);
� s deficity v sociální nebo interpersonální rovinì (lidé s depresí, autismem, poru-

chami osobnosti, sociálnì izolovaní);
� u kterých jsou tradièní léèebné prostøedky neúspìšné nebo kontraindikované;
� u kterých jsou evidentní známky, že muzikoterapeutická intervence bude nebo je

úspìšná (podle Hanser, 1987).

Kontraindikace pro zahájení muzikoterapie mùžeme rozdìlit na obecné a individu-
ální. Obecné kontraindikace se vztahují nejèastìji k diagnóze klienta, sem patøí
napø. epilepsie nebo akutní psychotické stavy. Individuální kontraindikace souvisí
s životními zkušenostmi klienta, napø. pøedešlé zkušenosti s muzikoterapií nebo hud-
bou. Názory jednotlivých muzikoterapeutù jsou ve výètu kontraindikací velmi nejed-
notné – neshodují se ani u obecných kontraindikací.
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V odborné literatuøe se lze nejèastìji setkat s následujícími kontraindikacemi:

� psychózy v akutním stadiu;
� antisociální porucha osobnosti;
� nestabilizovaná a muzikogenní epilepsie40;
� klient nemá pozitivní vztah k hudbì;
� je patrné, že jiný terapeutický pøístup bude efektivnìjší vzhledem k diagnóze nebo

potøebám klienta;
� klient, popø. jeho zástupce trvá na nereálných nebo neetických cílech terapie;
� klient s nedostateènou motivací k terapii;
� klient, který muzikoterapii v minulosti absolvoval, nepomohla mu a nemá v ni dù-

vìru.

Jako pøíklad specifických situací, kdy bývá rozhodováno o kontraindikaci muzikoterapie, uvádí S. B.
Hanser (1999) kontraindikace u hudebníkù po úrazech, kterým hudba pøipomíná traumatické udá-
losti v jejich životì a konfrontuje je s nezvratnou ztrátou urèitých schopností. Jiným pøíkladem je
omezení u osob se sluchovým postižením pøi nácviku relaxace s hudbou, pokud dochází místo
uvolnìní k zvýšení tenze.

Nelze uvést jednoduchá vodítka pro rozhodování o kontraindikaci muzikoterapie.
Muzikoterapeuti berou v úvahu množství faktorù a vždy posuzují vhodnost zahájení
muzikoterapie v rámci celkové situace klienta. Pochopitelnì má svùj vliv také klinická
praxe muzikoterapeuta, jeho styl práce, výbìr hudebních zkušeností a v neposlední
øadì také ochota riskovat.

8.1.1.2 Zamìøení muzikoterapie vzhledem k potøebám klienta
Muzikoterapeut musí pøed zahájením terapie zvážit, zda mùže muzikoterapie pomoci
naplnit specifické potøeby klienta. Dùvod pro doporuèení udává smìr pro další vývoj
muzikoterapeutického procesu.

Muzikoterapie mùže být v dùsledku rozmanitých možností aplikace efektivním te-
rapeutickým pøístupem z hlediska mnoha terapeutických cílù (viz Bunt, 2002, Brus-
cia, 1998, Hanser, 1987).
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Komunikace: receptivní i expresivní složka komunikace, motivace ke komuni-
kaci, motorika mluvidel, neverbální komunikace aj.

Kognitivní funkce/školní dovednosti: èasoprostorová orientace, poznávání blíz-
kých osob, zvládání školního kurikula, koncentrace pozornosti, pamìť,myšlení aj.

Senzomotorické funkce: percepèní funkce (zrak, sluch, hmat, propriocepce aj.),
senzorická integrace, hrubá a jemná motorika, vizuomotorická koordinace, ex-
presivní motorika aj.

40 Pøi muzikogenní epilepsii dochází k epileptickým záchvatùm pøi pùsobení urèitých hudebních podnìtù.



V praxi mohou nastat situace, kdy je zapotøebí prozkoumat dùvody pro doporuèení
v širším kontextu. V tìchto situacích pomáhá prozkoumání doporuèení pochopit vý-
voj potíží klienta a jejich udržující faktory – napø. rodièe doporuèí dítì na terapii pro
nežádoucí projevy chování, toto chování je však symptomem narušení rodinného sy-
stému a nevhodných interakcí rodièe – dítì (v tomto pøípadì by bylo vhodné se zamìøit
na celou rodinu, nejen na dítì).

Dále se setkáváme pomìrnì èasto se situacemi, kdy dùvod pro doporuèení je nejasný
nebo není dostateènì konkrétnì specifikován. Napøíklad rodièe si od muzikoterapie
slibují, že mùže pomoci jejich postiženému dítìti, nedokážou však specifikovat potíže
a potøeby dítìte, popø. chtìjí tento terapeutický pøístup pouze vyzkoušet. Øešení této
situace mùže zahrnovat vhodnou edukaci klienta/jeho zástupcù o možnostech muzi-
koterapie, zjištìní nejnaléhavìjších potøeb klienta a jeho okolí, ucelenìjší diagnostické
vyšetøení aj.
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Emoce: vyjadøování pocitù, abreakce, korekènì-emoèní zkušenost, nevìdomé
konflikty, sebevìdomí, sebeakceptace, kreativita, vyrovnání se se ztrátou blízké-
ho èlovìka aj.

Sociální dovednosti: interpersonální dovednosti, náhled, sebereflexe, uvìdomo-
vání okolí, rodinné vztahy, pocit sounáležitosti s druhými, nezávislost a vlastní
identita, kontrola impulzivního a agresivního jednání, vytváøení vztahù uvnitø
rùzných vrstev spoleènosti, budování týmù v organizacích aj.

Chování: odstraòování nežádoucího chování, rozvoj úèelového chování, násle-
dování pokynù, schopnost nápodoby, motivace, adaptabilita aj.

Relaxace a antistresové dovednosti: strategie zvládání stresu a psychické zátì-
že, akceptace postižení aj.

Spiritualita: autenticita, smysl života, sebeaktualizace, osobnostní rùst aj.

Jiné cíle: snížení bolesti, ovlivòování fyziologických funkcí, hudební dovednosti
a hudební repertoár, sobìstaènost pøi denních èinnostech, reminiscence životních
zkušeností, volnoèasové dovednosti apod.

Muzikoterapeut musí pøed zahájením terapie zvážit, zda jeho zpùsob práce mùže
korespondovat s dùvody pro doporuèení klienta, popø. pomoci u daného klienta
upøesnit dùvody pro zaèátek terapie.



8.1.2 VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA

Pokud již tušíme, jakým smìrem se bude terapie ubírat, pøichází èas pro diagnosti-
ku41 klienta. Obsahem muzikoterapeutické diagnostiky je poznávání hudebních i ne-
hudebních charakteristik a potøeb klienta. Podle definice se jedná o „tu èást muziko-
terapeutického procesu, bìhem které terapeut pozoruje klienta v rùzných hudebních
situacích za úèelem lepšího porozumìní jeho osobnosti a identifikace potíží, zájmù,
potøeb a dùvodù, které klienta pøivádìjí na terapii“ (Bruscia, 1998, s. 27).

Pøestože muzikoterapeuti pracují s diagnostickými závìry jiných odborníkù, je ne-
zbytnost vlastních diagnostických postupù opodstatnìná z nìkolika dùvodù:

Otázka statusu oboru muzikoterapie: je nezbytné mít vlastní diagnostické a evalu-
aèní postupy, pokud má muzikoterapeut fungovat jako pøispívající èlen interdiscipli-
nárního týmu (každá profese má vlastní diagnostické a evaluaèní metody).Muzikote-
rapeut by mìl být navíc sám schopen zjistit efektivitu terapie, kterou poskytuje.

Otázka flexibility: muzikoterapeut nemùže spoléhat na to, že vstupní vyšetøení a vy-
tvoøení terapeutického programu provede jiný odborník. Mìl by poznat klienta v hu-
debních situacích, tak jak se bude projevovat bìhem muzikoterapeutického procesu.
Muzikoterapeutická diagnostika umožòuje zjišťovat efektivitu muzikoterapeutické
intervence, což je podstatná informace nejen pro klienta a zainteresované osoby, ale
také pro zamìstnavatele muzikoterapeutù a pojišťovny.

Otázka pùsobnosti v interdisciplinárním týmu:Muzikoterapeutmùže díky vlastním
evaluaèním nástrojùm významnì pøispìt k poznání klienta v rámci interdisciplinárního
týmu.

Muzikoterapeutická diagnostika umožòuje poznat klienta ve zcela nových souvislos-
tech a pøinést o klientovi informace, které jsou nedostupné jinými prostøedky (Ruona,
2005, Grant in Saperston, West, Wigram, 2000).

8.1.2.1 Nìkteré pøístupy k diagnostice
Diagnostický proces mùže být klasifikován podle rùzných kritérií. Obdobnì jako v ji-
ných pomáhajících profesích se v muzikoterapii také setkáváme se èlenìním na dia-
gnostiku kauzální, symptomatickou a diferenciální, globální a parciální, vstupní, prù-
bìžnou a výstupní atd. (viz Valenta, Müller 2003, Pøinosilová, 1997). K. Bruscia
(1998) popisuje z pohledu muzikoterapie tyto diagnostické pøístupy:

Diagnostický: cílem je rozpoznat, zda má klient urèité konkrétní potíže nebo klinic-
kou diagnózu (napø. test imitace rytmických vzorcù za úèelem odhalení percepèních
potíží).
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41 Anglický termín assesment zde pøekládáme ponìkud nepøesnì jako diagnostika vzhledem k zavedené odborné
terminologii. Máme však stále na mysli komplexní popis schopností a specifických potøeb klienta, nejen pouhé
stanovení diagnózy, tj. výskytu èi absence urèité poruchy.



Interpretativní: terapeut se snaží porozumìt nebo vysvìtlit chování klienta na zá-
kladì urèité teorie nebo teoretického referenèního rámce (napø. analýza textu písnì
klienta podle freudiánské teorie – interpretace potíží klienta na základì nevìdomì vy-
jadøované potøeby mateøské lásky).

Deskriptivní: terapeut shromažïuje všechny dostupné informace o klientovi a poté
se snaží vytvoøit holistický pohled na klienta prostøednictvím syntézy tìchto informací
bez vztahu k informacím o jiných klientech, teoriím (napø. terapeut studuje všechny
záznamy improvizací klienta a sumarizuje svá zjištìní v písemné podobì charakteris-
tiky klienta, která odráží jeho dùležité osobnostní a hudební vlastnosti).

Preskriptivní: terapeut se snaží zjistit, jaké jsou specifické terapeutické potøeby kli-
enta, tj. zda je muzikoterapie indikována nebo kontraindikována, zda se bude klient
úèastnit individuální nebo skupinové terapie, vybírá nejvhodnìjší metody a terapeu-
tické pøístupy pro daného klienta.

Evaluaèní: terapeut shromažïuje a srovnává informace o úrovni funkcí a chování
klienta na zaèátku terapie, v pozdìjších stadiích a na samotném konci terapie za úèe-
lem vyhodnocení efektivity terapeutického procesu (napø. sledování maladaptivního
chování klienta v úvodních i pozdìjších skupinových aktivitách).

8.1.2.2 Charakteristika vstupní diagnostiky
Cílem vstupní diagnostiky je:

� navázat terapeutický vztah;
� získat podrobnìjší informace o klientovi;
� uzavøít kontrakt.

Navázání terapeutického vztahu
K rozvoji terapeutického vztahu dochází od prvního kontaktu s klientem. Úkolem te-
rapeuta je proto již od poèátku vytvoøit vhodné podmínky pro vzájemnou interakci.
Terapeut klienta nijak nehodnotí – vystupuje empaticky a autenticky, reflektuje, co
mu klient sdìluje, motivuje jej a povzbuzuje k øešení potíží (Ruona, 2005).

U nìkterých klientù je obtížné navázat vztah, popø. tito klienti nereagují na bìžnì
používané diagnostické postupy pøi vyšetøení (verbální pobídky, testy). P. Nordoff,
H. Grant a další autoøi (Grant in Saperston,West, Wigram, 2000) doporuèují vytvoøení
takové hudební situace, která klienta zaujme a otevøe prostor pro „setkání“ v hudební
rovinì. Podobné setkání se uskuteènilo v níže uvedeném pøíkladu.

Erika je ètyøletá dívka s diagnózou dìtský autismus. Na pokus o navázání kontaktu reaguje obvykle
útìkovými reakcemi, což se potvrdilo již pøi prvním vstupu do muzikoterapeutické místnosti.
Dobu vstupního rozhovoru trávila Erika v opaèném rohu místnosti. V další fázi Erika pøechází
k hudebním nástrojùm, které leží na podlaze. Zkouší nìkolik nástrojù, nakonec si vybírá dìtský
klavír a tráví nìkolik minut zaujata hrou. Terapeut chvíli pozoruje, poté si vybírá stejný nástroj
a pøistupuje blíže k Erice. Reaguje imitativní hrou, pøíležitostnì doprovodí Eriku akordem. Zaèíná
nìžnì zpívat jednoduchou melodii na jméno dívky a pobízí rodièe, aby se pøidali. Poté pøedává
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svùj nástroj rodièùm a pomáhá Erice nalézt akordy k doprovodumelodie. Všichni jsou zapojeni do
spoleèné hudební zkušenosti (Hanser, 1987).

S. B. Hanser (1987) uvádí tato doporuèení pro rozvoj terapeutického vztahu:

� pøedstavit sebe, informovat klienta o sobì, o muzikoterapii; snažit se zjistit nìco
o klientovi a sdílet jeho dùvody, proè žádá o muzikoterapii;

� nesoudit a nehodnotit, nýbrž pozornì pozorovat a naslouchat;
� využívat neverbální tìlesné signály vyjadøující zájem a pozitivní postoje ke klien-

tovi;
� ptát se za úèelem objasnìní toho, co nám klient sdìluje;
� zamìøit se více na pocity a chování než na obsah konverzace, reflektovat, co slyším

a vidím (pokud je to vhodné), odložit interpretace na pozdìji;
� nabízet klientovi pøíležitost k výbìru hudebních aktivit. Po jeho zapojení se zamì-

øit na reakce vyjadøující pøijímání;
� maximalizovat dostupnost interaktivních hudebních aktivit, které zdùrazòují sdí-

lení zkušeností;
� být trpìlivý, snažit se co nejvíce dozvìdìt o klientovi, než zaèneme øešit problémy.

Získávání podrobnìjších informací
Muzikoterapeuti mohou získávat podrobnìjší informace o klientovi z rùzných zdrojù
(ne všechny jsou vždy dostupné):

� dokumentace klienta (závìry odborných vyšetøení, rodinná a osobní anamnéza);
� vlastní diagnostika;
� konzultace v rámci interdisciplinárního týmu (napø. psycholog, psychoterapeut,

fyzioterapeut, speciální pedagog), dùležité informace mohou poskytnout také ro-
dièe a pøátelé klienta.

Seznámení se s rùznými zdroji informací pomáhá vytvoøit si ucelenìjší pøedstavu
o klientovi a soustøedit se na podstatné oblasti bìhem diagnostického procesu. Zde se
zamìøíme na vlastní diagnostiku, kterou provádí muzikoterapeut.

Muzikoterapeuti využívají mnoho rùzných prostøedkù pro vstupní diagnostiku. Jed-
ním z nich je rozhovor (klinické interview) s klientem, popø. jeho rodièi. Rozhovor
lze využít k pozorování klienta bìhem verbální interakce a k doplnìní dat, která se
mohou týkat dalších informací o klientovi, osobní a rodinné anamnézy, jiných terapeu-

114 / Základy muzikoterapie

Charakteristickým rysem muzikoterapeutické diagnostiky je využití hudebních
situací pro získávání podrobnìjších dat o klientovi a porovnávání tìchto dat
s chováním a prožíváním klienta v nehudebním kontextu. Dùležitou souèástí
vstupní diagnostiky je také zjišťování hudebního zázemí, hudebních dovedností
a preferencí klienta.



tických služeb (které klient využívá), dopadu souèasných potíží na klienta a jeho oko-
lí, dosavadních zkušeností klienta s muzikoterapií.

Dále terapeut poznává hudební zázemí klienta, jeho hudební dovednosti a prefe-
rence. Tyto promìnné jsou u každého èlovìka jedineèné, v dùsledku èehož reaguje na
hudbu každý zcela specifickým zpùsobem. Vztah k hudbì mùže reflektovat specifika
daná vìkem, symbolické a emocionální asociace, kulturu, v níž je klient zakotven,
dùležité osobnosti v jeho životì, sociální vztahy, klientovu hudební i osobní historii.
Muzikoterapeuti používají pro úèely hudebního ohodnocení klienta rùzné prostøedky.
Nejèastìji jsou to kombinace rozhovoru, dotazníkù a receptivních i aktivních hudeb-
ních zkušeností (spoleèný poslech oblíbených nahrávek klienta a diskuse, hudební
improvizace, testy hudebních schopností a dovedností). V pøíloze F uvádíme vlastní
návrh dotazníku pro zjišťování hudebního zázemí, hudebních dovedností a preferencí
klienta.

Døíve uvedená kazuistika dívky jménem Erika je pøíkladem diagnostického využití hudební im-
provizace. Pøi vstupu do muzikoterapeutické místnosti leží na zemi volnì dostupné hudební
nástroje – muzikoterapeut si všímá, které nástroje si Erika vybírá jako první a se kterým nástrojem
tráví nejdelší dobu. Zároveò pozoruje neverbální reakce dívky, zpùsob hry a využití rytmu, melo-
die a harmonie pøi improvizaci na nástroj. Po nìkolika minutách se terapeut pøidává – pozoruje, jak
bude Erika reagovat na spoleènou hru. Tvaruje její melodii a s fyzickou dopomocí jí pomáhá najít
harmonický podklad na dìtském klavíru. Díky spoleèné hudební zkušenosti si terapeut vytváøí velmi
konkrétní pøedstavu o tom, jaký je hudební svìt Eriky (Hanser, 1987).

Na základì mapování klientova vztahu k hudbì provádíme výbìr hudby, hudebních
nástrojù a muzikoterapeutických metod pøi plánování a realizaci muzikoterapeutic-
kého programu.

Ústøední složkou vstupní diagnostiky je zjišťování, jak se potíže klienta projevují
v hudebním kontextu. Muzikoterapeutické setkání bývá chápáno jako metafora bìžné-
ho života. Podstatné znaky chování klienta se projevují v rùzném prostøedí a v rùzných
podmínkách. Proto je pro muzikoterapeuta dùležité srovnávání hudebního a nehu-
debního chování klienta. Klíèovou technikou je v tomto okamžiku pozorování, vy-
užívá se také diskuse, testy, analýza hudebních produktù, sebereflexe a další techniky.
Cíle pozorování, zpùsob interpretace a další práce se získanými informacemi závisejí
na teoretické orientaci terapeuta a specifických potøebách klienta. Z formálního hle-
diska je rozdíl mezi strukturovanou a nestrukturovanou diagnostikou, jejíž principy
a zpùsoby využití nyní pøedstavíme.

Strukturovaná diagnostika se používá nejèastìji pøi hodnocení výkonnosti tìles-
ných a psychických funkcí (motorika, percepce, kognitivní funkce atd.). Je typická
napø. pro medicínské a edukaèní modely nebo kognitivnì-behaviorální terapii. Mùže
být provádìna jednorázovì a má pøedem stanovený postup. Jejím výsledkem jsou ob-
vykle kvantifikovatelné údaje. Zaznamenávat mùžeme jak incidenci, tzn. pøítomnost
urèitého chování, tak i jeho délku a intenzitu.

Strukturovaná diagnostika zahrnuje testy (standardizované i nestandardizované),
vývojové škály, mìøení, zadávání úkolù, hodnocení na èíselných stupnicích (šká-
lách), pozorování èetnosti výskytu urèitého chování apod. Tyto diagnostické postupy
si obvykle vytváøí každý muzikoterapeut sám, v zahranièí však najdeme také mnoho
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standardizovaných muzikoterapeutických testù. Na internetu je volnì dostupný napø.
manuál pro Škálu hudebního chování (Musical Behavioral Scale) (Skille, 2005). Nì-
kteøí muzikoterapeuti využívají rovnìž tradièní nehudební diagnostické postupy, které
jsou v literatuøe dobøe popsané (viz Svoboda, Krejèíøová, Vágnerová, 2001, Šípek,
2000 a další).

Nestrukturovaná diagnostika se používá pøedevším v psychoterapeuticky orien-
tované intervenci (psychodynamické a humanistické smìry). Je vždy zamìøena na
klienta – neobsahuje žádné konkrétní testy a jiné formální diagnostické postupy. Vy-
chází z pozorování jedince a má podobu spíše kvalitativního popisu.

Podle A. E. Ruony (2005) je nestrukturovaná diagnostika provádìna jako proces
skládající se obvykle ze 4–6 setkání. Pøedstavuje volné prozkoumávání interakcí,
myšlenek, reflexí a pocitù klienta. Typickou technikou nestrukturované diagnostiky
je hudební improvizace – její prùbìh je tìžce pøedvídatelný a vyžaduje znaènou flexi-
bilitu terapeuta. Terapeut získává informace pozorováním interakcí s klientem v hu-
dební, verbální a neverbální rovinì (tamtéž).

V psychodynamických pøístupech muzikoterapeut využívá reflexe vlastních emo-
cionálních reakcí pro porozumìní emocionálním stavùm klienta. Vlastní zjištìní
srovnává s postoji klienta a závìry jiných odborných vyšetøení. Specifikem nestruk-
turované diagnostiky jsou tzv. sebeèisticí techniky a sebereflexe pøed aplikací projek-
tivních technik (Bruscia, 1998). Terapeut by si mìl zachovat neutralitu a nesnažit se
posuzovat klienta na základì podobností s pøedchozími klienty. Pro vyhodnocování
dat vstupního ohodnocení a formulaci závìrù se používá nìkolik odlišných zdrojù42.

V pøíloze G je uveden graf znázoròují proces nestrukturovaného vstupního ohod-
nocení v muzikoterapii podle A. E. Ruony (2005). Graf popisuje diagnostický proces
z pohledu tøí úrovní:

� chronologicky navazujících stadií;
� zpùsobu získávání informací;
� vývoje terapeutova porozumìní klientovi.

Uzavøení kontraktu
Již pøi prvním setkání s klientemmuzikoterapeuti obvykle uzavírají kontrakt – vzájem-
ný závazek, který upøesòuje základní práva a povinnosti obou stran. Proces uzavírání
kontraktu má podle J. Mackewn (2004) etický, praktický a terapeutický rozmìr.

Klienty neschopné samostatného rozhodování zastupuje v záležitosti terapeutického
kontraktu zákonný zástupce, popø. se na rozhodování podílí také patøièná instituce
(napø. ústav, škola). Kontrakt pomáhá klientovi uvìdomit si své potøeby a oèekávání.
Muzikoterapeut by mìl pøedem s klientem nebo jeho zástupcem probrat možnost
a podmínky odstoupení od kontraktu (tamtéž).
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Podle S. B. Hanser (1987) mùže kontrakt zahrnovat následující body:

� procedurální detaily, napø. frekvenci a délku setkání, výši poplatkù a zpùsob úhrady;
� etické požadavky, napø. zajištìní soukromí, dùvìrnosti;
� spoleèné stanovení terapeutických cílù;
� možná omezení terapie;
� vysvìtlení rolí a odpovìdností terapeuta a klienta, prohlášení klienta o souhlasu

s dobrovolnou úèastí na muzikoterapii;
� popis evaluaèních strategií a podmínek ukonèení terapie;
� povolení pro použití fotografií, videonahrávek a jiných médií ke speciálním úèe-

lùm.

Pokud má terapeut pochybnosti o zaøazení klienta do terapie, mùže vyzkoušet urèitý
poèet hodin muzikoterapie a potom se rozhodnout, zda bude s klientem v terapii pokra-
èovat. Pokud se terapeut na základì dosavadních zjištìní rozhodne zahájit terapii,
musí naplánovat její jednotlivé kroky a podmínky, za kterých bude terapie probíhat.

8.1.3 PLÁNOVÁNÍ MUZIKOTERAPIE

Pøíprava na terapii probíhá na rùzných úrovních. Zahrnuje zabezpeèení organizaè-
ních podmínek, výbìr vhodných muzikoterapeutických strategií, upøesnìní terapeu-
tických cílù, vytvoøení muzikoterapeutického plánu a pøípravu klienta na terapii.

8.1.3.1 Zabezpeèení organizaèních podmínek
Organizaèní podmínky pøedstavují zajištìní prostoru pro muzikoterapii a naplánování
konkrétních termínù a hodin pro setkání. To mùže být problém zejména v pøípadech,
kdy muzikoterapie probíhá v prostorách, kde se støídají rùzné aktivity, kdy muzikote-
rapeuti docházejí do rodin nebo pokojù pacientù, klienti odcházejí na léèebné a rehabi-
litaèní procedury (nemocnice, speciální školy). V tìchto pøípadech semusímuzikotera-
peut snažit pro klienta zajistit dostatek intimity, vybrat nástroje a materiály, které je
možné pøenášet, nebo urèit dobu, kdy budou moci být všichni klienti na skupinì.

8.1.3.2 Výbìr muzikoterapeutických strategií
Pøi výbìru muzikoterapeutických strategií doporuèuje S. B. Hanser (1987) vycházet
z databáze ukazující výsledky tìchto strategií. Pokud existují výzkumné závìry, že
urèité terapeutické strategie byly úspìšnì použity v podobných klinických situacích,
zvyšuje se pravdìpodobnost, že naše terapie využívající tyto terapeutické strategie
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nebo jejich modifikace bude úspìšná. Muzikoterapeutickým technikám, formám
a zpùsobùm intervence se budeme podrobnìji vìnovat v dalších kapitolách.

8.1.3.3 Upøesnìní terapeutických cílù
Již v dùsledku doporuèení dostává terapeutický proces urèité zamìøení. Terapeutické
cíle je však zapotøebí pro lepší poznání klienta upøesnit, rozfázovat a v pøípadì potøe-
by upravit tak, aby byly pro klienta nejen žádoucí, ale také realistické a dosažitelné.
Zároveò se musíme vyhnout pokušení plánovat s klientem pøíliš mnoho terapeutic-
kých cílù najednou. V literatuøe lze najít mnohá kritéria pro výbìr terapeutických cílù
(Možný, Praško, 1999, Hanser, 1987):

Hodnota: pøinese klientovi dosažení cíle bezprostøední úlevu a zlepšení kvality ži-
vota?; je cíl vybírán z oblasti, která nejvíce vyžaduje zmìnu vzhledem k potøebám
klienta?

Pøedpoklady: má klient základní schopnosti nezbytné pro dosažení cíle?

Interference: vyskytuje se nìjaké chování, které by mohlo narušovat dosažení cíle?
Pokud ano, není efektivnìjší zamìøit se nejprve na toto chování?

Diagnostika: je možné nìjakým zpùsobem diagnostikovat dosažení cíle?

Doporuèení: reflektuje výbìr terapeutického cíle dùvod pro doporuèení klienta na
terapii?

Souhlas: sdílí ostatní èlenové interdisciplinárního týmu pøesvìdèení, že se jedná
o nejvhodnìjší terapeutický cíl? Souhlasí klient s tímto zamìøením terapie a považuje
cíl za dosažitelný?

Úspìch: je vysoká pravdìpodobnost, že klient dokáže cíle dosáhnout (úspìch klienta
motivuje k dalšímu úsilí a pøispívá k vytvoøení pozitivního obrazu o terapii)?

Efektivita: pøedstavuje muzikoterapie nejefektivnìjší terapii pro dosažení vytyèe-
ných cílù?

V zásadì rozlišujeme dlouhodobé a krátkodobé cíle. Pokud stanovíme dlouhodobý cíl,
mìli bychom jej rozfázovat na krátkodobé cíle, tj. drobné, konkrétní, na sebe navazující
kroky, které je možné splnit nejlépe v rozsahu nìkolika hodin terapie. Zejména pøi
nácviku dovedností je užiteèné rozfázovat terapii podle vzrùstající obtížnosti a komple-
xity požadovaných reakcí.

Pro formulaci terapeutického cíle platí, že cíl formulujeme pozitivnì, tzn. zamìøu-
jeme se radìji na to, co klient bude schopen dìlat, nikoliv, co dìlat nebude. Cíl by mìl
být formulován konkrétnì, nejlépe v pojmech pozorovatelného chování tak, aby bylo
možné urèit, zda bylo cíle dosaženo, nebo ne. Jestliže se cíl týká chování klienta, mìla
by formulace cíle obsahovat také frekvenci a trvání žádoucího chování. Nezapomíná-
me, že cíl nemusí být formulován jen v termínech pozitivního nárùstu schopností kli-
enta. Muzikoterapeutické cíle pøedstavují nejen zlepšení nìjaké schopnosti, ale také
udržení funkcí, zpomalení jejich úbytku, zpomalení regresního vývoje klienta nebo
zlepšení kvality života klientù.
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8.1.3.4 Muzikoterapeutický plán
Fáze pøípravy muzikoterapeutického programu je v tomto bodu u konce – zbývá nám
ještì vytvoøit muzikoterapeutický plán, který zachycuje výsledky celého pøedchozího
procesu a navrhuje, jakým zpùsobem tento proces bude dále pokraèovat. Muzikotera-
peutický plán „je program terapeutické nebo vzdìlávací intervence zamìøený na speci-
fické potøeby a schopnosti klientù“ (Americká muzikoterapeutická asociace, 2005).
Jedná se o písemnì zaznamenaný dokument, který má dvì funkce:

� organizuje plán akcí muzikoterapeuta;
� sdìluje elementy naplánovaného muzikoterapeutického programu klientovi, ostat-

ním odborníkùm, zdravotním pojišťovnám. Rozsah i obsah muzikoterapeutického
plánu není nikde jednoznaènì stanoven. Obvykle je koncipován v souladu s potøe-
bami osob nebo institucí, kterým je urèen (v nìkterých pøípadech urèují instituce,
které financují terapii, kritéria pro výslednou podobu muzikoterapeutického plánu).

Kanadská asociace pro muzikoterapii (2003) doporuèuje zahrnout tyto položky:

� muzikoterapeutické cíle;
� pøedpokládané muzikoterapeutické strategie, postupy a prostøedky muzikoterapeu-

tického pùsobení;
� pøedpokládaná doba terapie;
� zpùsob dokumentace zaznamenávající prùbìh terapie;
� jakých dalších terapií se klient úèastní, jak se mohou tyto další druhy terapií s mu-

zikoterapií navzájem doplòovat a ovlivòovat.

Pro srovnání uvádíme strukturu muzikoterapeutického plánu podle S. B. Hanser
(1987):

� informace o klientovi – vìk, pohlaví, zaøízení (nemocnièní oddìlení, škola, ambu-
lantní péèe), dùvod pro doporuèení;

� organizace terapie – frekvence a délka setkání, místo, forma terapie, nezbytné vy-
bavení;

� prùbìh a výsledky diagnostického procesu;
� terapeutické cíle, hierarchie jednotlivých krokù a popis cílového chování;
� muzikoterapeutické strategie a celkový design terapeutické fáze;
� zpùsob evaluace.

V prùbìhu samotné terapie je užiteènémuzikoterapeutický plán opakovanì revidovat
a v pøípadì nutnosti jej uzpùsobit novým požadavkùm.

8.2 REALIZACE TERAPEUTICKÉHO PROGRAMU

Po vyhotovení terapeutického plánu pøichází fáze jeho realizace, vedení doku-
mentace a sledování vývoje klienta bìhem terapie. Výslednou podobu této fáze urèuje
obrovské množství rùzných faktorù, napø. teoretické zázemí terapeuta a typ intervence,
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specifika muzikoterapeutického modelu, použité metody, vìk nebo specifické potøeby
klienta a další. Nìkterým z uvedených faktorù jsou v této knize vìnovány samostatné
kapitoly. V této kapitole se zamìøíme na nìkteré zpùsoby vedení muzikoterapie, tera-
peutické formy, zpùsoby vedení dokumentace, strukturu muzikoterapeutické jednot-
ky a v závìru pøedstavíme možnosti vybavení muzikoterapeutické místnosti.

8.2.1 NÌKTERÉ ZPÙSOBY VEDENÍ TERAPIE

Stejnì jako ve vìtšinì smìrù expresivních terapií, také v muzikoterapii se objevuje
èlenìní na terapii kreativní a nekreativní (také aktivní a receptivní), direktivní a nedi-
rektivní, kauzální a symptomatickou, podpùrnou a rekonstrukèní (Kratochvíl, 2002).
Rùzných èlenìní muzikoterapie bychom mohli najít pochopitelnì více. Rozdìlení na
intervenci kreativní a nekreativní uvádíme v souvislosti s muzikoterapeutickými mo-
dely. V této kapitole si struènì pøedstavíme ostatní výše citované možnosti dìlení
muzikoterapeutické intervence.

8.2.1.1 Direktivní a nedirektivní intervence
Direktivní a nedirektivní pøístup odkazuje k rozdìlení rolí vedení a následování
v prùbìhu terapeutické fáze. Pøi nedirektivní intervenci vede klient a terapeut násle-
duje, kdežto pøi direktivní intervenci pøebírá vedoucí úlohu terapeut a klient následuje
terapeuta.

Direktivní a nedirektivní zpùsob intervence se navzájem nevyluèují a vìtšina tera-
peutù používá rùzné stupnì kombinace obou pøístupù (Bean in Wigram, Saperston,
West, 2000). Každý z tìchto pøístupùmá své výhody i nevýhody, indikace a kontrain-
dikace. Podle zjištìní Amelie Oldfield (in Wigram, Saperston, West, 2000) se pomìr
vedení a následování mezi terapeutem a klientem v prùbìhu terapie èasto vyrovnává.

Pøi direktivní intervenci je terapeutický postup pøedem daný. Terapeut využívá
pøímé usmìròování myšlení, postojù a chování klienta, udìluje rady a doporuèení
(Kratochvíl, 2002). Èasto vyžaduje plnìní rùzných úkolù, imitaci a systematický
nácvik požadovaného chování. Výhodou direktivní intervence je, že poskytuje klien-
tùm kontrolu, bezpeèí, srozumitelnou strukturu a jasné hranice. Dosažení konkrét-
ních cílù mùže mít na klienta pøímý a pozitivní vliv. Direktivní pøístup pomáhá klienta
informovat o jeho vlastních schopnostech, které by prostøednictvím nedirektivní in-
tervence nebyly odhaleny tak brzy. K nevýhodám direktivní intervence patøí omezení
možnosti volby, aktivity, kreativity a spontánnosti klienta.

Jako pøíklad tohoto typu intervence mùžeme uvést muzikoterapeutické programy
pro nácvik percepèních, motorických nebo sociálních dovedností. Z psychoterapeu-
ticky orientovaných pøístupù je nejtypiètìjším pøíkladem behaviorální muzikoterapie.

Pøi nedirektivní intervenci terapeut klienta doprovází, reflektuje jeho hudební
chování, poskytujemu pozitivní stimuly pro získání hudebních a osobních zkušeností
a pro rozvoj vzájemného vztahu (Bean in Wigram, Saperston, West, 2000). Terapeut
je zde ménì angažovaný, spíše podnìcuje klienta k èinnosti a vytváøí pøíznivé pod-
mínky pro klientovu sebeexploraci. Nedirektivní však neznamená bez hranic.

Nedirektivní pøístup terapeuta je zvláštì vhodný pro klienty, kteøí nejsou úspìšní
v klasických výukových situacích. Èasto se využívá v humanistické a psychodyna-
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mické muzikoterapii k podnìcování osobnostního rùstu a sebeexploraci, pro vyjádøe-
ní pocitù, nevìdomých konfliktù, k identifikaci projekcí a rùzných struktur osobnosti.
Nedoporuèuje se rovnìž u klientù pøíliš pasivních, s nedostatkem sebedùvìry nebo
s obsesivními vzorci chování. Nedirektivní intervence by u nich mohla vyvolat poci-
ty izolace a nejistoty, co mají dìlat nebo co se od nich oèekává. Tito klienti se obtížnì
vyrovnávají s volností a možností volby. Direktivní pøístup jim paradoxnì poskytuje
prostøedek k dosažení vìtší svobody. Patrnì nejtypiètìjším pøíkladem nedirektivního
pøístupu je hudební improvizace používaná v mnoha muzikoterapeutických mode-
lech.

8.2.1.2 Kauzální a symptomatická intervence
Toto èlenìní se týká zamìøení muzikoterapeutické intervence z hlediska stanovených
terapeutických cílù. Kauzální intervence odhaluje a odstraòuje pøíèinu potíží klienta.
Její terapeutický úèinek poskytuje trvalé vyléèení a zbavení potíží klienta (Kratochvíl,
2002). Mùže v pøípadì potøeby být indikována pouze v pøípadech, kdy známe pøíèinu
onemocnìní a máme zajištìny podmínky pro úspìšnou terapii. Pøíkladem kauzální in-
tervence je napø. psychodynamicky orientovaná muzikoterapie, pøi které dochází k od-
halování a odstraòování nevìdomých konfliktù, motivací a zdrojù potíží klienta.

V praxi se však èastìji setkáváme se symptomatickou intervencí, která je indiko-
vána u chronických, progresivních a terminálních onemocnìní, u onemocnìní s ne-
známou pøíèinou, trvalých postižení a dalších stavù, které nedávají možnost trvalého
vyléèení. Zahrnuje také situace, kdy je léèba mimo dosah možností muzikoterapie
nebo kdy je terapie limitována pøíliš krátkou dobou nezbytnou k odstranìní pøíèin po-
tíží klienta. Úèinek symptomatické intervence je spíše krátkodobý. Zamìøuje se na
odstranìní nebo zmírnìní pøíznakù onemocnìní nebo potíží klienta (tamtéž). Pøesto
je i tento typ intervence velmi dùležitý, protože mùže zlepšit celkový stav klienta
a kvalitu jeho života.

8.2.1.3 Intervence podpùrná a rekonstrukèní
Dìlení na intervenci podpùrnou a rekonstrukèní je v mnohém podobné pøedchozímu
dìlení.Podpùrná intervence poskytuje pomoc v nároèných situacích, podporuje po-
zitivní myšlení, víru ve vlastní síly. Podpùrná muzikoterapie se objevuje vìtšinou
jako doplnìk pùsobící v komplexu dalších terapií a typù intervence. Zvláštní typ pod-
pùrné muzikoterapeutické intervence, která je poskytována osobám v terminálním
stadiu onemocnìní, se nazývá paliativní muzikoterapie.

Obecným cílem podpùrné intervence je celkové zvýšení kvality života klientù
a pomoc v nároèných životních situacích. Délka terapie zpravidla není omezena –
mùže probíhat v rozsahu týdnù až rokù, do té doby, dokud klientovi prospívá.

Rekonstrukèní intervence je typická zejména pro psychoterapeuticky orientova-
né muzikoterapeutické modely (napø. „Analytická muzikoterapie“). Jedná se o velmi
ambiciózní typ intervence, který vyžaduje velké zkušenosti terapeuta. Jejím cílem je
celková pøestavba osobnosti, a to jak hlubší analýzou jejího utváøení, tak závažnìjšími
zásahy do postojù, motivací nebo hodnotového systému klienta. K realizaci rekon-
strukèní terapie je zapotøebí mnohem delšího èasového úseku než u muzikoterapie
podpùrné. Bìžnì se uvádí trvání terapie až nìkolik let pøi frekvenci jedné muzikote-
rapeutické jednotky týdnì.
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8.2.2 FORMY MUZIKOTERAPIE

Formy muzikoterapie se vztahují k uspoøádání terapeutické situace z hlediska poètu
klientù, popø. z hlediska systému, v nìmž muzikoterapie probíhá. Zde pojednáme
o muzikoterapeutických formách, které se využívají nejèastìji, a to o muzikoterapii
individuální, skupinové a komunitní. K úplnému výètu terapeutických forem by-
chom mohli zaøadit ještì muzikoterapii párovou a hromadnou43.

8.2.2.1 Individuální terapie
Individuální terapie je založena na interakèním vztahu terapeut – klient. Obvykle se
realizuje prostøednictvím samostatných sezení s klientem, mùže k ní však docházet
také ve skupinì, pokud se sníží interakce mezi jejími èleny. Individuální terapie je
ekonomicky a personálnì nároèná. Ne všechny potíže klientù je však možné øešit ve
skupinì. V nìkterých pøípadech navíc pøedstavuje jediné možné øešení, jak terapii
realizovat. K tìmto pøípadùm dochází u klientù:

� se závažným tìlesným nebo kombinovaným postižením;
� kteøí potøebují bipolární vztah;
� u kterých je individuální forma efektivnìjší než skupinová;
� kteøí nejsou schopni efektivnì pracovat ve skupinì z dùvodu vážného sociálního

narušení (nerespektování pravidel, odmítání spolupráce, agrese);
� pro které by skupinová forma terapie znamenala pøíliš velkou zátìž.
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43 Charakteristiku tìchto terapeutických forem podává S. Kratochvíl (2002) nebo K. Balcar, J. Langmeier, J. Špitz
(2000).
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Individuální terapie mùže sloužit také jako pøíprava pro zaøazení do skupinové terapie
u klientù, kteøí potøebují nejprve získat urèité sociální zkušenosti a dovednosti. Tento
postup se mùže týkat napø. klientù s tìžkým mentálním postižením nebo autismem.

8.2.2.2 Skupinová terapie
Skupinová terapie využívá skupinovou dynamiku, která je definována jako „souhrn
skupinového dìní a skupinových interakcí“ (Kratochvíl, 1996, s. 14). Terapeut pra-
cuje s otevøenou nebo uzavøenou skupinou. Skupina mùže být malá (3–8) nebo velká
(8–15). I. Yalom uvádí tyto požadavky na velikost skupiny: „Dolní hranice skupiny
je urèena kritickým množstvím nutným k tomu, aby seskupení jednotlivcù vytvoøilo
interakèní skupinu. Když se skupina zmenší na tøi nebo ètyøi èleny, pøestane fungovat
jako skupina; interakcemezi èleny se sníží a terapeuti èasto zjistí, že provádìjí indivi-
duální terapii ve skupinì…Horní hranice skupiny je urèena pouze zásadou, aby sku-
pina pøinášela zisk“ (Yalom, 1999, s. 330–331).

Skupinová terapie nabízí možnost zabývat se problémy více klientù zároveò. Na-
bízí pøíležitosti pro sociální uèení – usnadòuje zmìnu postojù, modelù chování, vy-
tváøí pøíležitosti pro procvièování zralejšího chování a ovìøování úèinnosti nových
strategií (Horòáková, 2003). Skupina pomáhá stimulovat jedince a zvýšit jeho výkon.
Tento jev se nazývá sociální facilitace (Valenta, 2001).

Sestavování terapeutických skupin vyžaduje urèitou dovednost. U krátkodobých
skupin orientovaných na symptomatickou terapii se doporuèuje homogenní složení
skupiny klientù, kteøí pøicházejí na terapii s podobnými problémy. U dlouhodobých
skupin zamìøených na restrukturaci a komplexní rozvoj osobnosti bymìla být skupina
natolik heterogenní, aby poskytovala dostatek rozmanitých vzorù pro sociální uèení
a chování (Yalom, 1999).

Muzikoterapeutická skupina mùže být otevøená nebo uzavøená. Jakmile se utvoøí
uzavøená skupina, nepøijímá již žádné nové èleny a setkává se obvykle na pøedem
urèeném poètu sezení. Vìtšinu uzavøených skupin tvoøí skupiny krátkodobé terapie.
Výhodami uzavøené skupiny je dùkladnìjší poznání a zvyk na jednotlivé èleny skupi-
ny. Pomìrnì uzavøenou skupinu vyžaduje vìtšina klientù s poruchami, které se vy-
znaèují sníženou schopností adaptace (zejména dìtský autismus). U tìchto klientù je
zapotøebí zajistit, aby skupina poskytovala takové množství nových podnìtù, které
mohou být výzvou pro adaptaci jedince, a pøitom zajišťovala dostateènì stabilní
a bezpeèné prostøedí. Nové klienty pøijímáme v uzavøené skupinì pouze tehdy, po-
kud to vyžadují požadavky terapie nebo pokud se poèet èlenù ve skupinì výraznì sníží
a je ohrožena koherence skupiny. Dlouhodobou uzavøenou skupinu lze uskuteènit
v podmínkách, které zajišťují znaènou stabilitu, napø. školy, ÚSP, stacionáøe aj.

Otevøená skupina si udržuje stálou velikost tím, že nahrazuje každého èlena, jenž
odchází ze skupiny. Je jedinou volbou v zaøízeních s krátkou stabilitou složení klien-
tù, ke kterým patøí klinická a poradenská zaøízení, školy pøi nemocnicích, léèebny,
diagnostické ústavy a oddìlení.

Pøi zaøazování klientù se závažným tìlesným, mentálním nebo jiným postižením
do skupinové terapie je zapotøebí zvážit øadu faktorù. Kromì otázek týkajících se
norem, cílù terapeutické skupiny a celkové efektivity práce je dùležité, zda a jakým
zpùsobem se bude klient schopen podílet na terapeutickém procesu. Nìkdy pomùže
pøítomnost asistentù, koterapeuta nebo snížení poètu klientù ve skupinì. Jindy je
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vhodnìjší doporuèit jiné terapeutické uspoøádání (napø. individuální terapii), zvláštì
je-li èinnost terapeutické skupiny zamìøena interakènì a jedinec není schopen se kvùli
svému postižení aktivnì podílet na skupinových èinnostech a procesech, které ve
skupinì probíhají. V každé terapeutické skupinì se snažíme podporovat pocit souná-
ležitosti jejích èlenù.

8.2.2.3 Komunitní terapie
Komunitní forma terapie je v souèasnosti již tak populární a vyhledávaná, že ji nelze
považovat za typ skupinové terapie. Na rozdíl od skupinové terapie se zde nepracuje
s umìle vytvoøenými skupinami klientù, ale s pøirozenì existujícími skupinami a pro-
støedím klientù. Komunitní terapie se týká rodin, pracovišť, komunit vrstevníkù nebo
komunit v rùzných institucích. V pojetí nìkterých muzikoterapeutù zahrnuje celé
sociokulturní vrstvy nebo spoleènost obecnì (napø. E. H. Boxhill a další muzikotera-
peutiètí aktivisté). Horní hranice poètu èlenù komunity nemusí být limitována (tak
jako tomu je u skupinové terapie).

Další rozdíl mezi skupinovou a komunitní terapií najdeme v zamìøení terapeutic-
kých cílù, které je u komunitní terapie komplexnìjší vzhledem k prostøedí jednotlivcù.
Zatímco cílem skupinové terapie je dosáhnout terapeutických zmìn pouze u jednot-
livce, komunitní terapie se snaží dosáhnout terapeutické zmìny v celém systému,
s nímž pracuje, stejnì jako u jednotlivcù, kteøí tento systém vytváøejí.

U nás je nejznámìjším typem komunitní muzikoterapie bezesporu muzikoterapie
rodinná. Práce rodinného terapeuta je „zamìøena na vztahy, interakci a vývoj v pøi-
rozené rodinné skupinì klienta, jejíž narušenost se pokládá za rozhodující zdroj jeho
individuálních èi vztahových poruch a problémù“ (Balcar, Langmeier, Špitz, 2000,
s. 34). Rodinná muzikoterapie vychází z pøedpokladu, že pokud se má zmìnit klient,
musí se zmìnit také okolí, ve kterém žije. Bìhem terapie dochází ke zmìnám celého
systému, jeho struktury, zpùsobù komunikace a vztahù mezi jednotlivými èleny.
Hudba slouží v rodinné muzikoterapii pøedevším jako prostøedek ke komunikaci
a rozvoj vztahù v rámci rodinného systému. Principy rodinné muzikoterapie se mo-
hou uplatòovat rovnìž v rámci individuální terapie, neboť mnoho muzikoterapeutù,
kteøí pracují s dìtmi, zaèleòuje do terapie (v rùzných fázích) také rodièe a sourozence.

8.2.3 VEDENÍ DOKUMENTACE

Muzikoterapeuti si vedou záznamy o všech fázích muzikoterapeutického procesu
i jednotlivých setkáních s klientem. V souvislosti s dokumentací je v mnoha zahra-
nièních zemích znatelný rostoucí tlak zdravotních pojišťoven a zamìstnavatelù, kteøí
požadují, aby byl muzikoterapeutický proces a jeho výsledky náležitì dokumento-
ván. Také bylo zjištìno, že terapeuti, kteøí si vedou podrobné písemné záznamy
o prùbìhu terapie, mívají lepší výsledky než terapeuti, kteøí spoléhají jen na svou in-
tuici a pamìť (Možný, Praško, 1999, Yalom, 1999).
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Nìkteøí terapeuti (zvláštì ti, kteøí pracují podle strukturovaných terapeutických mode-
lù) si dìlají pøípravy pro jednotlivá setkání. Tyto pøípravy neomezují spontánnost
a kreativitu terapeutù, neboť terapie se vždy odvíjí od okamžitých požadavkù situace.
Pøíprava pro setkání však umožòuje terapeutovi soustøedit se plnìji na klienta nebo
aktuální dìní ve skupinì a minimalizuje „hluchá místa“ pøi hledání nahrávek, nástro-
jù. S. B. Hanser (1987) uvádí následující body, které mohou figurovat v pøípravì na
muzikoterapeutické setkání: cíl setkání, hudební nástroje a použité materiály, hudba
(písnì, nahrávky) a popis jednotlivých aktivit. Pøed každoumuzikoterapeutickou jed-
notkou se doporuèuje pøipomenout si záznamy z minulých setkání s klientem.

Pro vedení dokumentace lze využít:

� písemné záznamy, dotazníky, škály;
� audiozáznamy;
� videozáznamy;
� produkty, které klient bìhem terapie vytvoøí, napø. rùzné výtvarné artefakty;
� výsledky mìøení, napø. respirace, frekvence tepu aj.

Pokud se nedaøí dosáhnout stanovených cílù, pomáhá prostudování dokumentace
snáze odhalit, èím jsou tyto neúspìchy zpùsobeny (Možný, Praško, 1999). K nejèas-
tìjším pøíèinám neúspìšné terapie patøí:

� pøi vyšetøení byly pøehlédnuty dùležité údaje, terapeutický cíl nebyl pøesnì formu-
lován;

� stanovené muzikoterapeutické cíle nejsou pro klienta dostateènì významné nebo
pøesahují jeho aktuální možnosti;

� nebyla dodržena pøedem urèená frekvence muzikoterapeutických setkání;
� nebyly stanoveny vhodné muzikoterapeutické strategie;
� nedostateèné zkušenosti nebo odborná výbava terapeuta.

8.2.4 STRUKTURA MUZIKOTERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

Srozumitelná struktura by mìla být podstatnou vlastností jakékoliv èinnosti, kterou
s klienty provádíme, ať již v rámci muzikoterapie nebo jiných aktivit. U nìkterých
klientù pøedstavuje pevná a jasná struktura základní pøedpoklad pro úspìšnou reali-
zaci mnoha terapeutických èinností. Jedná se pøedevším o klienty s autismem, men-
tální retardací, psychotickými poruchami, ADHD a dalšími klinickými stavy. Lepší
schopnost zorientovat se u tìchto klientù podporuje prožívání vlastní integrity a vede
k normalizaci chování (Horòáková, 2003).

Realizace terapeutického plánu probíhá s pøedem stanovenou frekvencí, obvykle
jednou až dvakrát týdnì. Provádìt muzikoterapii dvakrát i vícekrát týdnì se doporuèuje
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pøedevším u dìtí. Dùvodem je zachování návaznosti muzikoterapeutických setkání.
Délka jednotky pro individuální muzikoterapii se pohybuje v rozpìtí 20–60 minut,
u skupinové muzikoterapie je to 45–90 minut (Rakouský spolek muzikoterapeutù,
2007). Terapeut musí vzít v úvahu specifika klienta daná vìkem a postižením.

Délka muzikoterapuetické jednotky mùže být velmi odlišná od uvedeného prùmìru, napø. u dìtí
s ADHD, tìžkým mentálním postižením, u novorozencù apod. Muzikoterapie se také mùže prolí-
nat s dalšími aktivitami v prùbìhu dne – to je možné v zaøízeních s celodenním režimem nebo ve
školách. Tímto zpùsobem mùže muzikoterapie flexibilnìji reagovat na potøeby klientù, jejich bio-
logické rytmy a možnosti provozu zaøízení.

Schéma muzikoterapeutické jednotky závisí na zpùsobu práce jednotlivých muzi-
koterapeutù. Tradièní schéma, podle kterého pracují mnozí muzikoterapeuti, se sklá-
dá z tìchto fází:

Navázání kontaktu s klientem: verbální komunikace, vstupní hudební rituály, ref-
lexe aktuálního stavu klientù.

Warming-up: zahøívací a aktivizaèní èinnosti, které pøipravují na nároènìjší techni-
ky v další èásti setkání.

Hlavní náplò muzikoterapeutické jednotky: nejnároènìjší úsek setkání zamìøený
primárnì na vlastní terapeutickou práci.

Relaxace: slouží k celkovému zklidnìní, usmìrnìní a uzemnìní energie, která vznik-
la v prùbìhu pøedchozích fází.

Závìr: reflexe a sdílení prožitých zkušeností (sharing), diskuse, závìreèné hudební
rituály.

Do pøílohy H jsme zaøadili schéma muzikoterapeutické jednotky používané v náhle-
dové hudební psychoterapii (Hanser, 1987). Toto schéma vychází ze sonátové hu-
dební formy.

8.2.5 MUZIKOTERAPEUTICKÁ MÍSTNOST A JEJÍ VYBAVENÍ

Prostor a jeho vybavení by mìly odpovídat potøebám muzikoterapeutických aktivit,
které v nìm budeme provádìt. Prostor by mìl vždy splòovat základní bezpeènostní
a hygienické podmínky (nebezpeèné jsou napø. ostré rohy stolù u dìtí s ADHD). Po-
kud si mùžeme vybrat a zaøídit prostor pro muzikoterapii, mohou nám pøi výbìru po-
moci následující body:

� místnost poskytuje soukromí a není rušena provozem zaøízení;
� místnost je odhluènìna, popø. muzikoterapie neruší provoz v okolních prostorách;
� v místnosti je dostatek prostoru pro pohybové i relaxaèní aktivity (klienti mohou

ležet na zemi), místnost je možné v pøípadì potøeby zatemnit;
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� klienti i muzikoterapeut mohou na sebe navzájem dobøe vidìt (tomu napomáhá se-
zení uspoøádané do kruhu);

� místnost odpovídá specifickým potøebám rùzných skupin klientù, napø. vìtší pro-
stor a bezbariérový pøístup pro imobilní klienty, dodateèné speciální osvìtlení pro
slabozraké klienty apod.

Pøi výzdobì a vnitøní úpravì prostoru nezapomínáme, že pøíliš mnoho vizuálních sti-
mulù v místnosti mùže upoutávat pozornost klientù a znesnadòovat jejich soustøedì-
ní. Vybavení muzikoterapeutické místnosti obvykle zahrnuje:

Potøeby pro sezení (ležení): tyto potøeby zahrnují židle, taburety, matrace, pohovky,
deky, pomùcky pro polohování. Klienti by na sebe mìli vidìt, proto nejsou vhodné
pohovky, na kterých sedí více osob najednou. Klienti s tìžkým tìlesným postižením
potøebují pomùcky na polohování a zajištìní stabilní pozice, tzn. rùzné válce, polštá-
øe, polohovací židle.

Hudební nástroje: muzikoterapeuti nejèastìji pracují s jednoduchými rytmickými
nástroji (bubny, perkuse, Orffùv instrumentáø), kytarou, klavírem. Pozor na prostoro-
vé umístìní klavíru – terapeut by mìl vidìt na klienty, pøitom nesmí pøekážet nebo
ohrozit jejich pohyb v prostoru. Nìkdy je nad klavírem umístìné zrcadlo.

Vybavení pro poslech hudby: pro reprodukovaný poslech hudby potøebujeme hu-
dební nosièe, CD pøehrávaè a reproduktory (ideální je stereo, kvadro, 5+1 s repro-
duktory upevnìnými v rozích stìn u stropu, aby zvuk rovnomìrnì pokrýval prostor).
Žádoucí je vysoká kvalita reprodukce. Samozøejmostí je dostateènì velký a rùznorodý
výbìr hudebních nahrávek (zvláštì pro receptivní muzikoterapii). Nìkteøí terapeuti
nedoporuèují používat nahrávky ve formátu MP3.

Další pomùcky: v závislosti na typu populace, se kterou pracujeme, a použitých vý-
razových prostøedcích budeme potøebovat také další vybavení. Samozøejmostí jsou
materiály pro hudebnì-pohybové, herní a výtvarné èinnosti. Pro dìti to jsou napø.
hraèky, loutky, obrázkové knížky, míèe, šátky, papír, pastelky apod.

8.3 EVALUACE TERAPIE

Evaluace terapie umožòuje zhodnotit dosažené výsledky a efektivitu terapie.
Již v terapeutickém plánu jsou navrženy evaluaèní procedury, pomocí kterých bude-
me zjišťovat zmìny dosažené v terapii. Nìkteré z nich byly již uvedeny v pojednání
o diagnostice. Podle S. B. Hanser (1987) patøí k nejoblíbenìjším dotazníky a inter-
view, ale mùžeme sem zaøadit také pozorování, testy, analýzu hudební improvizace
a další.

Pøi evaluaci terapie je pozornost vìnována rovnìž tzv. sekundárním ziskùm – pozi-
tivním vedlejším úèinkùm terapie, které nebyly uvedeny mezi cíli v terapeutickém
plánu. Aèkoliv tyto sekundární zisky jsou málokdy zaznamenávány s takovou dù-
sledností jako data týkající se primárních terapeutických cílù, je dùležité, aby i ony
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byly rozpoznány, staly se obsahem dokumentace a komunikace s klientem nebo s os-
tatními èleny interdisciplinárního týmu (tamtéž).

8.3.1 ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA

Výsledkem evaluace terapie je psaná zpráva. Podle použitých evaluaèních postupù
mùže zahrnovat pøesná data nebo se blížit spíše kvalitativnímu popisu. Liší se také ze
stylistického hlediska, a to v závislosti na tom, komu je urèena. Napøíklad závìreèná
zpráva pro klienta nebo jeho rodièe by se mìla vyhnout nadmìrnému použití odborné
terminologie a zdùraznit pokroky v oblastech, které byly pøedmìtem hlavního zájmu.
Muzikoterapeuti používají pro text závìreèné zprávy rùznou strukturu, která obvykle
obsahuje:

� základní údaje o klientovi;
� popis potíží klienta, na které jsme se v terapii zamìøovali, terapeutické cíle;
� popis stavu klienta na zaèátku terapie;
� použité diagnostické, terapeutické a evaluaèní postupy, organizace terapie (forma,

frekvence a délka setkání);
� popis stavu klienta pøi ukonèení terapie, pøenesení zmìn z muzikoterapie do bìž-

ného života;
� další doporuèení terapeuta pro pokraèování terapie, ukonèení terapie, pro aplikaci

jiných terapeutických postupù.

8.3.2 UKONÈENÍ TERAPIE

Velmi dùležitým okamžikem pro klienta i terapeuta je ukonèení terapie. Obecnì
platí, že terapii je možné ukonèit, pokud:

� se klientovi podaøilo dosáhnout stanovených cílù;
� klient nemùže z muzikoterapeutických služeb dále profitovat;
� v terapii se po delší dobu nedostavuje pokrok;
� muzikoterapie není z èasových, organizaèních nebo ekonomických dùvodù dále

realizovatelná;
� vztah mezi klientem a terapeutem je z nìjakých dùvodù narušen a neumožòuje

zdárný vývoj terapeutického procesu.

V nìkterých pøípadech se doporuèuje využít supervize nebo odborné konzultace,
zvláštì pøi selhání terapeutického vztahu, dlouhodobé stagnaci klienta, pøi jeho rezis-
tenci vùèi terapii. Totéž platí v pøípadech, kdy ukonèení terapie brání osobní potøeby
klienta nebo terapeuta a kdy je možné identifikovat napø. druhotné zisky z terapeutic-
kého vztahu, protipøenos a projekce na klienta apod.
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O ukonèení terapie by mìl být klient informován nìkolik týdnù dopøedu. Diskuse
o ukonèení terapie mùže zahrnovat tato témata:

� evaluace terapie a pokrok klienta;
� datum posledního setkání;
� rozplánování posledních setkání, napø. za dva týdny, mìsíc;
� identifikace pocitù spojených s ukonèením (ztráta, zanedbání, separace);
� zamìøení na budoucnost klienta, doporuèení pro další služby, monitorování dalšího

vývoje.

V pøípadì pøedèasného ukonèení terapie bymìl terapeut postupovat obdobnì jako pøi
jejím øádném ukonèení. Pøi pøedání klienta do terapie jinému muzikoterapeutovi
mùže usnadnit pøechod pøítomnost nového muzikoterapeuta na posledním setkání.

S pocity ukonèení, které jsou spojeny se ztrátou a odlouèením, lze v muzikoterapii
nakládat kreativním zpùsobem. S. B. Hanser (1987) uvádí výèet rùzných hudebních
aktivit pro obohacení závìreèných setkání:

� hudební úèinkování a improvizace pro sdílení pocitù;
� analýza textù písní s tematikou konce;
� nahrávání kompozic, improvizací a vystoupení nabízející klientovi vzpomínku na

muzikoterapii;
� pojetí posledního setkání jako hudebního rituálu, který se stává oslavou pokroku

a rùstu klienta v terapii.

Je žádoucí, aby muzikoterapeut sledoval vývoj klienta i po ukonèení terapie. K tomu
je možné naplánovat tzv. kontrolní sezení v rùzném intervalu po ukonèení terapie
(napø. 1, 3, 6 mìsícù). Kontrolní sezení umožòuje podchycení katamnestických pro-
jevù chování a zhodnocení trvalosti terapeutických výsledkù. Pro klienta znamená
ukonèení terapie pøíležitost samostatnì uplatnit dovednosti, které si v prùbìhu muzi-
koterapie osvojil.
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V kapitole jsme se seznámili se základními fázemi muzikoterapeutického proce-
su, které pøedstavují diagnostika, intervence a evaluace. Každá fáze obsahuje
mnoho úkonù a procedurálních krokù, jejichž smyslem je pøipravit vhodné pod-
mínky pro zajištìní zdárného prùbìhu terapie. Tyto úkony lze popsat pouze velmi
obecnì. Pro terapeuta je dùležité uchovat si kreativitu, flexibilitu a otevøenost
vùèi potøebám jednotlivých klientù a požadavkùm terapeutických situací.



9. HUDBA
Jiøí Kantor

Hudba pøedstavuje nesmírnì bohatý a rùznorodý materiál. Známe mnoho
zpùsobù funkcionálního využití hudby. S léèebnou a spirituálnì obøadnou funkcí
hudby se lze setkat již odedávna. Hudba byla využívána pøi práci (pracovní písnì)
nebo ve válkách. Souèasným fenoménem je tzv. hudba vytváøející pozadí (back-
ground music) sloužící k vytvoøení pøíjemné atmosféry, ke zvýšení prodeje v super-
marketech, spoleèenským pøíležitostem a mnoha jiným úèelùm (Smeijsters in Saper-
ston, West, Wigram, 2000).

Na mnoha pøíkladech vidíme, že se hudba stala zcela pøirozenou souèástí našeho
života. Tak pøirozenou, že za bìžných okolností nemáme potøebu podrobovat hudbu
nìjakým racionálním úvahám. Platí však totéž pro muzikoterapii? Jak definují hudbu
muzikoterapeuti? Má zde hudba nìjaké ohranièení, které udává, kdy se ještì o hudbu
jedná, a kdy již ne? A koneènì – existují nìjaká pravidla pro výbìr hudby z širokého
okruhu hudebních žánrù nebo období?

Tyto a další otázky se pokusí zodpovìdìt osmá kapitola. Mezi další témata, která
tato kapitola pøedstaví, patøí charakteristika vlastností tónu a hudebních výrazových
prostøedkù, terapeutické aspekty hudebních zkušeností a možnosti výbìru z hudeb-
ních prostøedkù muzikoterapeutických technik.

9.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Je paradoxní, že hudbu lze v muzikoterapii stìží definovat, neboť názory
muzikoterapeutù se rozcházejí. Zatímco nìkteøí používají pouze pojem hudba, hu-
dební aktivity (Carter, 1982) nebo hudební zkušenost (Bruscia, 1998), jiní jdou v de-
finicích za tradièní pojetí hudby jako umìleckého prostøedku a mluví také o využití
zvuku a jeho aspektù (napø. vibrace, rezonance) (Halpern, Lingerman, 2006, Skille,
1991, Benenzon, 1981, Alvin, 1978), øeèi a hudebních elementù (Orff in Voigt,
2003). Podle K. Bruscii (1998) jsou na hudbì podstatné její estetické kvality, neboť
ty udìlují zvukùm krásu a význam.
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Z tohoto pohledu definuje hudbu následujícím zpùsobem:

Z klinického hlediska je ve vztahu k hudbì dùležité:

� klientovy hudební preference a schopnosti jsou pøijímány bez hodnocení, proto
jsou estetické a umìlecké standardy vmuzikoterapii mnohem širší než v jiných hu-
debních oborech;

� klient je nejvìtší prioritou terapie, ne hudba;
� muzikoterapie staví na zkušenostech, které jsou smysluplné pro klienta a mohou

pomoci uskuteènit významné zmìny v jeho životì;
� v muzikoterapii není dùležitý pouze výsledný produkt (skladba, píseò, nahrávka),

každá hudební zkušenost zahrnuje minimálnì osobu, specifický hudební proces,
nìjaký druh produktu a kontext, který hudebnímu procesu udìluje prostøedí;

� muzikoterapeuti èasto využívají hudbu ve spojení s jinými expresivními prostøedky.

V muzikoterapii je více než samotná hudba dùležitìjší zkušenost klienta s hudbou.
Úlohou muzikoterapeuta proto není jen samotný výbìr vhodné hudby, ale tvarování
klientovy hudební zkušenosti (tedy interakce mezi osobou, produktem, procesem
a kontextem). Hudební zkušenosti mohou nabývat nespoèetnì mnoha podob.

9.1.1 ÚROVNÌ HUDEBNÍ ZKUŠENOSTI

Zkušenost klienta s hudbou má nìkolik úrovní. Ve své celistvosti zahrnuje všechny
hudební i nehudební vstupy a výstupy muzikoterapeutického procesu. K. Bruscia
(1998) rozlišuje a charakterizuje pìt úrovní hudební zkušenosti v muzikoterapii podle
míry úèasti hudby na zkušenosti klienta. Jedná se o úroveò prehudební, hudební, extra-
hudební, parahudební a nehudební.

Prehudební úroveò
� Prehudební vstupy: jedná se o vstupy hudebnì nedostateènì vyvinuté, nedosta-

teènì organizované nebo neúplné k tomu, aby mohly být považovány za hudební,
nebo zastávají spíše funkci komunikaèních signálù než hudebního vyjádøení (napø.
hudební vibrace, hudební elektrické signály, motorické rytmy, zvíøecí zvuky, zvuky
pøírody a prostøedí, neorganizované zvuky tìla nebo nástrojù, náhodné vokalizace,
prozódie apod.).
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„Hudba je lidská instituce, ve které jednotlivci vytváøejí význam a krásu ze zvukù
za použití umìní kompozice, improvizace, provedení a poslechu. Význam a krása
hudby jsou odvozeny z vnitøních vztahù vytvoøených mezi samotnými zvuky
a vnitøními vztahy mezi zvuky a jinými formami lidské zkušenosti. Význam
a krása mohou být nalezeny v hudbì samotné (hudba jako objekt a produkt),
v procesu vytváøení a zakoušení hudby (hudba jako proces), v hudebníkovi sa-
motném a v univerzu.“ (Bruscia, 1998, s. 104)



� Prehudební výstupy: reakce na hudbu postrádající dostateèné uvìdomìní nebo
zámìr k tomu, aby byly považovány za hudební (napø. autonomní nebo reflexní re-
akce na hudbu, zmìny v hladinì vìdomí nebo aktivace díky hudbì, senzomotoric-
ká schémata vyprovokovaná hudbou).

Hudební úroveò
� Hudební vstupy: zvuky hudebnì dostateènì uvìdomìlé a organizované, takže vy-

tváøejí vztahy, které jsou samy o sobì smysluplné. Tyto vztahy jsou zøejmé, když
je hudební materiál organizovaný podle základních vlastností tónu nebo hudeb-
ních výrazových prostøedkù a když tento materiál vytváøí hudební formy (motivy,
fráze, improvizace, kompozice).

� Hudební výstupy: zámìrné pokusy naslouchat hudbì nebo hudbu vytváøet. Po-
slech je charakterizován jako hudební zkušenost, jejímž zámìrem je pochopit
a prožít zkušenost se vztahy a významy, jež jsou hudbì vlastní. Podobnì pøi vytváøe-
ní hudby je zámìrem kontrolovat, utváøet nebo organizovat zvuky tak, že vytváøejí
smysluplné vztahy mezi sebou.

Extrahudební úroveò
� Extrahudební vstupy: nehudební aspekty hudby nebo hudební zkušenosti, které

ústí nebo odvozují svùj význam z hudby (lyrika, program v hudbì, pøíbìhy). Hudba
mùže být v popøedí této zkušenosti (posluchaè odvozuje význam primárnì z hudby,
napø. hudební kompozice) nebo v pozadí (význam pramení primárnì z extrahudeb-
ních zdrojù, napø. text písnì).

� Extrahudební výstupy: reakce a chování spojené s hudbou, které nezahrnují vy-
tváøení hudby, ale odvozují svùj význam z hudby, se kterou získáváme zkušenost
(napø. kreslení, imaginace, pohyb na hudbu). Hudba mùže být opìt v popøedí nebo
pozadí této zkušenosti.

Parahudební úroveò
� Parahudební vstupy: aspekty hudebního prostøedí, které ovlivòují jedince, za-

tímco poslouchá nebo vytváøí hudbu, pøièemž nejsou ve vnitøním vztahu s hudbou
a neodvozují od ní svùj význam. Do první skupiny parahudebních vstupù patøí ob-
jekty a osoby (èlenové muzikoterapeutické skupiny, osvìtlení, nábytek a další
pøedmìty v muzikoterapeutické místnosti), do druhé patøí další formy umìní vytvo-
øené nezávisle na hudbì, avšak stále v hudebním prostøedí (tanec, drama, poezie).

� Parahudební výstupy: reakce a chování, které se objevují v kontextu hudební ak-
tivity, ale jsou nehudební svým zámìrem nebo obsahem (napø. snìní, rozhovor
nebo umìlecká aktivita probíhající paralelnì s hudební zkušeností).

Nehudební úroveò
� Nehudební vstupy: aspekty muzikoterapeutického prostøedí, které pùsobí na klien-

ta, ale nepocházejí z døíve uvedených stimulù ani z nich neodvozují svùj význam.
� Nehudební výstupy: chování a reakce, které nemají žádný hudební zámìr nebo

obsah a které také nepocházejí z døíve uvedených stimulù ani z nich neodvozují
svùj význam.
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9.1.2 VÝBÌR HUDBY PRO TERAPII

Další otázka, kterou se zde pokusíme odpovìdìt, je, zda existuje nìjaká hudba, která
by mìla být v muzikoterapii upøednostòována. Je pravda, že nìkteré muzikoterapeu-
tické modely v terapii používají pouze urèitý hudební žánr nebo hudební nástroje44.
Pøesto pøevážná vìtšina terapeutù vybírá hudební materiál pro muzikoterapii ze širo-
kého okruhu hudby rùzných stylù, žánrù, období nebo interpretù.

Jak tvrdí L. Bunt, „volná improvizace, komponovaná hudba (živá i reprodukovaná),
lidová hudba rùzných kultur i jazz, to vše má svùj význam v rùzných kontextech práce
muzikoterapeuta“ (1991, s. 536). Každý èlovìk je navíc schopen vytváøet svou vlastní,
jedineènou hudbu, což mùžeme pozorovat napø. pøi rozboru hudebních improvizací
klientù.

Rozvíjení našeho kreativního potenciálu je typické právì pro expresivní terapie.
O výbìr konkrétních pøíkladù hudebních skladeb, které jsou vhodné pro rùznémuziko-
terapeutické zámìry, se pokusili Ch. Rueger (2003) nebo E. Galinská (in Mátejová,
Mašura, 1992). Tyto výbìry èerpají pøevážnì z žánru vážné hudby. Žádný z tìchto
(ani dalších) výbìrù však není univerzálnì využitelný, protože vmuzikoterapii je pova-
žováno za dùležité souznìní mezi hudbou a individuálními hudebními preferencemi
klientù.

Pojednáváme-li o výbìru hudby v terapii, nelze se nezmínit o principech, které defi-
nují rùzné úrovnì vztahu mezi klientem a hudbou. Tyto principy jsou dnes v muzi-
koterapii známé jako izo princip a level princip. Pùvodnì je rozpracovala pøedevším
lipská a americká muzikoterapeutická škola.

Izo princip
Izo princip vyjadøuje shodu mezi emocionálním ladìním hudby a jejími vlastnostmi
na jedné stranì a aktuálním psychickým stavem klienta na stranì druhé. Izo princip
podle Altschuler (Mikula in Syøišťová a kol., 1982) vyžaduje pøistupovat ke klientovi
s hudbou, která odráží jeho aktuální náladu ve svém rytmu, melodii, harmonii nebo
dalších hudebních prvcích. Když sladíme náladu hudby a klienta, mùžeme se pokusit
náladu klienta zmìnit použitím jiného druhu hudby nebo postupného odklonu od
hudby pùvodní. Tento nový druh hudby by mìl odpovídat náladì, kterou chceme
u klienta vyvolat (Standley in Saperston,West,Wigram, 2000). Izo princip umožòuje
navázání kontaktu s klientem a zachycení jeho aktuální úrovnì.
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44 Napøíklad model „Øízená imaginace a hudba“ využívá pouze vážnou hudbu.



Level princip
Level princip vyjadøuje odlišnost mezi charakterem hudby a stavem klienta. Pøi muzi-
koterapii øízené podle level principu se zaèíná prostou písní pro upoutání zájmu klientù.
Poté se pokraèuje rytmickými melodiemi a pøejde se k hudbì zamìøené na emotivní
složku osobnosti (Linka, 1997, Mikula in Syøišťová a kol., 1982).

Princip aktuálnì sugestivní funkce hudby
Termín „aktuálnì sugestivní funkce hudby“ zavedl Ch. Schwabe (Linka, 1997). Sdì-
luje, že specifická hudba, zvláštì vnímání hudebních konfigurací, mùže vést k suges-
tivnì podmínìným zmìnám sebevnímání. Tato èasovì omezená zmìna stavu mùže
nastat jako sekundární a dodateèný jev pøi muzikoterapeutických procesech a ovlivnit
zamýšlený terapeutický cíl pozitivnì i negativnì (tamtéž).

9.2 TÓN A HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTØEDKY

Zvuk má ètyøi základní vlastnosti – barvu, sílu, výšku a délku, které se
v hudbì projevují jako hudební výrazové prostøedky – rytmus, melodie a harmonie.
Vztah rytmu, melodie a harmonie velmi názornì popisuje schéma M. Arnolda
a Luchsingera (inMátejová,Mašura, 1992). V každém okamžiku hry klienta je domi-
nantní nìkterý z hudebních výrazových prostøedkù. Jejich analýza umožòuje muzi-
koterapeutovi lépe porozumìt høe klienta.

9.2.1 BARVA ZVUKU

Podle odlišností v barvì poznáme zvuky rùzných hudebních nástrojù nebo hlasù lidí.
Pøíèina odlišné barvy zvuku byla zjištìna až na zaèátku 18. století. Je dána složením
a charakteristickým namícháním alikvótních tónù (øíká se jim také parciální, èástkové
neboli vyšší harmonické tóny). Laboratorní pokusy ukazují, že barva patøí k nejdùle-
žitìjším charakteristikám zvuku pro hudebnì neškoleného posluchaèe. Dítì se již bì-
hem prenatálního vývoje uèí rozlišovat jednotlivé hlasy a zvuky okolního svìta právì
podle jejich barvy.

Barva zvuku nepøedstavuje pouhou kombinaci alikvótních tónù. Z hudebního hle-
diska se týká také:

� pøedstavy zvuku pøed jeho zaznìním, tzv. vnitøní slyšení;
� nasazení a postupného zanikání zvuku;
� mírných odchylek ve výšce zvuku v dùsledku vibráta;
� èásteèného pøekrývání zvukù;
� technické zruènosti a stylu hry hráèe;
� rezonanèních schopností nástroje a okolního prostoru;
� zmìn v hlasitosti zvuku, které mìní zároveò i jeho barvu;
� harmonického kontextu (Bunt, 2002).
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Neobvyklé zvuky mohou podpoøit zájem a zvídavost klientù, zvláštì pokud je zvuk
spojen se zajímavým vzhledem hudebního nástroje. Zkušenost s rùznými zvukovými
barvami pomáhá rozvíjet schopnost sluchové diskriminace.

V otázce barvy zvuku existují individuální preference. Nìkteøí klienti jsou pøitaho-
váni barvou zvuku urèitého nástroje, a pokud mají v muzikoterapii možnost výbìru,
vracejí se opakovanì k tìmto nástrojùm nebo skupinám nástrojù. Muzikoterapeut má
v tìchto pøípadech možnost využít preference klienta k navázání bližšího kontaktu
s hudbou a prostøednictvím hudební zkušenosti posílit terapeutický vztah.

Urèité zvuky mohou u nìkterých klientù vyvolávat neèekané afektivní reakce
v pozitivním i negativním smìru. Výzkum ukazuje, že napø. smyècové nástroje doká-
žou pøíznivì ovlivnit stav deprimovaných klientù. Žesťové nástroje naopak nejsou
vhodné u úzkostlivých klientù a klientù senzibilních vùèi hluku.

9.2.2 SÍLA ZVUKU

Síla (intenzita) zvuku je fyzikálnì úzce spojena s energií zvukového zdroje. Èím vìtší
je síla zvuku, tím vìtší množství energie je tøeba vynaložit na jeho vytvoøení. Síla se
uvádí v decibelech (dB).

Práh slyšitelnosti je 0 dB, intenzita šepotu se pohybuje okolo 10 dB. Nepøíjemný
až bolestivý zaèíná být zvuk okolo 110 dB a práh bolesti je pøibližnì 130 dB v závis-
losti na výšce tónu (Michels, 2000).

Škodlivé úèinky má absolutní ticho i nadmìrný hluk, který poškozuje sluchové or-
gány. U lidí žijících v hluèném prostøedí se uvádí také vyšší poèet srdeèních infarktù,
neuróz, vìtší únava a vyèerpanost (Mátejová, Mašura, 1992). Absolutního ticha je
možné dosáhnout pouze v laboratorních podmínkách. Vyvolává senzorickou depri-
vaci a po delší dobì rùzné psychické poruchy (tamtéž). Podobné stavy mùže zpùsobit
také zvuková monotonie. Pro správnou èinnost centrální nervové soustavy je potøeb-
ný plynulý pøísun mìnících se akustických informací.

Zkušenost se sílou zvuku zahrnuje následující otázky:

� kolik síly musíme vynaložit, aby zvuk dosáhl požadované úrovnì;
� jaká je adekvátní hlasitost zvuku v závislosti na situaci;
� jak souvisí hlasitost produkovaného zvuku s naší energií (motorická kontrola

a energie potøebná k rozeznìní nástroje);
� jaké pocity vyvolávají v našem tìle silné a slabé zvuky;
� jak daleko se od nás nachází zdroj zvuku, kterým smìrem pøichází (Bunt, 2002).

Podobnì jako u barvy, existují také u síly zvuku odlišné osobní preference. Je obecnì
známo, že dynamika hudebního projevu úzce souvisí s temperamentem èlovìka

Hudba / 135

V muzikoterapii by mìli klienti dostat pøíležitost k vlastnímu výbìru hudebních
nástrojù, popø. hudebních nahrávek. Mají právo prozkoumávat a získávat nové
zkušenosti s množstvím rùznorodých zvukù.



a zpùsobem jeho emocionálního reagování (Bunt, 1991). Navíc existuje vztah s psy-
chopatologií èi charakterem postižení klienta. Napøíklad úzkostní klienti upøednost-
òují slabší zvuky, dìti s poruchami chování nebo hyperaktivitou zase naopak silnìjší
zvuky. Velmi specifické a pestré vjemové preference nacházíme u klientù s autis-
mem. U dìtí s vývojovým postižením se setkáváme s nižší schopností diferenciace
hlasitosti zvuku pøi jejich hudebním projevu.

Jak souvisí síla zvuku s našimi psychickými funkcemi? Zmìny v úrovni hlasitosti
mohou být použity jako prostøedek k získání nebo udržení pozornosti. Náhlý silný
zvuk mùže vyvolat úlek, kdežto slabý nìžný zvuk obvykle pomáhá vytvoøit pøíjem-
nou, bezpeènou a dùvìrnou atmosféru.

Nesmírnì dùležité je, jak jedinec nakládá pøi høe s tichem. Ticho dodává zvuku
strukturu, význam a vytváøí pro nìj prostor. V hudbì souvisí s pøedstavivostí, oèeká-
váním a s okamžikem pøekvapení: „Jaký bude další zvuk?“ V urèitém kontextu ticho
podporuje rùst úzkosti a strachu.

Analýza dynamiky hudebního projevu klienta mùže pomoci interpretovat jeho
emocionální stav. L. Bunt (2002) však doporuèuje pøi tìchto interpretacích urèitou
zdrženlivost, neboť hudba klienta je vždy urèována nejen jeho aktuálním stavem, ale
také kontextem situace a dalšími faktory, které nemusí být na první pohled zøejmé.
Napøíklad pro autistické dítì mùže znamenat silná hra snahu o únik z kontaktu s tera-
peutem, uvolnìní tenze, nervozitu, potøebu vyjádøit agresivní pocity a frustrace nebo
vyjádøení vnitøní síly.

Mnozí dospìlí mají vypìstované vnitøní zábrany k hlasitému projevu jako známce
nevhodného chování. Pøi práci s dìtmi mají èasto tendenci potlaèovat jejich pøiroze-
ný hlasitý projev. L. Bunt nabízí krátké zamyšlení: „Nepodporujeme však tím vznik
frustrací a nezvyšujeme tím pravdìpodobnost budoucího strachu a úzkosti z hlasitého
chování v dospìlosti? Bìžnì musím vysvìtlovat rodièùm, že je pøijatelné, aby jejich
dìti vydávaly hlasité zvuky v muzikoterapeutické místnosti“ (Bunt, 2002, s. 52).

Nìkteøí klienti se brání využívání širokého spektra rùznì hlasitých zvukù a prefe-
rují jednostrannì urèitou hladinu dynamiky, nezøídka v rozsahu jejích krajních pólù.
Výše citovaný autor nabízí následující kazuistiku.

Mike byl doporuèen na muzikoterapii kvùli èastým výbuchùm agresivity a destruktivnímu chování.
První hodiny terapie byla jeho hra velmi hlasitá. Jevil zájem o rytmické vzorce a pøesné imitativní
vsuvky. Zdál se pøekvapen, když muzikoterapeut zaèal podporovat tyto hlasité výbuchy ještì hla-
sitìjší hrou na klavír. Zatímco rostla chlapcova dùvìra v terapeuta a situaci, zaèal se zajímat o zvuky
opaèného dynamického pólu. Pøišel ke klavíru a požádal o tichou hudbu, u které v dalších hodinách
bìžnì pøedstíral spánek. Jakmile seMikovi podaøilo prozkoumat velmi hlasité i velmi tiché zvuky,
jeho zájem upoutalo spektrum støednì hlasitých zvukù. Svoboda ve vyjádøení širokého pásma hla-
sitosti umožnila chlapci propojení s konfliktními oblastmi jeho života a vedla k integraci a vyvážení
tìchto pocitù s ostatními aspekty jeho osobnosti (Bunt, 2002).

9.2.3 VÝŠKA TÓNÙ

Výšku (frekvenci tónù) charakterizuje kmitoèet, tj. poèet kmitù zvukové vlny za se-
kundu. Uvádí se v hertzech (Hz). Èím vyšší je výška zvuku, tím rychlejší je kmitoèet
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zvukové vlny. Bìžnì slyšíme zvuky v rozsahu 20 000–15 000 Hz. Rozsah horního
i spodního pásma diskriminace výšky tónu se mìní v souvislosti s vìkem. V tomto
smìru existují velké individuální rozdíly i mezi zdravou populací. K záznamu výšky
tónù se používá notace a další vizuální pomùcky (napø. pohyby rukou pro znázornìní
výšky tónù).

Vzdálenosti a pomìry mezi tóny jsou dané druhem ladìní. Každá kultura má svùj specifický sy-
stém ladìní. Napøíklad indický systém ladìní obsahuje 22 tónù, arabský dokonce 24 tónù. Evrop-
skému hudebnímu myšlení je vlastní temperované a starší pythagorejské ladìní s organizací tónù
do diatonických stupnic (mezi jednotlivými stupni jsou vzdálenosti celých tónù nebo pùltónù). Po-
kud zpíváme s klienty blues nebo jazzovou hudbu, používáme ve zpìvu frekventovanì tzv. blues
tercii, díky které získává skladba specifický charakter. Výška bluesové tercie se pohybuje v rozsa-
hu mezi malou a velkou tercií. Podobnì se tvoøí také další bluesové noty, vždy trochu „falešnì“.

Mnoho autorù se zabývalo vztahem výšky tónu k fyziologickým a psychickým reak-
cím. Podle Z. Mátejové a S. Mašury (1992), O. Skilleho a J. Alvin (in Skille, 1991)
obecnì platí, že vysoké tóny vyvolávají napìtí, kdežto nízké tóny uvolòují. Podobnì
reagují již kojenci na lidský hlas. Pøi poslechu vysokého, køiklavého hlasu se èasto
rozpláèou, zatímco støednì vysoký hlas (nejlépe ve frekvenèním rozsahu hlasu mat-
ky) je uklidòuje. Vyšší tóny nìkteøí klienti používají ke zvýšení stimulace.

9.2.4 DÉLKA TÓNÙ A TEMPO

Délka tónu se nejèastìji vyjadøuje rytmickou hodnotou zvuku amá úzký vztah k tempu
skladby. Dlouhé tóny vytváøejí dojem pomalého tempa a naopak. Tempo je málokdy
mechanicky pøesné. Pro drobné výkyvy v tempu hudby se používá termín agogika.
Italský pojem accelerando se vztahuje ke zrychlení tempa a ritardando k jeho zpo-
malení. V muzikoterapii mùže odrážet zrychlení a zpomalení tempa pøi improvizaci
zmìny fyziologických procesù nebo emocionálního stavu klientù.

Je zajímavé, že rozsah u nás preferovaného tempa pøi hudební improvizaci, podob-
nì jako vìtšina hudby v odlišných kulturách, se pohybuje v pásmu tempa srdeèního
tepu, které èiní pøibližnì 75–100 úderù za minutu. V tomto pásmu se vyskytuje také
nejvìtší pøesnost – lidé mají potíže udržet velmi rychlé nebo velmi pomalé tempo.
Podle L. Bunta (2002) usnadòuje toto fyziologické tempo skupinovou synchronizaci
pøi úvodních hudebních improvizacích (zejména nové skupiny).

S délkou not, tempem a rytmem hudby souvisí správné naèasování jednotlivých
zvukù a reakcí na hudbu. Monotónní zvuky s pøíliš dlouhou nebo krátkou rytmickou
hodnotou mohou vést ke ztrátì pozornosti. Hudba nesmí klienta zahltit ani deprivo-
vat jeho pozornost. Stejnì dùležité je trvání pøirozených pauz v hudbì. Ke správnému
naèasování délky not a pomlk využívají muzikoterapeuti svou intuici, pozorování
klienta a jeho reakcí na hudbu. Délka zvukù a tempo hry klienta mùže poskytnout
mnoho dùležitých informací o jeho percepèních funkcích a schopnosti sebevyjádøení.
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L. Bunt (2002, s. 59–60) popisuje kazuistiku desetiletého dìvèete s tìžkým komunikaèním posti-
žením: „Tato dívka mi jednou dala prospìšnou lekci o respektu k délce zvuku. Støídali jsme se ve
vokalizaci s doprovodem zvonkohry. Zahrál jsem krátkou sekvenci zvukù a ona odpovídala. Právì
jsem se chystal zaèít novou sekvenci, kdyžmì zastavila a ukázala spíše nazlobenì na svou zvonko-
hru, která ještì nedoznìla. Neslušnì jsem pøerušil to, co se snažila vyjádøit. Zvuky pro ni mìly plnou
hodnotu, jestliže dospìly ke svému pøirozenému konci.“

Nezbytnost pøizpùsobení tempa hudby fyziologickému tempu nebo motorickým
možnostem je zøejmé u klientù s pohybovým omezením. Napøíklad slouží-li hudba
k facilitaci chùze klientù s DMO na chodítku, musí být tempo hudby i fyzioterapeuta
v souladu s tempem klienta, jinak je jejich pùsobení kontraproduktivní a snižuje vý-
kon klienta. Také pøi instrumentálních aktivitách u tìchto klientùmusíme respektovat
možná omezení rychlosti jejich pohybù, které ovlivní výsledné tempo produkované
hudby.

9.2.5 RYTMUS

Rytmus (z øeckého rhythmos – poøádek, rytmus, takt, pravidelnost) se v hudbì mùže
vyskytovat samostatnì, bez doprovodu melodie a harmonie. V hudbì se lze setkat
s rozmanitými pøístupy ve využívání možností rytmu. Rùzné rytmické vzorce a struk-
tury patøí ke specifickým kulturním znakùm.

Z hudebního hlediska rytmus organizuje hudební materiál v èase. Podle J. V. Nazajkinského (in
Mátejová, Mašura, 1992) je rytmus zákonité rozdìlení rytmických jednotek v èase (rytmická pul-
zace) podøízené pravidelnému støídání funkènì diferencovaných, pøízvuèných a nepøízvuèných
dob (metrum), které se uskuteèòuje urèitou rychlostí (tempo). Pøízvuèné a nepøízvuèné doby po-
máhají rozlišit akcenty a pomlky.

Rytmus se projevuje v procesech hudební i nehudební povahy. Mùžeme ho pozo-
rovat napø. ve støídání roèních období, dne a noci, pohybu planet apod. Každý èlovìk
má svùj pøirozený biologický rytmus, který urèují fyzické a psychické vlastnosti orga-
nismu (pøedevším temperament) a základní pøedpoklady životního prostøedí èlovìka.
Na somatické úrovni lidského organismu se rytmus projevuje v èinnosti srdce (tep),
v dechových, spánkových a energetických cyklech, podobnì jako v cyklech pøíjmu
potravy nebo koncentraci pozornosti. Rytmem bunìk a dìjù uvnitø organismu se odli-
šuje nemocný èlovìk od zdravého, starý od mladého. Rytmus pøedstavuje základ
neuronální aktivity.

Na psychické úrovni jsou osobní rytmy pozorovatelné v chování a prožívání jedince,
v jeho denních návycích. Mozek a tìlo organizují tyto mentální, emocionální a fyzické
rytmy do signálù, které zobrazují náš celkový stav. Tyto signály se mùžeme nauèit
poznávat u sebe i ostatních. Rytmus v hudbì mùže pøirozenì pomoci podpoøit osobní
rytmy, schopnost uèit se, myslet a tvoøit.

Rytmus je v mnoha muzikoterapeutických modelech základním výrazovým pro-
støedkem kvùli své široké použitelnosti. Mùže se realizovat s minimálními nároky na
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technickou zruènost hráèe. Témìø každý èlovìk je schopen vytváøet hudbu s použi-
tím rytmických perkusivních nástrojù nebo vlastního tìla.

Vmuzikoterapii má rytmus centrální postavení také díky své schopnosti soustøedit
energii a vnést strukturu a øád (Gaston in Bunt, 1991). Rytmus pøi hudební improvizaci
klientù mùže být uspoøádaný a vnitønì organizovaný, nebo naopak nepravidelný,
chaotický, bez jasné struktury. Muzikoterapeut je trénován k tomu, aby dokázal za-
chytit zvuky, které klienti vytváøejí, a strukturovat je do koherentní hudební formy
(Bunt, 1991).

Rytmická složka hudby úzce souvisí s motorikou èlovìka, jeho jednáním i prožívá-
ním. Výrazné, akcentované nebo synkopické rytmy mají na èlovìka aktivizaèní
efekt. Aktivizaèní rytmy se vyvíjejí z nízkého napìtí k vysokému a vyvolávají chuť
k pohybu a tanci. Pøi spojení hudby s tìlesným pohybem (tancem) je dùležitá rytmická
pravidelnost a pøedvídatelnost hudby. Relaxaèní efekt mají pøedevším málo akcen-
tované rytmy s vázanými tóny (legato) v pomalém tempu. Rytmy vedoucí k pasivitì
smìøují od vysokého napìtí k nízkému. Typickým pøíkladem relaxaèních rytmù jsou
ukolébavky, jejichž rytmy na fyziologické úrovni evokují houpavé stereotypní pohyby.
Rytmy regulaèní se pohybují mezi póly vysokého i nízkého napìtí bez zvláštních
rozdílù.

Specifické využití má rytmus pøi motorické reedukaci u klientù s centrálními obrna-
mi, ADHD, mentální retardací (Kábele, 1992). Hudba a rytmicko-pohybová výchova
se používá také pro rozvoj øeèové produkce u mnoha typù narušené komunikaèní
schopnosti (Škodová, Jedlièka a kol., 2003).

9.2.6 MELODIE

Melodie v hudbì zvyšuje úèinky rytmu. Zatímco rytmus souvisí úzce s motorikou
a èasovou strukturou hudby, melodie má tìsné spojení s emocemi a dovoluje vyjádøit
široké spektrum pocitù (Mátejová, Mašura, 1992). Proto se nám èasto spontánnì vy-
bavují rùzné melodie podle momentálního psychického ladìní. Významnou hudební
formou, ve které se zrcadlí rùzné pøístupy k melodii, je píseò.

Z hudebního hlediska charakterizuje melodii frekvence (výška tónu), barva a intenzita. Melodická
dimenze hudby je realizována prostøednictvím tónù, které jsou organizovány do urèitého øádu podle
stupnic. Stupnice mohou mít rùzný poèet tónù, pentatonické obsahují pìt tónù, hexatonické šest,
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Rytmus v hudbì umožòuje synchronizaci rytmù klientù a jejich integraci do rytmù
okolí. Èlovìk má nevìdomý sklon porovnávat se s každou rytmickou strukturou,
kterou slyší. Pøevzetí rytmického vzorce od muzikoterapeuta úèinkuje podobnì,
jako by si èlovìk nasadil masku a jednal podle toho, co maska pøedstavuje (Máte-
jová, Mašura, 1992). Být zdravý z hudebnì-rytmické perspektivy znamená být
v harmonii se svými tìlesnými i psychickými rytmy, umìt se pøizpùsobit mìnícím
se rytmùm okolního svìta, ale také umìt si zachovat vlastní rytmus.



heptatonické sedm apod. V mimoevropských kulturách jsou používané stupnice, které neodpoví-
dají evropskému diatonickémumyšlení. Mezi stupnice s nejširším využitím se øadí pøedevším pen-
tatonika a její jednotlivé varianty.

Pomocí nástrojù ladìných do pentatonické stupnice (napø. xylofon, metalofon,
zvonkohra) lze snadno realizovat melodicko-improvizaèní èinnosti, neboť pentato-
nická stupnice neobsahuje tóny, které by navzájem neladily45. Mezi další stupnice
vhodné pro improvizaci patøí církevní stupnice (mody). Nazývají se øeckými názvy:
dórská, frygická, lýdická, mixolýdická, aiolská a lokrijská (Zenkl, 2000). Na klavíru
je hrajeme pouze na bílých klávesách. Všechny z uvedených stupnic osvobozují naše
vnímání od západního diatonického systému, od nezbytnosti vyhnout se „falešným“
notám a hledání známých melodií.

L. Bunt (2002) popisuje vývoj vnímání melodie a tonality u dìtí. Schopnost vytvá-
øet jednoduché melodické sekvence mají již dìti v kojeneckém vìku. Ve vìku pìti let
existuje podle nìkterých hudebnì-psychologických výzkumù (Zenatti in Bunt, 2002)
nevyhranìnost mezi tonalitou a atonalitou. Po šestém roce se vyhraòuje vnímání to-
nality. V západní kultuøe tonalita odpovídá durovému amollovému diatonickému sy-
stému. Ve vìku 12–13 let se dospívající jedinci zaèínají zajímat opìt více o atonalitu,
což mùže souviset se zmìnami v psychickém vývoji.

V muzikoterapii mùžeme využít intervaly, které se velmi èasto vyskytují v bìžné
mluvì dìtí. Napøíklad univerzální interval sestupná malá tercie (G–E) slouží pro
upoutání pozornosti a k oslovení matky u malých dìtí (zvolání „mami!“). V dìtských
hrách se objevuje frekventovanì postup G–E–A–G–P. Nordoff a C. Robbins (2003)
jej nazývají dìtským nápìvem a používá se k oslovení nebo volání v muzikoterapeu-
tických hrách.

Podle J. Guilhota, J. Josta a L. Garniera (in Mátejová, Mašura, 1992) jsou pro tera-
peutickou práci nejvhodnìjší hudební díla, která obsahují jedinou melodickou linku
a rozvíjejí dobøe vymezenou afektivní tonalitu. Lidé s psychickým nebo mentálním
postižením dokážou snadnìji vnímat a rozumìt takové hudbì než hudbì, která je me-
lodicky a harmonicky komplikovaná.

9.2.7 HARMONIE

Hudební harmonie souvisí se vzájemnou organizací dvou a více melodií nebo samot-
ných tónù ve stejném okamžiku. Pro klienta mùže být užiteèným úkolem nauèit se
vnímat svou melodii nebo svùj tón ve struktuøe spoleènì s jinými melodiemi a tóny.
Princip hudební harmonie nás uèí, že nic není zcela izolované a že mùžeme být (znít)
ve vzájemném souladu nebo nesouladu s druhými lidmi. Harmonie je nejsložitìjším
hudebním elementem. Proto se pøi aktivní muzikoterapii s hudebnì neškolenými lid-
mi využívají obvykle pouze nejjednodušší zpùsoby práce s harmonií.

Elementární formu souzvuku pøedstavuje souèasné znìní dvou tónù. Z hlediska libo-
zvuènosti tento souzvuk chápeme jako konsonanci nebo disonanci. Konsonance je
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libozvuèný souzvuk, který v hudbì uvolòuje napìtí. Disonance pøedstavuje souzvuk
nelibozvuèný a vyvolává napìtí (Zenkl, 2000). V souèasné evropské hudbì najdeme
mnohem více intervalù považovaných za konsonantní, než tomu bylo v døívìjších do-
bách.

Muzikoterapeut obvykle pozornì sleduje, jak klient organizuje tóny. Pøi skupinové
improvizaci se v harmonické dimenzi mùže zrcadlit, zda a jakým zpùsobem chce být
klient ve skupinì s ostatními. Muzikoterapeut však musí respektovat, že každý èlo-
vìk mùže vnímat konsonanci a disonanci odlišnì.

Názory na konsonantnost a disonantnost jednotlivých intervalù semìnily v prùbìhu vývoje hudby.
Percepce intervalù jako konsonantních nebo disonantních závisí také na kulturním zázemí, hudební
zkušenosti a individuální hudební percepci každého èlovìka. K. Stumpf (in Poledòák, 1984) urèoval
stupeò konsonantnosti podle toho, jak jsou dva tóny blízko sebe v øadì alikvótních tónù.

Složitìjší formu souzvuku tøí a více tónù oznaèujeme jako akord. Dimenze har-
monie se podle R. Luchsingera a G. E. Arnolda (Mátejová,Mašura, 1992) dìlí na sled
akordù (harmonická progrese), strukturu akordù (tónorod a obrat akordù) a funkci
akordù. Jednotlivé harmonické funkce se oznaèují podle vztahu k základnímu akordu
(tónika). Nejdùležitìjšími funkcemi v evropské hudbì, tzv. kadence, je:

� tónika – znaèka T, první stupeò tóniny;
� subdominanta – znaèka S, ètvrtý stupeò tóniny;
� dominanta – znaèka D, pátý stupeò tóniny.

Napøíklad v tóninì C dur bude tónikou akord C dur (tóny c-e-g), subdominantou
akord F dur (f-a-c) a dominantou akord G dur (g-h-d).

Pro souèasné evropské hudební myšlení je typická heterofonie – práce s více me-
lodickými linkami, které se z harmonického hlediska øídí principy funkèní harmonie
a tonálních modulací. Pro aktivní muzikoterapii s hudebnì neškolenými klienty má
však obecné využití pouze heterofonie založená na nejjednodušších funkèních vzta-
zích, napø. støídání tóniky a dominanty, popø. subdominanty, støídání tóniky a II. stupnì
atd. Mezi další jednoduché pøíklady práce s harmonií patøí:

� vytváøení harmonických souzvukù v intervalech kvinty (popø. také tercie) a zdvo-
jování oktáv; pokud se vyskytují jiné intervaly, jsou rozvádìny do základních kon-
sonancí, které odpovídají poèátku øady alikvótních tónù;

� drone (stálý basový tón), na jehož podkladì se odvíjí melodie;
� 12taktové blues – tradièní hudební forma využívaná pro improvizaci hudebníkù;

obsahuje jednoduchou harmonickou progresi kadenèních funkcí;
� harmonie není jasnì diferencovaná, dochází k náhodným souzvukùm.
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9.3 TEORIE TERAPEUTICKÉHO PÙSOBENÍ HUDBY

V první kapitole jsme naznaèili, že bìhem muzikoterapeutického procesu si
klient vytváøí vztah k hudbì a terapeutovi. V každém z tìchto dvou vztahù probíhají
specifické procesy, které mohou mít terapeutickou hodnotu. V této kapitole se bude-
me blíže vìnovat terapeutickým zmìnám a procesùm, které probíhají ve vztahu hud-
ba – klient.

Aèkoliv první pokusy o zkoumání terapeutických úèinkù hudby bychom mohli
sledovat minimálnì od dob renesance, skuteèné kontrolované výzkumy, se kterými
mùžeme v dnešní muzikoterapii pracovat, datujeme teprve od 20. století. Zpøesnìní
poznatkù o úèincích hudby na lidský organismus umožnil rozvoj nìkterých vìdec-
kých a technických oborù a vytvoøení moderní výzkumné metodologie.

V této publikaci uvádíme dvì pomìrnì známé klasifikace. První z nich je klasifikace
W. Searse a E. T. Gastona (in Sears, 1968). Tito ameriètí muzikoterapeuti rozlišují
tøi druhy terapeutické zkušenosti s hudbou:

� zkušenost uvnitø struktury;
� zkušenost v organizaci osobnosti;
� zkušenost ve vztazích k ostatním.

Jednotlivé druhy terapeutické zkušenosti s hudbou bychom struènì mohli charakteri-
zovat takto:

� Zkušenost uvnitø struktury: odkazuje k rozvoji vnímání okolního prostøedí,
èasu, posloupnosti, ke zlepšení senzomotorických funkcí, zmìnám v chování, ve
fyziologických a psychologických reakcích na hudbu.

� Zkušenost v organizaci osobnosti: týká se zmìn v osobních postojích, zájmech
a hodnotách. Na úrovni organizace osobnosti mùže být hudba použita k sebevyjád-
øení, podpoøe sebevìdomí, zprostøedkování pozitivních zkušeností, ocenìní vlast-
ní osobnosti a dalším terapeutickým zámìrùm.

� Zkušenost ve vztazích k ostatním: tyto druhy zkušeností získáváme pøi práci ve
skupinì. Hudba pomáhá rozvíjet sociální chování, vnímání a uvìdomování si dru-
hých, nacvièovat rùzné role skupinového chování, komunikaci s druhými lidmi
apod. (tamtéž)

Autorem druhé klasifikace je K. Bruscia (1998), který ji uvádí pod názvem šest dyna-
mických modelù hudební zkušenosti. Pro její obsáhlost jsme ji zaøadili do pøílohy J.
Další text bude vìnován pøedstavení nìkterých moderních koncepcí terapeutického
pùsobení hudby na èlovìka.
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Pro vysvìtlení terapeutických úèinkù hudby bychom v souèasné dobì našli více
teoretických koncepcí, napø. koncepce neurofyziologické, psychologické, ling-
vistické. Velké množství tìchto teorií vytváøí potøebu systematické klasifikace.

Viléma Novotná (vnovotna@email.cz) [596927]



9.3.1 ZPÙSOBY A FUNKCE SLYŠENÍ

Východiskem k pochopení, jak hudba pùsobí na èlovìka, je porozumìní teorii slu-
chové percepce. Schopnost slyšení lze definovat jako vnímání akustických jevù
v rozmezí pøibližnì 16–20 000 Hz, pøièemž vìtšina bìžné populace dokáže vnímat
zvuky pouze v rozmezí 40–16 000 Hz. S pøibývajícím vìkem se toto rozmezí ještì
více zužuje. Zvuky nad hranicí slyšitelnou prostøednictvím sluchu a pod ní se nazývají
ultrazvuk a infrazvuk. Lidský organismus je vnímá jako vibrace.

Podle O. Skilleho (Duel, 2005) existuje pìt zpùsobù, kterými lidský organismus
vnímá pulzace ve sluchovém frekvenèním rozsahu. Kromì známého slyšení pro-
støednictvím uší existují další ètyøi zpùsoby vnímání zvuku. Pro tyto pøídavné zpùso-
by byl zaveden termín taktilní zvuk (tamtéž).

Slyšení pøenosem ve vzduchu: pro bìžné vnímání akustické energie používáme pøe-
vážnì naše uši. Mechanismus slyšení je jednoduchý: vibrující molekuly vzduchu
vstupují do ušního kanálu a vytváøejí tlakové vlny na bubínek. Energie tìchto vln je
pøenesena do kochleárního aparátu pomocí tøí vnitøních ušních kùstek (kladívko,
tømínek, kovadlinka). Kochlea je citlivé ústrojí naplnìné kapalinou s ciliárními vlák-
ny. Zde se mechanická energie mìní na nervový impulz (Mátejová, Mašura, 1992).

Kinestetické vnímání vibrací: velmi nízké vibrace (pøicházejí do našeho organismu
od zemì) vnímáme prostøednictvím nervových zakonèení ve svalové hmotì. Tyto
vibrace vznikají napø. pøi pohybu velmi tìžkých tìles v naší blízkosti.

Haptické vnímání vibrací: nízké vibrace stimulují také nervová zakonèení v klou-
bech kostí a hlubokých tkáních.

Taktilní vnímání vibrací: pokud zvukové vibrace stimulují nervová zakonèení ulo-
žená pod vnìjším povrchem pokožky, vnímáme tento zpùsob taktilní stimulace dote-
kem. Taktilní vnímání si uvìdomujeme pøedevším pøi poslechu velmi hlasité hudby
nebo zvukù. Také je znají hráèi na hudební nástroje. Vnímají zvuk díky doteku
s nástrojem.

Vnímání prostøednictvím kostních spojení: kochleární aparát, který pøemìòuje
mechanické tlakové vlny akustické energie do nervových impulzù, je bezpeènì uložen
v lebeèní kosti. Kostní ochrana kochleárního aparátu zprostøedkovává sekundární
zpùsob vnímání zvuku pøicházejícího do kochley, a to pøímo pøes tkáò lebeèní kosti.

Uvedené informace doplòují další studie. Teirichi D. Katz a G. Révész (inWigram, 1996) uvádìjí,
že èlovìk slyší celým tìlem. Neslyšící lidé podle uvedených autorù pociťují vibrace tónù rùznou
intenzitou v rùzných èástech tìla.

Teorie funkce slyšení rozpracoval francouzský lékaø a ušní specialista Alfred
Tomatis (Sollier, 2004). Jeho závìry mají pro muzikoterapii nemalý význam. Podle
A. Tomatise má sluchový aparát tøi hlavní funkce. První z nich je dodávat lidskému
organismu energii, což se dìje dráždìním vláskových bunìk ve vnitøním uchu. A. To-
matis zjistil, že nìkteré zvuky energeticky nabíjí, zatímco jiné vybíjí. Výborných vý-
sledkù pøi terapii dosáhl s nahrávkami gregoriánského chorálu a Mozartovy hudby.
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Druhou funkcí ucha je orientace v oblasti rovnováhy a pozice tìla, kterou zajišťuje
statokinetické ústrojí uložené ve vnitøním uchu. Teprve tøetí funkcí ucha je podle
A. Tomatise schopnost slyšení.

9.3.2 HUDBA A FYZIOLOGICKÉ PROCESY

K tomuto tématu existuje patrnì nejrozsáhlejší databáze teorií a výzkumù, neboť
úèinky hudby na fyziologii lidského organismu se zabývaly již nejstarší výzkumy
v oboru muzikoterapie.

Rytmická synchronizace
P. Nordoff a C. Robbins (in Muzikoterapeutické centrum Nordoff-Robbins, 2004)
upozoròují na podobnosti mezi vlastnostmi hudebních elementù (rytmus, melodie,
harmonie) a fyziologickými procesy, které se v lidském organismu projevují rytmic-
kou periodicitou. Podle mnoha autorù je možná synchronizace fyziologických reakcí
organismu s rytmem a tempem hudby, jakmùžeme pozorovat na zmìnách v záznamu
EKG. Tato skuteènost je velmi dobøe dokumentována experimenty, které provìøovaly
vliv hudby na èinnost srdce, respiraci (Hass a kol. in Saperston, West, Wigram, 2000)
a mozkové biorytmy (viz dále).

Z rytmické synchronizace vychází také specifická technika, kterou popsali E. Gross-
mann (Grossman a kol., 2001) a M. Schein (Schein a kol., 2001). Klienti s vysokým
krevním tlakem jsou pøi ní vedeni k pomalým a pravidelným dechovým vzorcùm,
které jsou synchronizovány s rytmem a tempem poslouchané hudby. Vysoký krevní
tlak se v dùsledku zpomalení dechové aktivity sníží. Synchronizace hudby, dechu
a dalších fyziologických procesù, které již nelze vìdomì ovládat, v této technice
umožòuje uvolnìní hypertenze, posílení respiraèních svalù, prevenci pneumonie
a usnadnìní øeèi u klientù s roztroušenou sklerózou (Wiens a kol., 1999).

Vliv hudby na biochemické procesy
Hudba pùsobí na metabolismus a ovlivòuje všechny buòky v našem tìle. Bunìèné
membrány se chovají podobnì jako kmitavé obvody. Vlastní kmitoèty membrán leží
v rozsahu akustického pásma. Jestliže buòku ovlivníme zvukem tohoto kmitoètu, do-
jde k prudké zmìnì koncentrace iontù vápníku, které jsou velmi dùležitým regulaè-
ním prvkem bunìèné látkové výmìny (Linka, 1997).

Hudba vyvolává uvolnìní neurotransmiterù a hormonù (Kumar a kol., 1999).
Studie u klientù s Alzheimerovou chorobou zjistily, že zvýšená hladina melatoninu46
po muzikoterapeutických jednotkách pøispívá k uvolnìnému stavu klientù a klidné
náladì (tamtéž). Vhodnì vybraná hudba snižuje hladinu stresových hormonù (korti-
zonù a adrenokortikotropních hormonù).

Podobným zpùsobem hudba ovlivòuje také imunitu lidského organismu. Podle vý-
zkumù dochází po aplikaci muzikoterapie ke zvýšené hladinì imunoglobulinu A
(Burns a kol., 2001) a zvýšení poètu a aktivity bílých krvinek. U skupinového bubno-
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vání byl zjištìn zvláštní vliv na modulaci neuroendokrinních a neuroimunních para-
metrù (Bittman a kol., 2001), který se projevuje snížením úrovnì kortizolu, zvýšením
poètu bílých krvinek a lymfatické aktivity.

Anxioalgolytická hudba
Již byly uvedeny terapeutické kvality tzv. anxioalgolytické hudby. Jejich zásluhou
klient dokáže zmírnit vnímání bolesti a úzkosti. Pøedpokladem tohoto jevu je schop-
nost zamìøit pozornost na hudbu nebo hudební aktivity více než na bolest. Z neurolo-
gických struktur mají v tomto procesu významnou úlohu podkorové oblasti, zejména
retikulární formace. Pro zvládání bolesti je dále dùležitá také afektivní dimenze hudby
(limbický systém), vlivy prostøedí, vzpomínky a døívìjší zkušenosti klienta. Mezi hu-
debními parametry, které by mìla splòovat anxioalgolytická hudba, se uvádìjí malé
zmìny dynamiky, plynulý rytmus a žádné nebo malé kontrasty. Dùležité je pøede-
vším tempo a pulzace skladby, která by mìla odpovídat srdeèní aktivitì v rozsahu
50–70 úderù za minutu (Sprintge, Droh in Skille, 1991).

J. Standley (in Aldridge, 2001) uvádí, že využití anxioalgolytické hudby je úèin-
nìjší:

� u chronické nebo mírné bolesti než u tìžce bolestivých stavù;
� u žen ve srovnání s muži a u dìtí ve srovnání s dospìlými;
� pøi použití živì hrané hudby než pøi použití hudebních nahrávek.

Muzikoterapeutický a lékaøský výzkum popisuje vliv hudby na fyziologické procesy,
tj. mozkovou èinnost, metabolismus, pulz, tìlesnou teplotu, frekvenci a hloubku
dýchání, svalový tonus nebo galvanický odpor kùže. Souèasnì je patrná snaha o roz-
poznání hudebních parametrù (tempo, dynamika, kontrasty) a dalších podmínek,
díky nimž je možné pøedvídat úèinky hudby. Vliv hudby na fyziologické procesy je
popisován ve dvou základních smìrech – hudba pùsobí aktivizaènì (stimulaènì)
nebo relaxaènì (sedativnì).

9.3.3 HUDBA A STRUKTURA

Hudbamá strukturální kvality – každý hudební projevmusí alespoò vminimální míøe
respektovat požadavky rytmu, melodie, tempa, dynamiky a harmonie. Cílem muzi-
koterapie je posun od neuspoøádaného, náhodného vyjadøování k organizované,
smysluplné a vyvážené struktuøe.

Podøízenost hudby v èase vyžaduje od hráèe strukturovat své chování krok za kro-
kem. Protože hudba probíhá v èase kontinuálnì, vyžaduje od jednotlivce neustálé re-
akce, které je možné bezprostøednì sledovat (Sears, Gaston in Sears, 1968). Hudba
aktivuje percepèní a motorické funkce. Strukturální vlastnosti hudby pomáhají pøi re-
edukaci tìchto funkcí (napø. rytmus poskytuje strukturu pro motorickou akci). Aktivní
hudební èinnosti vyžadují spoleèné zapojení percepèních i motorických funkcí, èímž
podporují senzorickou integraci. Úroveò reakcí klienta je posuzována z hlediska kon-
textu hudební situace.
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Hudební struktura má dále vliv na kognitivní výkony jedince. Hudba dokáže
usnadnit orientaci a porozumìt posloupnosti dìje. Díky úzkému vztahu s emocemi
(limbický systém) ovlivòuje pozitivnì pamìť. Spojení textu s rytmem, melodií a har-
monií podporuje multisenzoriální kódování dat, zlepšuje schopnost vštípení a vyba-
vení informací.

Hudební parametry a celková struktura hudby mohou regulovat pozornost. Kon-
centrace pozornosti souvisí s neurologickým systémem aktivace a inhibice. Hudba
vytváøí pøíjemný kontext pro opakování. Støídání refrénu a slok dodává písním mož-
nost pøedstavit nový textový a hudební materiál i opakování dùležitých míst, aniž by
došlo k únavì kvùli monotónnosti nebo tìžké pøedvídatelnosti dalšího prùbìhu sklad-
by. S. B. Hanser (1987) v této souvislosti vyzdvihuje pøednosti rondové formy.

Monotónnost hudby (nemìnná struktura) vede pøi poslechu k inhibici a snížení pozornosti. Jestliže
je však v hudbì prezentováno pøíliš mnoho nových podnìtù nebo nejsou smysluplnì organizovány
(neuspoøádaná struktura), dostaví se stejný výsledek – inhibice a snížená pozornost. Tyto neurolo-
gické poznatky odkazují k otupujícímu vlivu senzorické deprivace, monotonie i chaosu na naši po-
zornost. Optimální je vyváženost mezi novými podnìty a již známými podnìty a jejich smysluplné
uspoøádání.

9.3.4 HUDBA JAKO METAFORA

Muzikoterapie se odehrává v hudebním kontextu. Aèkoliv mùžeme také pozorovat,
jak se klient projevuje v nehudebních situacích, hlavní èást práce muzikoterapeuta
probíhá v hudební rovinì. Muzikoterapie je založena na zjištìní, že hudební a nehu-
dební chování spolu úzce souvisejí.

Hudba jako zkratka
Zvláštností hudby je ve srovnání s verbálními terapeutickými postupy její zkratkovi-
tost. Umožòuje snadnìji proniknout systém obran vytvoøených na psychické úrovni
a bezpeèným zpùsobem vyjádøit nìkteré dùležité aspekty vnitøního svìta jedince.
Jako neverbální vyjadøovací prostøedek je, podobnì jako sny nebo jiné neverbální vý-
razové prostøedky, pøístupnìjší nevìdomým obsahùm naší mysli, vyvolává asociace
a vzpomínky. Tyto vlastnosti hudby jsou vysvìtlovány na základì dominance a specia-
lizace mozkových hemisfér, a to zvláštì pravé mozkové hemisféry. Ta øídí procesy
umìlecké povahy a vyšší emotivity, je centrem imaginace, celostního a intuitivního
myšlení (Mátejová, Mašura, 1992). Tabulka 2 znázoròuje základní rozdíly ve funkcích
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Hudební chování klienta a produkty hudebních èinností mohou poukázat na ty-
pické vzorce klientova chování, myšlení, vztahování se k okolí a druhým lidem,
ale také na jeho aktuální prožívání. Intervencí v hudební rovinì lze dosáhnout trva-
lých zmìn v osobnosti èlovìka nebo ovlivnìní urèitých symptomù. Zmìny v hudbì
klienta se takto stávají metaforou odkazující na nehudební dìje a zmìny v jeho
životì. Tyto procesy vysvìtluje tzv. teorie analogie (Smeijsters, 2007).



levé a pravé hemisféry. Porozumìní funkcím pravé hemisféry nám pomùže uvìdomit
si, proè je hudební vnímání popisováno jako archetypální, komplexní, holistické.

Tab. 2 Funkce levé a pravé hemisféry

Levá hemisféra Pravá hemisféra

Lineární (kauzální) zpracovávání informací Holistický zpùsob zpracovávání informací

Symbolické myšlení Konkrétní myšlení

Logika Intuice

Verbální Neverbální

Orientovaná na realitu Upøednostòuje fantazii

Hudební vnímání souvisí s ontogeneticky staršími strukturami mozku, tj. obchází neo-
kortex. Na podkorové úrovni má hudební vnímání a myšlení velmi úzké spojení
s limbickým systémem, který øídí naše emoce. V dùsledku této vlastnosti je hudba
náladotvorná – dokáže ovlivnit chování jednotlivcù i celých skupin (Linka, 1997).
Emocionální náboj hudby mùže také aktivovat døívìjší emoèní zážitky. S cílenou ab-
reakcí se pracuje napø. v reaktivní muzikoterapii, která spoèívá v reprodukci nebo
znovuprožití patogenních emoèních zážitkù (traumata, konflikty) s odpovídajícím ci-
tovým doprovodem. V rámci terapeutického vztahu umožòuje tato abreakce uvolnìní
emoèní tenze (Kratochvíl, 2005).

Porozumìní metaforickému vyjádøení
Používáme-li v terapii hudbu jako prostøedek k vyjádøení, mìli bychom také rozumìt
tomu, co hudba klienta vyjadøuje. Jedinì tak na ni lze správnì reagovat a naèasovat
terapeutickou intervenci. Porozumìní tomu, co klient v hudbì vyjadøuje, pomáhají:

� terapeutické koncepce a výzkumy;
� vlastní intuice muzikoterapeuta.

Muzikoterapeutické a hudebnì-psychologické výzkumy se snažily najít zobecnitelné
vztahy mezi jednotlivými komponenty improvizované nebo poslouchané hudby
(napø. tempo, zmìny v dynamice, melodické ozdoby, rytmické vzorce) a aktuálními
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Hudba pøináší do terapie kvality, které jsou ve verbálnì orientovaných terapeutic-
kých smìrech využívány v omezenìjší míøe. Muzikoterapie smìøuje ke kom-
plexnosti a celistvosti tím, že aktivuje lidský organismus jako celek, ve všech
jeho dimenzích. Spojuje verbální a neverbální formy terapeutického pùsobení.
Vyžaduje reakce na volní, emocionální, percepèní, kognitivní i tìlesné úrovni
organismu. Protože hudební projev vychází z hlubších vrstev osobnosti, bývá
popisován jako autentiètìjší a zahuštìnìjší ve srovnání s verbálním projevem.



psychickými procesy, které v klientovi probíhají (napø. tenze, uspokojení, radost)
(viz Bunt, 1991). Interpretace tìchto vztahù jsou však závislé na teoretických kon-
cepcích, podle kterých terapeut pracuje. Teoretický rámec urèuje také to, èeho si tera-
peut na hudbì klienta bude všímat a s èím bude dále pracovat (napø. zamìøí se na
vnìjší pozorovatelné hudební chování klienta, nebo naopak na pocity a nevìdomé
konflikty, které toto chování vyvolávají).

Terapeut se snaží porozumìt klientovi také na základì vlastních pocitù, které
v nìm hudba a hudební chování klienta vyvolává. Dùležitým momentem jsou podle
psychodynamickýchmodelù interpretace, na kterých semùže podílet terapeut i klient
(viz také pojednání o hudební improvizaci v 12. kapitole).

9.3.5 HUDBA JAKO PROSTØEDEK KOMUNIKACE

Osobní rùst a vývoj se dìje prostøednictvím smysluplných interakcí a socializace.
Hudební komunikace je pøirovnávána k preverbální komunikaci – umožòuje sebe-
vyjádøení také klientùm, kteøí se nemohou vyjadøovat verbálnì. E. T. Gaston (1968)
definuje potøebu pro sebevyjadøování a kontakt s umìleckými prostøedky jako fyzio-
logickou souèást našeho celkového zdraví.

Teoretický základ pro porozumìní preverbální komunikaci a raným formám sociál-
ní zkušenosti poskytly studie o formách interakce mezi novorozenci a jejich matkami.
Pozorování za posledních 30 let výraznì zmìnilo pohled na schopnosti novorozencù
pro ranou komunikaci47.

Reciproèní komunikaci s okolím používají novorozenci již bìhem prvních mìsícù
(Stern a kol. in Sarris Ruten, 2005, Bunt, 2002). Pøirozená komunikace mezi matkou
a dítìtem obnáší radostné interakce, které pøedstavují dobøe naèasované, reciproèní
a rytmicky koordinované vzorce. Nìkteøí autoøi tyto vzorce pøirovnávají k hudebnímu
pøedstavení (Schwaiblmair, 2005). Oba partneøi komunikace jsou velmi senzitivní
k naèasování a kvalitì emocionálních signálù.

Bylo prokázáno, že bìhem tohoto typu konverzace na preverbální úrovni sdílejí
matka a dítì pulz komunikace a uzpùsobují rytmické a melodické vzorce øeèi a komu-
nikaèní gesta. Dítì se pohybuje synchronnì s opakujícími se strukturami øeèi dospìlé-
ho. Tento fenomén je známý jako interakèní synchronie (Rutten, 2005). Uspokojivá
komunikace zahrnuje emocionální informace pøenášené díky kvalitì hlasu regulova-
nými elementy výšky (frekvence) a dynamikou projevu.

Interakèní synchronii podrobnì zkoumal W. Condon (in Moreno, 2005) na mikro-
pohybech dospìlých osob bìhem rozhovoru. Zjistil pøitom, že „pokud naslouchající
vìnuje plnou pozornost tomu, co øíká druhá strana, pohybuje se v synchronním rytmu
s mluvèím“ (tamtéž, s. 17). J. L. Moreno oznaèuje tento proces za rytmický konver-
zaèní tanec, jistou formu rytmické souèinnosti neboli spoleèný pulz, který mùže
vzniknout mezi objekty vibrujícími v tìsné vzájemné blízkosti (tamtéž). Úèinná ko-
munikace souvisí s rytmickým spojením. Tohoto závìru se v muzikoterapii velmi
èasto užívá pro výbìr hudby a správné naèasování intervencí terapeuta.
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47 Vùdèími reprezentanty tøí odlišných pøístupù výzkumu rané komunikace, které používají hudební terminologii
k popisu svých závìrù, se stali Mechthild a H. Papousek, L. W. Stern a C. Trevarthen (Schwaiblmair, 2005).
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Interakèní synchronie je základem pro další rozvoj komunikace. Podle L. W. Sterna
dochází bìhem prvních let vývoje k vytvoøení pìti základních interakèních struktur,
jejichž variace umožòují jakýkoliv komunikaèní proces. Jedná se o tyto interakèní
struktury: naladìní, støídání, výmìna, hra/dialog a úloha/téma (in Rutten, 2005). Ana-
logicky se tyto struktury vyskytují také v hudební komunikaci. Význam raných ko-
munikaèních procesù umocòuje zjištìní, že v pøípadì narušení komunikace mezi
matkou a novorozencem, napø. z dùvodu postnatální deprese matky, se mùže u dítìte
rozvinout sebestøedné nebo odtažité chování a mohou vzniknout potíže na sociální,
emocionální, kognitivní nebo percepèní úrovni.

9.3.6 HUDBA A SPIRITUÁLNÍ ZKUŠENOSTI

Hudba, terapie a spiritualita jsou odedávna neodluèitelnì spojené. Už v šamanských
kulturách byly léèebné a kultovní obøady znaènì ritualizované a vždy zahrnovaly
hudbu. Ve vìtšinì náboženství a spirituálních systémù je kladen velký dùraz na sku-
pinové hudební aktivity. Napøíklad v bahá’í spisech najdeme tento citát: „Hudba
a zpìv jsou spirituální potravou pro srdce i duši èlovìka“ (Abdu’l-Bahá, 1976,
s. 378). Podobné odkazy, které se týkají spirituálních úèinkù hudby na èlovìka, naj-
deme také ve spisech mnoha jiných náboženství.

Ani zmoderní psychoterapie se spirituální rozmìr zcela neztratil, ale vymezil se do
pojmù, jako je seberealizace, sebeaktualizace (Rogers in Kratochvíl, 2002), sebepøe-
sah (Frankl in Lukasová, 1997) nebo transpersonální zkušenost (Grof, 1999). Tyto
pojmy jsou souèástí teorie nìkterých psychoterapeutických systémù, napø. logoterapie
(Frankl), existencionální, pozitivní (Peseschkian) nebo humanistické psychoterapie
(Rogers).

V souèasné muzikoterapii se pomìrnì èasto setkáváme s terapeutickými koncep-
cemi a výzkumy, které pracují se zmìnìnými stavy vìdomí48, a to i pøesto, že na vy-
užívání zmìnìných stavù vìdomí v terapii panují velmi kontroverzní názory. Tento
fenomén je známý z transpersonální psychologie, která chápe spiritualitu ve smyslu
náboženských a filozofických diskurzù pøedindustriálních kultur (Grof, 1999). Feno-
mén zmìnìných stavù vìdomí nacházíme také v pozdìjších kulturách a spirituálních
systémech na celém svìtì.

Již samotný pojem zmìnìné stavy vìdomí je znaènì problematický, neboť kritéria
jeho rozlišení zahrnují pøíliš širokou škálu rùzných stavù vìdomí a poukazují spíše na
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Cílemmuzikoterapie je reaktivovat systémy, které bìhem raného života jako první
vytváøejí pocity bezpeèí a dùvìry, a navodit emocionální stabilitu. Díky hudbì se
mùže muzikoterapeut setkat s klientem na primárních úrovních, které pøedcházely
slovùm.

48 Osobité terapeutickémodely využívající hudbu k navození zmìnìných stavù vìdomí pøedstavuje „Øízená imagi-
nace a hudba“ (H. L. Bonny), „Holotropní terapie“ (S. Grof) nebo „Binaurální pulzace“, která vychází z poslechu
hudby a zvukù s fázovými posuny.



symptomy než na kvalitu obsahu prožívání. Mohou zahrnovat stavy patologie i zku-
šenosti cenné pro rozvoj duševního zdraví, vnitøních postojù a hodnot jedince. Z per-
spektivy muzikoterapie vyhovuje spíše pojem vrcholné zážitky (Peak Experience)
Abrahama Maslowa (in Atkinson, 2003). Tento pojem je však ménì známý, proto se
pøidržíme tradièního oznaèení zmìnìné stavy vìdomí.

Moderní neurofyziologie vysvìtluje zmìnìné stavy vìdomí z hlediska mozkové-
ho elektromagnetického vlnìní. Elektromagnetické vlny vysílané mozkem pokrý-
vají spektrum vymezené pøibližnì od 0,5–40 Hz. Toto spektrum se dále dìlí na ètyøi
èásti (hladiny): beta, alfa, theta a delta. Poslechem vhodné hudby lze vyvolat mozko-
vé vlnìní odpovídající jednotlivým frekvenèním pásmùm.

Frekvence beta (13–40 Hz)
Výskyt: po vìtšinu bdìlého stavu.
Charakteristika: spojeny se stavy vrcholné koncentrace, zvýšené bdìlosti a vizuální aktivity (In-
telegen, 2005). V rozmezí maximálních frekvencí (pøes 30 Hz) se nacházejí pocity podráždìní, ag-
rese, vztek, strach, stres.

Frekvence alfa (8–13 Hz)
Výskyt: uvolnìný, ale soustøedìný stav, relaxace.
Charakteristika: zvýšení kreativity, elektromagnetická harmonizace pravé a levé hemisféry –
efekt tzv. jednotného mozku (one brain). V tomto stavu jsou nejproduktivnìjší procesy myšlení
a uèení. Informace, které jsou nám sdìleny v alfa hladinì, se zapisují velice spolehlivì a pevnì do
pamìti (druh podprahového vnímání).
Specifika: v rozsahu alfa vlnìní se nacházejí také frekvence známé pod pojmem Schumanova re-
zonance, což je rezonanèní frekvence zemského elektromagnetického pole (Marek, 2000).

Frekvence theta (4–8 Hz) a delta (0,5–4 Hz)
Výskyt: v bdìlém stavu se objevují zøídka, jejich indukce nastává bìhem hluboké relaxace a nì-
kterých period spánkového cyklu. Theta stav se nìkdy oznaèuje pojmem šamanský stav vìdomí.
Delta stav se objevuje pøi komatózních stavech a velmi hlubokém spánku.
Charakteristika: dochází k vyrovnání pomìru sodíku a draslíku (tyto chemické prvky jsou zod-
povìdné za pøenos jiných chemikálií k bunìèným membránám). V theta a delta stavech vìdomí
jsme pøístupni informacím, které se nacházejí mimo bìžný stav našeho vìdomí. Theta a delta jsou
velmi léèivé frekvence. Pro theta stav je charakteristická živá pøedstavivost, intuice a mimosmys-
lové percepèní vnímání, kreativita, velmi hluboká a trvalá schopnost uèení a zapamatování. Urèité
frekvence v rozsahu delta vlnìní spouštìjí uvolòování rùstového hormonu, který urychluje léèebné
procesy a regeneraci organismu (Intelegen, 2005).

V oblasti muzikoterapie a hudební psychologie existuje øada výzkumù a studií,
které jsou zamìøené na úlohu hudby pøi indukci zmìnìných stavù vìdomí a vztahy
mezi hudbou a spirituálními zkušenostmi v jednotlivých kulturách (Pilch, 2004,
Fachner, Rittner, 2003, Scott, Lazarus, 2002, Marek, 2000, Foster, 1990 aj.). Indukce
zmìnìných stavù vìdomí mùže být vysvìtlena napø. na základì synchronizování
mozkových vln s rytmem hudby. Navození zmìnìných stavù vìdomí mohou usnad-
nit interferenèní rozdíly mezi alikvotními tóny, èehož je využíváno pøedevším v mi-
moevropských hudebních kulturách. Tomuto jevu se blíže vìnuje V. Marek (2000).
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Další vysvìtlení uvádí K. Bruscia (1998) (viz také Hudba jako transpersonální zku-
šenost v pøíloze J).

9.4 HUDEBNÍ PROSTØEDKY
MUZIKOTERAPEUTICKÝCH TECHNIK

Klienti se mohou úèastnit muzikoterapeutických programù, aniž by po nich
bylo požadováno hudební vzdìlání nebo pøedešlé hudební zkušenosti jakéhokoliv
druhu. Hudba není v muzikoterapii spoutána konvenèními pravidly estetiky, ale slouží
jako prostøedek pro vzájemnou komunikaci a expresi vnitøních svìtù (Extraart, 2005).

Klient hudbu vytváøí nebo reprodukuje pomocí hudebních prostøedkù, mezi nìž
patøí:

� tìlo;
� hlas;
� hudební nástroje.

9.4.1 HRA NA TÌLO

Hru na tìlo si èlovìk uvìdomuje vizuálnì (vnímání zmìny polohy tìla a konèetin,
vzdálenosti konèetin od tìla), kinesteticky, hapticky i akusticky. Hra na tìlo pøedsta-
vuje nenahraditelný zpùsob primární rytmické stimulace a korekce v oblasti jemné
i hrubé motoriky, rozvíjí citlivost taktilní percepce, sluchové analýzy i konstruktivního
odreagování (Mátejová, Mašura, 1992). Hru na tìlo používáme také jako prostøedek
kontaktu s druhými. Napøíklad pøi párových pohybových hrách mohou dìti tleskat na
svoje dlanì a na dlanì dìtí stojících vedle nebo naproti sobì (Pokorná, 1982). Mezi
tìlesné procesy, které jsou zdrojem zvukù, patøí dýchání a tep srdce. Pokud je chceme
slyšet, musíme se ztišit a zamìøit na nì pozornost.

Hra na tìlo má podle Z.Mátejové (Mátejová, Mašura, 1992) pøedcházet høe na ele-
mentární nástroje. Hrou na tìlo vytvoøíme širokou škálu zvukù, které umožní realizaci
mnoha jednoduchých muzikoterapeutických èinností. Lze ji použít také jako dopro-
vod k hlasovým technikám. Jednotlivé prvky hry na tìlo se stávají neodmyslitelnou
souèástí hudebnì-pohybových her a cvièení u klientù všech vìkových kategorií.

Mezi zpùsoby hry na tìlo patøí:

� tleskání;
� pleskání (rukama o rùzné èásti tìla);
� dupání;
� luskání;
� vytváøení zvukù prsty o napnuté líce;
� vydávání a napodobování rùzných zvukù rty a jazykem, napø. hvízdání, foukání,

mlaskání, nadechování, zívání, bruèení apod.
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Každý z tìchto zpùsobù mámnoho variací – záleží jen na kreativitì terapeuta a klien-
tù. Napøíklad tleskat lze podle J. Brückner, I. Mederacke a C. Ulbrich (in Mátejová,
Mašura, 1992) individuálnì nebo ve dvojici. Tleskat mùžeme plochými nebo vykle-
nutými dlanìmi, pìstí nebo høbetem ruky do dlanì. Lze tleskat støídavì doprava, do-
leva, dolù, nahoru, dopøedu, dozadu, tleskat dlaní o stùl, zem, podlahu nebo tleskat
o partnerovy dlanì. Hru na tìlo je možné doplnit rùznými formami pohybu, spojený-
mi s pohybovými a pantomimickými prvky.

9.4.2 HLAS

Lidský hlas dokáže autenticky zachytit i nejjemnìjší odstíny našich pocitù a emocí.
Hlas každého èlovìkamá jedineènou barvu, proto bývá pøirovnáván k našemu podpisu.
Souvisí s tìlesným i psychickým zdravím (Nally, Otto, Horning, 2003).

Tìsná psychosomatická vazba mezi hlasivkami a emocemi je již dlouho známa.
Když prožíváme strach nebo úzkost, okamžitì se nám stáhnou hlasivky a zaèneme
mluvit ztìžka. Naopak uvolnìní hlasivek (napø. pøi zpìvu) podporuje emocionální
uvolnìní a vyrovnanost.

Vztahmezi hlasem a schopností slyšení formulují tøiTomatisovy zákony (Sollier,
2004). První Tomatisùv zákon øíká, že „pokud naše uši neslyší urèité zvukové frek-
vence, náš hlas je také neobsahuje“. Druhý Tomatisùv zákon vznikl v dùsledku expe-
rimentu. A. Tomatis zablokoval uši opernímu zpìvákovi tak, že mohl slyšet pouze
zvuky urèitých frekvencí. Témìø okamžitì se jeho hlas zmìnil. Frekvence, které zpì-
vák nemohl slyšet, zmizely z jeho hlasu. Druhý Tomatisùv zákon zní: „Pokud dojde
ke zmìnám ve slyšení, náš hlas se také okamžitì zmìní“. Tøetí Tomatisùv zákon
vznikl díky jinému pozoruhodnému experimentu s operním zpìvákem, který si vy-
pìstoval profesionální hluchotu jako reakci na dlouhodobé vystavení pøíliš silným
zvukùm ve frekvenèním rozsahu svého zpìvu. Podle druhého Tomatisova zákona do-
šlo také ke zmìnám v hlase zpìváka. A. Tomatis zjistil, že konstantní vystavení sil-
ným zvukùm oslabilo drobné svaly ve støedním uchu, takže došlo k narušení pøenosu
zvuku do vnitøního ucha. Podle tøetího Tomatisova zákona je možné „obnovit funkci
slyšení (a také hlas) cvièením tìchto svalù“ (tamtéž).

Díky moderní technologii víme, že hlas a jeho frekvenèní rozsah souvisí s funkcí
tìlesných orgánù a systémù. Tuto hypotézu potvrzuje bioakustická terapie, která poèí-
taèovì provádí rozbor klientova hlasu na jednotlivé frekvence (Marek, 2003). Hlasové
frekvence, které odpovídají nemocným èástem tìla, zcela chybí nebo jsou narušené.
Zpìtnou aplikací chybìjících frekvencí lze obnovit správnou èinnost pøíslušných or-
gánù.

Pøi sborovém zpìvu dochází ke zvláštnímu efektu, který se nazývá myotransfer.
Jedná se o rezonanèní pøenos elektromagnetických energií mezi hlasivkami blízko
sebe stojících zpìvákù (Marek, 2000). Zpìváci vnímají tento pøenos jako urèitou for-
mu energetického nabíjení organismu.

Dospívající a dospìlí lidé v naší kultuøe o sobì èasto tvrdí, že neumí zpívat. Ve
svém životì preferují reprodukovanou hudbu, aèkoliv hudba, kterou jsme schopni
vytváøet, je mnohem silnìjší – je naším osobním výrazem a prostøedkem komunikace
s okolím. Pøi práci s hlasovými technikami mùžeme u klientù narazit na silnou rezis-

152 / Základy muzikoterapie



tenci vùèi zpìvu nebo hlasové improvizaci. Obranné mechanismy klienta mohou mít
rùzný pùvod – pøedchozí negativní zkušenosti, úzkostné poruchy, fobie nebo stavy,
kdy je hlas negativnì ovlivnìn postižením (napø. centrální obrny, rozštìpy patra, po-
ruchy hlasu aj.). V každém pøípadì vyžaduje klient citlivé vedení ze strany terapeuta.
Pokud se podaøí pøekonat poèáteèní bariéry, dochází nezøídka k pøekvapivému obje-
vování svého hlasu, jeho možností a identity.

Mnoho muzikoterapeutù rozvinulo vlastní zpùsoby terapeutické práce s hlasem.
Jako pøíklad mùžeme uvést zacílenou a nezacílenou skupinovou terapii zpìvem
(Schwabe), terapeutický pøístup skupinového vokálního projevu (Brückner, Mede-
recke a Ulbrich), techniky vokální podpory (Austin) nebo vokální terapeutické modely
„Objevování hlasu“ (Oddy), „Odhalení hlasu“ (Werbeck) aj.

Muzikoterapeutické hlasové techniky zahrnují rùzné formy hlasového projevu:

� øeè49;
� kreativní zpìv (vokalizace, zpìv manter a šamanských písní);
� zpìv písní.

Øeè
Voice terapie nabízí speciální cvièení pro rozvoj extralingvistické i paralingvistické
složky øeèi. Extralingvistické složce øeèi rozumí i zvíøata. Jsou to rùzná citoslovce,
napø. mruèení, hmm, jéé apod. Paralingvistická složka pøedstavuje modulaèní fak-
tory øeèi. Sem patøí ticho, dynamika a tempo, melodie, její intonace a barva øeèi, ryt-
mus, pauzy a výraz øeèi.

Úspìšnost komunikace nezávisí pouze na obsahu sdìlení, ale pøedevším na modu-
laèních faktorech øeèi a používání neverbálních komunikaèních prostøedkù. Terapeut
si všímá zpùsobu, jak klient tyto prostøedky používá, napø. jak pozdraví, jak se pøed-
stavuje, jak vyjadøuje emoènì dùležitá sdìlení apod. Schopnost vyjadøování pro-
støednictvím øeèovýchmodulaèních faktorù se dá systematicky procvièovat. Tradièní
i netradièní zpùsoby práce s paralingvistickou složkou øeèi v muzikoterapii zahrnují
rytmizaci slov, výkøiky, citoslovce, šepot, bìžnou øeè aj.

Kreativní zpìv
Kreativní zpìv je patrnì nejstarší formou hlasové improvizace – jedná se o improvi-
zaci melodií na vokály, mantry, šamanské písnì a obdobné jazykové útvary, obvykle
bez sémantického významu. Mnohé techniky kreativního zpìvu mají své koøeny
v kulturách mimoevropských etnik, kde jsou hojnì využívány pøi léèbì, rituálech
a osobnostnì-spirituálních cvièeních. Z mnoha druhù hudebních technik uvedeme
pouze nìkteré.

Tónování je definováno jako využití „vibraèní síly hlasu pro vytváøení dlouhých,
prodlužovaných zvukù bez použití rytmu nebo melodie na samohláskách, hláskách
nebo kombinací obou“ (Gardner-Gordon in Bruscia, 1998, s. 205). Mùžeme si je pøed-
stavit jako vokální popis urèitého jevu, pøedmìtu nebo pocitu. Mantry jsou básnické
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hymny, modlitby, invokace nebo vyslovování posvátných zvukù s meditativními
úèely (Garfield, 1997).

Jiným pøíkladem z této kategorie je alikvótní zpìv. Jedná se o prastarou šamanskou
techniku zpìvu, známou dnešním etnomuzikologùm jako difonický zpìv (Barraque,
1999). Jejím principem je, že vydáváme dva zvuky souèasnì. Jednotlivé techniky
alikvótního zpìvu totiž umožòují rùznými zpùsoby rozeznít horní oktávu základního
tónu i další alikvóty. Na rozdíl od pøedešlých se jedná o pomìrnì nároènou techniku,
jejíž (alespoò základní) zvládnutí vyžaduje cvik50.

Mezi další techniky kreativního zpìvu bychom mohli zaøadit jazzové sketování
(doo wop technika), hlasovou improvizaci na jednoduchou harmonickou progresi
(napø. dvou akordù), zpìvmelodií známých písní na vokály nebo slabiky aj. (Summers,
2003).

Pøi improvizaci usnadòují uvedené techniky hlasové sebevyjádøení klientù. Pøed-
stavují jednu z alternativ zpìvu pro klienty, kteøí se nacházejí v preverbálním stadiu
vývoje øeèi (tìžká mentální retardace, dysfázie, dìtský autismus aj.). Mají také dùle-
žité léèebné aspekty, neboť ovlivòují psychosomatický stav èlovìka, napomáhají re-
laxaci a podle Jindrakova postulátu také èištìní metabolického odpadu z šedé kùry
mozkové (Skille in Saperston, West, Wigram, 2000).

Jindrakùv postulát dokládá terapeutické úèinky vokalizace. Vibrace vytvoøené hlasem se pøenášejí
do lebeèních kostí a mozkové kùry. Šedá kùramozkovámá ve srovnání s jinými tìlesnými tkánìmi
velmi omezené možnosti, jak vyluèovat nahromadìný metabolický odpad. Pùsobení vibrací pod-
poruje proces vyluèování tohoto odpadu. Zjednodušenì jej lze pøirovnat ke klepání koberce plného
prachu (Skille in Saperston, West, Wigram, 2000)51.

Píseò
Písním je v muzikoterapii pøikládán zvláštní význam. Muzikoterapeutùm se doporu-
èuje, aby mìli dostateènì bohatý repertoár písní pro rùzné pøíležitosti a rùzné vìkové
skupiny klientù.

Vmuzikoterapii mùžeme písnì skládat i reprodukovat písnì již vzniklé. Jednoduché
písnì pro dìti pøedškolního a školního vìku mùžeme vytvoøit rytmizací, popø. také
melodizací øíkadel. Muzikoterapeutická setkání èasto zaèínají tzv. kontaktní písní
(Hello Song) a konèí závìreènou písní (Good Bye Song). Tyto písnì si vìtšinoumuzi-
koterapeuti sami skládají individuálnì pro jednotlivé klienty. Každá píseò mùže mít
mnoho variací, kterých dosáhneme napø. zmìnami v dynamice, tempu, instrumentaci,
harmonickém doprovodu, aranžmá rozdìlením sólového nebo skupinového zpìvu
apod.

Grinerová (in Mátejová, Mašura, 1992) uvádí, že jedním ze základních kritérií vý-
bìru písnì pro postižené dìti je jejich jednoduchost, možnost snadného zapamatování
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textu a melodie, logické rozložení textu vzhledem k pøízvuèným dobám a jeho obsa-
hová ucelenost.

Píseò by mìla být pro klienty srozumitelná a adekvátní jejich vìku. Písnì pro han-
dicapované dìti, které používají P. Nordoff a C. Robbins (2003), zahrnují témata jako
napø. dny v týdnu, poèítání dívek a chlapcù pøítomných ve skupinì, pojmenovávání
èástí tìla, odìvù a barev, okolní svìt (zvíøata, kvìtiny, stromy, lidé), jednotlivé emoce
a rùzné druhy svátkù a oslav apod.

9.4.3 HUDEBNÍ NÁSTROJE

Hra na hudební nástroje pøitahuje pozornost a zájem vìtšiny klientù. V aktivní muzi-
koterapii mají nejširší uplatnìní lehce ovladatelné rytmické a melodické nástroje,
prostøednictvím kterých mohou vytváøet vlastní hudbu také hudebnì neškolení klienti.
Výhodou tìchto nástrojù je také to, že lákají k prozkoumávání netradièních zpùsobù
jejich ovládání, podporují kreativitu klientù a boøí vžitá klišé hudebního vyjadøování.

Pro klienta je dùležitý èas pro postupné sblížení s nástrojem. Protože mnozí klienti
na nabízené nástroje nikdy nehráli, ani je nedrželi v ruce, mùže jim muzikoterapeut
pøed samotnou instrumentální aktivitou nechat prostor, aby si nástroj mohli osahat,
vyzkoušet, jaké vydává zvuky, a zda jim vyhovuje. Toto sblížení s nástrojem je dùle-
žité zvláštì pøi hudebnì-improvizaèních technikách.

V receptivní muzikoterapii záleží výbìr nástrojù na hudebních dovednostech jed-
notlivých terapeutù – v zahranièí patøí k bìžnému standardu, že muzikoterapeut umí
hrát na jeden a více tradièních nástrojù. Nejèastìji je to klavír a kytara, ménì èastìji
také flétna, housle, violoncello. Terapeut musí ovládat dostateènou škálu dovedností,
jež by mu umožnily improvizovat na daný nástroj (Moreno, 2005). Pro terapeuty bez
dostateèné hudební pøípravy jsou tyto nástroje nevyhovující.

Hudební nástroje si z hlediska použití v muzikoterapii mùžeme pro pøehlednost
rozdìlit do nìkolika skupin:

� tradièní ladìné nástroje;
� Orffùv instrumentáø;
� etnické nástroje;
� nástroje vlastní výroby;
� kompenzaèní pomùcky a alternativy bìžných nástrojù.

Seznámit se s nìkterými ménì známými nástroji lze v této publikaci prostøednictvím
fotografických pøíloh.

Tradièní ladìné nástroje
Existují hudební techniky usnadòující improvizaci na tradièní ladìné nástroje. Pro-
støednictvím tìchto technik je improvizace na tyto nástroje dostupná také hudebnì
neškoleným klientùm. Napøíklad mezi klavírní techniky z této skupiny patøí hra na
èerných klávesách nebo hra v církevních modech. Alternativou je také ponechat kli-
entùm prostor pro svobodné prozkoumávání možností hry na klavír v jeho vyšších
polohách, zatímco terapeut hraje jednoduchý bas, který strukturuje hru klienta.
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U kytary mùžeme použít alternativní ladìní, které nevyžaduje držet akordy, na-
pøíklad ladìní do akordu D (struny jsou podladìné do tónù D-A-d-fis-a-d) nebo E
(E-H-e-gis-h-e). Jinou kytarovou technikou je párová hra na jednom nástroji, kdy te-
rapeut drží akordy, zatímco klient hraje pravou rukou doprovod.

Orffùv instrumentáø
Mnoho domácích i zahranièních muzikoterapeutù doporuèuje používat Orffùv in-
strumentáø. Do Orffova instrumentáøe patøí dìtské bubínky a dìtské tympány, zvo-
neèky, ozvuèná døívka (claves), dìtské èinely, prstové èinelky a kastanìty, døevìné
klepaèe a štìrkadla, pandeiros, maracas (rumba koule), tamburíny a triangl. Instru-
mentáø bývá obvykle doplnìný o další nástroje, napø. templ-bloky, dìtskou zvonko-
hru, španìlské bubínky, zvonky a další. Dále se používají urèité èásti bicí soupravy,
nejèastìji èinel a jazzový buben.

Aèkoliv nástroje z Orffova instrumentáøe u nás díky oblibì Orffova Schulwerku
pøedstavují nejèastìjší hudební vybavení na vìtšinì škol, ústavù a v dalších zaøíze-
ních komunitního typu, zøídka se setkáme s kompletním vybavením isntrumentáøe.
V muzikoterapii doporuèujeme doplnit instrumentáø nástroji ostatních zde uvedených
skupin tak, abychom získali pestøejší nabídku zvukù i materiálù.
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Etnické nástroje
Bohaté možnosti uplatnìní mají v muzikoterapii netradièní ladìné i neladìné nástroje
rùzných kultur, které zde oznaèujeme ponìkud vágnì jako etnické nástroje. Používají
se pøedevším rytmické (perkusivní) a jednoduché melodické nástroje. Mezi nì øadí-
me bonga, šamanské bubny, djembe, tampuru, pakhavaj, ocean drum, deštné hole,
bambusové flétnièky, balofon, didgeridoo, gongy, zvonce nebo tibetské mísy.

Hra na perkusivní nástroje osvobozuje od tradièního západního slyšení hudby
s omezujícím dùrazem na diatoniku (Bunt, 1991) a stimuluje klienty k vlastní impro-
vizaci. Etnické nástroje poskytují nové zvukové kvality. Vìtšina klientù se s nimi
v muzikoterapii setkává poprvé a nemá pøedem vytvoøená konvenèní schémata, ja-
kým zpùsobem je správné na tyto nástroje hrát.

Etnické nástroje bývají èastìji vyrábìny z pøírodních materiálù než Orffovy
nástroje. Proto jsou pøíjemnìjší na dotek. Jejich ovládání je možné pøizpùsobit poža-
davkùm klientù, napø. sadu gongù nebo tibetských mís mùžeme rozeznít pomocí
snadno dostupných filcových palièek, které vydávají mìkké a jemné tóny. Totéž platí
o oválných indiánských nebo afrických bubnech (djembe). K vytváøení drone pro hla-
sovou improvizaci je výborná indická tampura. Hraje se na ni kontinuálním rozezní-
váním jejích ètyø strun vyladìných nejèastìji v pomìru kvinty a kvarty (prostøední
struna je zdvojená). U nás oblíbeným nástrojem, který se již pomìrnì bìžnì vyskytuje
také v souèasné západní hudbì, je didgeridoo – nástroj australských domorodcù. Ro-
zeznívá se speciální dechovou technikou, tzv. cirkulovaným dýcháním.

Nástroje vlastní výroby
Klienti mají nejbližší vztah k nástrojùm, které si vyrobí sami. Pøi muzikoterapii se
nástroje èasto rychle nièí. Proto se osvìdèilo mít vždy zásobu snadno zhotovitelných

Hudba / 157

Obr. 9 Na krajích bubny djembe, uprostøed šamanský buben



nástrojù, kterými je možné doplnit muzikoterapeutický instrumentáø pøed každým
setkáním s klienty. Snadno lze vyrobit rùzná døívka, štìrkadla, na šòùrku lze zavìsit
zvoneèky, rolnièky, mušlièky nebo rùzné další pøírodniny. Také mùžeme využít
pøedmìty denní potøeby, které vydávají zajímavé zvuky.

Kompenzaèní pomùcky a alternativy bìžných nástrojù
Pro klienty s tìžkým motorickým nebo kombinovaným postižením je významná do-
stupnost jednotlivých nástrojù vzhledem k jejich specifickýmmotorickým pøedpo-
kladùm. V zahranièníchmuzikoterapeutických centrech bývají k dispozici specifické
doplòky a úpravy hudebních nástrojù, které pomáhají využít kreativní potenciál klientù
s omezením hybnosti. Jsou to napø. nástroje s velikostí pøizpùsobenou klientovi (vìtší
nebo menší klávesy u keyboardu), palièky se zvláštními typy úchopù (poutka, suchý
zip, návleky, držení obouruènì), alternativní systémy ovládání pedálù u klavíru a další.
Pro kompozici a poslech hudby je dostupná technika ovládanámoderními typy spínaèù
a rùznými specifickými doplòky.
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Kapitola vìnovaná hudbì pøedstavila první ze tøí základních elementù muzikote-
rapeutického procesu (osobnosti muzikoterapeuta a klienta budou vìnovány
následující kapitoly). Klíèovými pojmy této kapitoly jsou hudební zkušenost
a hudební prostøedky. Jejich terapeutický potenciál je v muzikoterapii cílenì vy-
užíván.



10. MUZIKOTERAPEUT
Jiøí Kantor, Katarína Grochalová

Podle nìkterých definic je muzikoterapie považována za interpersonální
proces, který vyžaduje pøítomnost osobnosti terapeuta i klienta a rozvoj jejich vzá-
jemného vztahu (Bruscia, 1998). V tomto ohledu nelze muzikoterapii považovat za
autoterapii, a to i navzdory skuteènosti, že samotná aplikace hudby klientem (bez pøí-
tomnosti terapeuta) mùže mít léèebný efekt a poskytovat mu pøíležitost k sebepozná-
vání a osobnostnímu rùstu.

K. Bruscia (tamtéž) definuje osobnost muzikoterapeuta tìmito znaky:

� pomáhá klientovi;
� pracuje na základì vzájemné dohody;
� pomáhá uspokojit potøeby vztahující se ke zdraví klienta;
� pracuje v kontextu profesionálního vztahu;
� má dostateènou kvalifikaci;
� jedná v souladu s etickými pravidly své profese.
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Obr. 10 Absolventi první výcvikové skupiny v Edukaèní muzikoterapii s lektory Matìjem
Lipským, Janou Weber a Jiøím Kantorem



Terapeut a klient zastávají ve vzájemném vztahu odlišné role. Terapeut je v tomto
vztahu definován jako „pomáhající“ a klient jako „osoba, která pomoc pøijímá“. Toto
rozdìlení rolí není reciproèní. To však neznamená, že terapeut nemùže mít z terapie
sekundární zisky, ať již na vìdomé nebo nevìdomé úrovni (viz také problematika
protipøenosu v 11. kapitole). Rámec profesního vztahu dává muzikoterapeutovi po-
chopitelnì nárok na úhradu poskytovaných služeb, výjimeènì je muzikoterapie pro-
vádìna jako dobrovolnická služba.

Nosným tématem této kapitoly bude analýza pøedpokladù pro vykonávání muziko-
terapeutické profese, která úzce souvisí s profesionální kvalifikací muzikoterapeutù
a vytváøením legislativních podmínek pro realizaci muzikoterapie. Pøedem bychom
chtìli upozornit, že v textu vycházíme ze stavu v zahranièních zemích, neboť legislati-
va pro muzikoterapii (vèetnì kritérií pro odbornou pøípravu) v Èechách teprve vzniká.

Doufáme, že následující text mùže našim muzikoterapeutùm nabídnout inspiraci
a pouèení pro další vývoj. V závìru kapitoly struènì pøedstavíme nìkteré významné
osobnosti muzikoterapie.

10.1 PROFESIONÁLNÍ POŽADAVKY
NA MUZIKOTERAPEUTA

V oblasti expresivních terapií není pro pøípravu terapeutù nic efektivnìjšího
než systematické muzikoterapeutické výcviky a zkušenost pod supervizí. Aèkoliv
nìkteré vlastnosti musí mít muzikoterapeut do urèité míry vrozené (napø. kreativitu,
hudební schopnosti a pøedpoklady pro pomáhání druhým), muzikoterapeutický vý-
cvik mùže výraznì pomoci rozvinout osobnostní zdroje a odborné dovednosti.

Profesionální požadavky kladené na osobnost muzikoterapeuta zahrnují odborné
i osobnostní kompetence.Muzikoterapeut bymìl také dodržovat požadavky etického
kodexu a standardy terapeutické praxe, které formulují muzikoterapeutické asociace.

10.1.1 ODBORNÉ KOMPETENCE

Muzikoterapeut potøebuje mít nejen dobré hudební dovednosti, ale také vìdìt, jak
tyto dovednosti využívat terapeuticky. Požadavky na profesní pøípravu muzikotera-
peuta urèují jednotlivé muzikoterapeutické vzdìlávací programy v souèinnosti s pøí-
slušnými muzikoterapeutickými asociacemi. Nacházíme velké rozdíly v kurikulech
muzikoterapeutických programù, neboť vìtšina zemí si urèuje vlastní standardy pro
vzdìlávání muzikoterapeutù. Nìkteré programy odborné pøípravy se zamìøují pouze
na doplòující postgraduální vzdìlávání odborníkù pomáhajících profesí, jiné pøijímají
a vzdìlávají studenty bez blíže specifikovaných požadavkù (vìtšina pregraduálních
programù).

V nìkterých zemích jsou vypracovány požadavky a doporuèení, která musí splòovat
akreditované muzikoterapeutické vzdìlávací programy. Napøíklad podle Americké
muzikoterapeutické asociace (2005) spadají profesionální kompetence muzikotera-
peuta do tøí hlavních oblastí – jedná se o hudební, klinické a muzikoterapeutické zá-
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klady. Popis jednotlivých kompetencí se nachází v dokumentu Profesionální kompe-
tence AMTA52.

Komplexní muzikoterapeutický vzdìlávací program mùže zahrnovat tyto složky:

� teoretickou pøípravu;
� sebezkušenostní výcvik (vèetnì vlastní terapie);
� supervizi.

Nezbytnou souèástí profesní pøípravy muzikoterapeutù je kromì teoretické pøípra-
vy také sebezkušenostní výcvik. Požadavkem v nìkterých vzdìlávacích programech
je absolvování urèitého poètu hodin individuální nebo skupinové muzikoterapie,
popø. psychoterapie (buï pøed pøijetím nebo v prùbìhu studia). Tato vlastní terapie
se vyskytuje pøevážnì v psychoterapeuticky orientovaných vzdìlávacích progra-
mech muzikoterapie (psychoanalytická muzikoterapie, analytická muzikoterapie).
Prostøednictvím vlastní zkušenosti mùže terapeut lépe porozumìt možnostem muzi-
koterapeutických technik, terapeutickým procesùm, situaci klienta a pocitùm, které
klient bìhem terapie prožívá.

Supervize je nejen dùležitá souèást vzdìlávacích programù v muzikoterapii, ale
také praxe muzikoterapeutù s mnohaletou zkušeností. J. Fowler definuje supervizi
jako „formální proces profesionální podpory a uèení, který umožòuje praktikujícím
jednotlivcùm rozvíjet znalosti a kompetence, pøebírat odpovìdnost za svou praxi
a posilovat ochranu klienta a bezpeèí péèe poskytované v klinické situaci“ (Fowler,
1996, s. 472).

Supervize zajišťuje, aby se terapie ubírala správným smìrem a byla dodržována
etická pravidla profese. Také pomáhá rozvoji terapeutù a brání jejich vyhoøení. V ne-
poslední øadì splòuje tzv. administrativní funkci, tzn. pomáhá terapeutùm splòovat
oèekávání své organizace a její odpovìdnosti za kvalitní práci (èím výraznìjší status
organizace má, tím více zajišťuje svým èlenùm kvalitní supervize). Mùže být posky-
tována individuálnì i skupinovì. Pokud nejsou supervizoøi v muzikoterapii pøítomni
na místì, èasto pracují bìhem supervize s audionahrávkami nebo videonahrávkami
práce terapeutù. Muzikoterapeutická supervize se podle S. B. Hanser (1987) týká te-
rapie, kterou terapeut poskytuje klientùm (klinická složka), vztahù, které terapeut
s klienty vytváøí (osobnostní složka), a hudebních dovedností, které si terapeut v pro-
cesu terapie rozvíjí (hudební složka). Konkrétnìji se mùže jednat o:

� vzdìlávání se, tzn. terapeut ve spolupráci se supervizorem zjišťuje úroveò svých
schopností a kompetencí a dále je rozvíjí;

� reflexi pøípadových studií;
� poskytování podpory (provádìjí nejen supervizoøi, ale také ostatní èlenové týmu,

kolegové);
� sledování a monitorování muzikoterapeutických lekcí;
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52 Èeský pøeklad tohoto dokumentu je dostupný na www. muzikoterapie.cz.



� øešení vlastních témat a potíží, které se terapeutùm bìhem terapie vynoøí a mohly
by negativnì zasahovat do terapeutického procesu;

� pomoc pøi rozhodování a posuzování klinických aspektù pøípadù apod.

D. Aldridge definuje v rámci širšího pojetí supervize nìkolik modelù, které se liší
funkcí i hierarchiemi rolí mezi supervizorem a supervidovanou osobou:

Intervize: zahrnuje vzájemnou výmìnu názorù v rámci vztahu bez hierarchických
rozdílù. Èasto se uskuteèòuje neformálním zpùsobem na pracovišti mezi kolegy.

Klinická supervize: probíhá naopak v rámci profesionálního vztahu a za jasnì defi-
novaných podmínek, kdo mùže být supervizorem. Jejím úèelem je rozvoj profesních
dovedností supervidované osoby. Klinická supervize by nemìla obsahovat žádné
hierarchické rozdíly, a pokud jsou tyto rozdíly skrytì pøítomné, mìly by se stát pøed-
mìtem supervizní práce.

Mentor: také uèitel, je zkušený muzikoterapeut, jehož úkolem je profesnì vzdìlávat
a vést. Vyžaduje dlouhodobì probíhající vztah bez hierarchických rozdílù, ovšem za
pøedpokladu, že zkušenìjší partner podporuje druhého.

Supervize výzkumu: poskytuje relevantní zkušenosti týkající se výzkumné práce
studentùm v rámci vzdìlávacích programù. Probíhá v rámci zøejmého hierarchického
vztahu.

Zkoušející: také odhadce (z anglického assessor), hodnotí úroveò dosažení instituci-
onálních nebo certifikaèních nárokù na studenta nebo praktikující osobu. Vztah je
opìt hierarchické povahy s jasnì definovanými rolemi.

Poradenství: poradce poskytuje neutrálním zpùsobem odborné rady a doporuèení.
Vztah s praktikující/supervidovanou osobou neobsahuje žádné hierarchické rozdíly.

Na závìr pojednání o odborných kompetencích a profesní pøípravì uvádíme pro
ukázku nástin kurikula dvouletého muzikoterapeutického vzdìlávacího programu na
univerzitì Drexel ve Filadelfii (USA).

Vzdìlávací program využívá didaktické i sebezkušenostní metody pro výuku. Zahrnuje spoleèné
obecné pøedmìty urèené studentùm všech odvìtví kreativních terapií i specifické muzikoterapeu-
tické pøedmìty, kterých se úèastní pouze studenti muzikoterapie.

K obecnému základu patøí vývoj èlovìka (vývojová psychologie), psychopatologie, neuro-
anatomie, skupinová dynamika, terapeutické modely, teorie kreativních terapií, výzkum, profe-
sionální orientace a etika, teorie psychoterapie, multikulturní perspektivy v terapii a klinická dia-
gnostika. Muzikoterapeutické pøedmìty jsou zamìøeny na rozvoj praktických dovedností pøi
práci s dìtmi i s dospìlými. Zahrnují teorii muzikoterapie, klinickou hudební improvizaci, kli-
nické hudební dovednosti, muzikoterapeutické dovednosti, hudební psychologii, neurologické
vìdy a klinickou laboratoø (hudební analýza).

Obecné i muzikoterapeutické pøedmìty doplòuje klinické vzdìlávání obsahující supervizi
skupinové muzikoterapie a supervidovanou klinickou praxi. Podle požadavkù této univerzity musí
student absolvovat více než 1200 hodin náslechù a praxe pod supervizí (Drexel, 2007).
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10.1.2 OSOBNOSTNÍ KOMPETENCE A ETIKA

Podle I. D. Yaloma má terapeutovo vlastní já nejvìtší vliv bìhem psychologického
pùsobení na klienta (Yalom, 2003). Terapeut si pøináší do vztahu s klientem veškeré
pøedchozí životní zkušenosti – na rozdíl od nìkterých jiných pomáhajících profesí se
nejedná pouze o profesní zkušenosti, ale zkušenosti zahrnující pøedchozí i souèasné
vztahy s lidmi, životní role apod. Každý muzikoterapeut bude proto provádìt muzi-
koterapii jedineèným zpùsobem, nehledì na teoretické zázemí a vzdìlání53.

Mùžeme vùbec generalizovat nìkteré osobnostní vlastnosti a životní zkušenosti,
které jsou dùležité pro vykonávání muzikoterapeutické profese? Domníváme se, že
ano. Pøesto by níže uvedené øádky nemìly budit dojem, že profesi muzikoterapeuta
mùže vykonávat pouze dokonalý èlovìk. Výèet vlastností, který zde bude uveden, je
spíše celoživotní smìøování, k nìmuž by semìl upínat osobnostní rùst a systematický
rozvoj jednotlivých muzikoterapeutù.

Muzikoterapeut musí mít v první øadì pozitivní vztah k hudbì a vstøícný vztah k li-
dem. Bìhem muzikoterapeutického procesu potøebuje rozvinout terapeutický vztah,
k èemuž potøebuje schopnost empatie, vstøícnosti a autentického vystupování (tzn.
neschovávat se za svou profesionální roli). Empirický výzkum dokázal, že vìtšina
klientù hodnotí tyto schopnosti jako nejdùležitìjší faktory v terapeutickém procesu
(Yalom, 2003). Ve vztahu ke klientùm je terapeut lidský, upøímný a hodný dùvìry.

Osobnost muzikoterapeuta by dále mìla disponovat pøimìøeným sebevìdomím
a realistickým vnímáním vlastních schopností i nedostatkù. Dùležitými vlastnostmi
jsou kreativita, spontaneita, flexibilita a humor (Kanadská asociace pro muzikotera-
pii, 2003).

Pro budoucí muzikoterapeuty je dùležitá sebereflexe vlastních motivací pro vyko-
návání své profese. K tomu je zapotøebí dobøe poznat sebe samého, neboť ve vztahu
ke klientovi mùže dojít zcela nevìdomì ke kompenzování vlastních frustrací a po-
tøeb. Ani morálnì tìžce napadnutelné rozhodnutí pomáhat druhým lidem není zcela
bez rizik, neboť láska k bližnímu se mùže stát obìtí, která nakonec klienta omezuje
v jeho samostatnosti. Nezøídka totiž bývá spojena se zvýšenou kontrolou a otevøený-
mi i skrytými formami manipulace (Horòáková, 2003). Na druhé stranì je v poøádku,
pokud vykonávání muzikoterapeutické profese nabízí také terapeutùm oprávnìné se-
kundární zisky, napø. možnost pro sebepoznávání, osobnostní rùst, rozvoj kreativity
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Za zcela samozøejmý požadavek pro vykonávání muzikoterapeutické praxe je
považován neustálý seberozvoj a zvyšování terapeutických kompetencí prostøed-
nictvím terapeutických kurzù, výcvikù, supervizí, studia, vlastní terapie nebo
úèastí na výzkumných projektech. Obdobná pravidla platí nejen pro muzikotera-
peuty v praxi, ale také pro uèitele, kteøí muzikoterapii vyuèují, nebo pro lektory,
kteøí vedou muzikoterapeutické výcviky.

53 To platí zejména o psychoterapeuticky orientované intervenci, napø. v didaktickýchmodelech muzikoterapie ne-
mají životní zkušenosti terapeuta tak zásadní vliv na terapeutický proces.



a vlastní hudebnosti. Tyto zisky oddalují syndrom vyhoøení a umožòují vykonávat
tuto nároènou profesi i po velice dlouhou dobu, popø. celoživotnì.

Umìt se dennì setkávat s utrpením klienta patøí k dalším klíèovým pøedpokladùm
terapeuta. U pracovníkù pomáhajících profesí mùže dojít k tendenci vyhýbat se tìž-
kým pocitùm (Kopøiva, 1997). Zvládnutí této nároèné situace má mimoøádný vliv na
psychické zdraví terapeutù, ale také na celkovou efektivitu terapie. Neschopnost tera-
peuta emocionálnì zvládnout utrpení druhého je pøekážkou k realizaci terapie, neboť
nedovoluje navázat pøirozený vztah. Je navíc tìžké pøijímat pomoc, která je spojena
s pocity lítosti nebo soucitu terapeuta. Zvláštì nároèné mùže být pro terapeuty nauèit
se zacházet se svými pocity u klientù s tzv. estetickými handicapy. Jedná se o klienty,
kteøí utrpìli výrazné somatické deformity v dùsledku úrazù, nemocí nebo vrozených
postižení.

Další dùležitou schopností, která je vyžadována od terapeutù, je schopnost zvládat
negativní projevy chování klienta. Nìkterým terapeutùm pomáhá porozumìní situaci
klienta a genezi jeho potíží. Terapeut potom pøijímá toto negativní chování klienta
jako nìco, co má svùj pùvod i své opodstatnìní. Empatii terapeutù pomáhá zvyšovat
také absolvování vlastní terapie nebo zážitky vlastních potíží a utrpení. Pokud je pro
vztah klienta k terapeutovi charakteristická otevøená averze, mùže být øešením dopo-
ruèit klienta jinému terapeutovi. Všechny tyto pøípady patøí k supervizi.

Etický kodex
S osobnostními vlastnostmi muzikoterapeuta a jeho profesionálním pùsobením souvisí
etický kodex a standardy profese. Tyto dokumenty vydávají jednotlivé muzikotera-
peutické asociace. Etický kodex zahrnuje profesionální jednání muzikoterapeutù
a pomáhá chránit bezpeèí obou zúèastnìných stran na terapii, terapeuta i klienta. Je
dùležitou informací pro akreditaèní instituce, zamìstnavatele terapeutù a zaintereso-
vanou veøejnost (Èeská arteterapeutická asociace, 2001).

V okamžiku, kdy Èeská republika získá zahranièní akreditaci pro výuku muzikotera-
pie, budou pro nás v oblasti etiky platné body etického kodexu Evropské muzikotera-
peutické konfederace. Pøeklad tohoto dùležitého dokumentu uvádíme v pøíloze H.
Zájemcùmo etikumùžeme dále doporuèit prostudovat etický kodex a standardy klinic-
ké praxe Americké muzikoterapeutické asociace (dostupné na internetových stránkách
asociace) nebo etický kodex Èeské arteterapeutické asociace (2001).
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V Èeské republice zatím není zavedený etický kodex pro muzikoterapeutickou
profesi. Pro profesionální chování muzikoterapeutù by všakmìly analogicky pla-
tit podobné zásady jako promuzikoterapeuty v zahranièních zemích nebo domácí
terapeuty jiných smìrù expresivních terapií.



10.2 OSOBNOSTI MUZIKOTERAPIE V ZAHRANIÈÍ

O rozvoj muzikoterapie v zahranièních zemích se významnì zasloužilo
mnoho osobností. Zde pøedstavíme alespoò ty, které èasto citujeme v textu:

Alvin Juliette, iniciátorka britské muzikoterapie, dlouholetá prezidentka Britské
spoleènosti pro muzikoterapii, zakladatelka muzikoterapeutického modelu „Volná
improvizace“. Vystudovala hru na violoncello na konzervatoøi v Paøíži a vedle koncert-
ní dráhy se stala velkou autoritou v oblasti hudebního vzdìlávání a muzikoterapie.
Uveøejnila mnoho èlánkù v Britském èasopisu muzikoterapie. Napsala monografie
Music for the Handicapped Child a Music Therapy for Autistic Child.

Bruscia Kenneth, americkýmuzikoterapeut a univerzitní profesor. Muzikoterapii se
zaèal vìnovat po studiích hudby a psychologie. Dlouhodobì vykonával muzikotera-
peutickou praxi v léèebnách a zároveò pùsobil jako lektor na univerzitách ve Filadelfii
(Woodhaven, Temple University), kde pomohl zavést muzikoterapeutické progra-
my. K. Bruscia je autor a spoluautor øadymezinárodnì uznávaných publikací o muzi-
koterapii, které slouží jako studijní texty vzdìlávacích programù v mnoha zemích.
K nejznámìjším patøí Defining Music Therapy, Improvisation Models of Music The-
rapy, Case Studies in Music Therapy a The Dynamics of Music Psychotherapy.

Bunt Leslie, anglický profesor muzikoterapie, uèitel hudby a dirigent, absolvoval
muzikoterapeutickou pøípravu na Guildhall School of Music and Drama v Londýnì
(Anglie) a výcvik v modelu „Øízená imaginace a hudba“. Je pøedstavitelem humanis-
tického proudu v muzikoterapii. Vykonává klinickou praxi v Bristolu a funkci øeditele
Music Space Trust, což je charitativní organizace vytváøející síť komunitních muzi-
koterapeutických center ve Velké Británii. Dále vede postgraduální muzikoterapeu-
tické programy v Bristolu a Boloni, pùsobí na univerzitì v západní Anglii a poøádá
mezinárodní kurzy a workshopy vmuzikoterapii. Je známý jako autor publikaceMusic
Therapy: An Art Beyond Words a The Handbook of Music Therapy (spoluautorka
Sarah Hoskins).

Hanser Suzanne získala muzikoterapeutické vzdìlání na univerzitì na Floridì
a doktorský titul na univerzitì v Kolumbii. Je bývalou pøedsedkyníNárodní asociace
pro muzikoterapii (USA) a v souèasné dobì vedoucí katedry muzikoterapie na vysoké
škole v Berkeley. Významnì se zasloužila o rozvoj behaviorální muzikoterapie, mu-
zikoterapeutických programù pro osoby s Alzheimerovou chorobou a také o oblast
muzikoterapeutického výzkumu.

Hjelm Lasse je znám pøedevším jako zakladatel „FMT-metody“, kterou vytvoøil bì-
hem svých patnácti let práce ve Folkbernadottehemmet, v rehabilitaèním centru ve
švédské Uppsale (1975–1989). Donedávna metodu vyuèoval na soukromém hudeb-
nì-terapeutickém institutu v Uppsale. Mezi jeho publikace patøí knihaMed musik som
medel.
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Maranto Cheryl Dileo je profesorkou muzikoterapie, koordinátorkou muzikotera-
peutického programu na univerzitì ve Filadelfii (USA), exprezidentkou Národní
asociace pro muzikoterapii v USA a bývalou èlenkou poradního sboru Svìtové fede-
race muzikoterapie. Zkušenosti z její klinické a výzkumné praxe zahrnují etiku, od-
bornou pøípravu muzikoterapeutù a muzikoterapii v medicínì. Je frekventovanou
mezinárodní lektorkou a autorkou mnoha pøíspìvkù a knih o muzikoterapii.

Nordoff Paul absolvoval hudební konzervatoø ve Filadelfii a Juilliard Graduate
School. V letech 1949–1958 pùsobil jako profesor hudby na Bard College. Získal
øadu ocenìní jako hudební skladatel. Od roku 1958 vytvoøil ve spolupráci s Clivem
Robbinsem vlastní muzikoterapeutický model založený na mnohaletých zkušenos-
tech z nejrùznìjších projektù a vlastní praxe v oblasti speciální pedagogiky. Tento
pøístup nazvaný „Kreativní muzikoterapie“ pøedstavili v USA i v mnoha dalších ze-
mích.

Pavlicevic Mercedes absolvovala muzikoterapeutický výcvik v Muzikoterapeutic-
kém centru Nordoff-Robbins v Londýnì roku 1980. Pracovala deset let s mentálnì
handicapovanými dospìlými ve Skotsku, poté v oblasti psychiatrie a psychogeriatrie
a také v soukromé praxi s onkologicky nemocnými. Doktorské zkoušky v muzikote-
rapii složila na univerzitì v Edinburghu. V souèasnosti pùsobí jakomuzikoterapeutka
v Jižní Africe a jako lektorka vMuzikoterapeutickém centru Nordoff-Robbins v Lon-
dýnì. Zajímá se o kulturní aspekty hudební komunikace a terapii klientù s posttrau-
matickým stresovým syndromem.

Robbins Clive je speciální pedagog a spoluøeditel Muzikoterapeutického centra
Nordoff-Robbins na univerzitì v New Yorku. Ve spolupráci s Paulem Nordoffem
v letech 1959–1976 významnì pøispìl k rozvoji hudební improvizace jako terapeutic-
kého fenoménu. Spoleènì s P. Nordoffem vydali knihy Therapy in Music for Handi-
capped Children,Music Therapy in Special Education a Creative Music Therapy, se
svou ženou Carol Robbins vydal knihuMusic for Hearing Impaired and Other Spe-
cial Groups.

Skille Olav z Norska je známý jako muzikoterapeut, uèitel, konzultant a iniciátor
mnoha výzkumných projektù. Zasloužil se pøedevším o vznik metod k evaluaci hudeb-
ního chování a rozvoj „Vibroakustické terapie“. Jako lektor prezentoval muzikoterapii
v Norsku, Finsku, Švédsku, Dánsku, Nìmecku, Velké Británii, Itálii, Rakousku, Eston-
sku a dalších zemích.

Smeijsters Henk z Holandska se dlouhodobì podílel na výzkumu v muzikoterapeu-
tické laboratoøi v Nijmegen, dále pùsobil jako uèitel hudební psychologie a lektor
muzikoterapeutických vzdìlávacích programù (konzervatoø Enschede, Hogeschool
Nijmegen) a jako èlen výzkumných muzikoterapeutických projektù. Inicioval vznik
Výzkumného centra pro kreativní terapie KenVaK. Napsal mnoho pøíspìvkù o muzi-
koterapii a hudbì. Je autorem publikacíMuziek en psyche aMuziektherapie als psy-
chotherapie.
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Standley Jayne je profesorkou muzikoterapie a vedoucí muzikoterapeutického pro-
gramu na univerzitì ve floridské Tallahassee v USA. Pùvodnì pracovala u osob
s mentálním postižením, v souèasnosti je aktivním výzkumným pracovníkem se za-
mìøením na medicínské aplikace muzikoterapie a externí lektorkou muzikoterapie
v mnoha institucích. V roce 1989 získala prestižní cenu udìlenou Národní asociací
pro muzikoterapii v USA54.

Wigram Tony je profesorem muzikoterapie v Institutu pro hudbu a muzikoterapii
v dánskémAarlborgu, muzikoterapeutem vHarper House Children´s Service vHert-
fordshire v Anglii, pøedsedou Britské spoleènosti pro muzikoterapii, èlenem a koor-
dinátorem mnoha dùležitých muzikoterapeutických sdružení a projektù. Vystudoval
hudbu na univerzitì v Bristolu a psychologii na univerzitì v Londýnì. Muzikoterapeu-
tické vzdìlání absolvoval naGuildhall School of Music (pod vedením Juliette Alvin).
V souèasnosti vyuèuje externì na univerzitách v Itálii, Španìlsku, USA, Anglii, Ho-
landsku a v dalších zemích.

Muzikoterapeut / 167

54 Tato cena byla udìlena za publikaci Hudební techniky v terapii, poradenství a speciální pedagogice (Music
Techniques in Therapy, Counselling and Special Education).



11. KLIENT
Jiøí Kantor

Doposud jsme mluvili o osobnosti klienta pomìrnì vágnì, a to pøedevším
v souvislosti s následujícími otázkami: Kdo je v muzikoterapii definován jako klient?
Je poskytování muzikoterapie omezeno z hlediska vìku, specifických potøeb nebo
kulturního zázemí klientù? Jedná se nevyhnutelnì vždy o osobu s nìjakým druhem
patologie? V kontextu tìchto otázek se neobejdeme bez definice zdraví. Je však zdra-
ví definováno jako pouhá nepøítomnost tìlesné nemoci, nebo má širší implikace?

V této kapitole se kromì nastínìných témat zamìøíme také na to, jakým zpùsobem
se klient podílí na terapeutickém procesu – popíšeme nìkteré vnitøní zdroje klienta,
které v muzikoterapii pøispívají k dosažení terapeutické zmìny. Zvláštní pozornost
budeme vìnovat významu terapeutického vztahu. Dále pøedstavíme muzikoterapii
z hlediska vìku, sociokulturního zázemí a specifických potøeb klienta.

Terminologie
Pro oznaèení adresátù muzikoterapeutických služeb se používá více rùzných termí-
nù55. Ve starší nebo medicínsky orientované muzikoterapeutické literatuøe se velmi
frekventovanì vyskytuje termín pacient. Pojmový aparát se rozšíøil v dùsledku po-
stupného zavádìní muzikoterapeutických služeb i mimo oblast medicíny (popø.
mimo oblast psychiatrie) a vlivem humanistických tendencí, které hledaly ménì pe-
jorativní (na patologii nepoukazující) termíny pro oznaèení jedince. Napøíklad ve
školských zaøízeních se setkáváme s pojmy žák nebo student, v domovech dùchodcù,
ústavech a obdobných zaøízeních sociální péèe s pojmem obyvatel nebo pøíjemce
služeb. V definicích muzikoterapie se dále setkáváme s pojmem lidská bytost.

Vymezení muzikoterapeutické klientely
Muzikoterapeutická klientela není v zásadì omezena vìkem, sociokulturním záze-
mím nebo specifickými potøebami (s výjimkou kontraindikací, které byly popsány
v 8. kapitole). Hudbu lze využít již v prenatálním stadiu vývoje èlovìka (prostøednic-
tvím péèe o budoucí rodièky i pøímou stimulací plodu), v komatózních stavech, pøi
tìžkých demencích a v terminálních stadiích nemoci, kdy mùže být vážnì narušena
interakce klienta s okolím.

Tyto podmínky (vìk, sociokulturní zázemí a specifické potøeby) vytváøejí nespo-
èetnì mnoho rùzných podob muzikoterapeutické intervence a její charakteristické
znaky u jednotlivých typù populace. Muzikoterapie je poskytována také osobám in-
taktním za pøedpokladu, že mùže naplnit jejich potøeby v oblasti fyzické, motorické,
emocionální, intelektuální, sociální, spirituální nebo v oblasti chování.
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55 Termín klient, který nejèastìji používáme v této publikaci, považujeme za nejvýstižnìjší pro oznaèení širokého
a ruznorodého spektra muzikoterapeutické populace.



Nemìli bychom zapomínat na to, že muzikoterapie není urèena pouze jednotliv-
cùm, ale také skupinám lidí, které zahrnují vrstevníky, rodiny, páry a další systémy.
Trendem posledních let je poskytování muzikoterapie celým komunitám (Stige,
2002). K. Bruscia uvádí pøíklady autorù, kteøí rozpìtí muzikoterapeutické klientely
rozšiøují na celou spoleènost (Kenny, Boxhill in Bruscia, 1998).

11.1 DEFINICE ZDRAVÍ

Jak jsme již uvedli, zdraví nepøedstavuje pouze nepøítomnost tìlesné nemo-
ci. Zdraví, podobnì jako muzikoterapeutická zkušenost, mùže zahrnovat celou osob-
nost èlovìka a vyvolávat zmìny ve více dimenzích lidského organismu souèasnì.
Definice zdraví podle WHO rozlišuje dimenzi fyzickou, emocionální, mentální, so-
ciální, psychickou a spirituální (Bunt, 1991). Do všech tìchto dimenzí se mohou ne-
gativnì promítat také následky zdravotního postižení.

V pøístupu ke zdraví existuje velké množství teoretických koncepcí. A. Antonovsky
(in Bruscia, 1998) mezi nimi rozlišuje dvì základní – koncepce s patogenickou nebo
salutogenickou orientací:

Patogenická orientace považuje zdraví za stav homeostázy, kterou se snažíme udr-
žet. Je to stav nepøítomnosti patologie, ať již se jedná o trauma, nemoc, poruchu, han-
dicap nebo jiný abnormální stav. Podle patogenické orientace je jedinec považován
buï za zdravého, nebo nemocného, což vyžaduje pøesné definice hranic mezi stavy
zdraví a nemoci (pøièemž tyto hranice závisejí na subjektivním pojetí zdraví a nemoci
autorù jednotlivých klasifikací nemocí). Podle A. Antonovského (tamtéž) se zastánci
patogenické orientace øadí do dvou skupin: zájmem první je oblast zdraví a prevence,
zájmem druhé je oblast patologie a její léèby. Aèkoliv se salutogenická orientace

Klient / 169

Klienta lze v muzikoterapii definovat jako „jednotlivce, skupinu, komunitu nebo
spoleènost, která potøebuje nebo hledá pomoc terapeuta vzhledem k akutnímu
nebo potenciálnímu ohrožení zdraví“ (Bruscia, 1998, s. 75). Ohrožení zdraví
mùže být rùzného stupnì. Potøeby jedince se nemusí týkat pouze tìlesného zdra-
ví, ale také dalších výše uvedených oblastí.

Holistický model pohledu na èlovìka zahrnuje všechny dimenze lidského orga-
nismu a všímá si také jeho interakce se spoleèností, kulturou a okolním prostøe-
dím. Jednotlivé dimenze, stejnì jako lidský organismus a okolní prostøedí, jsou
ve vzájemném reciproèním vztahu: zmìny vyvolané v jedné dimenzi mohou
ovlivnit také struktury ostatních dimenzí, zmìny v lidském organismu mohou
ovlivnit okolí a naopak.



mùže zdát pokrokovìjší, mají patogenické koncepce stále své nezastupitelné místo
(napø. pro pojišťovny jsou dùležitá kritéria pro rozlišení jednotlivých nemocí a pato-
logických stavù, které vyžadují léèbu).

Salutogenická orientace popisuje zdraví jedince jako kontinuum, je to stav heterostá-
zy spíše než homeostázy. Zdraví mùže existovat za pøítomnosti rùzných ohrožujících
èinitelù, tzv. životních stresorù, které mohou nabývat rùzné podoby (od mikrobiolo-
gických až k sociokulturním). Tyto životní stresory mohou být dokonce pøíèinou
zdraví – dùležité je, jak se èlovìk s tìmito stresory dokáže vyrovnávat, jak rychle si
dokáže proti nim vybudovat odolnost a potøebné vnitøní zdroje pro uchování zdraví
za rùzných životních okolností.

Nìkteøí autoøi jdou ve vztahu k Antonovského koncepcím ještì dále, napø. podle
K. Bruscii není zdraví nìco, co máme – je to aktivní proces a náš jedineèný zpùsob
bytí v tomto procesu (tamtéž). Zdraví a nemoc podle tohoto autora není považováno
za objektivnì rozlišitelný stav, neboť se jedná o ryze subjektivní zkušenost.

Zdraví lze z tohoto pohledu definovat jako „proces nabývání plného potenciálu je-
dince za úèelem individuální i ekologické celistvosti“ (Bruscia, 1998, s. 84).

Zdraví jako proces se dá pøirovnat k hledání rovnováhy mezi ètyømi základními
operacemi:

Prezervace: uchovávání a ochraòování všech aspektù osobnosti èlovìka, které vy-
tváøejí jeho identitu a poskytují pùdu pro další osobnostní rùst.

Adaptace: pøizpùsobení a zaèlenìní do rùzných typù prostøedí a kontextù životních
zkušeností.

Transcendence: vytváøení nového self, pøekraèování minulosti a pøítomnosti za úèe-
lem osobnostního rùstu.

Disoluce: proces rozpadu a zániku, který umožòuje zrod nových èástí nebo aspektù
self.

Potenciál jedince má rovinu univerzální (tj. schopnosti èlovìka jako zástupce lidského
rodu), kolektivní (náleží skupinám rùzných velikostí, od rodiny po národ) a pøede-
vším individuální (tj. vývojový stupeò jednotlivce, jeho životní zkušenosti a rozlièné
kontexty, ve kterých tyto zkušenosti probíhají). K. Bruscia uvádí, že „individuální
zdraví není urèeno tím, zda má jedinec více nebo ménì vlastního potenciálu ve srov-
nání s jinými jedinci nebo oèekávanými normami skupin èi druhù. Zdraví je urèeno
spíše mírou, kterou jedinec dosahuje svùj vlastní potenciál nehledì na vývojovou
úroveò, na které se nachází. Z tohoto pohledu mùže být jedinec s rakovinou zdravìjší
než jedinec bez rakoviny nebo osoba se schizofrenií zdravìjší než osoba prožívající
spirituální krizi“ (Bruscia, 1998, s. 86).

Individuální a ekologickou celistvost lze definovat jako výše uvedené dimenze
lidského organismu (individuální celistvost) nebo v rámci ovlivòování jednotlivce
spoleèností, její kulturou a okolním prostøedím (ekologická celistvost). Individuální
celistvosti se pøibližujeme prostøednictvím rozvoje a propojování mezi jednotlivými
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dimenzemi lidského organismu, ekologické celistvosti se pøibližujeme prostøednic-
tvím vytváøení smysluplných vztahù mezi lidským jedincem a jeho okolním prostøe-
dím.

11.2 TERAPEUTICKÁ ZMÌNA – NEHUDEBNÍ FAKTORY

V 9. kapitole jsme se zabývali terapeutickým potenciálem hudby a zmìnami,
které jsou vyvolané prostøednictvím jejího pùsobení. Nyní doplníme pøehled terapeu-
tických faktorù o další dùležité promìnné. Nehudebních sil, které mohou terapeutic-
ky pùsobit, je v muzikoterapii celá øada. Tyto faktory bychom mohli zaøadit do dvou
hlavních skupin:

� osobnostní charakteristiky klienta (jeho vnitøní zdroje);
� specifické nehudební interakce mezi klientem a terapeutem (napø. terapeutický

vztah).

Pøedstavit zde podrobnìji první nebo druhou skupinu terapeutických faktorù není
v možnostech této knihy. Proto u první skupiny uvádíme pouhý nástin, který je možné
doplnit studiem literatury v odkazech, a z druhé skupiny vybíráme téma terapeutického
vztahu, který patøí k nejdùležitìjším aspektùm terapie v jakémkoliv muzikoterapeu-
tickém pøístupu. Informace o rozmanitosti nehudebních terapeutických intervencí
doporuèujeme doplnit studiem literatury (pøedevším z oblasti psychoterapie).

11.2.1 VNITØNÍ ZDROJE KLIENTA V TERAPII

U nìkterých patologických stavù, napø. neurózy, nastává v prùbìhu èasu u pomìrnì
vysokého procenta klientù spontánní uzdravení (Kratochvíl, 2002). Každý lidský or-
ganismus disponuje urèitým potenciálem vnitøních sil a schopností, které mohou
samy o sobì vyvolat terapeutickou zmìnu. Jak již bylo uvedeno, v nìkterých pøípa-
dech se tak dìje dokonce bez vnìjší intervence.

Pro dosažení muzikoterapeutické zmìny je velmi dùležitá vlastní aktivita klienta.
Muzikoterapie je vzájemná interakce, pøi níž dostává klient prostor k seberealizaci
a k utváøení své vlastní osobnosti. „Terapeut s klientem zmìnu pøímo nenacvièuje,
ale pøipravuje, vytváøí pøedpoklady, aby mohla zmìna nastat“ (Speck in Horòáková,
2003, s. 43).

Humanistiètí psychologové (Rogers, Maslow aj.) vyzdvihují schopnost sebeaktu-
alizace. Jedná se o sílu, kterou disponuje každý èlovìk. Tato síla jej tlaèí vpøed k ce-
listvosti a jedineènosti jeho self, k plnému fungování všech jeho schopností a pøijetí
sebe samého. Èlovìk se rozvíjí tehdy, pokud se cítí v bezpeèí a mùže se svobodnì
rozhodovat v øetìzu situací. V podobném smyslu hovoøí K. Horneyová o terapii jako
o odstraòování pøekážek, které brání osobnímu rùstu (Yalom, 2003). Muzikoterapeut
pomáhá klientovi tím, že se snaží odstranit pøekážky, které brání pøirozenému vývoji
jeho osobnosti. Muzikoterapeutická zkušenost mùže vyprovokovat øadu dalších
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pozitivních zmìn a reakcí v bìžném životì klienta. Tento proces se nazývá adaptivní
spirála.

V muzikoterapii pøisuzujeme velký význam procesu uèení. Uèení zde chápeme
v širším pojetí jako schopnost adaptace organismu, jako proces, ve kterém si jedinec
osvojuje individuální zkušenost. Toto pojetí zahrnuje všechny situace, èinnosti, zpra-
covávání a ukládání informací, se kterými se jedinec setkává bìhem svého života
a jejichž výsledkem je zmìna chování, jednání, vìdomostí, dovedností a osobnosti
uèícího se jedince. Mezi druhy uèení, s nimiž se lze setkat v odborné literatuøe, patøí
uèení klasickým a operantním podmiòováním, sociální uèení, senzomotorické uèení,
kognitivní uèení nebo øešení problému (Atkinson, 2003, Možný, Praško, 1999, Daøí-
lek, Kusák, 1998). V muzikoterapii probíhají uvedené druhy uèení velmi èasto v hu-
debním kontextu, mohou však také být souèástí nehudebních interakcí mezi klientem
a terapeutem, popø. mezi klientem a jinými klienty.

Z hlediska terapeutické zmìny mají dále vliv urèité vlastnosti, specifika a charak-
teristiky osobností klientù. Obecnì pro zdraví mají podle A. Antonovského a podle
A. H. Maslowa (in Horòáková, 2003) význam tyto stabilizující faktory:

� Nadìje, dùvìra, možnost zvládnutí životní úlohy:
� zvýšená akceptace sebe, druhých lidí a okolního svìta;
� zvýšená spontaneita;
� rozvinuté lidské vztahy;
� bohaté emoce.

� Smysl pro koherenci (globální orientace v situaci):
� mimoøádnì dobré vnímání skuteènosti;
� vyšší autonomie;
� samostatnost;
� schopnost mít odstup.

� Disponování prostøedky pro zvládnutí požadavkù, prožívání vlastních úloh:
� vysoká tvoøivost;
� ochota zamìøit se na problémy;
� dostatek silných pozitivních zážitkù;
� diferencovaný hodnotový systém.

Jednání jedince je do znaèné míry determinováno snahou o uspokojení základních
psychických potøeb. Z. Matìjèek a kol. (in Horòáková, 2003) je vymezují jako:

� potøeba urèitého množství, promìnlivosti a kvality vnìjších podnìtù – jejich napl-
nìní umožòuje být aktivní;

� potøeba stálosti, poøádku a smyslu – jejich naplnìní vede ke zkušenostem, jistotám
a hodnotám;

� potøeba bazálních emocionálních a sociálních vztahù – jejich naplnìní podporuje
integritu osobnosti;

� potøeba otevøené budoucnosti a životní perspektivy – jejich naplnìní umožòuje
stabilizaci a dosahování zdraví.
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11.2.2 TERAPEUTICKÝ VZTAH

Vztah mezi terapeutem a klientem patøí k základním terapeutickým faktorùm nejen
vmuzikoterapii, ale v každé terapii, která pøikládá význam interakci mezi terapeutem
a klientem. V muzikoterapii se rozvíjí èasto souèasnì prostøednictvím hudebních
i nehudebních interakcí (napø. empatii lze vyjadøovat hudebnì synchronizováním tera-
peutovy hudby s hudbou klienta, verbálnì reflektováním a shrnutím výpovìdí klienta
nebo neverbálnì nasloucháním, tìlesným postojem). Protože terapeutický vztah pøe-
sahuje úroveò hudební zkušenosti a zahrnuje všechny interakce mezi terapeutem
a klientem (hudební i nehudební), pojednáváme o nìm na tomto místì (dílèí aspekty
terapeutického vztahu z hlediska hudební zkušenosti byly pøedstaveny v 9. kapitole).
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Obr. 11 Indikace muzikoterapie jsou z hlediska vìku neomezené

Terapeutický vztah lze charakterizovat jako vztah mezi terapeutem a klientem
nebo v pøípadì skupinové terapie i mezi jednotlivými klienty nebo podskupinami
navzájem (Vymìtal, 1997). Je tvoøen souborem psychických obsahù jednotli-
vých subjektù a dynamikou vztahu (tamtéž). Podle Carla Rogerse musí terapeut
umìt ve vztahu ke klientovi projevit empatii, autentické vystupování amusí být
schopen klientovi vyjádøit podporu (Bunt, 2002).



Bezpodmíneèná akceptace znamená, že „terapeut akceptuje klienta, ať už se
nachází kdekoliv, zatímco pomáhá klientovi pøiblížit se svému hudebnímu a terapeu-
tickému potenciálu“ (Bruscia, 1998, s. 98). Muzikoterapeut se má tedy pøizpùsobit
a akceptovat klientovo hudební úsilí, výsledky a záliby bez hodnocení, neboť právì
v tomto základním respektu, v tomto bezpodmíneèném pozitivním ohledu mùže být
ustaven kontakt a vytváøen vztah s klientem (tamtéž).

Pøijímat klienta neznamená bezvýhradnì souhlasit se vším, co klient dìlá. Jedná se
spíše o vyjádøení, že jej pøijímáme takového, jaký je, a jasnì odlišujeme jednotlivé
složky jeho chování a myšlení od lidské hodnoty jeho osobnosti.

Autenticita terapeuta odkazuje k tomu, že terapeut v terapii vystupuje takový,
jaký ve skuteènosti je, tzn. že se neschovává za svou profesionální masku. Nad mírou
autenticity, kterou si terapeut mùže dovolit ve vztahu ke klientovi, podobnì jako nad
nìkterými etickými otázkami týkajícími se autenticity (terapeut není chránìn mlèen-
livostí klienta), se zamýšlí I. Yalom (1999).

Fenomén autenticity mùžemít v rámci vztahu terapeut – klient ještì jeden význam:
Vztah mezi klientem a terapeutem, podobnì jako vztah mezi klientem a hudbou,
mùže patøit do kategorie pøenosových nebo autentických vztahù.

Pøenosový vztah je konceptem psychoanalytické, popø. psychodynamické terapie.
Mluvíme o nìm tehdy, když klient reaguje na terapeuta nebo hudbu na základì svých
døívìjších zkušeností, které se promítají do souèasné situace. Pøenosový vztah k tera-
peutovi mùže být ovlivnìn také vìkem, rolí, pohlavím, vlastnostmi nebo chováním
terapeuta. Aèkoliv mají pøenosové vztahy nejvìtší význam v psychoterapeutické in-
tervenci, mohou hrát dùležitou roli také v jiných typech intervence. Jedná se napø.
o pøípady, kdy klient reaguje agresivnì, stáhne se do sebe nebo je narušena vzájemná
komunikace bez patrné vnìjší pøíèiny. V tìchto pøípadech mùže pøenos z klienta na
terapeuta bránit rozvoji pøirozených interakcí a zabraòovat tím progresu terapeutic-
kého procesu. Nebezpeèí spoèívá také v nerozpoznaném protipøenosu ze strany tera-
peuta, který pøenos klienta vztahuje na sebe. Tyto pøípady patøí k supervizi.

V souvislosti s pøenosovými vztahy v terapii má velký význam vytvoøení podmí-
nek pro emoènì-korektivní zkušenost klienta. To znamená, že klient prožije situaci,
která je v rozporu s jeho nevhodným oèekáváním. Tato situace, podobnì jako pùvodní
trauma, je emoènì nabitá a mùže vést k urèitému zlomu v postojích a chování klienta
(blíže viz Kratochvíl, 2002, Yalom, 1999 a další).

Autentický vztah znamená, že se klient vztahuje k terapeutovi nebo k hudbì na zá-
kladì toho, co jsou, nebo toho, co klientovi nabízejí v aktuálním okamžiku. Vnímání
terapeuta nebo hudby v tomto vztahu není zatížené minulostí klienta.

11.3 SPECIFIKA MUZIKOTERAPIE Z HLEDISKA VÌKU

Z hlediska vìku existují specifické muzikoterapeutické programy zamìøené
na jednotlivé vìkové skupiny klientù. V zahranièí je muzikoterapie využívána již bì-
hemprenatálního vývoje a pøi porodu. Hudba jako forma stimulace byla úspìšnì apli-
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kována u pøedèasnì narozených dìtí, v raných i pozdìjších fázích vývoje dítìte. Roz-
manité modely muzikoterapie jsou dostupné mládeži a dospìlým. Protipól z hlediska
vìku pøedstavuje muzikoterapeutická intervence poskytovaná seniorùm a osobám
v terminálním stadiu.

11.3.1 MUZIKOTERAPIE A VÝVOJ JEDINCE

Pro každou vìkovou skupinu jsou charakteristické urèité terapeutické cíle a témata.
Napøíklad u dìtské populace je nejèastìjším cílem muzikoterapie podpora vývoje je-
dince a dosahování vývojovì pøimìøených milníkù, bìhem dospívání hledání vlastní
identity, u seniorù zase zvýšení kvality životní úrovnì nebo integrace životních zku-
šeností.

Charakteristiku vývoje, zvláštností a potøeb jednotlivých vìkových skupin podává
vývojová psychologie. Z mnoha existujících modelù vývoje èlovìka mùžeme uvést
klasifikaci E. H. Eriksona a J. Piageta.

� Eriksonova klasifikace vývoje jedince preferuje sociálnì-kulturní aspekty. Každá fáze obsa-
huje urèitý vývojový úkol, kritérium psychosociálního zdraví a kritérium relativní psychosociální
poruchy. Jednotlivé fáze následují v tomto poøadí: osvojení základní dùvìry proti nedùvìøe, do-
sažení autonomie proti ostychu a pochybnosti, iniciativa proti pocitu viny, sebevìdomí proti
pocitu ménìcennosti, identita proti rozptýlené identitì, intimita proti izolaci, generativita proti
sebeabsorbci, integrita proti odporu k životu (Kotasová, 2000).

� Piagetova klasifikace pøedstavuje model kognitivního vývoje. Jednotlivá stadia mají následující
posloupnost: senzomotorické stadium (pøibližnì do dvou let), pøedoperaèní stadium (2–4 roky),
stadium konkrétních operací (7–11 let) a stadium formálních operací. Piagetovu teorii rozvíjeli
a doplnili mnozí další. Známý je napø. popis stadií formování identity jedince, který provedl
L. Kohlberg (in Atkinson a kol., 2003). Model Piagetovy klasifikace byl aplikován do oblasti
hudebního vývoje a použit v muzikoterapii s dìtmi a handicapovanými lidmi (Bunt, 2002).

Na vývoj jedince, zvláštì v dìtském vìku, odkazují také vývojové škály, napø. Ge-
sellova, Bayleové, Ozeretského. Tyto škály a jejichmodifikace se používají pøevážnì
u klientù s vývojovým postižením.

Každý muzikoterapeut by mìl znát vývojová specifika skupiny klientù, se kterou
pracuje. To se týká také vývoje hudebních dovedností a schopností jedince, zejména
v dìtství a dospívání. Protože se jedná o problematiku v naší odborné literatuøe dobøe
zpracovanou, odkazujeme zde ètenáøe pouze na použité prameny (viz Franìk, 2005,
Vágnerová, 2007, 2005, Langmeier, Krejèíøová, 1998).

Na muzikoterapeutickou intervenci nemá vliv pouze vìk klienta, ale také to, v ja-
kém období jeho života k postižení nebo onemocnìní dochází. Z tohoto hlediska se
setkáváme s nìkolika specifickými typy muzikoterapeutické intervence. Zde se za-
mìøíme na muzikoterapii vývojovou a rehabilitaèní.
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11.3.2 KLIENT Z POHLEDU VÝVOJOVÉ MUZIKOTERAPIE

V anglicky mluvících zemích odkazuje termín vývojová muzikoterapie (Develop-
mental Music Therapy) k muzikoterapii s handicapovanými klienty, jejichž vývoj se
setkává s pøekážkami v jakékoliv oblasti (senzomotorické, emocionální, kognitivní,
sociální aj.) (Bruscia, 1998). Protože dùsledky tìchto postižení jsou patrné teprve
v prùbìhu vývoje jedince, oznaèují se obecnì jako vývojová postižení (Developmen-
tal Disabilities). Podle Americkémuzikoterapeutické asociace (2005) odkazuje tento
termín k jedné a více podmínkám v dìtství nebo v adolescenci, které brání normální-
mu vývoji a adaptivnímu fungování. Používá se u jedincù mladších 22 let. Výsled-
kem vývojového postižení je podstatné funkèní omezení ve tøech a více oblastech,
jako je sebeobsluha, motorika, uèení, komunikace, nezávislost apod.

U nás bychom termín vývojovámuzikoterapie chápali ponìkud šíøeji – kromì han-
dicapovaných dìtí se vztahuje také na dìti s rùznými druhy psychopatologie (napø.
neurotické projevy, schizofrenie) a dìti intaktní, jejichž vývoj je z rùzných dùvodù
ohrožen.

Dále se budeme vìnovat problematice postižení nebo nemoci, ke které dochází
v raných stadiích vývoje jedince. Protože mnoho jedincù s vývojovým postižením ni-
kdy nepozná zdravý stav (vìtšina tìchto postižení je vrozená nebo získaná v raných
fázích vývoje), jedná se o závažnou situaci pro jejich vývoj a motivaci ke zmìnì.
Ostatní složky osobnosti se vyvíjejí kompenzaènì. Již od poèátku se projevují primární
i sekundární následky vady nebo onemocnìní, jak je vidìt na následujícím pøíkladu.

Tìlesné postižení zasahuje již od poèátku vývoje jedince nejen do vývoje motorického, ale také
kognitivního, emocionálního, sociálního. Dìtem s postiženímmimických svalù a horních konèetin
(DMO) hrozí bìhem raných stadií vývoje narušení interakce s matkou (Vítková a kol., 2004),
které mùže vyústit až v citovou deprivaci dítìte. Dítì nemùže v dùsledku postižení reagovat na
matku obvyklým zpùsobem. Toto jednání bývá èasto interpretováno jako projev nezájmu vedoucího
k útlumumateøské aktivity a tím také stimulace dítìte. Tìlesné deformace zvyšují pravdìpodobnost,
že se rodièe nebudou k dítìti chovat pøirozeným zpùsobem (intenzita kontaktu, mazlení apod.).

V kojeneckém vìku souvisí motorický vývoj úzce s rozvojem kognitivních procesù. Omezení
lokomoce zpùsobuje deprivaci podnìtù, se kterými se dítì setkává, a komplexní opoždìní psychic-
kého vývoje. V dùsledku postižení jemné motoriky nemùže dítì manipulovat s pøedmìty, a tak po-
znávat jejich vlastnosti. V mnoha pøípadech pùsobí tìlesnì postižené dítì jako dítì mladší nebo
dítì s mentálním postižením. Jakmile se pohybové možnosti zlepší a dítì zaèíná sedìt a lézt, zlepšují
se paralelnì i psychické funkce (Vágnerová in Svoboda, Krejèíøová, Vágnerová, 2001).

V batolecím vìku brání tìlesné postižení postupnému odpoutávání od matky. Stav závislosti
a nesamostatnosti doprovází podle závažnosti pohybového postižení jedince i v pozdìjších letech
a ztìžuje jeho socializaci. Tìlesné deformity mohou vyvolat odmítavé sociální reakce okolí a so-
cializaci do øad vrstevníkù. V pøedškolním vìku bývají tìlesnì postižené dìti opoždìny v oblasti
sociálních dovedností.

Dospívání je spojeno s postupným osamostatòováním a rozvojem vlastní identity. Pokud je po-
stižení viditelné a doprovázené somatickými deformitami, pøedstavuje stigmatizaci, která se u tì-
lesnì postižených mùže projevovat narušením vlastního sebepojetí, depresí, pocitem ménìcennosti,
strachem z budoucnosti, beznadìjí až apatií. Odlišnost od ostatních zpùsobuje potíže v identifikaci
s vrstevníky. Snaha o kompenzaci tohoto stavu se mùže projevit i akcentovanou potøebou vynik-
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nout, a potvrdit tak vlastní identitu. Obranné reakce mohou mít dále podobu sebeupøednostòování,
nekritiènosti nebo sebeprosazování za každou cenu.

Vidíme, že v pøípadì klientù s vrozeným postižením se charakteristika postižení
a jejich specifické potøeby mìní v prùbìhu vývoje. Proto v rùzných etapách vývoje
jedince pøichází na øadu celé spektrum terapeutických cílù. Zvláštnosti vývoje u jed-
notlivých typù postižení uvádí M. Vágnerová (2004, 1992), M. Svoboda, D. Krejèí-
øová, M. Vágnerová (2001) a další.

11.3.3 KLIENT Z POHLEDU REHABILITAÈNÍ MUZIKOTERAPIE

Rehabilitaèní muzikoterapie se zabývá terapeutickým využitím hudby u osob se
získaným postižením. Klient potøebuje obvykle multidisciplinární péèi, proto muzi-
koterapie probíhá jako souèást tzv. ucelené nebo psychosociální rehabilitace. Získané
postižení je na rozdíl od vývojových postižení nároènìjší pro adaptaci èlovìka.

Rozlišujeme postižení získaná:

� po úrazu;
� v dùsledku nemoci.

Jedním zmála pozitiv postižení získaných po nemoci je delší adaptaèní období. V obou
pøípadech se na vyrovnání s nároènou životní situací podílejí pøíslušné adaptaèní me-
chanismy, kterými èlovìk disponuje za nepøíznivých okolností. Dìlí se na techniky
odvozené z agrese a úniku (Vágnerová, 1999). Pokud jsou tyto mechanismy použity
funkènì, umožní jedinci mobilizovat síly, pøekonat pøekážky a dosáhnout vlastní in-
tegrity.

Bezprostøednì po úrazu prochází postižený jedinec fází silného šoku, pro kterou
jsou charakteristické pocity vyèerpanosti, sklíèenosti, nesmyslnosti života a vlastní
bezcennosti. Další fáze popisuje Elisabeth Kübler-Ross jako popøení a stažení se do
izolace, hnìv, smlouvání, deprese a akceptace vážné nemoci (in Bigge, 1991). V sou-
èasné dobì se pøijímá spíše diskontinuita tohoto procesu, aèkoliv nìkteré fáze jsou je-
dineèné, napø. fáze šoku (Vítková, 1999). Ostatní fáze se mohou opakovat. Také fáze
akceptace postižení je velmi relativní – napø. èlovìk s terminálním onemocnìním
nebo úrazem sice mùže pøijmout nevyhnutelný životní scénáø, pøesto ale mùže potøe-
bovat systematickou terapeutickou podporu až do posledních okamžikù svého života.

Terapeutické cíle pøi rehabilitaci jedince se získaným postižením se mohou týkat
zlepšení nebo udržení fyzického stavu i psychických potøeb. Velmi dùležitým úko-
lem terapeutù je zvládnutí poèáteèního stresu a co nejrychlejší aktivní zapojení èlovìka
do rehabilitaèního procesu.

Pokud to zdravotní stav dovolí, postižený èlovìk se postupnì navrací z nemocnice
nebo léèebny do bìžného prostøedí, byť za zmìnìných podmínek. Obvykle je nezbytná
reorganizace vztahù s okolním svìtem, hledání zástupných perspektiv do budoucnosti,
rekvalifikace, úpravy životního prostøedí jedince apod. Zvláštì u dospìlých se èasto
výraznì mìní jejich sociální role, sociální status, hierarchie hodnotového žebøíèku
apod.
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I v tomto úseku rehabilitace se jedná o velmi nároèný proces, který vyžaduje orga-
nizované spolupùsobení více odborných služeb. Cíle muzikoterapie a zpùsob její rea-
lizace závisí na individuálních potøebách jednotlivých klientù, jejich zdravotním stavu
a dalších faktorech. Individuální nebo skupinovámuzikoterapie nabízí napø. možnost
sdílení potíží klientù, poskytování psychické podpory, sebevyjádøení, pomoc pøi na-
vazování vztahù s okolím, nácvik adaptivních coping dovedností. Lidé se získaným
postižením mívají obvykle vìtší motivaci vyrovnat se s následky handicapu než lidé
s postižením vrozeným, zvláštì pokud je vývoj jejich zdravotního stavu pøíznivý. Dù-
ležité je pøevzetí vlastní odpovìdnosti za svùj stav a možnost jej aktivnì ovlivnit.

11.4 SOCIOKULTURNÍ FAKTORY

Rèení „hudba je univerzální jazyk“ je obecnì rozšíøené a akceptované. Zku-
šenosti muzikoterapeutù a vzrùstající poèet kulturnì zamìøených muzikoterapeutic-
kých výzkumù však ukazují, že vlastnì neexistuje hudba, která by byla univerzálním
jazykem. Za univerzální lze považovat zájem o hudbu a lidskou potøebu hudby, ale
preferované styly hudby se liší na rùzných místech, v rùzných dobách a u rùzných
lidí. Stále vìtší význam je v muzikoterapii pøisuzován sociokulturním faktorùm,
osobním zkušenostem a psychopatologii klientù (Bright in Heal a Wigram, 2003).

Sociokulturní faktory zahrnují mnoho promìnných. V závislosti na tìchto fakto-
rech mùžeme mluvit o rùzných významech pojmu kultura. Mezi sociokulturní faktory
patøí etnická pøíslušnost, vìk, lokalita bydlištì, dosažené vzdìlání, rodinné nebo so-
ciální zázemí. Tyto faktory se projevují v osvojení odlišných sociálních rolí, norem,
jazyka, chování, postojù, hudebního cítìní, myšlení a preferencí. Spiritualita mùže
ovlivòovat vztah a postoje k nemoci a hudbì i v terapii, která se vùbec nezabývá spiri-
tuálním rámcem. Kromì kulturní pøíslušnosti má velký vliv na utváøení identity je-
dince také pøíslušnost k jednotlivým subkulturám (mikrokulturám), které pøedstavuje
napø. kultura vznikající v rodinì, mezi pøáteli, na pracovišti.

Osobní zkušenosti, tj. osobní asociace pøi hudbì, hudební preference a hudební chová-
ní vìtšiny z nás, jsou ovlivnìny døívìjšími zkušenostmi s hudbou. Døívìjší zkušenosti
a hudební minulost mají podstatný vliv na emocionální reagování jedince na hudbu.
Klient potom nemusí reagovat na emocionální kvalitu hudby, ale na vzpomínky a aso-
ciace, které v nìm hudba vyvolává.

Souèasní muzikoterapeuti se shodují v tom, že psychopatologie mùže mít vliv na
hudební percepci a reakci klientù na hudbu. Pro podrobnìjší popsání specifik u jed-
notlivých onemocnìní je však zapotøebí rozsáhlejšího výzkumu, který doposud
není dostupný.

V muzikoterapeutické skupinì složené z klientù se stejným sociokulturním záze-
mímmùžeme pøedvídat, že klienti budou na hudbu reagovat emocionálnì podobným
zpùsobem, vždy se však vyskytnou výjimky. Muzikoterapeutické výzkumy (Bright
in Heal a Wigram, 2003) ukazují, že pokud klienti naslouchají hudbì blízké jejich
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kultuøe, mají vìtší tendenci vnímat a rozumìt této hudbì zpùsobem, který je snadnìji
pøedvídatelný. Pokud však naslouchají hudbì, kterou nedokážou kulturnì identifiko-
vat a zaøadit, dostavuje se opaèný výsledek. Vliv má také vìk. Èím mladší je klient,
tím rozdílnìjší jsou odpovìdi pøisuzující hudbì emocionální kvality. Uvedené vý-
sledky ukazují, že vnímání a prožitky spojené s hudbou se vytváøejí v prùbìhu procesu
osvojování dané kultury.

Muzikoterapeuti by se vzhledem k uvedeným informacím mìli snažit vyhnout
zjednodušujícím generalizacím ohlednì hudebního vnímání a chování klientù, které
se mùže lišit od našeho oèekávání. R. Bright (tamtéž) doporuèuje neustálou kontrolu,
zda muzikoterapeut a klient chápou konkrétní situace stejným zpùsobem. Používá
k tomu napø. vìty typu „Zní to, jako byste cítil vztek (smutek, znechucení, radost…),
když hrajete tímto zpùsobem“ (Bright in Heal a Wigram, 2003, s. 203).

11.5 ZVLÁŠTNOSTI MUZIKOTERAPIE Z HLEDISKA
SPECIFICKÝCH POTØEB

Rozlišení na osoby intaktní (zdravé) a se specifickými potøebami (nemocné,
postižené) pøedpokládá definování normality osobnosti. Vymezení rozdílù mezi fe-
nomény patologie (nemoc, postižení) na jedné stranì a zdravím na stranì druhé, je
však relativní (jak jsme již mohli vidìt v úvodu této kapitoly). Pokud možnost tako-
vého vymezení pøijmeme, záleží mimo jiné na tom, podle èeho a vzhledem k èemu
normu definujeme. Podle jednotlivých vztahových rámcù rozlišujeme více možností
definování normy a normality.

Hodnotová norma vzniká na základì soustavy uznávaných hodnot. Urèuje, jaký má být stav zdraví
a nemoci podle konvence, všeobecné dohody. Statistická norma definuje normu podle rozložení
a èetnosti znakù na Gaussovì køivce. Základem kazuistické normy jsou charakteristické znaky
a vlastnosti jedince. Funkèní norma odpovídá správnému chodu orgánù, systémù a jejich funkcí.
Vývojová norma charakterizuje normalitu podle hlavních období a mezníkù ontogenetického vý-
voje jedince (Koluchová, 1989).
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Podle E. Syøišťové (in Horòáková, 2003) odpovídají z psychologického hlediska
normalitì tyto charakteristiky:

� subjektivní uspokojení (prožívání štìstí);
� vìdomí identity (jasný sebeobraz);
� schopnost seberealizace (rozvinutí vlastního nadání);
� autonomie, nezávislost, sebeurèení (vytváøí se na základì vnitøní jistoty získané

v raném dìtství);
� integrace osobnosti (jednotná struktura psychických procesù, dynamická rovnováha

mezi osobností a prostøedím, zážitek smysluplnosti života, zamìøení k životním
cílùm);

� rezistence ke stresu, tolerance k úzkosti;
� adekvátní vnímání reality;
� schopnost pøežití;
� sociální adaptace k urèitým požadavkùm spoleènosti.

11.5.1 VZNIK SPECIFICKÝCH POTØEB

Na základì definice zdraví, kterou jsme uvedli v úvodu kapitoly, lze rozlišit pìt zpù-
sobù, kterými mùže být zdraví ohroženo nebo narušeno:

� nepøítomnost, ztráta, zánik èásti nebo vlastnosti osobnosti jednotlivce/prostøedí,
která narušuje celistvost jedince nebo jeho vývoj;

� nedostateèná integrace èásti nebo vlastnosti jedince nebo jeho prostøedí do smyslu-
plných celkù (napø. fragmentace, odštìpení, disociace);

� nerovnováha mezi ètyømi základními operacemi (prezervace, adaptace, transcen-
dence, disoluce – viz úvod kapitoly);

� redukce nebo popøení potenciálu jedince;
� stagnace v minulosti nebo pøítomnosti (napø. vývojová fixace nebo zpoždìní) re-

zistence vùèi vývoji.

Pro specifické potøeby jedince, jejichž pøíèiny leží v oblasti patologie, používáme
rùznorodý pojmový aparát:

Abnormalita: strukturální nebo funkèní nepravidelnost nebo jakákoliv odchylka od
bìžného stavu.

Deficit: stav chybìní nìèeho nezbytného nebo dùležitého pro strukturální celistvost
nebo adekvátní funkèní výkonnost (napø. chybìní konèetiny).

Omezení (snížení výkonu): kvantitativní zmìny a celkové snížení výkonu vzhledem
k normální výkonnosti, která je bìžná v závislosti na vìku, konstituci a vzhledem
k okolnímu prostøedí.

Postižení: trvalé podstatné pùsobení vady nebo omezení na kognitivní, emocionální
a sociální výkony. Pro souèasnost je charakteristický posun k dùslednému rozlišová-
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ní mezi vadou a z ní plynoucími následky postižení, které jsou ve vztahu pøíèiny
a následku. Tìlesná vada se za postižení považuje teprve tehdy, když negativnì ovliv-
òuje výkonnost a sociální interakce èlovìka.

Nemoc: porucha rovnováhy organismu s prostøedím, pøièemž vznikají anatomické
a funkèní zmìny v organismu.

Ohrožení: stav, kdy je jedinec zdravý, ale nìkteré rizikové faktory (napø. nevhodné
sociální okolí, deprivace) mohou zpùsobit rozvoj funkèních deficitù a postižení.

Syndrom: zdravotní problém definovaný urèitou skupinou symptomù a spoleènou
etiologií.

Trauma: úraz nebo poškození, které vzniká pùsobením vnìjších událostí nebo pod-
mínek (napø. porod, zneužití, nehoda apod.).

Znevýhodnìní: znamená nežádoucí situaci, kterou zakouší èlovìk s poruchou nebo
postižením pøi pøimìøených psychosociálních, tìlesných, spoleèenských, profesních
aktivitách v souvislosti s bariérami nebo s nemožností zvládat požadavky okolí.

11.5.2 INDIKACE MUZIKOTERAPIE

Z hlediska patologie je muzikoterapie indikována u širokého spektra rùzných potíží,
které zahrnují:

� duševní poruchy (psychózy, neurózy, poruchy osobnosti apod.);
� mentální retardaci;
� autismus a jiné pervazivní vývojové poruchy;
� tìlesné postižení;
� senzorická postižení (zrakové, sluchové);
� terminální onemocnìní (onkologická onemocnìní, AIDS);
� poruchy komunikace;
� psychogeriatrické poruchy (demence, Parkinsonova choroba, Alzheimerova cho-

roba);
� zneužívání návykových látek a rùzné druhy závislostí;
� psychosomatické poruchy (mentální anorexie);
� poruchy chování;
� ADHD;
� obìti týrání a sexuálního zneužívání aj. (viz Certifikaèní výbor pro muzikoterapii,

2005).

Muzikoterapeutické programy se v souèasné dobì aplikují také u klientù, kteøí nemají
žádnou klinickou diagnózu – používá se termín wellness. Cílem muzikoterapie
v tìchto programech je osobní rùst klientù projevující se celkovým zvýšením kvality
života, sebepoznáváním, rozvojem osobnosti, podporou zdraví a sebevìdomí (Ame-
rická muzikoterapeutická asociace, 2005).
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Závìrem nelze než zdùraznit, že cílem muzikoterapie není pouze oblast patologie
jedince – je to jedinec se svými problémy a možnostmi v procesu rùstu a dozrávání.
Velký význam je v souèasnosti pøisuzován nejen terapii poruchy samotné, ale pøe-
devším psychosociální rehabilitaci jedince do spoleènosti. Velmi dùležitou roli
v zamìøení na osobnost klienta a její pozitivní aspekty sehrály v muzikoterapii huma-
nistické pøístupy – jejich vliv zasáhl také ostatní muzikoterapeutické smìry. Huma-
nistické modely muzikoterapie (Bunt, 2002) ukázaly, jak je dùležité nevidìt èlovìka
s postižením pouze prostøednictvím jeho diagnózy, ale vnímat širší kontext jeho
osobnosti, jeho smìøování, záliby a zájmy. Postižení z tohoto pohledu pøedstavuje
pouze jednu z vlastností èlovìka.
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12. METODY A TECHNIKY MUZIKOTERAPIE
Jiøí Kantor, Jana Weber

V muzikoterapii je metoda definována jako „zvláštní typ hudební zkušenosti
používaný pro diagnostiku, intervenci nebo evaluaci“ (Bruscia, 1998, s. 114). Muzi-
koterapeuti používají ètyøi základní typy hudebních zkušeností – jedná se ometody:

� hudební improvizace;
� hudební interpretace;
� kompozice;
� poslech hudby.

Kromì pojmu metoda se budeme v této kapitole èasto setkávat s pojmem variace
a technika. V následující kapitole pøibydou ještì pojmy procedura a model. Nyní se
podívejme, co pøesnì tyto pojmy v muzikoterapii znamenají. Protože je nesèetné
množství zpùsobù, jak lze uvedené muzikoterapeutické metody upravit nebo obmì-
òovat, každá z nich má mnoho variací. Za úèelem zapojení klienta do urèité hudební
zkušenosti využívá terapeut tzv. procedury – organizované sekvence operací a inter-
akcí. Napøíklad jedná-li se o metodu improvizace a variací je improvizaèní skupina,
terapeutmùže použít následující procedurální kroky: a) klienti vybírají nástroje, b) sku-
pina volnì experimentuje s nástroji, c) terapeut prezentuje strukturu nebo pravidla pro
improvizaci, d) skupina improvizuje podle daných pravidel, e) skupina diskutuje o im-
provizaci, f) stejné kroky se opakují do konce sezení (Bruscia, 1998).

Uvnitø každého procedurálního kroku mùže terapeut využít mnoho rùzných tech-
nik. Technika je jednotlivá operace nebo interakce, kterou terapeut použije k dosažení
bezprostøední reakce klienta nebo ke tvarování jeho hudební zkušenosti. Procedura
mùže být považována za sérii technik. Napøíklad pøi diskusi o improvizaci mùže tera-
peut použít verbální techniku reflektování (tamtéž).

Když terapeut vyvine systematický pøístup zahrnující urèitým konkrétním zpùso-
bem jednu nebo více ze ètyø hlavních metod a když po tomto zpùsobu následuje spe-
cifická procedurální sekvence a závisí na urèitých technikách, mluvíme o modelu.
Pøíklady improvizaèních modelù jsou napø. „Kreativní muzikoterapie“, „Analytická
muzikoterapie“ nebo „Orffova muzikoterapie“. Model je v podstatì specifikací, jak
používat metodu (vìtšinou pro urèitou klientelu). Metoda nezahrnuje žádnou teore-
tickou orientaci, kdežto model vždy (tamtéž).

Hudební metody a techniky se èasto kombinují s postupy jiných terapeutických
pøístupù, napø. s taneènì-pohybovou terapií, arteterapií, dramaterapií, psychodrama-
tem, bodyterapií nebo imaginací.
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V kombinaci s metodami jiných terapií mùže hudba sloužit:

� ke snížení napìtí bìhem terapeutické èinnosti;
� k navození urèité atmosféry, nálady;
� ke zvýšení pøedstavivosti a koncentrace;
� k relaxaci a odvedení pozornosti od rušivých kognitivních procesù;
� k posílení exprese a výrazu klientù;
� k vytvoøení struktury v èase (pro pohybové èinnosti, prùbìh a trvání aktivity);
� k využití hudebních elementù, napø. pøi rytmické malbì;
� jako alternativa verbální komunikace.

V této kapitole pøedstavíme ètyøi muzikoterapeutické metody a doplníme je jejich
nejèastìjšími variacemi a doprovodnými technikami.Mnohé variace si dokáže ètenáø
pøedstavit na základì informací z døíve uvedených kapitol – napø. metoda interpreta-
ce mùže být vokální nebo instrumentální, individuální nebo skupinová. Zvláštní po-
zornost zde vìnujeme hudební improvizaci – základní metodì muzikoterapeutické
praxe mnoha terapeutù.

12.1 HUDEBNÍ IMPROVIZACE

Hudební improvizace pøedstavuje spontánní vytváøení hudby pomocí hry na
tìlo, zpìvu a hudebních nástrojù. Pøedností této metody je, že s její pomocí mùžeme
obvykle vyvolat hudební reakce i u klientù s velmi tìžkým postižením (Nordoff, Rob-
bins, 1997). Dùležitým úkolem terapeuta je pomoci vytvoøit emocionálnì pøíznivé pro-
støedí, které bude klienta podporovat a motivovat k hudebnímu vyjadøování.

Hudební improvizace mùže být do rùzné míry strukturovaná, pøipravená nebo ne-
pøipravená. Terapeut se mùže do improvizace klienta zapojit rùznými zpùsoby, napø.
pomáhá klientovi poskytnutím nezbytných instrukcí a ukázek, hraje nebo zpívá do-
provod, který podporuje nebo vede klienta, pøedstavuje hudební nebo nehudební
námìty (Bruscia, 1998).

Jednotlivé muzikoterapeutické modely nabízejí odlišné zpùsoby diagnostického
i terapeutického využití hudební improvizace. Z diagnostického hlediska známe im-
provizaci jako projektivní metodu. Tato koncepce pochází z psychodynamických pøí-
stupù. Hudební nástroj nebo jiný výrazový prostøedek (hlas, pohyb) pøedstavuje hrá-
èovo alter ego (zástupné self) a bezprostøednì zrcadlí vnitøní svìt hráèe. Klient mùže
prozkoumávat a vyjadøovat pocity, které je obtížné sdìlit verbálnì. Terapeut se snaží
porozumìt improvizaci na základì pocitù, které v nìm klientova hra vyvolává. Jedná
se o druh hudební empatie vyžadující citové vyladìní (affect attunement) na improvi-
zaci klienta. Improvizace je èasto doplnìna verbální diskusí s klientem. Dùležitým
momentem v analýze hudební improvizace jsou podle psychodynamických modelù
interpretace. Na nich se mùže podílet terapeut i klient.

Pro analýzu improvizace se používá bohaté spektrum rùzných teorií v závislosti na
teoretické orientaci muzikoterapeuta. Jako vodítko mohou sloužit nejrùznìjší fakto-
ry, napø. výbìr nástroje, zpùsob hry/zpìvu, rozbor dynamiky, tempa, kontrastù, kon-
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tinuity, vnitøní organizace improvizované hudby, hledisko dostatku/nedostatku ener-
gie, aktivity (následování a vedení), otevøenosti nebo uzavøenosti, spontaneity nebo
kontroly a jiných kvalit. Z pohledu klinické praxe má odlišné využití individuální
a skupinová hudební improvizace. V individuální improvizaci se ukazují problémy
jednotlivce, struktury jeho osobnosti, kreativita, sebepojetí a prožívání. Skupinová
improvizace umožòuje mapovat sociální interakce a sociální dovednosti klientù, je-
jich vztahy, postavení uvnitø skupiny, preferované coping strategie a schopnosti ne-
verbální komunikace (Moreno, 2005). Nabízí jedineèný a specifický zpùsob pohledu
na skupinové procesy a interakce.

V hudební improvizaci se zraèí také stav mnoha tìlesných i psychických funkcí,
napø. pozornosti, motoriky, percepèních funkcí atd. Toho se využívá v medicínsky
a speciálnì pedagogicky orientovaných modelech. Zajímavostí posledních let je sbli-
žování klinické praxe a poèítaèových technologií. J. Erkillä uvádí nìkolik souèasných
výzkumných projektù, napø. Intelligent Music Systems, zamìøených na vytvoøení soft-
warových programù ke komplexní poèítaèové analýze hudební improvizace klientù
v klinické praxi (Erkkilä a kol., 2004).

Z terapeutického hlediska poskytuje hudební improvizace prostor ke svobodnému
prozkoumávání nových zpùsobù chování, hudebního vyjadøování, sociálních inter-
akcí a k terapeutickému tvarování zkušenosti klienta. Umožòuje vytvoøit neverbální
komunikaèní kanál a most k verbální komunikaci, poskytuje prostøedek k sebevyjád-
øení, sdílení a rozvoji sociálních dovedností.

Improvizaèní èinnosti nabízejí klientovi pøíležitost k volbì a k rozvoji kreativity,
spontaneity a hravosti. S rozvojem terapeutického vztahu se mohou zmìnit ustrnulé
nebo patologické vzorce reagování. Nové dovednosti mùže klient snáze integrovat do
bìžného života. Výzkumy dokazují, že zmìna chování v rámci hudební improvizaèní
skupiny vede u mnoha klientù k podstatným zmìnám ve skuteèném životì (Nordoff,
Robbins, 2003). Hudební skupina se takto stává odrazovýmmùstkem osobního rùstu.

12.1.1 KLASIFIKACE IMPROVIZAÈNÍCH TECHNIK

V prùbìhu terapie muzikoterapeuti velmi èasto využívají konkrétní improvizaèní
techniky. Vzhledem k obrovskémumnožství muzikoterapeutických modelù a variací
tìchto metod je velmi obtížné, ne-li nemožné, stanovit jednotnou terminologii. Mùže
se stát, že dvì stejné techniky se v praxi podstatnì liší.

Terminologie improvizaèních technik vychází z porovnávání jejich shod a odliš-
ností ve tøech základních oblastech:

� Zamìøení pozornosti (Focus): na co je tøeba se pøi terapii soustøedit (klientova
hudba, verbalizace atd.).

� Cíle samotných technik (Objectives): èeho lze technikou docílit (posílení, modi-
fikace nebo úplná zmìna klientových reakcí atd.).

� Uskuteènìní (Implementation): kdy využít urèitou techniku nebo sekvenci technik
(bìhem pohybových aktivit, improvizace atd.) (Bruscia, 1987).
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Protože se nìkteré improvizaèní techniky navzájem velmi podobají, je v praxi témìø
nemožné izolovat jednu od druhé. Techniky se prolínají, kombinují, vytváøejí logické
sekvence.

Na dalších øádcích je možné se seznámit s klasifikací improvizaèních technik podle
K. Bruscii (Bruscia, 1987). Podle této klasifikace se techniky rozdìlují do skupin na
základì jejich primárních využití v terapii: techniky empatie (Techniques of Empathy),
techniky strukturování (Structuring Techniques), techniky vyvolávání (Elicitation
Techniques), techniky pøesmìrování (Redirection Techniques), techniky navázání
dùvìry (Techniques of Intimacy), techniky procedurální (Procedural Techniques),
techniky vztahování (Referential Techniques), techniky práce s emocemi (Explore
Emotions), techniky diskuse v terapii (Discuss Therapeutic Issues). Je tøeba pøipome-
nout, že každá technika by se dala zaøadit do více skupin (Bruscia, 1987).

Techniky empatie

Imitování
(Imitation)

Terapeut provádí echo nebo reprodukuje klientovu reakci tìsnì po tom,
co byla prezentována (rytmus, melodie, pohyb, výraz tváøe atd.). Tech-
nika bymìla být využívána jen velmi opatrnì (je možné imitovat pouze
nìkteré reakce). Slouží k zamìøení klientovy pozornosti na jeho vlastní
chování, k posílení jeho reakcí a komunikace.

Synchronizování
(Synchronizing)

Terapeut provádí stejnou aktivitu jako klient ve stejném èase. Technika
se dá využívat na nìkolika úrovních. Bìhem synchronizování mùže te-
rapeut napodobovat nìkolik aspektù klientovy reakce (stejný nástroj,
pohyb a rytmus) nebo jen jeden (pouze rytmus). Synchronizování
mùže také probíhat v odlišných modalitách souèasnì (terapeut hraje na
hudební nástroj a synchronizuje klientùv zpìv). Technika se využívá
ke stabilizaci klientovy reakce, uvìdomìní si sebe sama, k podpoøe te-
rapeutického vztahu mezi terapeutem a klientem.

Zaøazování
(Incorporating)

Terapeut rozvine klientùv rytmický nebo melodický motiv ve své
vlastní improvizaci. Technika se využívá k posílení klientova sebevì-
domí, sebepøijetí, podporuje kreativitu a sebevyjádøení.

Vyrovnávání
energie
(Pacing)

Terapeut napodobuje stupeò klientovy energie v aktivitì (rychlost,
intenzita). Nesoustøedí se však na hudební nebo emocionální obsah
klientovy reakce, ale na množství a proud energie. Stejnì jako u syn-
chronizování mùže být technika využívána ve více modalitách souèas-
nì. Terapeut tak pomáhá klientovi uvìdomit si realitu „tady a teï“.

Reflektování
(Reflecting)

Terapeut vyjadøuje stejné nálady a pocity jako klient bìhem své reakce
nebo krátce po ní. Opìt tomùže být spoleèná improvizace hudbou (jedna
modalita), verbalizace k hudbì klienta (více modalit) apod. Technikou
se terapeut snaží soustøedit na klientovy emoce v konkrétním momen-
tu. Pomáhá mu tím zvyšovat uvìdomìní si sebe sama a akceptovat své
vlastní pocity. Terapeut projevuje empatii a pochopení emocí klienta.
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Techniky empatie – pokraèování

Pøehánìní
(Exaggerating)

Terapeut pøehání nìjakou aktivitu, která je pro klienta v urèitém mo-
mentì charakteristická. Pokud klient napø. improvizuje a terapeut cítí
z jeho hudby zlost, pøežene tento pocit ve své improvizaci. To pomáhá
klientovi uvìdomit si své vlastní pocity a jejich vyjádøení. Technikamusí
být využívána velmi opatrnì, klient by se mohl cítit zesmìšòován.

Techniky strukturování

Rytmické kotvení
(Rythmic
Grounding)

Terapeut udržuje základní tempo a rytmické ostinato jako základ pro
klientovu improvizaci. Technika pomáhá klientovi s organizací jeho
vlastní improvizace. Podporuje pocity jistoty a vyrovnanosti, kotví kli-
enta v realitì.

Tonální
centrování
(Tonal centering)

Terapeut hraje v urèité tóninì, v harmonické sekvenci. Klient vìtšinou
improvizuje na perkusivní nástroje. Technika stimuluje hudební myš-
lení, rozvíjí koncept konsonance a disonance (v hudbì i v životì), evo-
kuje specifické emoce a nálady. Èasto se využívá s klienty, se kterými
se atonalita v terapii nedoporuèuje.

Tvarování
(Shaping)

V hudebním kontextu pomáhá terapeut klientovi definovat délku a for-
mu jeho hudební myšlenky, hudebního projevu. Terapeut bìhem impro-
vizace poskytuje urèité záchytné body (nejlépe na zaèátku, uprostøed
a na konci) a prostøednictvím crescenda, diminuenda, acceleranda
nebo ritardanda dovede proud energie klientovy improvizace do konce.
Technika pomáhá konkretizovat klientovy psychické potøeby, emoce
a zasazovat je do urèité formy. Terapeut rozvine klientùv rytmický
nebomelodickýmotiv ve své vlastní improvizaci. Technika se využívá
k posílení klientova sebevìdomí, sebepøijetí, podporuje kreativitu a se-
bevyjádøení.

Techniky vyvolávání

Opakování
(Repeating)

Terapeut se snaží opakováním svého nebo klientova motivu (rytmu,
melodie) vyprovokovat jeho další reakci. Terapeut opakuje stejný hu-
dební motiv a nechá na závìr logickou pauzu pro klienta, který impro-
vizaci doplní. Opakování pomáhá k integraci klienta a ke vzájemné
interakci.

Modelování
(Modeling)

Terapeut pøedstaví nebo demonstruje nìjakou aktivitu (pohyb, hudební
motiv atd.), kterou mùže klient imitovat. Technika se využívá v pøípa-
dì, kdy terapeut pracuje s klientem na urèitém typu chování (posílení,
potlaèení).

Metody a techniky muzikoterapie / 187



Techniky vyvolávání – pokraèování

Vytváøení prostoru
(Making Spaces)

Terapeut vytvoøí ve své improvizaci prostor pro vstup klienta (v hud-
bì napø. pøestane hrát a èeká na jeho reakci). Podporuje tím klientovu
participaci v aktivitì, dává mu pocit dùležitosti.

Prohazování
(Interjecting)

Terapeut se aktivity nezúèastòuje, reaguje pouze v pøípadì, kdy klient
udìlá ve své aktivitì pauzu. Dává tak klientovi prostor k odpovìd-
nosti napø. za improvizaci nebo vyprávìný pøíbìh atd.

Prodlužování
(Extending)

Na konci spoleèné aktivity pøidá terapeut krátký doplnìk. Mùže to
být zdùraznìní nìjakých podrobností po terapeutickém rozhovoru
nebo krátký motiv po hudební improvizaci. Technika pomáhá klien-
tovi vyjádøit své pocity a doplnit je o podstatné detaily, kterých si
sám nemusí být vìdom.

Dokonèování
(Completing)

Terapeut doplòuje nebo odpovídá na hudební otázky vyjádøené klien-
tem (mùže se jednat o verbální nebo neverbální aktivity). Technika
podporuje interakci terapeuta a klienta.

Techniky pøesmìrování

Uvedení zmìny
(Introducing
Change)

Terapeut iniciuje nový tematický materiál (rytmus, melodie, slova
atd.) a vede improvizaci rùznými smìry. Technika má stejné výhody
a nevýhody jako náhlá zmìna v rozhovoru. Mùže pøinést nìco nové-
ho, mùže však také nepøíjemnì pøekvapit.

Rozlišování
(Differentiating)

Pøi spoleèné improvizaci se terapeut snaží hudebnì co nejvíce odlišit
od klienta (jiný rytmus, tempo). Technika pomáhá klientovi uvìdo-
mit si sebe sama jako individuální bytost, odlišnou od terapeuta.

Modulování
(Modulating)

Terapeut bìhem spoleèné improvizace zmìní takt i tóninu. Cílem
techniky je zmìna nálady a pocitù klienta.

Zesilování
(Intensifying)

Terapeut zmìní, zintenzivní dynamiku, tempo, rytmus. Zvýší se na-
pìtí v improvizaci. Technika pøitáhne pozornost klienta a umožní mu
uvolnit napìtí pøijatelnou a bezpeènou cestou.

Zklidòování
(Calming)

Terapeut sníží tempo, dynamiku, rytmus a zaène opakovat jednotlivé
motivy. Technika pomáhá snížit strach, navodit pocit jistoty a pøí-
jemnou atmosféru.

Pøerušení
(Intervening)

Terapeut se snaží pøerušit, pøesmìrovat fixace a stereotypy, které se
v aktivitách klienta projevují. Náhlá zmìna tempa, rytmu, dynamiky
pomáhají klientovi zmìnit jeho právì probíhající chování.

Reagování
(Reacting)

Po spoleèné improvizaci se terapeut klienta ptá, co se mu na aktivitì
líbilo nebo nelíbilo. To má vliv na vývoj schopnosti sebevyjádøení
klienta.
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Techniky pøesmìrování – pokraèování

Užívání analogií
(Analogizing)

Po spoleèné improvizaci terapeut motivuje klienta k nalezení analogie
mezi právì probìhlou improvizací a reálnými životními situacemi.

Techniky navázání dùvìry

Sdílení nástrojù
(Sharing
Instruments)

Terapeut hraje na stejný nástroj jako klient (souèasnì nebo koopera-
tivnì). Technika se používá pøi práci s klienty, kteøí mají problémy
s osobními hranicemi a sebekontrolou. Mùže pomoci zlepšit vztah
mezi terapeutem a klientem, podpoøit interakci, vybudovat vzájem-
nost.

Darování
(Giving)

Terapeut dá klientovi dárek (improvizace, skladba nebo malý hudební
nástroj atd.). Technika by se mìla využívat jen velmi opatrnì, a to na
základì posouzení individuálních potøeb každého klienta.

Propojování
(Bonding)

Terapeut složí urèitý motiv nebo píseò, která charakterizuje vztah
klienta a terapeuta. Hudbou se snaží vyjádøit jedineènou povahu je-
jich vztahu. Technika pomáhá vybudovat upøímný a otevøený vztah
mezi klientem a terapeutem.

Mluvení k sobì
samému
(Soliloquies)

Terapeut improvizuje skladbu/píseò, kde hovoøí sám k sobì o kliento-
vi, a to v jeho pøítomnosti. Technika se používá s klienty, kteøí nejsou
pøipraveni akceptovat pøímé otázky terapeuta. Pomáhá napø. otevøít té-
mata klientových pocitù nejistoty.

Techniky procedurální

Umožòování
(Enabeling)

Terapeut dává klientovi instrukce, demonstruje aktivitu nebo mu fy-
zicky asistuje. Tím mu umožòuje participaci v hudebních nebo tera-
peutických aktivitách, podporuje vývoj jejich terapeutického vztahu.

Pøesouvání
(Shifting)

Terapeut pøechází od jedné expresivní modality ke druhé (hudební,
pohybové, dramatické, verbální atd.) nebo od jednohomédia ke druhé-
mu (hlas, nástroj atd.). Technika usnadòuje klientovi vyjádøení nepøí-
jemných pocitù, prohlubuje jeho vyjadøované emoce. Zabraòuje také
klientovi používat urèitou modalitu nebo médium jako pøekážku.

Pozastavení
(Pausing)

Terapeut pøeruší klientovu improvizaci a ten èeká na jeho signál, aby
mohl pokraèovat. Bìhem této pauzy má klient možnost zamyslet se
nejen nad událostmi zminulosti a souèasnosti, ale zabývat se také bu-
doucností. Technika pomáhá klientovi podpoøit vìdomí sebe sama,
využívá se ke zhodnocení cílù v terapii, zvyšuje zodpovìdnost klienta
za své jednání a posiluje schopnost øešení problémù.
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Techniky procedurální – pokraèování

Ustupování
(Receding)

Po tom, co terapeut hraje v improvizaci hlavní roli, ustoupí, naznaèí
klientovi jeho úkol a nechá ho improvizaci øídit. Technika dává kli-
entovi pocit odpovìdnosti za probíhající aktivitu. Klientova hudební
výpovìï (podle modality) není ovlivnìna terapeutem. Tuto techniku
je dùležité využívat opatrnì, aby se klient necítil v aktivitì náhle
opuštìn a nezpanikaøil.

Experimentování
(Experimenting)

Terapeut prezentuje novou strukturu, postup, myšlenku nebo nápad
a vede klienta ke kreativní improvizaci. Klient má za úkol experi-
mentovat s novými postupy. Technika pomáhá klientovi rozvinout
jeho kreativitu, schopnost rozhodování a vzít na sebe zodpovìdnost
za své rozhodnutí.

Dirigování
(Conducting)

Improvizace je vedena dirigentem (terapeut nebo klient), jeho pohyby,
hudbou, slovy atd. Technika pomáhá rozvinout klientovu schopnost
vedení, posiluje sebedùvìru a soudržnost skupiny.

Nacvièování
(Rehearsing)

Terapeut nacvièuje s klientem (nebo skupinou) urèitý výstup (impro-
vizace, tanec, divadlo atd.). Technika pomáhá koncentrovat pozor-
nost klienta na urèitý cíl a posílit jeho sebevìdomí.

Poslech vlastní
nahrávky
(Playing Back)

Terapeut nahraje klientovu improvizaci a spoleènì s klientem si ji
poslechne. Technika se využívá k posílení klientovy identity a pod-
poruje sebereflexi. Vìtšinou je velmi pozitivnì pøijímána.

Referování
(Reporting)

Technika se využívá bezprostøednì po improvizaci, bìhem ní nebo
po vyslechnutí vlastní nahrávky. Terapeut se ptá klienta, co se v im-
provizaci odehrálo, ptá se na jeho zkušenosti, pocity a myšlenky,
èímž podporuje klientovu sebereflexi a sebevyjádøení.

Pùsobení
(Reacting)

Technika se opìt využívá bezprostøednì po improvizaci, bìhem ní
nebo po vyslechnutí vlastní nahrávky. Terapeut se na rozdíl od techni-
ky referování ptá klienta na jeho celkový dojem z vlastní improvizace.
To pomáhá získat informace o klientovì obrazu o vlastním já.

Vystupování
(Performing)

Terapeut nechá klienta vystupovat (pøed publikem nebo bez nìho).
Klient pøedvádí pøedem nacvièenou improvizaci, drama, tanec atd.
Technika pomáhá klientovi posílit sebedùvìru, dát mu pocit uznání
a možnost vlastního monitorování.

190 / Základy muzikoterapie

Viléma Novotná (vnovotna@email.cz) [596927]



Techniky vztahování

Párování
(Pairing)

Terapeut poskytuje asociaci urèitého typu klientova chování s hu-
debním motivem. Pokud se toto chování u klienta objeví, terapeut
zareaguje pøíslušným motivem (motivù mùže být i více). Technika
ukazuje klientovi, že terapeut je pøipraven s ním komunikovat a ocho-
ten následovat klienta v improvizaci.

Symbolizování
(Symbolizing)

Terapeut symbolizuje reálné životní situace (osoby, události, pocity
atd.) pomocí hudebních motivù (rytmus, melodie atd.). Technika po-
máhá klientovi objevovat jeho pocity pomocí hudebního výrazu
a dodávat mu sebedùvìru.

Vzpomínání
(Recollecting)

Klient si pøedstaví urèitou událost, situaci, pocit a pokouší se to repro-
dukovat hudebnì, pomocí zvukù. Technika pomáhá klientovi uvìdo-
mit si, že se reálné situace dají vyjádøit abstraktnì a pøipravit ho na
možné intenzivnìjší improvizace v budoucích terapeutických setká-
ních.

Volné asociace
(Free Associating)

Terapeut improvizuje s cílem vyvolat urèité pøedstavy, vzpomínky
a asociace klienta. Ten je pak bìhem samotné improvizace nebo krátce
po ní reprodukuje. Technika se využívá k práci s nevìdomým mate-
riálem klienta.

Projekce
(Projecting)

Klient improvizuje – hudbou popisuje nìjakou konkrétní událost, si-
tuaci, pocit, se kterým je tøeba pracovat. Technika se využívá k práci
s vìdomými a nevìdomými obsahy klienta.

Fantazírování
(Fantasizing)

Terapeut nechá klienta, aby improvizoval své fantazie, sny a pøíbìhy.
Tato improvizace pomáhá klientovi zpøítomnit imaginární svìt a pro-
pojit ho se svìtem reálným.

Vyprávìní pøíbìhu
(Story-telling)

Terapeut a/nebo klient improvizuje krátký hudební motiv, klient
k tomu vypráví nìjaký pøíbìh. Touto technikou se terapeut snaží
dovést klienta k projekci jeho potlaèených emocí do pøíbìhu a zpra-
covat jeho iracionální pocity do logických sekvencí.

Techniky práce s emocemi

Držení
(Holding)

Bìhem klientovy improvizace terapeut vytváøí hudební pozadí, které
rezonuje, odráží klientovy momentální pocity. Terapeut se zde neza-
bývá potlaèenými emocemi, pouze tìmi, které klient manifestuje.
Technika je jakousi kombinací technik: vyrovnávání energie, reflek-
tování, rytmické kotvení a tonální centrování. Terapeut zde nabízí
klientovi bezpeèné místo pro jeho sebevyjádøení, empatii, porozu-
mìní.
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Techniky práce s emocemi – pokraèování

Zdvojnásobení
(Doubling)

Terapeut vyjadøuje pocity, kterých si klient není vìdom nebo je není
schopen verbalizovat. Na rozdíl od technik reflektování nebo držení
se zde terapeut soustøedí hlavnì na latentní obsahy pocitù. Technika
pomáhá klientovi uvìdomit si své potlaèené emoce, akceptovat je
a uvolnit psychické napìtí.

Pøechod
(Making
Transitions)

Terapeut pomáhá klientovi najít rùzné cesty, jak pøecházet z jedné
kvality (hudební, pohybové atd.), z jedné emoce, nápadu, myšlenky
do druhé. Klient tyto pøechody provádí samostatnì nebo s pomocí te-
rapeuta. Klient se pomocí této techniky uèí strukturovat své pocity do
smysluplných zážitkových celkù.

Protiklad
(Contrasting)

Terapeut motivuje klienta k vyjádøení opaèných pocitù, než klient
prožívá, a to prostøednictvím hudby, pohybu, dramatizace apod.
Kontrasty se vyjadøují vìtšinou ihned, gradují nebo pøicházejí náhle
(v tom se liší od techniky pøechodu). Klient improvizuje sám nebo
s terapeutem. Díky technice se klient uèí, jak pracovat s emoèními
zmìnami, jak je správnì naèasovat a vyjádøit.

Øazení
(Sequencing)

Terapeut pomáhá klientovi najít logické a smysluplné sekvence
v jeho aktivitách (improvizace, dramatizace událostí, verbalizace
atd.). Technika se využívá u klientù, kteøí mají potíže s chápáním
kontinuity a konceptu pøíèiny a následku. Pomáhá klientovi oriento-
vat se v realitì.

Integrování
(Integrating)

Terapeut hledá elementy kontrastu v klientovì zážitku (improvizaci,
vzájemném vztahu atd.), kombinuje je, vyrovnává a snaží se je slouèit.
Tato technika pomáhá najít spoleèného jmenovatele, který spojuje
konfliktní elementy v harmonické celky.

Štìpení
(Splitting)

Terapeut a klient zkoumají polarity nebo štìpení v klientovì prožívání
sebe sama. Štìpení se mohou projevovat jako protikladné myšlenky,
pocity, konfliktní hudební èi pohybové tendence. Terapeut improvi-
zuje jednu èást klientovy osobnosti a klient tu druhou. Obojí se dìje
souèasnì, stejnì jako se dìje v klientovi samotném. Technika pomáhá
osvìtlit aspekty klientova já a uvìdomit si jejich souvislosti.

Pøevádìní
(Transfering)

Klient s terapeutem (nebo jiným klientem) prozkoumává pro nìho
podstatný vztah z reálného života, a to pomocí improvizaèních duet.
Napøíklad bìhem hudební improvizace, která konkrétní vztah zná-
zoròuje, se terapeut zamìøuje na konkrétní interakce nebo jednotlivé
aspekty interakcí. Technika pomáhá získat informace o klientovi,
jeho interakèních tendencích, roli ve vztazích.
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Techniky práce s emocemi – pokraèování

Hraní rolí
(Role-taking)

Terapeut motivuje klienta ke støídání rùzných rolí, na rozdíl od tech-
niky pøevádìní se to ale týká improvizace samotné. V hudbì to jsou
napøíklad role jako dirigent, posluchaè, hráè na perkusivní nástroje,
v dramatizaci napø. konkrétní charakter v pøíbìhu. Technikou se roz-
víjejí klientovy sociální dovednosti, flexibilita a dovednosti nepo-
stradatelné k interpretaci konkrétní role.

Kotvení
(Anchoring)

Když klient v terapii zažije konkrétní zkušenost, terapeut se ji snaží
ukotvit v klientovì pamìti pomocí nìjaké lehko vyvolatelné senzo-
motorické zkušenosti, silného pocitu nebo zapamatovatelné události.
Potom ji zaøadí do jiné modality nebo média. S konkrétní zkušeností
se tak pracuje napø. nejdøíve v hudbì, pak v pohybu, dramatizaci, ve
verbalizaci apod. Technika zpevòuje to, co se klient v terapii nauèil,
a zobecòuje to také v oblasti mimo terapii.

Diskuse v terapii

Vztahování se
(Connecting)

Terapeut se ptá klienta, jak spolu souvisí konkrétní aspekty právì
probíhající diskuse (improvizace, dramatizace atd.) v jednom nebo
více terapeutických setkáních.Mùže jít o souvislosti mezi klientovou
hudbou a jeho pocity, souvislosti mezi klientovými pocity a terapeu-
tovou hudbou atd. Technika pomáhá objasnit klientovy emoce a je
pro nìj konfrontací.

Sondování
(Probing)

Terapeut dává klientovi rùzné otázky, aby zjistil informace nutné
k terapii. Technika by se mìla využívat jen zøídka, aby se nestala vy-
slýcháním, které nemá s terapií nic spoleèného.

Objasòování
(Clarifying)

Terapeut se klienta znovu ptá na informace, které mu již klient dal.
Technika je stejnì jako technika sondování velmi obtížná. Její risk
spoèívá v tom, že v pøípadì špatného využití si klient mùžemyslet, že
ho terapeut neposlouchá nebo mu nerozumí.

Zpìtné
informování
(Feedback)

Terapeut verbalizuje, jak se klient nebo skupina projevují (napø. jak
zní v hudbì). Interpretace projevù však do zpìtného informování ne-
patøí. Technika se využívá k posílení vìdomí sebe sama, k sebereflexi.

Interpretování
(Interpreting)

Terapeut nabízí možnost interpretace klientových zážitkù. Technika
dává klientovi možnost náhlednout do podstaty vìcí, nabízí èásteè-
nou sebeanalýzu a trénink, jak interpretovat své projevy.

Zpracovávání
(Metaprocessing)

Terapeut se pokouší posunout klientovu rovinu vnímání sebe sama na
úroveò vìdomí, které mu umožní být schopný pozorovat a reagovat na
to, co on sám dìlá (napø. bìhem improvizace terapeut motivuje klienta
k tomu, aby poslouchal sám sebe nebo pøi klientovì popisu nìjakého
pocitu se terapeut klienta ptá, jaké to je, mít takový pocit atd.).
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Diskuse v terapii – pokraèování

Posilování
(Reinforcing)

Terapeut odmìòuje klienta (nebo odmìnu odmítá dát) v souvislosti
se zvýšenou nebo sníženou frekvencí urèitého chování.

Konfrontace
(Confronting)

Terapeut odmítá klientovu reakci nebo odpovìï. V kontextu verbali-
zace mùže jít o informování klienta o rozporu mezi jeho chováním,
verbalizací, improvizací atd. Technika pomáhá klientovi vidìt pod-
statu vìcí a motivovat ho ke zmìnì.

Odhalování
(Disclosing)

Terapeut se svìøí klientovi nebo skupinì s nìèím osobním, co má
souvislost s klientovými problémy. Technika se využívá s ohledem
k individualitì každého klienta, jeho potøebám, a to pouze v pøípadì,
že to bude mít pozitivní efekt v terapii.

Shrnování
(Summarizing)

Terapeut zhodnotí diskuse, improvizace nebo probìhlá terapeutická
setkání a zrekapituluje hlavní události a myšlenky. Technika se vy-
užívá, pokud klient velmi dlouho hovoøí nebo pokud se blíží konec
terapeutického procesu.

12.2 HUDEBNÍ INTERPRETACE

Pøi hudební interpretaci se klient uèí/provádí pøedkomponovanou vokální
nebo instrumentální hudbu nebo reprodukuje jakýkoliv druh hudební formy, která
slouží jakomodel. Interpretace zahrnuje také strukturované hudební aktivity a hry, ve
kterých klient provádí urèité role nebo chování, které bylo pøedem urèené. Nejedná se
tedy pouze o reprodukci skladby, neboť hudební interpretace mùže také pøedstavovat
velmi kreativní zpùsob práce. Omezení spontánnosti klienta, které je patrné pøi srov-
nání s metodou hudební improvizace, pøináší navíc i urèité výhody. Tato metoda do-
voluje klientùm úèastnit se hudebních situací, které by nebyli schopni vytvoøit bez
pøedem pøipraveného plánu.

Jako terapeutická metoda umožòuje hudební interpretace:

� rozvíjet senzomotorické dovednosti;
� posilovat adaptivní chování;
� zlepšit pozornost a orientaci v realitì;
� rozvíjet pamìť;
� podporovat schopnost indentifikace a empatie s druhými;
� rozvíjet schopnost interpretovat a sdílet myšlenky a pocity;
� osvojit si chování ve specifických rolích, které se vyskytují v rùzných interperso-

nálních situacích, zlepšit interakèní a skupinové dovednosti (Bruscia, 1998).

Primární kandidáti pro tuto metodu jsou klienti, kteøí potøebují strukturu k rozvoji
specifických dovedností a chování v urèitých rolích. Jsou to napø. klienti s autismem,
ADHD, pøíliš úzkostní klienti. Dále je hudební interpretace indikována klientùm, kteøí
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se potøebují nauèit porozumìt a pøizpùsobit se myšlenkám a pocitùm jiných, zatímco
se uèí uchovat si svou identitu. Hudební interpretace pomáhá budovat sebedisciplínu
a schopnost sebekontroly (zvláštì pøi skupinové høe klientù). Proto z ní mohou profi-
tovat také klienti, kteøí se potøebují nauèit pracovat s ostatními lidmi pro dosažení ur-
èitých cílù (tamtéž).

Pøi tomto zpùsobu práce musí klient dodržovat základní pravidla, která urèí terapeut
nebo skupina. Hudební interpretaci lze podobnì jako hudební improvizaci umìle èle-
nit na interpretaci individuální nebo skupinovou, na interpretaci s použitím hry na
tìlo, zpìvu, hudebních nástrojù nebo dalších výrazových prostøedkù, na interpretaci
pøed publikem nebo bez nìho apod. Pøíklady jejích èetných variací uvádí K. Bruscia
(1998):

Vokální interpretace: vokální reprodukce strukturovaného hudebního materiálu
nebo pøedkomponované písnì.

Instrumentální interpretace: reprodukce strukturovaného nebo pøedkomponova-
ného hudebního materiálu za použití hudebního nástroje.

Hudební produkce: vystoupení pøed publikem a všechny pøípravy s tím spojené.

Hudební hry a aktivity: klient se úèastní hudebních her (napø. pojmenovávání me-
lodie, hudební šarády, hudební židle) nebo jiných aktivit, které jsou strukturovány
pomocí hudby.

Dirigování (vedení): klient/terapeut vede prùbìh živého provedení hudby jinými
klienty za použití gest podle partitury nebo jiného notaèního systému.

První tøi zmínìné variace interpretaèních aktivit zde blíže pøedstavíme – jedná se
o instrumentální a vokální interpretaci a hudební produkci.

12.2.1 VOKÁLNÍ INTERPRETACE

Pøi vokální interpretaci se klient úèastní napø. vokalizace urèeným zpùsobem, zpívání
podle gest, zpìvu písní, lekcí zpìvu, vokální imitace, výuky melodií. Podstatou tìchto
úkonù je vokální reprodukce strukturovaného hudebníhomateriálu nebo pøedkompo-
nované písnì (Bruscia, 1998).

Právì zpìv písní je nejèastìjší formou vokální interpretace, která se používá
v mnoha oblastech klinické praxe. Lidem s narušeným øeèovým projevem pomáhá
zlepšit jejich artikulaci, rytmus øeèi a dechovou kontrolu. Lidem smentálním postiže-
ním slouží písnì k rozšiøování slovní zásoby a zapamatování informací. Toho se vy-
užívá pøi výuce, zvládání sekvenèních úloh a uèení novým pojmùm. Pøedpokladem je
dobré porozumìní významu textu písnì. Text písnì a její hudební organizace vytváøí
strukturu v èase, prostoru a posloupnosti aktivit bìhem dne, èímž mùže usnadnit klien-
tùm orientaci. Seniorùm pøipomínají písnì významné okamžiky života. Každý klient
se mùže identifikovat s nìjakou písní a jejím textem. Vhodná píseò dokáže poskytnout
potøebné emocionální zázemí a podporu. Mùže vyjadøovat urèité poselství, vyprávìt
pøíbìh, který má terapeutické využití, nebo mùže nabízet alternativy pro chování
a myšlení klienta.
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Skupinový zpìv pøivádí zúèastnìné ke spoleènému kontaktu, zároveò poskytuje
anonymitu projevu a možnost odreagování. Zapojuje percepèní, motorické, emocio-
nální, kognitivní a další funkce. Spoleèný zpìv má navíc v mnoha kulturách také vel-
kou spirituální a sociokulturní hodnotu – stává se prostøedkem sdílení tradice, postojù
a urèitých zpùsobù myšlení a prožívání.

Klient by mìl dostat možnost identifikovat se nejen s obsahem písnì, ale také s je-
jími slovy. Pro dìti jsou ménì úèinné písnì, které obsahují pøíliš abstraktní, nezáživ-
ná nebo vìkovì nepøimìøená slova.

P. Nordoff a C. Robbins (2003) uvádìjí nìkolik principù pro výbìr písní. Rytmická struktura, pøí-
zvuky a melodie slov písní by mìly odpovídat pøízvukùm, rytmu a melodii, které tato slova mají
v pøirozené øeèi. Bìžnì používámemelodii ke zdùraznìní významu a pocitu jednotlivých slov. Sla-
biky, pøi kterých v bìžné øeèi hlas stoupá, by mìly být zpívány vyššími tóny než slabiky, pøi kte-
rých v bìžné øeèi hlas klesá. V nìkterých písních najdeme zároveò rytmickou i tonální distorzi na
urèitých slovech, což snižuje hodnotu i použitelnost písnì, napø. pøi rozvoji øeèi u handicapova-
ných dìtí. V písních je pøízvuk nejèastìji zdùraznìn pomocí tìžkých dob hudebního metra nebo
dlouhých rytmických hodnot (napø. pøízvuèná slabika je zpívána na dvì doby, kdežto nepøízvuèné
slabiky pouze na jednu). Pokud melodizujeme báseò, øíkanku nebo jiný text, mìly by být hudebnì
zdùraznìny pøedevším pøízvuèné slabiky.

Obsahu øeèi èasto pøizpùsobujeme expresivní kvality a melodii slov a frází, napø. v otázkách
stoupá melodie obvykle na konci vìty. Pokud je otázka v písni, mìla by také melodie vzrùstat na
konci hudební fráze. Tyto základní principy zdùrazòují expresivní jednotu mezi zpìvem a textem.
Pochopitelnì se v muzikoterapii používají i písnì, které dokonale nesplòují tyto požadavky.

P. Nordoff a C. Robbins (2003) doporuèují nauèit se slova i doprovod písní nazpa-
mìť. Terapeut potom mùže vìnovat vìtšinu své pozornosti klientovi nebo skupinì
a flexibilnì pøizpùsobit tempo, dynamiku a frázování zpìvu klienta. Pøi výbìru písní
a tóniny pro dìti se øídíme hlasovým rozsahem, který udává schéma Gutmana a Paul-
sena (Mátejová, Mašura, 1992).

12.2.2 INSTRUMENTÁLNÍ INTERPRETACE

Interpretaèní aktivity za použití hudebního nástroje pøedstavují hru pøedkomponova-
ných instrumentálních skladeb, nácvik v instrumentální skupinì, úèast na soukro-
mých lekcích hry na nástroj, provádìní imitativních úloh na nástroj, hru instrumentální
èásti s nahrávkou apod. Podstatou tìchto úkonù je reprodukce strukturovaného nebo
pøedkomponovaného hudebního materiálu za použití hudebního nástroje. Klienti
také mohou používat nìjaký druh notace.

Aktivity instrumentální interpretace pomáhají budovat sebedisciplínu, schopnost
následovat pokyny, podporují imitativní schopnosti, schopnost vcítìní do pocitù dru-
hého. Zvládnutí jednoduché skladbièky nebo melodie zprostøedkovává klientovi pocit
ukonèení úlohy a informuje jej jasnìji o dosažených výsledcích, než je tomu u impro-
vizaèních aktivit. Tématem terapie pomocí instrumentální interpretace mùže být na
druhé stranì schopnost pøijmout urèitá omezení a uvìdomìní si vlastní identity (srov-
návání vlastní hry s pøedvádìným vzorem). Hra na nástroj dále adresuje mnoho cílù

196 / Základy muzikoterapie

Viléma Novotná (vnovotna@email.cz) [596927]



z oblasti motoriky, sluchové a zrakové percepce (hra podle not, imitace hry druhého),
sekvenèního vnímání a pamìti (zapamatování prùbìhu skladeb) a sociálních doved-
ností (zvláštì hra ve skupinì nebo instrumentálním souboru).

Jak již bylo uvedeno, jednou z forem realizace instrumentální interpretace je tra-
dièní výuka hry na nástroj (mùže probíhat podle bìžnì používaných metodik v hu-
dební výchovì). Výuka v tìchto pøípadech mùže poskytovat kontext pro vlastní psy-
choterapii klienta, jak uvádí K. Bruscia (1998), nebo mít terapeutický pøesah na
nehudební aspekty osobnosti klienta. Pøíkladem z naší praxe je kazuistika dívky
s kvadruparetickou formou DMO (s akcentovanou hemiparézou), která dochází na
soukromou výuku hry na klavír. Jedním z terapeutických cílù je v tomto pøípadì roz-
voj motoriky horních konèetin, zvláštì jejich koordinace a rozvoj pohyblivosti prstù.
Díky systematickému stupòování požadavkù došlo v prùbìhu jednoho roku ke koor-
dinovanému zapojení obou horních konèetin a všech deseti prstù (dívka zpoèátku
hrála pouze støídáním dvou prstù na jedné ruce, ostatní prsty a druhou konèetinu ne-
chtìla vùbec používat nebo ji používala s velkými obtížemi).

Nácvik instrumentálních interpretaèních aktivit probíhá vìtšinou formou imitace
nebo výukou podle nìjakého druhu notace. Výuka prostøednictvím imitace spoèívá
v pøímém napodobování daného stylu hry, který pøedvádí terapeut, nebo v postupném
osvojování instrumentální skladbièky po krátkých úsecích. Ze systémù notaèních zá-
znamù není umnoha klientù vhodná tradièní notace pro svou pøílišnou komplikovanost
a nároènost. Pokusy o zpøístupnìní notových záznamù hudebnì neškoleným klien-
tùm vyústily ve vytváøení jednoduchých notaèních systémù. Napøíklad ve Finsku je
používán systémFigure Notes, jehož tvùrcem je Kaarlo Uusitalo (malá ukázka je vol-
nì pøístupná na internetu, viz Erkillä, 2002). Systém se skládá z jednoduchých figur
a barev. Pùvodnì byl urèen pro keyboardy, ale dnes se využívá u mnoha jiných
nástrojù (bubny, kytara, basa aj.). Systém je vhodný i pro klienty s tìžkým tìlesným
postižením nebo mentální retardací, afatiky, seniory a dìti do tøí let.

Jednoduchý notaèní systém si však mùžeme lehce vytvoøit sami, popø. se na jeho vytvoøení mùže
podílet klient sám. Notaèní systém vychází vždy z individuálních schopností klienta. K oznaèení
jednotlivých tónù (napø. na klavíru) lze použít barvy, barvy ve spojení s tvary (kruh, trojúhelník,
ètverec) a jiné symboly.

V pøípadì klavíru mùžeme také nalepit na jednotlivé klávesy reálné názvy not
a v notaci používat tyto názvy místo notových znaèek. Podobné zásady lze pochopi-
telnì použít také u vokální interpretace (s možností doplnìní o další postupy, napø.
ukazování výškových rozdílù mezi intervaly po sobì jdoucích not). U malých dìtí
a klientù s tìžkým mentálním postižením se pro nácvik hry na nástroj a zpìv nabízí
také využití obrázkù, které vyjadøují dìj písnì, zobrazují pøedmìty, o kterých se v písni
zpívá, nebo mají emocionální obsah, který lze hudebnì ztvárnit.

12.2.3 HUDEBNÍ PRODUKCE

Pøi hudební produkci se klient úèastní plánování a provedení vystoupení, které mùže
mít také podobu hudební hry nebo hudebního dramatu, recitálu nebo jiného druhu
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hudební produkce pøed publikem. Pøi plánování a nácviku mùžeme využít instru-
mentální, vokální a pohybové aktivity podle preferencí a schopností klientù. Publikum
nemusí pøedstavovat pouze široká veøejnost, mohou jej tvoøit také pacienti v nemoc-
nici, personál v léèebném zaøízení nebo èlenové terapeutické skupiny atd.

Pøíklad využití hudební produkce v terapeutické skupinì uvádí I. Dijkstra a L. Hak-
voort (2004). Jedná se o kazuistiku dívky se sklony k vyhýbavému chování a nízkým
prahem pro sociální frustraci. Bìhem terapie probíhal nácvik zpìvu oblíbené písnì
dívky ve skupinì klientù, pøièemž se postupnì zvyšovala sociální nároènost této situ-
ace. Dívka nejprve zpívala ve velké skupinì, poté v menší skupinì, pouze v doprovodu
nìkolika klientù, až byla v závìru schopna zazpívat píseò sama pøed celou skupinou.

Hudební vystoupení pomáhají klientùm budovat sebedùvìru, sebevìdomí a sebe-
disciplínu. Také se uèí budovat zodpovìdnost za sebe i výsledné provedení celé pro-
dukce. Plánování hudební produkce samotnými klienty podporuje jejich aktivitu
a nabízí jim možnost realizovat vlastní pøedstavy a nápady.

Nácvik hudební produkce nabízí pøíležitost k osvojení rùzných motorických,
percepèních, sociálních, komunikaèních nebo hudebních dovedností. Pøi skupino-
vé èinnosti je dùležitým požadavkem vnímání a uvìdomování si druhých. Konkrétní
zpùsoby zapojení do hudební produkce by mìly být individuálnì naplánované, aby
podporovaly rozvoj oblastí, ve kterých klient potøebuje podporu.

Hudební vystoupení pro veøejnost jsou také vhodnými pøíležitostmi pro psychoso-
ciální rehabilitaci handicapovaných dìtí a mládeže, psychiatrických klientù, seniorù
nebo pacientù v nemocnicích. Díky veøejnému vystoupení se mùže rozšíøit možnost
jejich interakce s intaktními vrstevníky. Prostøednictvím veøejných umìleckých aktivit
mohou dostat tito klienti pøíležitost k sociálnímu ocenìní ze strany intaktní populace.

Na závìr pojednání o hudební produkci uvedeme ještì nìkolik praktických rad pro
vystoupení na veøejnosti:

� pøedem nacvièit organizaci vystoupení, minimálnì pøíchod a odchod z pódia a zá-
vìreèné podìkování (uklonìní) publiku;

� každý èlen skupiny by mìl vìdìt, kdy má co dìlat. Potíže se zapamatováním lze
(alespoò v nìkterých pøípadech) vyøešit lísteèky s poøadím písní, prùbìhem pro-
dukce apod.;

� nezapomenout na moderování vystoupení, popø. krátké pøedstavení hudební sku-
piny na zaèátku;

� domluvit si základní signály pro dorozumívání bìhem produkce, napø. pro zaèátky
a konce písní, spoleèné nástupy. Signály mohou být hudební (napø. odpoèítání
nástupu palièkami), verbální nebo gesty (ukazování, oèní kontakt, mimika pro vý-
raz hry atd.).

12.3 KOMPOZICE HUDBY

Kompozice hudby zahrnuje kreativní vytváøení písní, textù, instrumentál-
ních skladeb nebo jakéhokoliv druhu hudebního produktu (napø. hudební video nebo
audionahrávka). Dùležité je, že se na kreativním procesu podílí klient (v tomto kon-
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textu nemluvíme o metodì kompozice tehdy, pokud komponuje terapeut pro klienta,
který se do procesu komponování nezapojuje). Terapeut vìtšinou pøebírá odpovìdnost
spíše za technické aspekty procesu a nechává klienta pracovat podle jeho hudebních
schopností, napø. klient vytváøí melodii písnì a terapeut harmonii (Bruscia, 1998).

Metoda kompozice mùže adresovat terapeutické cíle z rozmanitých oblastí. Mezi
obecné cíle patøí rozvoj dovedností pro kreativní øešení problémù, rozvoj schopnosti
organizace a plánování, rozvoj schopnosti zaznamenat vnitøní prožitky, stejnì jako
schopnosti integrovat a syntetizovat èásti do celkù. Uèí sebeodpovìdnosti a dokáže
podpoøit prozkoumávání terapeutických témat prostøednictvím textu. Kompozice
hudby ve skupinì podporuje kooperativní uèení a sdílení pocitù, myšlenek a zkuše-
ností. Metoda kompozice mùže mít také specifické cíle. Pro hospitalizované dìti je
prostøedkem k vyjádøení obav a úzkostí a porozumìní jim. Lidem umírajícím slouží
k prozkoumání pocitù týkajících se smyslu života a smrti a vytváøení odkazù pro po-
zùstalé. Léèebná píseò, napsaná s klientem pro konkrétní zámìry, mùže podporovat
významné okamžiky v terapeutickém procesu, usnadòuje sebeuvìdomìní a katarzi
(Kanadská muzikoterapeutická asociace, 2003).

Metoda kompozice má nìkolik základních variací:

Variace na písnì: klient mìní slova, fráze nebo celý text existující písnì, zatímco se
zachovává melodie a standardní doprovod.

Skládání písní: klient komponuje vlastní píseò nebo nìjakou její èást (text, melodie,
doprovod) s rùznými stupni technické podpory terapeuta.

Instrumentální kompozice: klient komponuje pùvodní instrumentální kus nebo
jeho èást (melodie, doprovod, rytmus) s rùznými stupni technické podpory terapeuta.
Proces mùže (podobnì jako u skládání písní) zahrnovat nìjaký druh notace nebo za-
znamenání výsledného produktu (nejèastìji audiozáznam).

Notaèní aktivity: klient vytváøí notaèní systém a poté komponuje píseò s použitím
tohoto systému nebo notuje hudbu, kterou již døíve zkomponoval.

Hudební koláž: klient vybírá a øadí za sebou zvuky, písnì, hudbu nebo fragmenty
hudby za úèelem vytvoøení nahrávky, která prozkoumává témata autobiografické
nebo terapeutické povahy.

Skládání písní je pro mnoho muzikoterapeutù velmi oblíbená aktivita pro práci se
skupinou i jednotlivci. Existuje nìkolik zpùsobù, jak mùžeme postupovat. Nejjedno-
dušší z nich používá pøedem pøipravenou strukturu textu nìjaké písnì s vynechanými
slovy, které má klient doplnit (technika fill in blank). Terapeut si poèíná obvykle ta-
kovým zpùsobem, že nejprve pøedstaví píseò, se kterou bude skupina pracovat.
Následuje krátká diskuse. Poté zaèíná práce s textem – klienti doplòují vynechaná
slova podle svých vlastních nápadù. Nové písnì jsou zahrány ve skupinì, opìt násle-
duje diskuse a zpracovávání jednotlivých témat. Také je možné pøepisovat a upravo-
vat již existující písnì (variace na písnì). V tomto pøípadì se úprava písnì vždy úzce
dotýká osobních témat klientù. Místo hotové písnì si lze vzít za pøedlohu text bez hu-
dební složky, na jejímž vytvoøení se mùže klient podílet.
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Jiným pøístupem je spontánní skládání písní, které do textu písnì pøináší témata
dùležitá pro klienta. Úèelem je porozumìní tomu, èím klienti ve skuteènosti jsou, co
potøebují a co mají v životì rádi.

Muzikoterapeutka Susan Summers (2003, s. 4) popisuje tento zpùsob práce v paliativní péèi.
„Vzpomínám si na pacientku, která milovala koèky a musela být od nich odlouèena kvùli pobytu
v našem hospicu. Protože mám koèky také ráda, dobøe jsem rozumìla tomu, jak postrádá tyto dùle-
žité pøátele.Mluvily jsme o tom, co koèky znamenají v jejím životì. Poté jsem pro ni vytvoøila píseò,
do které jsem zahrnula vše, co mi pacientka o koèkách vyprávìla… Pøíštì chtìla opìt slyšet svou
koèièí píseò, která jí pøinesla tolik útìchy a pocitu blízkosti.“
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Jako další pøíklad kompozièní aktivity si uvedeme jeden z mnoha možných po-
stupù vytvoøení kontaktní písnì (Hello Song) pro psychiatrické pacienty. Jeho au-
torkou je R. Z. Burr (2003):

Pomùcky: dva velké listy papíru, rytmické nástroje, kytara, CD pøehrávaè, na-
hrávka s hudbou

Cíl: posílit interakce ve skupinì, zlepšit orientaci ve skuteènosti

Popis:
1. Pustíme vybranou CD nahrávku a rozdáme èlenùm skupiny rytmické nástroje,

aby se mohli vlastním doprovodem pøipojit k nahrávce.
2. Spoleènì zazpíváme/doprovodíme píseò, jejíž text budeme pøepisovat.
3. Zeptáme se skupiny na následující otázky, které zapíšeme na velký kus papíru

tak, aby je každý mohl vidìt: Co dìláme v muzikoterapii? V èem nám hudba
mùže pomoci? S jakými problémy se èlenové skupiny nejèastìji potýkají?

4. Pøepíšeme text písnì, pøièemž použijeme informace získané bìhem diskuse.
Nový text písnì by mìl charakterizovat naši muzikoterapeutickou skupinu.

5. Klienti mohou zkusit píseò doprovodit na hudební nástroje.
6. Píseò mùžeme doplnit o pohybová gesta, doprovodné pohyby, díky kterým se

píseò stane interaktivnìjší (napø. v urèitém okamžiku si potøeseme rukou, po-
díváme se jeden na druhého).

7. Uzavøeme práci s klienty diskusí o muzikoterapii a možných muzikoterapeu-
tických cílech. Èleny skupiny mùžeme povzbudit, aby navštìvovali muzikote-
rapeutická setkání pravidelnì.



12.4 POSLECH HUDBY

Pøi terapeutickém poslechu klient hudbì naslouchá, pøièemž reaguje na hudbu
verbálnì nebo neverbálnì. Hudba mùže být živì hraná nebo reprodukovaná, instru-
mentální nebo vokální. Také se mùže jednat o hudební vystoupení, kompozici klienta,
terapeuta nebo nahrávky rùzných stylù. Poslech je zamìøen na tìlesné, emocionální,
intelektuální, estetické nebo spirituální aspekty hudby.

Mezi klinické cíle patøí rozvoj schopnosti naslouchání, evokace specifických tìles-
ných reakcí, stimulace/relaxace, rozvoj sluchových nebo motorických dovedností,
evokování afektivních stavù a zkušeností, prozkoumávání myšlenek a nápadù jiných,
podpora reminiscence, pamìti nebo regrese, evokace imaginací a fantazií, spojení
posluchaèe s komunitou nebo sociokulturní skupinou a stimulování spirituálních
zkušeností (Bruscia, 1998).

Poslech hudby usnadòuje navázání kontaktu (poslech oblíbené hudby klienta), ko-
munikaci a interakci mezi terapeutem a klientem. Pomáhá klientovi zaèít mluvit
o svých potížích a usnadòuje jeho sebereflexi. Pokud se bìhem setkání s klientem
chceme vìnovat nìjakému konkrétnímu problému, poslech vhodnì vybrané písnì
a reflexe textu mùže citlivì podpoøit komunikaci. V textech písní lze najít mnoho rùz-
norodých pohledù a zpùsobù vyrovnávání s obtížnými situacemi.
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Hudba evokuje vzpomínky, asociace klienta a zpøístupòuje nevìdomý materiál.
Toho se cílenì využívá v nìkterých muzikoterapeutických pøístupech a modelech
(„Øízená imaginace a hudba“, abreaktivní muzikoterapie), mùže k tomu však dojít
i neplánovanì. Muzikoterapeut by mìl proto s tímto rizikem poèítat – pøi poslechu se
doporuèuje sledovat reakce klienta a po poslechu dát prostor pro reflexe klientù.

Pøi indikaci poslechu hudby mohou být podstatné tyto body:

� hudební preference a hudební minulost klienta;
� délka koncentrace pozornosti klienta;
� terapeutický zámìr, kterému by mìl odpovídat výbìr konkrétní hudby;
� požadavky na receptivní schopnosti a pozornost pro danou aktivitu.

K. Bruscia (1998) uvádí následující variace poslechu hudby:

Somatický poslech (Somatic Listening): použití vibrací, zvukù a hudby v rùzných
elementárních a kombinovaných formách, které mají pøímo ovlivnit klientovu tìles-
nou schránku a vztahy s jinými dimenzemi jeho organismu. Subtypy zahrnují:
� prostoupení (Entrainment) – vyvolává synchronii mezi vibracemi, zvuky nebo

hudbou v autonomních nebo zámìrných odpovìdích tìla klienta;
� rezonance neboli tónování (Resonance, Toning) – použití vibrací, zvukù a hudby

k rozvibrování èástí klientova tìla na urèitých frekvencích nebo frekvenèních
vzorcích a k vytvoøení shodných vibrací mezi tìlem a stimuly, které mohou být
nahrané nebo vytváøené instrumentálnì a vokálnì;

� vibroakustická hudba (Vibroacoustic Music) – poskytnutí vibraèních frekvencí
klientovi, který zatím poslouchá hudbu, nebo aplikace vibraèních vzorcù hudby
pøímo do klientova tìla, napø. hudební akupunktura;

� hudební biofeedback (Music Biofeedback) – hudba poskytuje neustálou slu-
chovou zpìtnou vazbu týkající se autonomních tìlesných funkcí, také hudební
facilitace relaxaèního procesu pøi použití biofeedbacku.

Hudební anestezie (Music Anesthesia): poslech hudby k podpoøe úèinkù anestetic-
kých a analgetických látek, k dosažení necitlivosti vùèi bolesti bez farmakologické
anestezie, k redukci a kontrole bolesti a úzkosti pøidružené k bolesti.

Hudební relaxace (Music Relaxation): poslech hudby ke snížení stresu a napìtí, ke
snížení úzkosti, navození tìlesné relaxace a usnadnìní vstupu do zmìnìných stavù
vìdomí.

Meditativní poslech (Meditative Listening): hudba pomáhá rozjímání nad urèitými
tématy. Hudba mùže být v pozadí i v popøedí výsledné zkušenosti.

Podprahový poslech (Subliminal Listening): zvuky nebo hudba maskují doruèení
verbálních zpráv nebo sugescí do nevìdomí klienta.

Stimulaèní poslech (Stimulative Listening): poslech hudby stimuluje smysly, pod-
poruje bdìlost, pomáhá se orientovat v realitì a navázat kontakt s prostøedím, zvýšit
energetickou hladinu, nabudit senzomotorickou aktivitu, zvýšit senzorickou percepci
a pozvednout náladu.
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Eurytmický poslech (Eurythmic Listening): poslech hudby pomáhá rytmicky orga-
nizovat a monitorovat klientovomotorické chování vèetnì øeèi, dechu, sekvencí jemné
i hrubé motoriky, tìlesných zkušeností a formalizovaných taneèních krokù. V této
variaci je klientovo motorické chování mnohem více pøedem urèené a strukturované
než v projektivním pohybu k hudbì.

Percepèní poslech (Perceptual Listening): hudebnì-poslechová cvièení mají zlepšit
sluchovou pozornost, percepci, diskriminaci, uchování vjemu a vztahy mezi slucho-
vými a jinými senzorickými modalitami.

Poslech spojený s reakcí (Action Listening): použití textu písní nebo hudebních po-
bídek k vyprovokování urèitých behaviorálních reakcí (napø. pohyby, denní režimo-
vé aktivity, verbální reakce).

Podmínìný poslech (Contingent Listening): použití poslechu hudby jako podmínì-
ného zpevòování pro dosažení zmìny v chování.

Zprostøedkující poslech (Mediational Listening): použití hudby jako mediaèní stra-
tegie v uèení a vybavování informací. Hudba je párována s rùznými typy informací
nebo urèitými zkušenostmi a jejím úèelem je uèinit situaci konkrétnìjší, snadnìji za-
pamatovatelnou a znovu vybavitelnou.

Ocenìní hudby (Music Appreciation Activities): terapeut prezentuje hudebnì-posle-
chové zkušenosti, které pomohou klientovi porozumìt a ocenit strukturu, styl, histo-
rický význam a estetickou hodnotu hudby.

Písòová/hudební reminiscence (Song/Music Reminiscence): poslech hudby má po-
moci evokovat vzpomínky na minulé události a zkušenosti z klientova života. Hudba
mùže být vokální i instrumentální, živá i reprodukovaná, vybraná terapeutem nebo
klientem.

Písòová/hudební regrese (Song/Music Regression): terapeut vybírá hudbu, která
pomùže klientovi znovu prožít minulost, nikoliv však jako reminiscenci, ale jako
znovu oživlou událost. Èasto zde klient naslouchá hudbì v relaxovaném stavu.

Vzpomínka navozená písní/hudbou (Induced Song/Music Recall): když je odpo-
vìï navozena vìdomì, terapeut se ptá klienta, která píseò nebo hudba mu právì vy-
vstává ve vìdomí s odkazem na urèitý námìt, problém nebo událost odehrávající se
v probíhajícím terapeutickém procesu. Když je odpovìï navozena nevìdomì, píseò
nebo hudba pøichází neèekanì a spontánnì do klientova vìdomí jako odpovìï na ur-
èitý námìt, problém nebo událost.

Písòová/hudební komunikace (Song/Music Communication): terapeut žádá klienta,
aby vybral nebo si pøinesl nahranou píseò (nebo jakoukoliv hudbu), která vyjadøuje
nìco o klientovi a mùže být dùležitá pro terapii. Další možnost: terapeut vybírá na-
hrávku, která sdìluje nìco významného klientovi, oba poslouchají nahrávku a pro-
zkoumávají, co hudba vyjadøuje o klientovi, jeho životì a terapeutických námìtech.

Diskuse nad písní/jejím textem (Song/Lyric Discussion): terapeut pøináší píseò,
která slouží jako mùstek pro diskusi nad otázkami a tématy, které jsou terapeuticky
významné pro klienta. Po poslechu písnì terapeut klienta požádá o analýzu textu
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a k provìøení (v dialogu s terapeutem nebo jinými klienty) významu textu vzhledem
k nìmu samotnému a jeho životu.

Projektivní poslech (Projective Listening): terapeut prezentuje zvuky/hudbu a žádá
klienta, aby identifikoval, popsal, interpretoval nebo sdìlil své volné asociace (ver-
bálnì nebo neverbálními prostøedky). Specifické poslechové projektivní techniky za-
hrnují:
� projektivní zvuková identifikace (Projective Sound Identification) – klient

poslouchá nejednoznaèné zvuky a má identifikovat, co znamenají;
� projektivní vyprávìní pøíbìhù (Projective Storytelling) – klient poslouchá

zvuk nebo hudbu, podle které ústnì nebo písemnì vytváøí pøíbìh;
� volné asociace (Free Association) – klient poslouchá zvuky nebo hudbu a vy-

práví nebo píše vše, co ho napadá, aniž by vìnoval pozornost významu vytváøe-
ného textu;

� hudební dramatizace (Music Dramatization) – klient dramatickými prostøed-
ky pøedvádí, co slyší v hudbì;

� projektivní výbìr písní (Song Choices) – klient vybírá a poslouchá oblíbenou
píseò, popø. píseò, se kterou se identifikuje nebo cítí tìsné spojení;

� projektivní pohyby na hudbu (Projective Movement to Music) – klient prová-
dí projektivní pohybové akce bìhem hudby;

� projektivní kreslení pøi hudbì (Projective Drawing to Music) – klient kreslí
bìhem poslechu hudby.

Imaginaèní poslech (Imaginal Listening): poslech hudby, který odvádí klienta
z bìžného stavu vìdomí, má podporovat nebo evokovat imaginaèní proces a vnitøní
prožitky. Specifické typy zahrnují:
� Øízená hudební imaginace (Directed Music Imaging) – klient si pøi poslechu

hudby pøedstavuje imaginace, které prezentuje terapeut. Obvykle se nachází ve
zmìnìném stavu vìdomí. Imaginaci mùže vybrat terapeut nebo klient.

� Neøízená hudební imaginace (Unguided Music Imaging) – klient imaginuje
volnì pøi poslechu hudby. Obvykle je ve zmìnìném stavu vìdomí, terapeut jej
neøídí. Hudba je vìtšinou krátká.

� Provázená hudební imaginace (Guided Music Imaging) – klient poslouchá
hudbu, volnì imaginuje, nachází se ve zmìnìném stavu vìdomí a vede pøitom
dialog s terapeutem.

� Øízená interaktivní hudební imaginace (Guided Interactive Music Imaging) –
klienti spoleènì vytváøejí imaginace na hudbu pod vedením terapeuta.

Poslech vlastní hudby (Self-Listening): klient poslouchá nahrávku vlastní improvi-
zace, vystoupení nebo kompozice, reflektuje sebe a svou zkušenost.
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V kapitole jsme se seznámili se základními muzikoterapeutickými metodami
a technikami. Ètyøi muzikoterapeutické metody – hudební improvizace, hudební
interpretace, kompozice a poslech hudby – a jejich nesèetné množství variací
pøedstavují dùležité zdroje pro práci každého muzikoterapeuta.



13. MUZIKOTERAPEUTICKÉ MODELY
Jiøí Kantor, Matìj Lipský, Jana Weber, Katarína Grochalová

Muzikoterapeutický model je definován jako „ucelený pøístup k diagnostice,
terapii a evaluaci, který zahrnuje teoretické principy, klinické indikace a kontraindi-
kace, cíle, metodologická vodítka, upøesnìní a charakteristické použití urèitých pro-
cedurálních sekvencí a technik“ (Bruscia, 1998, s. 115). Vzhledem k terminologické
nejednotnosti se o muzikoterapeutiuckých modelech mluví èasto jako o metodách
muzikoterapie – nìkteré mají tento termín dokonce v názvu, napø. „FMT-metoda“.
Termín metoda je však v muzikoterapii definován jinak (viz pøedchozí kapitola).

První èást kapitoly pøiblíží jeden z možných pohledù na dìlení muzikoterapeutic-
kých modelù, a to na modely kreativní a nekreativní. V druhé èásti kapitoly nabízíme
charakteristiku nìkterých známých muzikoterapeutických modelù.
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Obr. 13 Katarína Grochalová pøi muzikoterapii podle „FMT-metody“



13.1 KREATIVNÍ A NEKREATIVNÍ
MUZIKOTERAPEUTICKÉ MODELY

Jednotlivé muzikoterapeutické modely mohou být èlenìny podle množství
rùzných faktorù. Patrnì nejèastìji uvádìným èlenìním je rozdìlení na kreativní
a nekreativní modely, které vycházejí z hlediska aktivity klienta bìhem hudební
zkušenosti. U nás je toto èlenìní známé také pod názvy aktivní a receptivní muziko-
terapie (podle tradice Lipské školy).

13.1.1 MUZIKOTERAPIE KREATIVNÍ

Kreativní muzikoterapie preferuje techniku improvizace na rozlièné hudební nástroje
a èasto využívá i spontánních vokálních projevù. Velké množství muzikoterapeutic-
kých škol se orientuje pøedevším na hudební improvizace. Jde o primární využití tvoøi-
vého potenciálu klientù, který rozvíjí jejich fantazii, spontaneitu, komunikaci i celou
škálu prožitkù a emocí. Na základì hudebních improvizací èasto dochází k jejich oce-
òování, zhodnocení a samotné léèbì nebo rehabilitaci.

K nejznámìjším modelùm kreativní muzikoterapeutické intervence patøí napø.
„Volná improvizace“, „Kreativní muzikoterapie“, „Experimentálnì-improvizaèní te-
rapie“, „Analytická muzikoterapie“ a mnohé další.

Kreativní muzikoterapeutické modely užívají nejrùznìjší improvizaèní techniky
pro cílenou terapeutickou práci. To, v èem se jednotlivé modely mezi sebou liší, je
dáno teoretickou orientací a klinickou nebo rehabilitaènì podpùrnou praxí. Vše se
odráží v odlišném pøístupu ke klientùm. Kreativní metody užívají hudební stimulaci,
verbální i neverbální øízení a reflexi. Zabývají se klienty v urèité improvizaèní situaci
a používají nejrùznìjší expresivní techniky (hru na tìlo, hru na hudební nástroje,
zpìv, vokalizaci, pohyb, tanec, psychodrama, pantomimu aj.).

Expresivní techniky podporují u klientù neverbální komunikaci a na úrovni emoè-
ního prožívání aktivují schopnost sebevyjádøení. Muzikoterapeuti pomáhají klien-
tùm identifikovat, že se nacházejí v urèité skuteènosti, která se stává novou zkušeností.
Ta mùže být dùležitá pro jejich léèbu i další život.

13.1.2 MUZIKOTERAPIE NEKREATIVNÍ

Muzikoterapeutické modely, které jsou svou povahou spíše orientované receptivnì
(poslechovì) nebo ambientnì (mimovolnì) se nìkdy uvádìjí jako muzikoterapie
nekreativní. Do této kategorie patøí pøedevšímmodely založené na výzkumech o pù-
sobení zvuku a hudby na lidský organismus. Není jistì bez zajímavosti, že vìtšina
tìchtomodelù se snaží vyhnout pojmùm jako hudební terapie, léèba hudbou èimuziko-
terapie. Pøesto na nì nìkteøí autoøi nahlížejí jako na muzikoterapeutické procedury,
které mají v bìžné praxi své opodstatnìní a vykazují pozitivní výsledky v oblasti me-
dicíny i speciální pedagogiky.
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K nejznámìjším modelùm patøí napøíklad:

� „Vibroakustická terapie“ (Vibroacustic Therapy): vychází z výsledkù neurofyzio-
logických výzkumù o léèebném úèinku pulzujících tónù nízké frekvence v rozmezí
30–120 Hz, které jsou sinusoidální (neobsahují vyšší harmonické tóny). Tyto tóny
jsou integrovány do hudby (tzv. fraktální hudba) a používány v kombinaci se spe-
ciálními zaøízeními k terapeutickým úèelùm.

� „Hudební integrativní neuroterapie“ (Music Integrative Neurotherapy): zahrnuje
poslech hudby kombinovaný s vizuálními stimuly na bázi poèítaèových programù.

� „Tomatisùv poslechový program“ (Tomatis` Listening Program): pracuje s po-
èítaèovì upravenou hudbou W. A. Mozarta, gregoriánského chorálu a mateøského
hlasu. Program je vystavìn na bázi audio-psycho-fonologie a podpoøen mnohale-
tými zkušenostmi a validními výzkumy.

Výèet nekreativních modelù není samozøejmì úplný. Výše napsané má pouze objasnit,
kdy opravdu není na místì tvrzení o aktivní kreativní èinnosti klientù. K nekreativním
muzikoterapeutickýmmodelùm jsou nìkdy øazeny i behaviorálnì orientovanémuziko-
terapeutické, pøístupy zamìøené na ovlivòování chování klientù prostøednictvím ode-
bírání a opakovaného pouštìní jednotlivých zvukù nebo hudby jako celku.

13.2 CHARAKTERISTIKA MUZIKOTERAPEUTICKÝCH
MODELÙ

Kapitolu vìnovanou charakteristice jednotlivých muzikoterapeutických
modelù jsme doplnili také o modely, které nepatøí do pole muzikoterapie. Jedná se
o modely, které s muzikoterapií úzce souvisejí, nebo se dokonce v rámci muzikotera-
peutické práce používají. Je to napø. „Akcelerované uèení“, „Metoda dobrého startu“
a další. Podotýkáme, že striktní rozlišení, které modely lze oznaèit za muzikoterapeu-
tické, a které ne, je velmi problematické a bylo by tomožné pouze v kontextu nìkterých
muzikoterapeutických škol, nikoliv obecnì. Proto tuto otázku necháváme otevøenou.
Nadpisy jednotlivých modelù jsme doplnili o jména jejich zakladatelù (alespoò tam,
kde to bylo možné). Chtìli jsme tímto zpùsobem usnadnit orientaci, protože pro nì-
které muzikoterapeutické modely není oficiálnì zavedeno jednotné oznaèení.

13.2.1 AKCELEROVANÉ UÈENÍ

Program „Akcelerované uèení“ (Accelerated Learning) je komplexní model využí-
vající mnohostranné možnosti hudby v edukaèním procesu. „Akcelerované uèení“
není muzikoterapeutický model, ale vychází z podobných principù a používá podobné
techniky jako muzikoterapie.

Teorie „Akcelerovaného uèení“ byla vyvinuta v USA. Jejím základem je koncepce bulharské
suggestopedie. Podle Ch. Brewera (1995) se jedná o první ucelenou a systematickou koncepci
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20. století, která využila hudbu jako podpùrný prostøedek pøi edukaci. Za zakladatele suggestope-
die je považován Georgi Lozanov. Tvùrci teorie „Akcelerovaného uèení“ obohatili Lozanovovu
prùkopnickou práci o výzkumy pùsobení filmové hudby, Gardnerovy teorie multidimenzionální
inteligence, výzkumùMozartovy hudby aj. (Cash, 2003). Mezi známé pøedstavitele a propagátory
modelu patøí napø. Chris Brewer.

Tradièní program „Akcelerovaného uèení“ se skládá z nìkolika okruhù:

� zprostøedkování informací;
� postoje a atmosféra ve tøídì;
� osobní reflexe a sebevyjádøení žákù (Brewer, 1995).

Zprostøedkování informací
V prvním okruhu slouží hudba k aktivizaci žákù, prohloubení koncentrace v dùleži-
tých okamžicích vyuèovací hodiny a k zapamatování informací. Nìkteøí uèitelé jsou
schopni se senzitivnì vyladit (ať již vìdomì nebo nevìdomì) s osobními rytmy žákù
(Brewer, 1992). K udržení jejich pozornosti používají tempa svého hlasu, aktuální
náladu a naèasování. Sledují odezvy a reakce studentù bìhem vyuèování a podle nich
pøizpùsobují svùj výklad. Pøirozenì uplatòují izo princip a level princip a diverzi.
Mezi zvláštní techniky patøí vizuální pøehledy a výukové imaginativní výlety s hud-
bou v pozadí (Brewer, 1995).

Postoje a atmosféra ve tøídì
V druhém okruhu je práce uèitele zamìøena na uvítání žákù, vytvoøení podnìtné atmo-
sféry bìhem výukového procesu a budování komunity. Nejjednodušším zpùsobem, jak
pøivítat žáky a navodit atmosféru, je nechat hrát pøíjemnou hudbu v pozadí, zatímco
žáci pøicházejí, odcházejí nebo mají pøestávku. Hudba má místo bìhem vyuèování,
neboť dodává uèení nezbytný prvek zábavy. Spoleèná hudební improvizace nebo
zpìv písní pomáhá sbližovat èleny skupiny, navazovat pozitivní interakce a budovat
komunitu (rituální nápìvy, písnì). Hudba je také mocným prostøedkem pro porozu-
mìní kulturnímu zázemí, ze kterého pocházejí ostatní studenti.

Osobní reflexe a sebevyjádøení žákù
Témata tøetího okruhu jsou kreativita, sebereflexe žákù a vyjadøování prostøednic-
tvím hudby – tradièní prvky muzikoterapeutických setkání. V „Akcelerovaném uèení“
používá uèitel pøedevším poslech reprodukované hudby. Odborníci na tento zpùsob
práce pøipravují hudební kompilace k rùzným druhùm výukových programù a edu-
kaèních èinností. Pøíklady tìchto hudebních kompilací popisuje Ch. Brewer (2002).

13.2.2 AKTIVNÍ A RECEPTIVNÍ MUZIKOTERAPIE (SCHWABE)

Muzikoterapeutický model Christopha Schwabeho vznikl v prùbìhu 60. a 70. let
20. století v Lipsku (tehdejší NDR). Paradoxem je, že Schwabe svùj systém práce
v žádné z publikovaných knih nepojmenoval. Jeho rozdìlení namuzikoterapii aktivní
a receptivní mìlo spíše vytvoøit urèitý systém v tehdejší muzikoterapii. A aèkoliv se
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toto dìlení nìkdy obecnì používá, slouží (zvláštì u nás) zároveò pro oznaèení
Schwabeho specifickéhomuzikoterapeutickéhomodelu56. Oba dva typymuzikotera-
pie, aktivní i receptivní, mají podle Ch. Schwabeho formu individuální a skupinovou
(Schwabe, 1987). Toto rozdìlení zde budeme respektovat.

Aktivní muzikoterapie
Aktivní muzikoterapie využívá komunikativního charakteru improvizaèních nebo in-
terpretaèních hudebních èinností. Zahrnuje vokální, instrumentální, pohybové, dra-
matické a výtvarné prostøedky57 (Mátejová, Hanus, 1978). Aktivní hudební èinnost
mùže podle Ch. Schwabeho pøispìt ke stabilizaci osobnosti a pøekonání patologicky
zamìøených postojù (Lakomá, 1993).

Individuální aktivní muzikoterapie je indikována u dìtí s poruchami chování,
u psychotikù a neurotikù s cílem navázat komunikaci neverbálními prostøedky,
umožnit sebevyjádøení a sociálnì pøijatelné uvolnìní (Mikula in Syøišťová, 1982).
Skupinová aktivní muzikoterapie obsahuje ètyøi metody, a to nástrojovou impro-
vizaci, skupinovou terapii zpìvem, pohybovou improvizaci na klasickou hudbu
a taneèní skupinovou muzikoterapii (Schwabe, 1987). Je rozšíøená u klientù s po-
škozenímmozku, u psychotikù, neurotikù a klientù s funkèními poruchami (Mikula
in Syøišťová, 1982). Ve skupinì se snáze zapojují i uzavøenìjší klienti, protože skupina
poskytuje jistou anonymitu. V prùbìhu terapie dochází k rozvrstvení sociálních vzta-
hù, rolí a funkcí.

Receptivní muzikoterapie
Receptivní muzikoterapie pøedstavuje poslechové aktivity, pøi kterých terapeut nabízí
s urèitým terapeutickým zámìrem hudbu, a to buï reprodukovanou, nebo prostøed-
nictvím vlastní hry na hudební nástroje. Individuální receptivní muzikoterapie se
dìlí na muzikoterapii komunikativní, reaktivní a nezacílenou, skupinová receptivní
muzikoterapie na muzikoterapii regulativní, reaktivní a dynamicky orientovanou
(Schwabe, 1987). Doporuèuje se témìø u všech pøípadù s psychickým onemocnìním.

Pøi komunikativní muzikoterapii se využívá individuální poslech hudby, po kte-
rém následuje sdílení prožitkù klienta s terapeutem. Dochází k rozvoji vzájemných
kontaktù, porozumìní a dùvìry (Mátejová, Hanus, 1978). Reaktivní muzikoterapie
vyvolává afektivní reakce ve smyslu psychické katarze. Poslech hudby vede k uvol-
nìní emocí spojených s konfliktními situacemi v minulosti klienta. Na poslech hudby
navazuje verbální diskuse (Schwabe, 1987). Pøevážnì nevìdomé obsahy jsou vyvo-
lány zpìt do vìdomí klienta a znovu prožity v kontextu terapeutické situace. Hudební
percepce v dynamicky orientované muzikoterapii je zamìøena introspektivnì na in-
terpersonální procesy, které probíhají ve skupinì. Rùznorodé vlastnosti hudebního
materiálu mohou podnítit diskusi na rozmanitá témata. Cílem dynamicky orientované
muzikoterapie je zlepšení vnímání sebe i ostatních, øešení konfliktù nebo rozšíøení
a diferenciace estetického prožívání (Schwabe, 1987).
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Ch. Schwabe významnì pøispìl k rozpracování tzv. regulativní muzikoterapie,
které se zde budeme vìnovat. Bìhem regulativní muzikoterapie dochází k ovlivnìní
symptomù a zmìnì chování prostøednictvím vnímání sebe sama, svých myšlenek,
psychických i fyzických pocitù a nálad pomocí hudby (Lakomá, 1993). Regulativní
muzikoterapie vychází ze vztahu tøí rovin: vnitøní psychické roviny, tìlesné roviny
a hudby. V prùbìhu hudebního vnímání se zintenzivòují a vyvolávají tìlesné sympto-
my, které se dále eliminují prostøednictvím jejich akceptace a regulace. Poslech hudby
je v této metodì chápán jako jedna z forem tréninku. Ten probíhá v nìkolika etapách,
kde se pracuje na postupném zintenzivòování vnímání sebe sama:

� zamìøení se na vnímání obsahù prožívání bez pøímé koncentrace na nìkterý z nich,
bez jakéhokoliv hodnocení prožívání;

� diferenciace obsahù vnímání, koncentrace na jednotlivé úseky obsahù vnímání
(nejde o to vnímat více, ale pøesnìji, lépe);

� zamìøení se na to, jak klient reaguje na vlastní vnímání svého prožívání;
� diferenciace obsahù vnímání svého prožívání (které jsou akceptovatelné a které ne);
� zamìøení se na neakceptované obsahy vnímání a jejich podrobný popis;
� povzbuzení k vìdomému a cílenému využití strategií pro postupnou akceptaci svého

vnímání v modelových situacích i mimo nì (Schwabe, 1987).

Setkání regulativní muzikoterapie obsahují dva aspekty, a to v rùzném poøadí: rozho-
vor (vnímání reakcí pøi hudbì, rozhovor ve skupinì) a hudbu. Využívá se v psychiatrii,
neurologii, psychoterapii, medicínì, gynekologii, porodnictví a v dalších oblastech.
Je indikována klientùm s psychickými problémy, vegetativními poruchami, poruchami
spánku, poruchami sexuality, bolestmi hlavy, úzkostmi apod. (tamtéž). Nedoporuèuje
se u klientù s depresivními a psychotickými stavy nebo u pacientù se sebevražednými
tendencemi.

13.2.3 ANALYTICKÁ MUZIKOTERAPIE (PRIESTLEY)

„Analytická muzikoterapie“ (Analytical Music Therapy) je improvizaèní muzikote-
rapeutický model, který vznikl ve Velké Británii na zaèátku 70. let 20. století. Jeho
zakladatelkou je Mary Priestley spoleènì s kolegy (Peter Wright a Marjorie Wardle).

Model „Analytická muzikoterapie“ testovali autoøi zpoèátku na 96 muzikoterapeutických skupi-
nách. M. Priestley pak pokraèovala v klinickém testování, rozpracovávání a rozšiøování pøístupu.
Proto je právì ona považována za zakladatelku modelu.

„Analytická muzikoterapie“ je definována jako využití slov a symbolické hudební
improvizace klienta a muzikoterapeuta za cílem prozkoumání klientova vnitøního ži-
vota a jeho potenciálu k osobnostnímu rùstu a sebepoznání (Priestley, 1994). Pøístup
je nazván analytickým, protože vychází z psychoanalytického a analytického kon-
ceptu S. Freuda, C. G. Junga, A. Adlera, M. Klein a A. Lowena. Na rozdíl od psycho-
analýzy však využívá vzájemných improvizaèních duetù klienta a muzikoterapeuta
místo verbálních diskusí (Bruscia, 1987). Hudební improvizace umožòuje muzikote-
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rapeutovi pøijmout aktivnìjší roli pøi práci s klientovým nevìdomím. Tento pøístup
byl pùvodnì vytvoøen pro dospìlé klienty a pozdìji rozšíøen také pro dìti. „Analytic-
ká muzikoterapie“ vyžaduje od klienta následující klinické pøedpoklady: sluch, inte-
ligenci, verbální schopnosti a schopnost symbolického myšlení.

Pomocí „Analytické muzikoterapie“ se terapeuti snaží odstranit pøekážky, které
brání klientovi v uvìdomování si sebe sama a ve využití svého plného potenciálu pro
dosahování osobních cílù. Odstranìní tìchto pøekážek podmiòuje zpøístupnìní nevì-
domého materiálu, proniknutí do jeho podstaty, uvolnìní obranné energie a její pøe-
smìrování na pozitivní cíle, vytvoøení a posílení psychické rovnováhy a kreativity.

Hlavní dynamické elementy „Analytické muzikoterapie“ jsou: klient, hudba, te-
rapeut a slova. Hudba a slova se podmiòují navzájem. Hudba pøináší na svìtlo vnitøní
svìt pocitù, zatímco slova osvìtlují myšlenky èlovìka o tìchto pocitech. Muzikotera-
peut má nìkolik základních povinností: být styèným bodem, spojovat a kotvit klienta
v realitì, být schopný vcítit se a reflektovat klientovy pocity, prozkoumat klientùv
vnitøní svìt pomocí hudby, podpoøit a ochraòovat klienta bìhem tohoto procesu, pøi-
jímat, respektovat, nabízet upøímnou odpovìï a osobní názor ve vhodnou dobu, pod-
porovat terapeutický rùst a „ustát“ klientovu stinnou stránku.

Vztah muzikoterapeuta a klienta je popsán v termínech Sigmunda Freuda jako pra-
covní spojenectví s pøenosy a protipøenosy (Transferences and Countertransferences)
(Bruscia, 1987). Samotná sezení probíhají v pøíjemném, tichém prostøedí, kde se na
základì stability terapeutické situace nesmí mìnit a hýbat zaøízením. Nábytek i hu-
dební nástroje by mìly být stále na stejném místì. Na stìnách by nemìlo viset pøíliš
mnoho obrazù (obrazy kvìtin se pøesto doporuèují z dùvodu jejich symboliky rozví-
jení sebe sama).

Pøístup mùže být provádìn v individuálních, dyadických nebo skupinových seze-
ních. Klient si sám vybírá hudební nástroj v souvislosti s tématem terapeutické impro-
vizace (je nutné, aby mìl muzikoterapeut k dispozici velký výbìr nástrojù). Terapeut
klienta vìtšinou doprovází na klavír. Ostatní hudební nástroje jsou využívány podle
potøeb každého klienta a specifické role, kterou chce muzikoterapeut ztvárnit. Nìkdy
si klient vybírá také roli nebo téma improvizace. Ve vìtšinì pøípadù je to však terapeut,
který definuje, co se bude odehrávat.

Terapie probíhá v nìkolika fázích, které se využívají cyklicky:

� identifikace problému;
� definování rolí klienta a terapeuta v hudební improvizaci;
� téma improvizace;
� samotná improvizace;
� diskuse o improvizaci.

Potíže klienta je možné identifikovat prostøednictvím diskuse, improvizace, pozorová-
ní, hodnocení pøedchozího sezení nebo analýzou obrannýchmechanismù. Vmomentì,
kdy je problém identifikován, hledá se vhodné téma pro hudební improvizaci. Ve vìt-
šinì pøípadù terapeut improvizuje s klientem, ale klient mùže hrát také samostatnì.
Role jsou definovány na základì potíží klienta. V prùbìhu improvizace odhaluje klient
svou „vnitøní hudbu“. Improvizace mùže být øízena samotným klientem, èasovým li-
mitem, specifickými hudebními myšlenkami, obsahem muzikoterapeutické práce
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nebo pøedem danou strukturou. Pomocí tohoto pøístupu je oslovována klientova hu-
dební empatie, jeho schopnosti, intuice a senzitivita.Muzikoterapeut využívá širokou
škálu hudebních elementù, ze kterých vybírá podle jejich pøedpokládaného efektu na
klienta. Následná diskuse zahrnuje dva kroky: analýzu bezprostøední reakce klienta
na právì probìhlou improvizaci a poslech nahrávky improvizace pro její další pro-
zkoumávání (Bruscia, 1987).

Techniky „Analytické muzikoterapie“ bývají rozdìlovány do tøí oblastí:

Zpøístupnìní vìdomého: technika podpory (Holding), technika štìpení (Splitting),
technika emocionálního pátrání (Investigating Emotional Investments) a technika
vstoupení do somatické komunikace (Entering into Somatic Communication).

Zpøístupnìní nevìdomého: technika øízené imaginaèní improvizace (Guided Ima-
gery and Music), práce se sny (Dream Work), práce s mýty (Myths), technika moø-
ských lastur, kamenù, písku a zvukù (Shells, Stones, Sand and Sounds).

Zpevòování ega: technika nácviku reality (Reality Rehearsals), technika celistvosti
(Wholeness), technika explorace vztahù (Exploring Relationships), technika potvrzo-
vání a oslav (Affirmations and Celebrations), technika subverbální komunikace
(Sub-Verbal Communication), technika zákonitostí významu (Patterns of Significan-
ce) a technika naprogramované regrese (Programed Regression).

Muzikoterapeuti využívající tento pøístup musí mít pokroèilý výcvik a zkušenost
v „Analytické muzikoterapii“ i psychoterapii. Vyžaduje se také vzdìlání ve høe na
klavír. Dále je nutná odborná supervize kvalifikovaného psychoterapeuta. Výcvik
v „Analytické muzikoterapii“ je dostupný ve Velké Británii, Nìmecku, Dánsku, Ka-
nadì a USA.

13.2.4 ANTROPOSOFICKÁ MUZIKOTERAPIE

Zatímco vìtšina muzikoterapeutických modelù je založena na psychologických kon-
cepcích, „Antroposofickámuzikoterapie“má velmi úzký vztah smedicínou a naukou
o èlovìku. Vychází z antroposofického uèení Rudolfa Steinera. Antroposofická na-
uka o èlovìku, která popisuje také terapeutické možnosti umìní, byla øadou terapeutù
aplikována v rámci muzikoterapie. Zkušenosti z klinické praxe podpoøily vznik toho-
to svébytného muzikoterapeutického pøístupu.

Antroposofie spojuje poznatky moderní vìdy, náboženství a spirituálních smìrù. Vypracovala
specifickou teorii o vývojových zákonitostech èlovìka, jejich vzájemných vztazích, funkèním
uspoøádání, o duchovním i hmotném svìtì a o jejich souhøe. Antroposofie má za cíl probouzet
v èlovìku schopnosti, které mu byly pøedurèeny, a to v souznìní s ostatními èleny lidské spoleènosti.
Pracuje-li èlovìk pro druhé, má to pozitivní efekt na jeho samotné lidství. Celosvìtová Antroposo-
fická spoleènost byla založena Rudolfem Steinerem v roce 1923 v Dornachu ve Švýcarsku, kde je
nyní i její centrumGoetheanum. Vìtve spoleènosti jsou aktivní vmnoha zemích Evropy, Ameriky,
Asie, Austrálie i Afriky (Hradil, 2002). V Èechách se hlásí k tomuto smìru Josef Krèek, škola
Musica Humana a Nadace a sociálnì-terapeutické centrum Tábor.
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„Antroposofická muzikoterapie“ vychází ze vztahù a paralel mezi hudbou, svìtem
rostlin a zvíøat, èlovìkem a pøírodou v jejím celku. Hudba je chápána jako duševní
a duchovní fenomén s nadindividuálními zákonitostmi (Reinhold, 1996). „Antropo-
sofická muzikoterapie“ se zabývá vztahy, které vznikají mezi umìleckými prostøedky
(barva, forma nebo zvuk) a specifickými èinnostmi orgánù v lidském tìle. Vychází
z hudebních souvislostí v lidském organismu, jako jsou napø. hudební proporce v lid-
ské postavì nebo v tìlesných procesech (tep srdce, dech apod). Proto se v tomto mo-
delu více než v jiných pracuje s hudebními intervaly.

Bìžným prostøedkem muzikoterapeutické práce jsou hudební nástroje. „Pokud
má hudba znìjící uvnitø èlovìka vstoupit do svìta a zaznít pro ostatní lidi, musí se in-
karnovat, musí uchopit tìlo; dochází k tomu díky hudebním nástrojùm. Vytváøejí most
mezi neslyšitelnou a slyšitelnou hudbou. …hudební nástroje pomáhají bohatstvím
svých barev utvoøit most od vnìjšího hudebního poslechu k vnitønímu prožitku…“
(Felber, Reinhold, Stückert, 2005). První zkušenost èlovìka s hudebním nástrojem
významnì ovlivòuje terapeutický proces, proto terapeut musí najít hudební nástroj,
který se vztahuje k organismu dotyèného klienta. Tento vztah mohou klienti pomocí
terapeuta nacházet prostøednictvím dotekù s nástrojem/zpùsobu hry na nástroj (dotý-
kám se rty, pažemi, dolními konèetinami atd.) nebo prostøednictvím zvukù hudební-
ho nástroje a hudebních èinností (Reinhold, 1996). Je velký rozdíl, pokud na nástroj
hraje klient sám (aktivní forma), nebo pokud pro klienta hraje muzikoterapeut (recep-
tivní forma). Hudební nástroje pomáhají integrovat jemné smyslové zážitky celého
organismu do hudebního vnímání. Antroposoficky orientovaní muzikoterapeuti pra-
cují fenomenologicky s jednotlivými tóny, jejich kvalitou a vzájemnými vztahy.
Kvalitì tónù je v „Antroposofické muzikoterapii“ pøisuzována velmi dùležitá role.

Archaické hudební nástroje využívané v tomto modelu (napø. tenorová chrota, žaltáø, kamzièí roh,
krumhorn, choroi-flétna, altová nebo bordunová lyra, metalofon, xylofon) jsou muzikoterapeuty
dìleny a aplikovány podle kvalit a pùsobení na klienta. Hudební nástroje je možné dìlit napø. podle
vztahu k jednotlivým èástem lidské bytosti. Prožívání èlovìka se podle antroposofického uèení
vztahuje ke ètyøem živlùm: voda, oheò, vzduch a zemì (živel zemì se projevuje napø. pøi høe na
bicí nástroje).

Centrální pozici má v „Antroposofické muzikoterapii“ zpìv. Jedná se o pøirozený
a pùvodní nástroj èlovìka, který má nejblíže k naší duši. Na základì rezonance, stav-
by a èinnosti orgánù v tìle èlovìka mùže pomocí zpìvu dojít k pùsobení hudby až do
nitra orgánù.

Antroposoficky orientovaní muzikoterapeuti se uplatòují ve waldorfských ško-
lách, v ústavech sociální péèe, domovech pro seniory, sanatoriích, klinikách, na psy-
chiatrii, chirurgii a v mnoha dalších institucích.

13.2.5 ASTHMA MUSIC (TATENO & SUZUKI)

Muzikoterapeutický model „AsthmaMusic“ vyvinuli japonští autoøi Hitomi Tateno
a Shinichi Suzuki (Suzuki, Tateno, 1982). Vznikl na základì dechových cvièení pro
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astmatické dìtiAsthmaGymnastics. Pozitivní výsledky s „AsthmaMusic“ jsme získali
také pøi nácviku relaxace u dìtí s nejrùznìjšími typy potíží.

Základem „Asthma Music“ je zjištìní, že zvládnutím bøišního (abdominálního)
dýchání mohou astmatické dìti pøedcházet nebo alespoò zmíròovat astmatické záchva-
ty. K nácviku bøišního dýchání se používají dvì techniky:

� technika zpìvu s prodlužovanými notami;
� technika zpìvu s ostøe vyráženou hláskou s (Suzuki, Tateno, 1982).

K nácviku autoøi vytvoøili kazetu s nìkolika verzemi písní Grandfather Song a Boat
Song (mùžeme si však vybrat libovolnou vlastní píseò, která splòuje níže popsané po-
žadavky).

Technika zpìvu s prodlužovanými notami
Cvièení prodlužovaných not (Fermata Singing Method) je snadnìjší na písních,

které jsou tiché, pomalé a melodické. Principem této techniky je rozdìlení písnì na
nìkolik po sobì jdoucích frází. S. Suzuki a H. Tateno (1982) tvrdí, že dospìlý èlovìk
zapojí pøi zpìvu bøišní dýchání, jestliže vydechuje po dobu 12 a více sekund (u dítìte
to mùže být kratší doba). Pokud jsou fráze písnì dostateènì dlouhé, zaènou klienti
spontánnì dýchat do bøicha. V „AsthmaMusic“ se používá prodlužování poslední sla-
biky fráze na požadovanou délku. Po ukonèení fráze mùže vzniknout malá pauza.
Bøišní dýchání si klient osvojí obvykle bìhem nìkolika dnù až týdnù.

Technika zpìvu s ostøe vyráženou hláskou s
Zpìv s ostøe vyráženou hláskou s (Marcato Singing Method) umožní nauèit se kon-
trolovat hloubku a rychlost bøišního dýchání. Tato technika se snadnìji nacvièuje
s rytmickou, ráznou a akcentovanou písní. Po jejím osvojení v bìžné podobì vyslovují
klienti místo jednotlivých slabik ostré s. Delší slabiky (noty) se rozdìlí na nìkolik
krátkých rychlých po sobì jdoucích s nebo se kombinuje zpìv slabik na s s originální-
mi slovy písnì podle jednotlivých frází. Dùležité je osvojit si pocit ovládání bránice. Po
zvládnutí obou technik zpívají klienti píseò opìt ve své originální podobì, nyní však
již s bøišním dýcháním.

13.2.6 EXPERIMENTÁLNÌ-IMPROVIZAÈNÍ TERAPIE (BRUSCIA)

Autorem tohoto muzikoterapeutického modelu, který v originálu zní „Experimental
Improvisation Therapy“, je Kenneth Bruscia. Jeho teoretické východisko se opírá
o Riordanovu metodu, která užívá improvizovaného tance a pohybù na hudbu k indi-
viduální pomoci klientùm s nejrùznìjšími druhy postižení (Peters, 2000).

„Experimentálnì-improvizaèní terapie“ vychází ze syntézy hudebních a pohybo-
vých improvizací. Rozvíjí kreativitu, sebezkušenost, interdisciplinární schopnosti
a dovednosti, zodpovìdnost, interpersonální svobodu a kognitivní schopnosti (tamtéž).
Základem modelu je taneèní a hudební improvizace, jejich oddìlenost i provázanost.
Muzikoterapeut pøedkládá urèité téma direktivním zpùsobem nebo jej nechá vyply-
nout z pùsobení skupiny. Téma je pøedkládáno ve vymezeném prostoru (muzikotera-
peutická místnost, èasové hranice sezení, možnosti hudebních aktivit – výbìr hudby
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a nástrojù) a je buï v podobì vokální, nebo instrumentální. Skupina experimentuje
pøi spoleèné høe na hudební nástroje nebo pøi spoleèném tanci. V prùbìhu sezení se
jednotlivé improvizace prolínají s diskusí o spoleèné i individuální hudební zkuše-
nosti. Na podkladì diskusí a improvizací postupnì vzniká spoleèné téma skupiny,
které je dále rozvíjeno. Každá diskuse a improvizace napomáhá skupinì lépe dané
téma uchopit, vytøíbit a opìt zapojit do hudebnì-pohybových improvizací. Tento
pøístup se používá u dìtí a dospìlých s postižením, ale také u bìžné populace a pøi
cvièných terapiích studentù.

K. Bruscia (1987) rovnìž popsal nìkolik dalších muzikoterapeutických metod,
které upøednostòují hudební improvizaci, a poskytl jejich komprehenzivní popis. Na
základì svých praktických zkušeností a rozsáhlé studie muzikoterapeutických pøístu-
pù vytvoøil tzv. Analýzu improvizací nebo také Profil výbìrové improvizace (Im-
provisation Assessment Profiles – IAPs). Ta poskytuje odborníkùm nový pohled na
práci s hudební improvizací v terapeutickém procesu. Vychází z rozsáhlých klinic-
kých pozorování klientù pøi improvizaci a využívá terminologii hudební analýzy
a psychologické interpretace.

V centru pozornosti IAPs pøístupu je vždy zkušenost klienta s hudební improvizací
a vzniklý hudební produkt. Dochází k analýze exhibice klienta ve snaze objevit skry-
té tendence a motivy pøi rùzných situacích (sólová hra, improvizace ve dvojici, hu-
dební interakce ve skupinì, improvizace v pohybu, pøístup k nejrùznìjším hudebním
nástrojùm, vokální projevy apod.). Každý hudební element nebo komponent impro-
vizace (rytmus, melodie, harmonie, osnova, výraz, hlasitost, témbr, osobnostní síla,
interpersonalita apod.) je prezentován v rámci šesti kategorií:

Integrace: psychické a fyzické propojení klienta se zvuky a vznikající hudbou, za-
èlenìní osobního hudebního vzorce do kontextu skupinové i individuální terapie.

Variabilita: jde o variabilitu v prùbìhu improvizace i o samotnou schopnost klientù
reagovat na urèité zmìny.

Tenze: napìtí, které je pøi terapii vždy pøítomno a odráží se v hudebním projevu kli-
entù, napø. v jejich abreaktivním prožitku.

Kongruence: pøedevším je to shoda osobnosti klienta a výsledného hudebního pro-
duktu, shoda klientù v rámci skupinové práce i práce ve dvojicích, shoda hudebního
produktu s instrukcí terapeuta apod.

Salience: hledání význaèných rysù. Každý element v rámci improvizace umožòuje
urèitý stupeò kontroly a má pro jedince individuální dùležitost.

Autonomie: její vznik a rozvoj, stejnì jako zachování pøi jednání klientù ve dvoji-
cích a ve skupinì, její specifika ve vokálních a hudebních projevech.

IAPs se používá u bìžné populace i u lidí s postižením. Osvìdèil se pøi práci s dìtmi
i dospìlými. J. S. Peters (2000) doporuèuje použít tento model také u klientù se slu-
chovým postižením, ale i u klientù po intenzivním traumatickém zážitku.

K. Bruscia (1989) dodává, že model musí být vždy zahrnut do kontextu všech do-
stupných informací o životì klientù. Informace pak mohou být ve spojení s projevy
pøi hudební improvizaci interpretovány podle relevantních psychologických teorií.
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Jestliže muzikoterapeut pracuje touto metodou v klinické praxi, musí být vždy sou-
èástí funkèního týmu, ve kterém je napø. psycholog, primární terapeut, lékaø a spe-
ciální pedagog. Své poznatky z pozorování a vlastní muzikoterapeutické práce pøedává
tomuto týmu. Spoleènì pak hledají nejúèinnìjší øešení a stanovení terapeutických
cílù. Muzikoterapie se tak stává souèástí komplexní péèe o klienta a vytváøí podmín-
ky pro jeho uzdravení a další život.

13.2.7 FMT-METODA (HJELM)

„FMT-metoda“ je ojedinìlý, netradièní a specifický druh hudební terapie. Považuje
se za léèebnoumetodu s vlivem na nervový a svalový systém lidského organismu, pøi
níž se pracuje individuálnì a neverbálnì. Švédský název metody Funktionsinriktad
musikterapi (FMT) znamená v pøekladu „hudební terapie se zamìøením na funkce
lidského tìla“.

„FMT-metoda“ pochází ze Švédska. Vytvoøil ji a rozpracoval Lasse Hjelm na zá-
kladì svých dlouholetých zkušeností z praxe v rehabilitaèním centru v Uppsale. Od
roku 1987 se metoda vyuèuje na soukromém hudebnì-terapeutickém institutu (Musik-
terapiinstitutet Uppsala), o rok pozdìji se zaèala vyuèovat na západì Švédska v Arvice
(IngesundsMusikhögskola). Dalšími školicími místy jsou v souèasnosti Kuopio (Sibe-
lius Akademin) a Jakobstad (Konservatoriet i Jakobstad) ve Finsku. Studium je tøíleté
vèetnì praxe a absolvent získá titul Diplomovaný terapeut. Ke studiu se pøijímají i zá-
jemci ze zahranièí, podmínkou je znalost švédskeho jazyka.

Podstata „FMT-metody“
„FMT-metoda“ jako léèebná metoda pomáhá prostøednictvím stimulace pøirozeného
fyzického vývoje odstranit zdravotní, neuromuskulární problémy. Ve Švédsku se
v rámci „FMT-metody“ používá místo slova pacient nebo klient oznaèení adept. Tera-
peutické sezení je nároèné na koncentraci a pøedstavuje 20–25minut efektivního hraní.
Metoda je neverbální, terapeut nedává žádné slovní instrukce. Jedná se o terapeutický
proces, ne vyuèovací. Je vhodné terapii provádìt jednou týdnì, v nìkterých pøípa-
dech staèí jednou za dva týdny.

V „FMT-metodì“ se používají jednoduché melodie – kódy (celkem je jich 20),
které terapeut hraje na akustický klavír/piano (nejsou vhodné elektronické klávesové
nástroje) a adept reaguje hrou na bicí nástroje. Hra však není samoúèelná, protože tera-
peut vede adepta ke konkrétní èinnosti. Pro bicí nástroje se používá pøibližnì 30 mode-
lù rùzného uspoøádání (sestav) nástrojù. Postupuje se od nejjednodušších sestav, kdy
adept hraje na jeden nástroj, ke složitìjším sestavám se šesti a více nástroji.

Hudba je prostøedkem pro spolupráci terapeuta a adepta: pomocí klavíru, bicích
nástrojù a speciálních palièek na bicí nástroje se u adepta rozvíjí pohyb, tzn. jeho mo-
torické funkce. Kromì zapojení motoriky se uvádìjí do èinnosti a integrují i další
smyslové funkce – zrak, sluch, hmat. Adept je nucen zaèít sledovat a zapojovat svoji
stabilitu, koordinaci pohybu, koncentraci, logickémyšlení, pamìť, okrajové (periferní)
vidìní a orientaci v prostoru. Mozek se tímto pøíjemným a nebolestivým zpùsobem
aktivuje a podnìcuje k èinnosti. Speciální a stimulující prostøedí a spolupráce mezi
terapeutem a adeptem pozitivnì ovlivòuje a podnìcuje adeptùv nervový systém.
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Uplatnìní FMT-metody
„FMT-metoda“ovlivòuje a stimuluje vývoj vnímání, motorických, kognitivních a emo-
cionálních funkcí adepta. Je zvlášť vhodná pøi poruchách všech vyjmenovaných funkcí,
uplatòuje se tedy jako léèebná metoda pøi:

� kongenitálních a získaných poruchách vývoje mozku a svalù, napø. dìtská mozková
obrna, chromozomální poruchy – trizomie 21-DS, TS a jiné syndromy, poškození
mozku (následkem náhlé mozkové pøíhody, úrazù apod.);

� poruchách uèení a chování, autismu, u Aspergrova syndromu, psychických poru-
chách (demence, deprese, Parkinsonovì a Alzheimerovì nemoci);

� specifických funkèních poruchách uèení – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, hyper-
aktivita a problémy s koncentrací (ADHD, ADD);

� u nevidomých, slabozrakých a sluchovì postižených;
� poruchách spánku, vyèerpání, stresu, úzkostných stavech a bez specifické diagnózy

na udržení dobré tìlesné a psychické kondice bez omezení vìku.

Ve Švédsku existuje Asociace pro diplomované FMT muzikoterapeuty (Riksförenin-
gen För Diplomerade Musikterapeuter, RFMT), která publikuje vlastní magazín
FMT-bladet. „FMT-metodu“ v Èeské republice provozuje od roku 2002 naše zatím
jediná diplomovaná FMT terapeutka Katarína Grochalová. Metodu s praktickými
ukázkami již pøedstavila na mnoha místech Èeské republiky. Další zdroje informací
o „FMT-metodì“ je možné najít na internetových adresách www.fmt-metoden.se
nebo www.trisomie21.cz.

13.2.8 HUDEBNÍ INTEGRATIVNÍ NEUROTERAPIE (GRAUR)

„Hudební integrativní neuroterapie“ (Music Integrative Neurotherapy) je nový, poèí-
taèovì založený muzikoterapeutický model zahrnující poslech hudby kombinovaný
s vizuálními stimuly. Patøí ke skupinì terapií sdružených s neurovìdami. Je to nein-
vazivní a integrativní terapeutický pøístup, který založil Alexander Graur.

A. Graur je hudební skladatel, uèitel a muzikoterapeut rumunského pùvodu. „Hudební integrativní
neuroterapii“ praktikuje od roku 1985 v soukromé praxi a na psychiatrických klinikách. Od roku
2001 žije a pracuje v Itálii a USA. V roce 2004 se A. Graur stal spoluzakladatelemCentra Medica-
mus v New Jersey, jediné spoleènosti, která v USA nabízí „Hudební integrativní neuroterapii“.
Roku 2005 bylo otevøeno Medicamus Italiano v Turínì.

Pro každého klienta jsou individuálnì vytvoøeny hudební kompozice vycházející
z jeho diagnostického posouzení a adresující konkrétní vlastnosti rozlièných typù ne-
mocí. Pokud má být hudba efektivním terapeutickým nástrojem, musí pøekraèovat
estetické vnímání, hudební schopnosti a kulturní zázemí klientù. Nevyužívá se døíve
vytvoøená hudba pro jiné klienty, hudba, kterou bìžnì posloucháme. Kompozice
hudby vychází z teorie hudebních vìd, lidské fyziologie a psychologie. Hudba v této
terapii úèinkuje jako lék nezávisle na tom, zda se klientovi líbí nebo nelíbí. Pùsobí
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pøímo na postižené tìlesné orgány a funkce. Cílem je obnovení rovnováhy fungování
tìla i mysli.

„Hudební integrativní neuroterapie“ respektuje zpùsob, kterým nervový systém
získává, analyzuje, pøedává a využívá informace. Mezi fyziologické informace, se
kterými se v této terapii pracuje, patøí elektrická a elektromagnetická aktivita mozku
a srdce, podobnì jako jejich vzájemné spojení a chemické procesy v tìle. Efektivita
„Hudební integrativní terapie“ je dále podporována použitím barev a vizuálních sti-
mulù, které jsou integrovány do hudby prostøednictvím poèítaèe. Klient sleduje krátké
filmy v délce pøibližnì 12 minut, vytvoøené pro jeho specifické potøeby (Graur, 2003).

Vstupní diagnostika se skládá z baterie testù, na základì kterých je možné posou-
dit, zda mùže terapie klientovi prospìt. Po vyhodnocení testù terapeut stanoví cíle te-
rapie a pøedpokládaný poèet terapeutických setkání. Vstupní ohodnocení obsahuje
testy diagnostikující:

� krevní tlak, rychlost pulzu, respiraèní rytmus;
� sluchový výkon a auditivní diskriminaci;
� senzomotorické schopnosti, percepènì-motorické a lokomotorické schopnosti;
� hudební dovednosti, hudební preference a kulturní zázemí;
� behaviorální dovednosti a potøeby (Graur, 2003).

Terapie pomáhá organismu eliminovat nežádoucí dùsledky lékù a obnovit nìkteré
dùležité chemické látky. Autor uvádí vhodnost indikace terapie také u klientù s dia-
gnózami ADHD, úzkost a deprese, zneužívání návykových látek, autismus, DMO,
poruchy spánku, mentální retardace, poruchy øeèi, schizofrenie, poruchy osobnosti,
epilepsie, poúrazové poranìní mozku a další. Terapie snižuje psychologické bariéry
mezi klientem a terapeutem, zlepšuje se vzájemná komunikace. Doposud nebyly roz-
poznány kontraindikace a vedlejší úèinky (Graur, 2003).

13.2.9 IMPROVIZAÈNÍ MUZIKOTERAPIE DOSPÌLÝCH (LANGDON)

„Improvizaèní muzikoterapie dospìlých“ (Adult Improvisation Music Therapy)
byla vytvoøena americkou muzikoterapeutkou Gillian Stephens Langdon na za-
èátku 70. let. Jak je patrné z názvu, pøístup je nejèastìji využíván pøi práci s dospìlý-
mi klienty. Flexibilita „Improvizaèní muzikoterapie dospìlých“ však umožòuje její
široké využití s rùznými typy populace.

G. S. Langdon pracuje v Psychiatrickém centru Bronx v NewYorku již pøes tøicet let. Tento model
vytvoøila a aplikovala v psychiatrických institucích i v soukromé praxi, z velké èásti se schizofre-
nickými klienty.

Teoretická orientace tohoto pøístupu vychází ze systémové teorie a gestalt terapie.
„Improvizaèní muzikoterapie dospìlých“ se soustøedí na kontakt klienta a terapeuta
v situaci „tady a teï“ a využívá techniky zamìøující se na práci s klientovým self.
Klient je vnímán jako celistvá osobnost v sociálním rámci, což zahrnuje jeho rodinu,
práci, blízké apod. Pøístup využívá klientovu plnou kapacitu, potenciál pro sebevy-
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jádøení, verbalizaci, pochopení na kterémkoliv stupni kognitivního vývoje. Klienti
nemusí mít hudební vzdìlání, pøedešlou zkušenost s hudbou nebo schopnost verbálnì
komunikovat.

V „Improvizaèní muzikoterapii dospìlých“ jsou dùležité ètyøi základní elementy:
hudební improvizace, slova, ticho a pohyb. Tyto elementy se v prùbìhu terapie
ovlivòují. „Improvizace je zde nahlížena jako unikátní cesta umožòující klientovi
zažít plnou zkušenost se sebou samým, prozkoumat problematické oblasti svého self
a budovat mezilidské vztahy. Improvizace odhaluje aktuální i symbolický aspekt me-
zilidské interakce“ (Langdon, osobní rozhovor, NewYork, 2006). Interakce je aktuální
v tom, že manifestuje souvislosti v hudebních zvucích od momentu k momentu,
a symbolická v tom, že všechny elementy (myšlenky, emoce, problémy) jsou vyjad-
øovány v sériích zvukù.

„Improvizaèní muzikoterapie dospìlých“ využívá velké množství typù improvi-
zací – s názvem i bez názvu, programní i neprogramní, sólová i skupinová, vokální
i instrumentální apod. G. S. Langdon využívá ètyøi fáze práce:

� Hudební warming-up: èasto se jedná o volnou improvizaci, která má za úkol sjed-
notit skupinu a pomoci klientùm uvìdomit si sebe sama jako individualitu i èlena
skupiny.

� Verbální diskuse: terapeut se ptá klienta, jak se mu daøí, jak se cítí, a o èem by chtìl
hovoøit. Klient tak získává možnost volby, což je v terapeutickém procesu dùležité.

� Zpracovávání hudbou a slovy: v „Improvizaèní muzikoterapii dospìlých“ jsou
improvizaèní techniky propojeny s technikami verbálními. Reálné zákonitosti nebo
situace klientova života prodiskutované v pøedešlé fázi jsou nyní zpracovávány
hudbou a pak znovu aplikovány v reálných situacích. G. S. Langdon identifikovala
ètyøi základní kroky zpracování terapeutického materiálu:
� od hudby ke slovùm;
� od slov k hudbì;
� od hudby k hudbì;
� od slov ke slovùm.
Je velmi dùležité, aby muzikoterapeut vìdìl, kdy použít slova a kdy hudbu. Je také
na nìm, aby pochopil, co je ve slovech a není v hudbì a co je v hudbì a není ve slo-
vech. Èasto je dùležité nechat klienta vyjádøit se nejen hudebnì nebo verbálnì, ale
dopøát mu i moment ticha ke zpracování silného prožitku.
V „Improvizaèní muzikoterapii dospìlých“ se využívá všeho, co se v prùbìhu

sezení pøihodí. Jsou to nejen slova èi hudba, ale i humor, zvuky z venku, ticho
apod. To vše je pøijímáno a terapeuticky zpracováno v improvizacích, rozhovo-
rech, pohybech“ (Langdon, osobní rozhovor, New York, 2006).

Techniky využívané ve tøetí fázi jsou napø. modelování (Modelling), vedení
(Leading), zrcadlení (Mirroring), podpùrné zrcadlení (Supportative Mirroring),
hraní rolí (Role-playing), kotvení (Grounding), stimulace (Stimulating) a další.

� Uzavøení: závìreèná fáze mùže zahrnovat improvizaci, zpìv, „stretching“ nebo
ticho. Pøestože G. S. Langdon definuje fázemuzikoterapeutické práce, sama zastává
názor, že každé sezení je unikátní samo o sobì a není možné stanovit obecná a pevná
pravidla. „Každé sezení má svùj vlastní život a energii, kterou je zapotøebí respekto-
vat a individuálnì s ní pracovat. Muzikoterapeut spoleènì s klienty pøetváøí místo
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setkání v místo klidu, úlevy a uzdravení“ (Langdon, osobní rozhovor, New York,
2006).

K cílùm „Improvizaèní muzikoterapie dospìlých“ pøi práci s psychiatrickou kliente-
lou patøí: zlepšení komunikaèních schopností (verbálních i neverbálních), interakce
s okolím, zvýšení schopnosti integrace do spoleènosti, kontakt s realitou, zvýšení kli-
entova povìdomí o sobì samém a svém okolí, rozpoznání vlastních pocitù a zvýšení
schopnosti sebevyjádøení, uvolnìní bariér, které brání klientovi v sebevyjádøení, po-
skytnutí bezpeèného místa, kde mùže klient vyjádøit své pocity konstruktivnì, pomoci
klientovi zvládat jeho problémy související s denním životem.

„Improvizaèní muzikoterapie dospìlých“ mùže být využívána jak individuálnì,
tak i skupinovì. Skupinymívají okolo 4–8 klientù. Individuální sezení trvá 40–60mi-
nut. Pøi hodnocení klientù se sleduje šest základních oblastí:

� motorika (manipulace s nástroji, hrubá a jemná motorika);
� emocionální oblast (výrazy tváøe, emocionální reakce, pestrost emocionálního vy-

jádøení atd.);
� kognitivní oblast (myšlení, postoje apod.);
� sociální oblast (interakce, komunikace verbální – neverbální);
� hudební oblast (hudební vnímání, zmìny tempa, schopnost udržet rytmus);
� spirituální oblast.

13.2.10 KREATIVNÍ MUZIKOTERAPIE (NORDOFF & ROBBINS)

Jedním z nejznámìjších muzikoterapeutických pøístupù je „Kreativní muzikotera-
pie“ Nordoff & Robbins (Creative Music Therapy). Její zakladatelé, britský speciální
pedagog Clive Robbins a americký hudební skladatel a klavírista Paul Nordoff,
koncipovali svùj model v prùbìhu 50. a 60. let 20. století. Po spoleèném setkání obou
protagonistù v dìtském domovì v Sunfieldu zaèala v roce 1958 práce na jednom
z nejuznávanìjších muzikoterapeutických modelù souèasnosti. P. Nordoff a C. Rob-
bins øadu let spoleènì pracovali pøedevším s dìtmi s mentálním a tìlesným postiže-
ním. Postupnì vytvoøili nový, nezamìnitelný muzikoterapeutický pøístup, který klade
dùraz na využití hudební improvizace pøi høe na klavír za úèasti klienta a dvou mu-
zikoterapeutù. Jeden z nich je po celou dobu setkání u klavíru (v dnešní dobì èasto
i u kytary) a improvizuje na základì interakce probíhající mezi všemi zúèastnìnými.
Pøedevším se však snaží navázat vztah s klientem prostøednictvím hudby. Hudba
pøedstavuje centrální zkušenost, spoleèné univerzum terapeutù a klienta. Vztah mezi
klientem a terapeuty se utváøí tzv. uvnitø hudby. Druhý muzikoterapeut, tzv. kotera-
peut, je plnì k dispozici klientovi. Snaží se jej podporovat v instrumentálních (hra na
jednoduché perkusivní a rytmické nástroje apod.) i vokálních projevech a zajišťuje
celkový komfort v rámci muzikoterapeutického sezení.58
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„Kreativní muzikoterapie“ je primárnì zamìøena na rozvoj komunikace klienta
a terapeuta v kontextu spoleèné hudební zkušenosti. V prùbìhu terapie vzniká tzv.
hudebnì-emocionální prostøedí, ve kterém se klient oddává své pøirozenosti a tvoøi-
vosti. Oba autoøi zaznamenali pozitivní odezvu i u dìtí s tìžkým mentálním postiže-
ním, u kterých se žádná reakce nepøedpokládala (Nordoff, Robbins, 1977).

Muzikoterapeut, který je u klavíru, mùže improvizaci rozvíjet napø. na základì po-
hybu klienta, rytmu, který se v nìm odehrává, nebo na základì rytmu, který se odvíjí
od hry klienta na nejrùznìjší hudební nástroje. Rovnìžmùže improvizaci v rámci tóno-
vého obsahu založit na základì vokalizace, ke které je klient vybízen koterapeutem.

Styl improvizace je zbaven všech hudebních konvencí a plnì vychází z aktuálního
dìní pøi muzikoterapeutickém sezení. Využívá se napø. disonance, atonalita, hudební
archetypy, odlišné hudební styly a struktury. Muzikoterapeut se snaží improvizovat,
aby rozvíjel nejrùznìjší hudební postupy a styly, které by klienta zamìstnávaly a udr-
žovaly ho v aktivitì. Spoleènì s klientem pak vytváøí specifickou hudbu, která vede
ke kognitivním zmìnám a zasahuje tak do oblasti chování a rozvoje afektivního pro-
žívání. P. Robbins k tomu dodává: „Pøi muzikoterapii se dìti mìnily pøed oèima, jak
vznikaly nádherné hudební improvizace, kvalitní jak po stránce hudební, tak klinic-
ké, jak hudba dìti dokázala inspirovat a motivovat“ (Robbins, osobní rozhovor, New
York, 2007).

První kontakt mezi muzikoterapeutem a klientem je zamìøen na prohloubení vzá-
jemné interakce prostøednictvím hudby. Vše se odvíjí od hudební iniciativy muziko-
terapeuta. V prùbìhu dalších setkání je již práce s klientem progresivnìjší. Navazuje
se na schopnosti vytvoøené v pøedchozích lekcích a stále více se setkání odvíjí od
hudebnì-vokální iniciativy klienta, popøípadì od jeho reakce na hudební doprovod
(Peters, 2000).

„Kreativní muzikoterapie“ využívá improvizaci k hudební reflexi, pøi níž dochází
k vyvolání spontánního pohybu, zpìvu nebo instrumentální odpovìdi ze strany klienta.
Dochází k vnitøní odpovìdi na pùsobení zvuku a hudby, k rozvoji komunikaèních
schopností, k prohloubení expresivní svobody a dalšímu rozvoji interakce mezi tera-
peutem a klientem (Nordoff, Robbins, 1977).

Mluvené slovo se pokudmožno nepoužívá. Verbální instrukce a verbální intervence
jsou omezeny na minimum. Nìkteøí muzikoterapeuti improvizují bez jediného slova
od prvního okamžiku, kdy klient vstoupí do místnosti. Snaží se o hudební dialog,
reflektují klienta v jeho celistvosti. Hudebnì podporují a reflektují jeho pohyby
a každou spontánní aktivitu. Improvizace konèí odchodem klienta z místnosti.

Základem je tedy dùraz na tvoøivý potenciál hudby. Hudební exprese je hlavním
stimulujícím médiem, které podporuje odezvu ze strany klientù, a vytváøí prostor pro
rozvoj terapeutického vztahu. Cílem èasto bývá pøekonání komunikaèních bariér
a získání zpìtné vazby od klientù. U nich však také dochází ke zøejmým osobnostním
zmìnám. Pracuje se zde s jejich emocemi a základními pudovými projevy, s takový-
mi reakcemi, které jsou èasto neoèekávané. Zdùrazòuje se pøímé pùsobení hudby,
která probouzí u èlovìka emocionální odpovìï. Ten na základì své emoèní odpovìdi
jedná specifickým zpùsobem, který se vztahuje k ego-organizaci a self-aktualizaci
lidské osobnosti (Peters, 2000).

„Kreativní muzikoterapie“ mùže být individuální nebo skupinová. Je urèena klien-
tùm s nejrùznìjšími typy postižení. Tento pøístup se osvìdèil napø. u lidí s mentálním
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postižením, u dìtí s autismem, poruchami uèení, u lidí s tìlesným postižením a kom-
binovanými vadami. Rovnìž se využívá u klientù s vývojovými vadami, se slucho-
vým a zrakovým postižením a také u neurologických a psychiatrických pacientù
(Shoemark, 1991, Nordoff, Robbins, 1971).

I když byl tento pøístup pùvodnì vytvoøen pro dìti, je používán i u adolescentní
a dospìlé populace. Klienti nepotøebují mít pøedchozí hudební vzdìlání, aby se mohli
této terapie úèastnit. Také nepotøebují komunikaèní obratnost nebo další verbální do-
vednosti.

Neverbální hudební komunikace vychází z jiných principù než mluvené slovo
a struktura øeèi. Sahá k bazálním projevùm, které jsou vlastní každé lidské bytosti
v rámci biologického, psychického, transcendentálního a sociálního kontextu.

Muzikoterapeut, který je vyškolen v tomto terapeutickém modelu, naopak musí
projít pøedchozím hudebním vzdìláním. To je zamìøeno na výuku hry na klavír a roz-
voj vokálního potenciálu. Musí mít tedy øadu zkušeností v oblasti hudební, ale také
v oblasti klinické. Každý muzikoterapeut prochází psychologickým a speciálnìpeda-
gogickým vzdìláním, na které navazuje postgraduální program se zamìøením na mu-
zikoterapeutický pøístup Nordoff & Robbins. Tento program je zakonèen absolutorní
zkouškou, po jejímž úspìšném složení získá absolvent titulMaster of Music Therapy.
Školy, které vyuèují tyto výcvikové programy, se nacházejí napøíklad ve Skotsku,
v Anglii, Nìmecku, USA, Jižní Africe a Austrálii.

13.2.11 MELODICKO-INTONAÈNÍ TERAPIE

„Melodicko-intonaèní terapie“ (Melodic-Intonation Therapy, dále MIT) je terapeu-
tický model známý z logopedie, který využívá zpìvu pro výstavbu mluvené øeèi. Po-
užívá se pøedevším u klientù s nonfluentní afázií, pøi které dochází k narušení nebo
ztrátì mluvené øeèi, zùstává však zachována schopnost zpívat. Tyto stavy vznikají
poškozením Brocova centra nebo pøilehlých oblastí frontální kùry a subkortikálních
oblastí (Cséfalvay a kol., 2007).

Pùsobení MIT je vysvìtlováno na základì teorie specializace mozkových hemi-
sfér. To, že se v mozku vyskytují oblasti specializované na urèité úkony ve vztahu
k øeèové produkci, je již dlouhou dobu známo, napø. díky plynulosti zpìvu u balbuti-
kù. Z. Mátejová k tomu podotýká, že „pøi zpívání se èlovìk soustøedí více na melodii
písnì než na slova textu“ (Mátejová, Mašura, 1992, s. 88), aktivují se tedy odlišné
mozkové oblasti. Levé mozkové hemisféøe jsou pøisuzovány procesy ovlivòující ver-
bální øeè, zatímco pravá hemisféra umožòuje zpìv. Pøi aktivaci intaktní nebo ménì
narušené pravé mozkové hemisféry bìhemMIT dochází k reaktivaci levé hemisféry.
Podle Z. Cséfalvaye je možné také to, že bìhem MIT pøíznivì pùsobí podpùrný vliv
rytmizace a zpomalení tempa øeèové produkce (Cséfalvay a kol., 2007).

V logopedické a muzikoterapeutické praxi se setkáváme s mnoha rùznými úprava-
mi MIT. Terapie zahrnuje zpívanou intonaci bìžnì používaných vìt a slov takovým
zpùsobem, že zpívané intonaèní vzory jsou podobné pøirozeným mluveným prozodic-
kým vzorùm tìchto vìt. Nacvièovaný text se podloží známým nebo snadno zapamato-
vatelným nápìvem. S postupným cvièením dochází k odluèování melodie, až klient
pøíslušnou vìtu pouze rytmizuje. Nakonec se vìta pronáší i bez rytmické opory.
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Z. Cséfalvay uvádí postupMIT rozpracovaný pro klienty s afázií (Cséfalvay a kol.,
2007). Terapeut sedí naproti klientovi tak, aby na nìj klient mohl dobøe vidìt. Obvykle
drží pravou rukou klientovu levou ruku, na které provádí tapping – vyťukávání ryt-
mu slov jedním prstem do dlanì klienta. Levou rukou udává signály, kdy má klient
zaèít produkovat slovo, kdy tiše èekat apod. Terapie je rozdìlena na tøi úrovnì, pøi-
èemž každá úroveò má nìkolik krokù, napø. poslech slova/fráze, unisono s terapeu-
tem, unisono s únikem terapeuta, bezprostøední opakování nebo opakování s latencí
(krátkou pauzou). Pokroky klienta se kvantifikují na škále 0–1–2 body.Kvantifikace
umožòuje urèit, kdy je terapie neúspìšná nebo kdy je vhodné pøejít na další úroveò
(kritérium postupu je 90 % úspìšnosti v pìti za sebou jdoucích sezeních). Na tøetí
úrovni se zavádí tzv. zpìvná øeè, která se blíží normální øeèi, je však pomalejší a ryt-
mizovaná (Cséfalvay a kol., 2007).

Muzikoterapeutická jednotka obsahující MIT mùže vypadat následovnì:

� relaxace hudbou;
� zpìv známých písní (terapeut a pacient, sólo pacient);
� aplikaceMIT – jednoduché odpovìdi na otázky z bìžného života, které se nacvièu-

jí na melodii známé písnì;
� plynulý pøechod ze zpívaného na mluvené slovo (Lechta a kol., 1990).

Jak již bylo uvedeno, MIT se využívá pøedevším pøi terapii afázie (Cséfalvay a kol.,
2007, Sparks, Helm, Albert in Muzikoterapeutická asociace Britské Kolumbie, dále
MTABC, 2004, Èecháèková in Jedlièka, Škodová, 2003, Lechta a kol., 1990). Podle
zahranièních zkušeností je efektivní také u dalších poruch. T. Kraus, L. Galloway (in
MTABC, 2004) a M. Staum (2004) ji používali pro rozvoj jazykových schopností
a výstavbu prozodických faktorù øeèi u dìtí s opoždìným vývojem øeèi a autismem.
A. Linka (1997) uvádí úspìšné aplikace u osob s balbuties.

13.2.12 METODA DOBRÉHO STARTU

„Metoda dobrého startu“ slouží edukaèním i terapeutickým zámìrùm, nejedná se
však výluènì o muzikoterpeutický model. „Metoda dobrého startu“ je zamìøena na
rozvoj psychomotoriky v souèinnosti s emocionálnì-motivaèní a sociální sférou.
Klade dùraz na vnímání vlastního tìla, procvièuje funkci proprioceptivního analyzá-
toru, jemné i hrubé motoriky, koncentraci pozornosti, vizuální diferenciaci a vizuální
integraci, prostorovou orientaci a pamìť. Pøispívá také k rozvoji øeèi a komunikaè-
ních dovedností. Je urèena k celkové podpoøe vývoje intaktních i handicapovaných
dìtí ve vìku 5–11 let. Úspìšnì se používá napø.:

� u dìtí se specifickými poruchami uèení;
� u dìtí s ADD a ADHD;
� u dìtí s odkladem školní docházky;
� u dìtí minoritních menšin;
� jako vstupní etapa výuky ètení a psaní;
� jako diagnostický prostøedek v rámci pedagogické i poradenské diagnostiky.
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„Metoda dobrého startu“ je rozdìlena na metodickou pøíruèku, pracovní listy a hu-
dební doprovod (audiokazeta nebo CD). Obsahuje 25 lekcí. Nácvik s dítìtem v každé
lekci probíhá v následujících krocích, které popisuje J. Swierkoszová (2000):

� zahájení;
� posilování jazykových kompetencí a komunikativních dovedností;
� specifická cvièení;
� pohybová cvièení;
� píseò-pohyb (pohybovì-akustická cvièení);
� píseò-pohyb-grafický vzor (pohybovì-akusticko-optická cvièení);
� závìr.

V úvodu je dùležité vytvoøit pozitivní vztah mezi terapeutem a dítìtem. Dítì se pøed-
staví, vypoví nìco o sobì. Kontakt se navazuje také prostøednictvím hmatového vní-
mání (pozdraví se potøesením rukou nebo prsty pravé ruky aj.).

Další fáze zaèíná poslechem písnì. Píseò je nositelem dìje. Od ní se odvíjí vyprávì-
ný pøíbìh a pohyb. Dítì se seznamuje s písní, jejím obsahem a pøíbìhem. Po poslechu
mohou dìti vyprávìt své zážitky. Obsah písnì podnìcuje komunikaci verbálními
i neverbálními prostøedky.

Hudební doprovod usnadòuje zvládnutí pohybového úkolu a pøispívá k celkovému
uvolnìní dítìte. K reedukaci pohybové koordinace vytváøí hudba a terapeut vstøícnou
atmosféru a bezpeèné prostøedí s jednoznaènou podporou pøi neúspìchu. Pohybové
pasáže jsou doprovázené relaxaèním cvièením. Symbolem každé písnì je grafický
vzor, který koresponduje s rytmickým schématem. Cvièení zakonèuje nejnároènìjší
èást lekce – reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem nebo zpìvem dítìte.

V závìru budujeme sebehodnocení a sebepoznávání dítìte, které vedeme k formu-
laci vlastních názorù (napø. co se mu podaøilo, co by se dalo zlepšit). Pro dítì jsou dù-
ležitá také sdìlení od ostatních dìtí.

„Metoda dobrého startu“ se nacvièuje ve skupinách dìtí. U dìtí pøedškolního vìku
bez poruch je možné pracovat až s dvanáctièlennou skupinou, v ostatních pøípadech
je vhodné zaøazovat do skupiny 4–8 klientù. Jestliže je pro terapeuta dùležitá dia-
gnostika, mùže sestavit skupiny omenším poètu dìtí. Cvièení mají vysokou efektivitu,
pokud jsou provádìna 2–3krát týdnì. Délka cvièení mùže být až 60 minut (tamtéž).

Uživatel „Metody dobrého startu“ by mìl projít zvláštním výcvikem. Má možnost
také následné supervize.

13.2.13 METODA KONTINUÁLNÍHO UVÌDOMÌNÍ (BOXILL)

Další ucelený muzikoterapeutický systém vytvoøila Edith Hillman Boxill (1985)
a nazvala jej „Metodou kontinuity vìdomí“ (Continum of Awareness). Tento klinický
terapeutický model je urèen pøedevším pro klienty s vývojovým postižením. Vychází
ze specificky strukturovaných hudebních improvizací, které jsou spojené se zpìvem,
hrou na hudební nástroje a s rytmicko-pohybovými cvièeními. Základem modelu je
bytostný a pevný vztah mezi klientem a terapeutem, který se prohlubuje v prùbìhu in-
dividuálních setkání. Terapeut se snaží klienta podporovat v jeho emoèních projevech
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a vede ho k uvìdomìní a modifikaci vlastních prožitkù. Cílem je tzv. informované
vìdomí, které vychází z kontinuálního uvìdomìní si jednotlivých psychických obsahù
v rámci jednotlivých muzikoterapeutických sezení. V prùbìhu muzikoterapie se tak
zvyšuje úroveò adaptaèních funkcí klienta a úroveò jeho plného vìdomí.

E. H. Boxill (in Peters, 2000) vymezila tøi základní strategie, které vedou k rozšíøe-
ní vìdomí v muzikoterapeutickém procesu:

Reflexe: dùraz je kladen na techniku zrcadlení (Mirroring). Tato technika zahrnuje
imitaci, synchronizaci s akcí klienta a splynutí s jeho pohybem i zvukem. Dochází tak
k podpoøe celkového cítìní a nálady klienta. Zrcadlení udává strukturu sezení a vede
k hudební i verbální reflexi.

Identifikace: dùraz je kladen na hudební a vokální improvizaci. Muzikoterapeut se
identifikuje s hudbou a zvuky, které klient vytváøí, a hudba mu poskytuje okamžitou
zpìtnou vazbu. Postupnì dochází k jasnému vymezení struktury improvizované hry
a rozvoji interakce mezi klientem a terapeutem. Jde o tzv. hudební interakci, pøi níž je
zøejmé, kdo si bere prostor v improvizovaném hudebním dialogu, co klient a terapeut
dìlají dohromady a co dìlá klient sám nezávisle na terapeutovi. Zvyšuje se tak infor-
movanost klienta o celé situaci na základì jeho vlastní zkušenosti.

Kontaktní píseò: z prvotní zvukové a rytmické improvizace pøi reflexi a identifikaci
se rozvíjí hudební téma. Klient nadále improvizuje a muzikoterapeut udává strukturu
spoleèné písnì a rovnìž improvizuje. Stále má však na pamìti hudební téma, které
vzešlo ze strany klienta. Dùraz je kladen na vzájemnou neverbální komunikaci pro-
støednictvím hudebního média. Klient svou improvizovanou hrou vytváøí tzv. hudeb-
ní impulz, na který muzikoterapeut reaguje dvojím zpùsobem. Buï hudební impulz
adaptuje, a potvrzuje tak rovnost mezi ním a klientem, nebo jej rozvíjí a zdùrazòuje
rozdíl ve vztahu klient – terapeut. Vše je ku prospìchu vìci, jelikož i nadále terapeut
pracuje s kontinuálním uvìdomìním klienta v rámci celého muzikoterapeutického
procesu, a odráží tak realitu dané situace.

„Metoda kontinuálního uvìdomìní“ je efektivnì užívána pøi individuální, ale také
skupinové muzikoterapii u všech vìkových kategorií klientù s vývojovým postiže-
ním.

13.2.14 ORFFOVA MUZIKOTERAPIE

Nìmecký muzikoterapeutický model „Orffova muzikoterapie“ bývá èasto zamìòo-
ván s hudebnì-výchovným systémem Orffùv Schulwerk (jeho autorem je Carl Orff).
„Orffovu muzikoterapii“ vyvinula pøibližnì pøed tøiceti lety Gertrude Orff v Dìt-
ském centru v Mnichovì na základì praktických zkušeností ze sociálnì-pediatrické
praxe. Její muzikoterapeutickýmodel sloužil pùvodnì handicapovaným dìtem. Dnes
se praktikuje v celém Nìmecku u klientù s rùznými druhy potíží.
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Výcvik terapeutù v „Orffovì muzikoterapii“ má koøeny v roce 1980, kdy Gertrude Orff zaèala po-
øádat semináøe o „Orffovì muzikoterapii“ na nìmecké soukromé akademii v Mnichovì. Semináøe
mìly podobu návazného vzdìlávání pro odborníky, kteøí pracovali s vývojovì postiženými dìtmi.
Navíc byla poøádána série tøí intenzivních semináøù na vysoké škole v Magdeburgu jako souèást
muzikoterapeutického programu této instituce. Studenti ostatních vysokoškolských muzikotera-
peutických programù v Nìmecku si mohou doplnit praktika v „Orffovì muzikoterapii“ pøímo
v Dìtském centru v Mnichovì. Tato praktika v rozsahu ètyø týdnù až pùl roku jsou požadovanou
souèástí výcviku v „Orffovìmuzikoterapii“. Po absolvování praktikmohou studenti využít možnosti
supervize (Voight, 2003).

Východiska „Orffovy muzikoterapie“ pøedstavují elementy hudebnì-výchovného
systému Orffùv Schulwerk. Mezi spoleèné elementy obou pøístupù patøí:

� hudba je chápána ve svémnejširším významu a zahrnuje spoleènou prezentaci slova,
zvuku a pohybu;

� hudební improvizace je ústøedním faktorem, který poskytuje dítìti kreativní stimuly,
vytváøí strukturu mezi tichem a zvuky, umožòuje mu prozkoumávat a objevovat
nové vztahy;

� nástroje Orffova instrumentária jsou používány spoleènì se smyècovými nástroji,
keyboardy a perkusivními nástroji. Snadno ovladatelné nástroje instrumentária
podporují hudební projev klienta. Pracuje se také s rùznými materiály, míèi, lout-
kami apod.;

� multisenzoriální vlastnosti hudby (Voigt, 2003).

V „Orffovì muzikoterapii“ je považován za ústøední faktor terapeutický vztah mezi
klientem a terapeutem. Gertrude Orff kladla dùraz na pozitivní pøedpoklady k vývoji,
které vlastní každé dítì. Model má úzké spojení s vývojovou psychologií, neboť po-
znatky o vývoji èlovìka pomáhají porozumìt vývojovým potížím klientù. Z tohoto
dùvodu oznaèuje K. Bruscia (1998) „Orffovu muzikoterapii“ jako vývojovou muzi-
koterapii.

Terapie je vždy orientována na klienta a jeho individuální potøeby. Indikace muzi-
koterapie vychází z lékaøské a psychologické diagnostiky, na základì které terapeut
vytváøí vývojový profil každého dítìte. Poté je možné formulovat cíle terapie pro jed-
notlivé klienty. Hlavní terapeutické cíle spadají do tìchto oblastí:

� verbální i neverbální výrazové schopnosti;
� kontakt a vztah k druhým lidem;
� výdrž a koncentrace pozornosti;
� sebedùvìra a sebevìdomí;
� vnímání a kreativita;
� vlastní inciativa a samostatné jednání (Spoleènost pro Orffovu muzikoterapii,

2007).

V „Orffovì muzikoterapii“ pracuje terapeut s klientem individuálnì nebo v malých
skupinkách. Pøi muzikoterapii dochází èasto k úzké spolupráci s rodièi. Ti se mohou
pøímo úèastnit muzikoterapeutických setkání, zvláštì pokud se jedná o malé dítì
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s tìžkým kombinovaným postižením. Muzikoterapeut bìhem setkání uèí rodièe ak-
ceptovat dítì, rozvíjet interakce s dítìtem, rozumìt projevùm jeho chování a nauèit se
rozpoznávat oblasti, ve kterých se dítì mùže rozvíjet (Voigt, 2003).

Mezi základní principy „Orffovy muzikoterapie“ patøí koncepce responzivní in-
terakce. Terapeut akceptuje jakoukoliv iniciativu nebo podnìty dítìte a na této úrovni
s ním vytváøí vzájemné interakce (izo princip). Druhá forma terapeutova jednání se
nazývá provokace. Využívá se v okamžiku, kdy je zapotøebí pøinést nové impulzy do
terapeutické situace nebo když se zaèínají projevovat potíže v akcích a interakcích
klientù. Tyto principy umožòují vytváøet s klientem interakce na jeho vývojové úrovni
a zároveò rozvíjet potøebné kompetence a nové zpùsoby jednání. M. Voigt (2003)
uvádí kazuistiky aplikace „Orffovy muzikoterapie“ u vývojovì postižených dìtí.

Roku 1999 byla v Nìmecku založena Spoleènost pro Orffovu muzikoterapii
(Gesellschaft für Orff-Musiktherapie). Jejím cílem je poskytovat vzdìlávání, super-
vize a podporovat rozvoj „Orffovy muzikoterapie“ (Spoleènost pro Orffovu muziko-
terapii, 2007).

13.2.15 ØÍZENÁ IMAGINACE A HUDBA (BONNY)

„Øízená imaginace a hudba“ (The Guided Imagery and Music, GIM)59 pøedstavuje
mezinárodnì nejrozšíøenìjší model receptivní muzikoterapie. Jeho autorkou jeHelen
L. Bonny, která „Øízenou imaginaci a hudbu“ vytvoøila na poèátku 70. let 20. století
v psychiatrickém výzkumném centru vMarylandu (USA) pøi experimentální psycho-
terapeutické léèbì alkoholikù a klientù v terminálních stadiích rakoviny.

V terapii se pracuje s pøedstavami, tìlesnými poèitky, emocemi, myšlenkami
a vzpomínkami, které jsou evokovány pøi poslechu klasické hudby. Tyto vnitøní pro-
žitky a zkušenosti obecnì nazýváme imaginacemi. Klienti pøi poslechu èasto vstupují
do zmìnìných stavù vìdomí, jejichž potenciál je bìhem terapie využíván k psychické
transformaci. Hudba, vìdomí a jeho symboly jsou klíèovými elementy modelu.
Podle oficiální definice je „Øízená imaginace a hudba“ považována za „hudebnì
orientované prozkoumávání vìdomí, které nabízí klientùm pøíležitost integrovat
mentální, emocionální, tìlesné a spirituální aspekty zdraví a pøispívá k silnìjší trans-
cendentální identifikaci“ (Asociace pro hudbu a imaginaci, 2004).

Sezení s klientem obvykle trvá 1,5–2 hodiny. Skládá se z nìkolika fází (Dánská
spoleènost pro Øízenou imaginaci a hudbu, 2004):

První fáze: slouží k poznání klienta, jeho problémù, potøeb a zmìn od pøedešlých se-
zení. Na základì obsahu rozhovoru s klientem terapeut vybírá vhodnou hudbu.

Druhá fáze: je pøípravou na poslech hudby. Terapeut poskytuje klientovi øízenou
imaginaci (mùže zahrnovat dechové techniky, progresivní svalovou relaxaci), která
prohlubuje ponoøení do jeho vnitøního svìta a pøedstav.
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Tøetí fáze: klient prožívá zkušenost s poslechem hudby. Vìtšinou leží se zavøenýma
oèima a vypráví o svých spontánních imaginacích. Terapeut má za úkol nedirektiv-
ním zpùsobem tyto imaginace podnìcovat.

Ètvrtá fáze: je vìnována integraci klientových zkušeností. Zamìøení terapeutického
sezení a možnosti, jak tyto zkušenosti mohou být užiteèné v bìžném životì klienta,
ovlivòují zpùsob práce v této fázi sezení. Klienti èasto kreslí mandaly.

„Øízená imaginace a hudba“ se používá primárnì v psychoterapii a poradenství. Ve
své tradièní podobì je kontraindikována psychotickým, emocionálnì instabilním
nebo mentálnì postiženým klientùm (tamtéž). Prakticky je aplikována v mnoha po-
dobách terapeutické práce a také pro osobnostní a transpersonální rozvoj s intaktní
populací, matkami bìhem tìhotenství, pro klienty s rùznými druhy závislostí, zneužití,
s neurózami, somatickými a psychosomatickými poruchami, terminálními choroba-
mi. Po klientech není požadována pøedchozí zkušenost s vážnou hudbou. V souèasné
dobì se „Øízená imaginace a hudba“ praktikuje v Severní a Jižní Americe, Oceánii
a deseti evropských zemích.

13.2.16 TOMATISÙV POSLECHOVÝ PROGRAM

„Tomatisùv poslechový program“ (Tomatis Listening Programm) vytvoøil francouz-
ský lékaø Alfred Tomatis. Model vychází z poznatkù multidisciplinárního oboru
zvaného audiopsychofonologie. Jejím dùležitým zjištìním je, že problémy v naslou-
chání jsou primární pøíèinou mnoha potíží v uèení a chování. Naslouchání je dùležitou
souèástí senzorické integrace, tzn. zpùsobu, kterým vnímáme a organizujeme mate-
riál zprostøedkovaný našimi smysly. Klienty s poruchou senzorické integrace z po-
hledu audiopsychofonologie charakterizuje A. Tomatis nejèastìji jako klienty, kteøí:

� nemají dobré selektivní slyšení, tzn. nejsou schopni rozlišit rùzné frekvence,
z nichž se skládá lidská øeè;

� nejsou schopni filtrovat zvuky, které obsahují irelevantní informace; tyto zvuky
pøicházejí zvenèí nebo zevnitø organismu skrze kostní spojení;

� jsou dominantní na levé ucho, jež má delší a složitìjší spojení s mozkovými centry
analyzujícími øeè, tzn. tito lidé pracují s neúplnými zvuky, které navíc pøicházejí se
zpoždìním do mozkových analyzátorù;

� neumìjí zachytit energetizující zvukové frekvence, proto nedokážou využít tera-
peutický potenciál, který obsahují rùzné zvuky;

� trpí nízkou stimulací vestibula (v dùsledku špatné percepce a organizace auditiv-
ních signálù), která zpùsobuje hyperaktivní chování, motorické potíže nebo únavu
(Sollier, 2004).

K terapii je používáno zaøízení, jež A. Tomatis nazval elektronické ucho. Recipient
naslouchá zvukùm, které jsou pøepínány mezi dvìma kanály (gating). V jednom ka-
nále jsou zesíleny zvuky nízkých frekvencí a ve druhém zvuky vysokých frekvencí.
To pomáhá trénovat svaly, které kontrolují kladívko a kovadlinku ve støedním uchu.
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Jejich oslabení bývá v nìkterých pøípadech pøíèinou problémù slyšení. Pøi léèbì je
používána filtrovaná hudba, která obsahuje právì ty frekvence, jejichž slyšení má
být posíleno (Tomatis používal celkem osm filtrù). Pro desenzibilizaci slyšení pro-
støednictvím kostního spojení jsou pøi poslechu elektronickým uchem užívány rùzné
vibrátory (recipient se takto uèí rozlišovat zvuky, které slyší bìžným zpùsobem od
zvukù, které pøicházejí zevnitø organismu).

Terapie klientù probíhá v centrech pro Tomatisovu léèbu. Délka terapeutického
programu respektuje individuální potøeby klientù. Prùmìrná délka programu je ko-
lem 70 hodin, které jsou rozvrženy do tøí blokù s nìkolika týdenními pøestávkami
mezi jednotlivými bloky.

„Tomatisùv poslechový program“ je adresován osobám se specifickými porucha-
mi uèení, poruchami koncentrace pozornosti, øeèi, autismem a dalšími potížemi se
senzorickou integrací a snížením motorických schopností v dùsledku vestibulární
dysfunkce. Výzkum ukázal, že tato terapie mùže pomoci také pøi terapii depresí, výuce
cizích jazykù, rozvoji komunikaèních dovedností, kreativity a pro zlepšení pracovních
výkonù. „Tomatisùv poslechový program“ není urèen klientùm se ztrátou sluchu
nebo hluchotou. To je doménou audiologù (Sollier, 2004).

13.2.17 VIBROAKUSTICKÁ TERAPIE (SKILLE)

Jedná se o terapeutický model, který vyvinul v 80. letech norský neurolog, lékaø a pe-
dagog Olav Skille. Tento model využívá léèebných úèinkù pulzujících tónù nízké
frekvence. „Vibroakustická terapie“ je definována jako „použití sinusoidálních60,
nízkofrekvenèních zvukových vln v rozmezí 30–120 Hz, které jsou smíchány s hud-
bou a urèeny k terapeutickým úèelùm“ (Skille in Wigram, 1996, s. 36).

O. Skille zkoumal použití vibroakustické stimulace nejprve u dìtí s tìžkým somatickým, mentál-
ním a kombinovaným postižením. Pùvodnì ke stimulaci používal velké reprobedny umístìné na-
proti pytlùm naplnìným fazolemi. Skille objevil, že mechanické vibrace mohou navodit hlubokou
svalovou relaxaci. Výjimeèný terapeutický efekt pøisoudil nízkým frekvencím basového zvuku.
Nízké sinusoidální frekvence zkombinoval s bìžnì poslouchanou hudbou. Tím položil základ
„Vibroakustické terapii“ i jejím pøíbuzným odnožím.

Z akustického hlediska rezonují rùzné partie lidského tìla nejvíce v rozmezí 40 až
80 Hz, který je hlavním frekvenèním rozmezím „Vibroakustické terapie“. Nemocné
orgány nebo narušené systémymìní své pøirozené vibraèní frekvence. K jednotlivým
poruchám je vybírán konkrétní nízkofrekvenèní rozsah. Úèinky „Vibroakustické te-
rapie“ spadají podle Skilleho do tøí kategorií (Skille, 1991):

� spasmolytický a svalovì relaxaèní efekt;
� zvýšená cirkulace krve;
� vliv na vegetativní systém.
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Vybavení pro „Vibroakustickou terapii“ zahrnuje:

� tzv. vibroakustickou jednotku – zvukovou židli, zvukovou postel nebo zvukovou
krabici;

� dvojitý CD pøehrávaè, mixér, zesilovaè a reprobedny;
� CD s nahrávkami nízkofrekvenèního sinusoidálního zvuku a hudby (Wigram,

1996).

Pøi terapii spoèívá klient na speciálnì vybavené „zvukové židli“ nebo „zvukovém
lùžku“, zatímco hudba a zvukové masážní frekvence jsou vysílány do jeho tìla pro-
støednictvím zesilovaèù a reproduktorù. Nízkofrekvenèní zvuk je nahráván na mag-
netofonovou pásku nebo CD a smíchán s bìžnì poslouchanou hudbou. Hudba dopro-
vázející nízkofrekvenèní tóny je vybírána podle preferencí klienta. Ve Skilleho
programech se používají tøi druhy doprovodné hudby:

� relaxaèní hudba;
� vážná hudba;
� populární hudba (Skille, 1991).

„Vibroakustická terapie“ byla v poèátku používána k navození relaxace u spastic-
kých svalových poruch. S pøibývajícími výzkumnými závìry byla terapie rozšíøena
také o další poruchy. Podrobný popis možností „Vibroakustické terapie“ s pøípado-
vými studiemi lze najít ve Vibroakustickém manuálu (1991). Podle T. Wigrama
(1996) tyto poruchy spadají do pìti hlavních patologických oblastí:

� bolestivé stavy (migrény, fibromyalgie, revmatismus, menstruace, koliky ad.);
� svalové potíže (centrální obrna, roztroušená mozkomíšní skleróza, Rettùv syn-

drom ad.);
� plicní potíže (astma, cystická fibróza, plicní emfyzém, metachromatická leuko-

dystrofie ad.);
� obecné somatické problémy (vysoký krevní tlak, zhoršená cirkulace krve, poope-

rativní rekonvalescence, potíže zpùsobené stresem ad.);
� psychosomatické poruchy (nespavost, úzkostné a depresivní poruchy, sebepoško-

zující chování, autismus ad.).

Pøi nevhodnì provádìné terapii byly zjištìny tzv. symptomy pøesycení – úzkost,
svalová bolest, únava nebo nepøíjemnì silná srdeèní aktivita. Nìkterým klientùm je
„Vibroakustická terapie“ kontraindikována, obecnì pøi hypotonii, anginì pectoris,
psychotických a poúrazových stavech nebo krvácení. Z etických dùvodù by mìla být
provádìna pouze terapeutem s profesionálním zázemím ve zdravotnických oborech.

„Vibroakustická terapie“ je nyní praktikována v celé øadì zemí. Její praktické vy-
konávání je podloženo ucelenou teoretickou bází a rozsáhlým výzkumem. Úèinek
vibrací na lidský organismus zjišťovalo mnoho výzkumù.
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Skilleho experimenty jsou zaznamenány ve Vibroakustickém manuálu (Manual of Vibroacoustic,
1991). Z roku 1997 pochází disertaèní práce Anthonyho Wigrama s názvem Úèinky Vibroakustické
terapie na mnohonásobnì postižené dospìlé s vysokým svalovým tonem a spasticitou (The Effect of
VA therapy on Multiply Handicapped Adults with High Muscle Tone and Elasticity). Tato práce do-
kázala, že použití hudby kombinované s nízkofrekvenèním zvukem je úèinnìjší v redukci vysokého
svalového tonu než hudba samotná. Vibroakustický manuál i Wigramova disertaèní práce jsou volnì
pøístupné na Skilleho internetových stránkách: http://members.tripod.com/~quadrillo/index-2.html.

A. Wigram rozvinul praxi „Vibroakustické terapie“ v Harperburské nemocnici v Hertfordshiru
ve Velké Británii. Pøi této nemocnici založil oddìlení „Vibroakustické terapie“, které nabízí služby
klientùm se speciálními potøebami a zapùjèuje vybavení pro „Vibroakustickou terapii“. Wigramova
další výzkumná práce zahrnuje výzkumy týkající se terapie sebepoškozování, úzkosti nebo Rettova
syndromu.

13.2.18 VOKÁLNÍ PSYCHOTERAPIE (AUSTIN)

Americká muzikoterapeutka Diane Austin definuje „Vokální psychoterapii“ jako
využívání hlasu, písní a rozhovorù k intrapsychické a interpersonální zmìnì èlovìka.
V terapeutickém procesu mají hudba i slova stejnou váhu – budují dùvìru, nabízejí
podporu, definují problémy, stimulují vnitøní život, umožòují pøístup k emocím, od-
halují nevìdomé oblasti, ovlivòují klientùv psychoterapeutický proces a pomáhají in-
tegrovat nové zkušenosti. Efektivita slov i hudby závisí na tom, kdy, jak a kým jsou
využity. D. Austin využívá vokální psychoterapii vìtšinou pøi práci s dospìlými pa-
cienty s psychickými problémy, emocionálními traumaty a mentálním poškozením,
které se vyskytlo v prùbìhu raného vìku ve fázi attachmentu – pøipoutání k blízké
osobì. Mnoho aspektù tohoto pøístupu je však využíváno i u ostatních typù populace.

D. Austin aplikuje mnoho muzikoterapeutických technik: dechová cvièení, tóno-
vání (toning), vokální improvizace, využívání písní apod. Austin je mezinárodnì
uznávaná pro své techniky vokální podpory (Vocal Holding Techniques), volné aso-
ciativní zpívání (Free Associative Singing) a práci s pøírodními zvuky. Tyto techniky
sama vytvoøila a pracuje na nich od roku 1994 (Austin, osobní rozhovor, New York,
2006).

„Už když pøicházíme na svìt, tak svým hlasem oznamujeme své narození … in-
stinktivnì vydáváme první zvuky a nasloucháme…“ (Austin in Crowe, v tisku). Bì-
hem prvních pár mìsícù je vokální interakce mezi matkou a dítìtem v øeèi a v písni.
Podle D. Austin je toto období klíèové pro psychický vývoj dítìte, vývoj jeho schop-
ností vnímat sebe sama a pro vývoj interpersonalních vztahùmezi dítìtem a jeho oko-
lím. Toto zvukové spojení odráží emocionální vztah mezi matkou a dítìtem. Pokud
však kontakt chybí, mùže to vážnì ovlivnit schopnost dítìte vybudovat pevný vztah
kmatce a zpùsobit problémy v navazování intimních vztahù v budoucnosti. D. Austin
to nazývá ztrátou svého osobního hlasu (Lost Voice).

Dýchání
Prvním krokem „Vokální psychoterapie“ je dýchání. Nalezení osobního hlasu souvisí
s nalezením pravdy o sobì samém, své identity. To podmiòuje být ve vztahu se svým
tìlem, znovu se tam „zabydlet“, a to skrze hluboké dýchání. Dech je životní síla, která
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propojuje naši mysl, tìlo a duši. To, jak dýcháme, odráží naši osobnost, emoce, naše
psychické problémy.

Pøírodní zvuky
Podle D. Austin pøírodní zvuky automaticky doprovázejí naše emoce. Jde napø.
o zvuky pøi zívání, pláèi, smíchu, pøekvapení, strachu, ospalosti apod. Vìtšina lidí je
vìdomì nebo nevìdomì potlaèuje. Práce s nimi mùže vzbuzovat pocity úzkosti a po-
nížení, protože odrážejí èást pacientova self, èást jeho osobnosti, která byla v minu-
losti potlaèena. Akceptování tìchto zvukù a emocí s nimi spojených mùže pomoci
klientovi uvìdomit si a pøijmout sebe sama.

Tónování
Jde o vìdomé využívání vokálù k obnovení tìlesné rovnováhy. Zvukové vibrace
uvolòují zablokovanou energii, rezonují v konkrétních oblastech tìla, uvolòují emo-
cionální nebo fyzický stres, napìtí a emoce. Tónování zahrnuje neverbální zvuky,
které pomáhají klientovi plynule dýchat, najít rovnováhumezi psychickou a fyzickou
energií. Tónování ve dvojici mùže být velmi intimní záležitostí. Výmìna energie
a vibrací bìhem tónování je podle D. Austin pøirovnávána k tìlesným dotykùm
(Austin, osobní rozhovor, New York, 2006). Tvoøení zvukù a tónù je cestou k dosa-
žení neviditelného svìta pøedstav, vzpomínek a asociací. Opakující se tónování
mùže fungovat jako most mezi vìdomými a nevìdomými obsahy lidské psychiky.

Vokální improvizace
Vokální improvizace mùže být v hudební psychoterapii vidìna ze tøí úhlù, jako tvoøivá
zkušenost „tady a teï“, jako cesta k nevìdomým obsahùm lidské psychiky nebo jako
symbolický jazyk. Improvizace pøichází z impulzivních podnìtù, které, nejsou-li blo-
kovány, dovolují klientovi volné vokální nebo instrumentální sebevyjádøení. „Vokální
psychoterapie“ je podle D. Austin vidìna jako improvizaèní celek, ať klient hraje,
zpívá nebo hovoøí o svých problémech (Austin, osobní rozhovor, New York, 2006).

Techniky vokální podpory
Techniky vokální podpory (Vocal Holding Techniques) vycházejí z vokální improvi-
zace. Jejich základem je hraní dvou akordù na klavír (mùže být také jeden nebo tøi)
v kombinaci s využitím terapeutova hlasu. Klient vokálnì improvizuje spoleènì
s muzikoterapeutem. Improvizaèní struktura dvou støídajících se akordù pøedstavuje
pøedvídatelný, bezpeèný hudební a psychologický rámec, který dovoluje pacientovi
opustit „vìdomé“, „kontrolované“ a ponoøit se do „fyzického“. Jednoduchost hudby,
hypnotické opakování dvou akordù v houpavém rytmu a vokální improvizace na sla-
biky (nebo pozdìji slova) mohou vyvolat psychický stav podobný transu. To pomáhá
terapeutické regresi, ve které jsou nevìdomé obsahy (emoce, pøedstavy a vzpomín-
ky) zpøístupnìny, znovu zpracovány a integrovány. Tato technika poskytuje spolehlivý
a bezpeèný základ pro klientovu vokální improvizaci a podporuje budování vztahu
klienta s jeho skuteèným self.
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Volné asociativní zpívání
Tato technika vychází z techniky vokální podpory a Freudových volných asociací.
Muzikoterapeut zde hraje aktivní roli. Podporuje klienta nejen pøi objevování jeho
self, ale pracuje i s verbálními obsahy, které se v prùbìhu volného asociativního zpí-
vání objevují.

K využití vìtšiny tìchto technik je podle Diane Austin nutné psychoterapeutické
nebo muzikoterapeutické vzdìlání. „Verbální a hudební intervence se pøekrývají
a podporují jedna druhou. Hudba a slova pomáhají spoleènì vzbuzovat emoce a vy-
tváøet bezpeèné prostøedí pro jejich vyjádøení“ (Austin, osobní rozhovor, New York,
2006).

13.2.19 VOLNÁ IMPROVIZACE (ALVIN)

Muzikoterapeutický model „Volná atonální rytmická improvizace“ se dnes oznaèuje
obvykle zkrácenì jako „Volná improvizace“ (Free-Improvisation). Založila jej Juli-
ette Alvin v 50. letech 20. století. Jedná se o neverbální metodu, o spontánní hudební
improvizaci (Alvin, 1984).

Model vychází z pozorování vývoje hudby v 20. století, který smìøuje k døíve nemyslitelným hu-
debním postupùm a zkoumá nové zvukovémožnosti. Tato hudba èasto není uzavøena do pevné hu-
dební formy a obsahuje mnoho disonancí a hluku, na který jsme si zvykli. Smìøováním k atonalitì
se pøibližuje hudebnímu projevu hudebnì neškolených lidí, jejich vnímání a zpùsobu vytváøení
hudby. „Volná improvizace“ oprošťuje klienty od tradièních pravidel tonality a hudební formy,
poskytuje jim naprostou svobodu v hudebním vyjadøování.

Z psychologických teorií má „Volná improvizace“ blízko k Freudovu psychoanaly-
tickému konceptu. Ponìvadžmá èlovìk vrozený sklon organizovat své jednání, mohou
být jeho prožitky vyjádøeny rytmickou nebo melodickou strukturou. Dynamické síly
lidské psychiky tímto zpùsobem nacházejí tvar ve spontánnì vzniklé hudební formì
a hudebním výrazu. Klient mùže sám sebe pozorovat a zjistit, zda chce být sám nebo
ve skupinì. Hudební improvizace staví most mezi jeho svìtem fantazie a konkrétními
hudebními zážitky, se kterým se lze identifikovat. V improvizaci se odráží zlepšení
nebo zhoršení stavu klienta (Alvin, 1984).

Centrální úlohumá ve „Volné improvizaci“ terapeutický vztah – platí zde podob-
né zákonitosti jako v humanisticky orientovanýchmodelechmuzikoterapie. Terapeut
se chová spíše nedirektivnì, akceptuje hru klienta a provází jej hudební zkušeností.
Hudba pùsobí jako facilitátor rozvoje jejich vzájemného vztahu (ve skupinì se jedná
také o vztah mezi jednotlivými klienty). Podle J. Alvin (1978) dochází bìhem terapie
k navazování série rùzných vztahù mezi klientem a nástrojem, klientem a terapeuto-
vým nástrojem, klientem a hudbou, klientem a terapeutovou hudbou, klientem a tera-
peutem, klientem a ostatními klienty atd.

J. Alvin používala nástroje jako zvonkohru, xylofon, kytaru, violoncello, flétnu,
klavír, bubny (tamtéž). Na tyto nástroje mohou klienti hrát, jakýmkoliv zpùsobem
chtìjí. Hudební improvizace trvá 3–8 minut. Po skonèení improvizace následuje dis-
kuse a spoleèné sdílení zážitkù.
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Ve skupinì není bìhem improvizace žádný dirigent ani vedoucí, terapeut se však
hry úèastní a mùže ji ovlivòovat. Øízení takové skupiny je pro muzikoterapeuty jed-
ním z nejtìžších úkolù. Každý má zde své místo, mùže sledovat urèité tempo nebo
takt, vést druhé nebo být veden. Tichá koncentrace na zaèátku improvizace je velmi
nároèná, dokáže však spojit všechny úèastníky. Každý èlen skupiny zaèíná, jak a kdy
chce.

Nìkdy terapeut urèuje téma pro improvizaci. Svobodné vytváøení hudby je pro kli-
enty vynikajícím výrazovým prostøedkem. Mnoho autistických nebo psychotických
lidí používá hudbu jako útoèištì, ve kterém nemusí respektovat pravidla okolní reality.
Pøesto jim zvláštní vlastnosti rytmu, melodie a hra terapeuta nabízejí snadnìji srozu-
mitelnou alternativu pro øád, organizaci a strukturu. „Volná improvizace“ mùže být
novým hudebním zážitkem, který nestojí ve vztahu s pøedchozím selháním. Pomocí
hudby dostává klient možnost se úspìšnì vyjádøit.

Klient by mìl díky modelu získat hudební, percepèní a kognitivní dovednosti, mo-
torickou kontrolu a porozumìní zpùsobu, jak se jeho jednání v reálném svìtì promítá
do hry na hudební nástroj. Jedinci s autismem amentálním postižením akceptují never-
bální zvuky jako prostøedek k dorozumìní, který pozvolna pøijímá formu a zprostøed-
kovává uspokojivý sebeobraz. Prostøednictvím „Volné improvizace“ našlo mnoho
klientù s postižením cestu k rozvoji své osobnosti (Alvin, 1984).

13.2.20 VÝVOJOVÁ MUZIKOTERAPIE (WOOD)

Muzikoterapeutický model „Vývojová muzikoterapie“ (Developmental Music The-
rapy, dále DMT) pøedstavuje systém muzikoterapeutických postupù, které vycházejí
ze zákonitostí vývojové posloupnosti. Toto pojetí vývojové muzikoterapie bylo zalo-
ženo a praktikováno v Rutland Centru v Georgii a Athénách pro dìti s vážnými poru-
chami chování a emocí (Wood, 1974). Za zakladatelku tohoto modelu je považována
Mary Wood spoleènì s kolektivem dalších autorù.

Jak uvádí J. S. Peters (2000), DMT propojuje muzikoterapii s dìtskou a vývojovou
psychologií, speciální pedagogikou i s dìtskou a adolescentní psychiatrií. Pro vytyèení
terapeutických cílù vychází z posloupnosti normálního vývoje dítìte. DMT se používá
pøedevším umalých dìtí okolo 2–3 let vìku, ale s úspìchem se v nìkterých zaøízeních
využívá i u starších dìtí a mládeže (okolo 14 let). Muzikoterapeuti tímto zpùsobem
nejèastìji pracují s dìtmi s poruchami chování. Nastavují jednotlivé techniky tak, aby
vytvoøili bezpeèný rámec pro osobnostní vzdor dìtí, který je žádoucí souèástí jejich
vývoje. Dále strukturují jednotlivé techniky tak, aby u nich posílili rozvoj praktic-
kých dovedností v sociálním kontextu. Na základì muzikoterapeutických technik se
u dítìte postupnì rozvíjejí nejen hudební dovednosti, ale také komunikaèní schop-
nosti a nové vzorce chování a prožívání.

M. Wood (1974) pøipomíná, že muzikoterapeuti berou v potaz vývojové hledisko
i z toho dùvodu, aby mohli optimálnì navrhnout jednotlivé muzikoterapeutické tech-
niky, které budou odpovídat vývojové úrovni dítìte, a tak usnadní rozvoj jeho schop-
ností a dovedností, stejnì jako sociální a emocionální adaptability.
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DMT nabízí sérii muzikoterapeutických technik, které se snaží podporovat dìti pøi
jejich aktivitách a rozvíjet jejich tvoøivost, muzikálnost i sociální dovednosti. Tyto
techniky se snaží (Peters, 2000):

� prostøednictvím hudby vyvolávat u dítìte pøíjemné a pozitivní pocity;
� umožnit dítìti, aby zažilo pocit úspìchu;
� rozvíjet hudební dovednosti dítìte, a tak mu pomáhat k pevné a úspìšné pozici ve

vrstevnické skupinì;
� rozvíjet kooperaci mezi dìtmi navzájem v kontextu jasnì vymezených pravidel;
� skupinovou i individuální muzikoterapii pøevádìt do nových situací.

Cílem takto vymezeného obsahu muzikoterapeutických technik je rozvíjet dítì ve
ètyøech základních oblastech:

� chování;
� komunikace;
� socializace;
� vzdìlávání.

Tyto oblasti jsou postupnì rozvíjeny v rámci pìti stupòù (Peters, 2000):

První stupeò: dìti se uèí reagovat na pøíjemné zvuky okolního prostøedí a postupnì
se prohlubuje dùvìra mezi nimi a muzikoterapeutem.

Druhý stupeò: dìti se uèí specifickým hudebním dovednostem. V prùbìhu tohoto
uèení se rozvíjí komunikace a spolupráce ve skupinì. Dítì se uèí používat slova, která
by ostatní oslovila konstruktivním zpùsobem, a uèí se adekvátnì reagovat na vzniklé
životní situace, které dané muzikoterapeutické techniky vytváøejí. Muzikoterapeut se
snaží navodit takové situace, aby dítì mohl pochválit a souèasnì mu pomohl zažít po-
cit úspìchu.

Tøetí stupeò: dìti se uèí pomocí vlastní hry na hudební nástroje komunikovat s muzi-
koterapeutem i ostatními dìtmi. Rozvíjí se tak neverbální skupinová komunikace,
pohybové schopnosti dìtí a jejich sociální chování. Aktivity používané bìhem tohoto
stupnì vyžadují spolupráci a sdílení mezi jednotlivými èleny skupiny navzájem.
Díky ní pak dochází k vytvoøení vlastní skupinové hudby.

Ètvrtý stupeò: muzikoterapie se zamìøuje na skupinové vazby. Dìti se uèí oceòovat
své výkony i výkony ostatních. Mìly by si postupnì zaèít vážit dané skupiny a poci-
ťovat k ní sounáležitost.

Pátý stupeò: dìti se uèí generalizovat své hudební dovednosti v jiných podmínkách
než klinických. Bìhem tohoto stupnì poskytují muzikoterapeuti konzultace a pomá-
hají dìtem, aby se zapojily do hudebních kroužkù, orchestrù a kapel, které jsou v je-
jich prostøedí.

Jak dìti procházejí jednotlivými stupni terapie, zvyšuje se jejich pøizpùsobivost
v bìžných podmínkách. Muzikoterapeuti se snaží vést dìti tak, aby byly schopné op-
timálnì obstát v každodenním životì.
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14. MUZIKOTERAPEUTICKÝ VÝZKUM
Jiøí Kantor

Mezi základní složky oboru muzikoterapie patøí teorie, praxe a výzkum.
Každá z tìchto složek slouží rozdílným úèelùm. Aèkoliv široká veøejnost vnímá mu-
zikoterapii pøedevším z hlediska její praxe, jsou teorie a výzkum velmi dùležité
nástroje pro rozvoj její praktické složky. Systematický výzkum je navíc nezbytný pro
rùst a odbornou akceptaci jakékoliv profese.

Muzikoterapie nemá vlastní specifické výzkumné metody – osvojila si výzkumné
metody používané v ostatních humanitních oborech. Zde se výzkumy dìlí podle rùz-
ných kritérií na výzkumy základní a aplikované, teoretické a empirické, longitudinální
a prùøezové, komparativní a interkulturní, prognostické, akèní nebo historicky orien-
tované. V muzikoterapii i ostatních smìrech expresivních terapií však zdaleka nej-
èastìji mluvíme o výzkumech kvantitativních a kvalitativních. Právì tìmto druhùm
výzkumù se nyní budeme podrobnìji vìnovat.

14.1 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM

Na poèátku vìdeckého poznávání terapeutických úèinkù hudby se výzkum
utváøel podle modelu pøírodních vìd s dùrazem na kvantitativní výzkumné metody.
Kvantitativní výzkum v muzikoterapii se zabývá pøedevším mìøitelnými fyziolo-
gickými reakcemi a pozorovatelným chováním pøi stimulaci hudbou. Je typický pro
oblast medicíny a behaviorálních pøístupù, kde existuje velké množství výzkumné
databáze (Maranto in Saperston, West, Wigram, 2000). Paradigma kvantitativního
výzkumu však nevyhovuje potøebám zkoumání novìjších medicínských koncepcí
(psychosomatické teorie, psychoneuroimunologie) ani muzikoterapii v nìkterých
dalších oblastech klinické praxe. D. Amir (2003), A. Wigram (in Heal, Wigram, 2003)
a další autoøi poukazují na neadekvátnost èistì vìdeckého pojetí muzikoterapie.

Y. S. Lincoln a E. G. Guba (in Amir, 2003) ukazují, že východiska kvantitativního výzkumu spoèí-
vají nejménì v pìti pøedpokladech:

Ontologický pøedpoklad: realita mùže být rozdìlena do èástí, které mohou být studovány nezá-
visle na sobì. Objekt výzkumu je mìøitelný, pozorovatelný a data mají být kvantifikována.

Epistemologický pøedpoklad: existuje oddìlení mezi pozorovatelem a pozorovaným objektem,
mezi poznávajícím a poznávaným.

Pøedpoklad o pøedvídatelnosti a generalizaci: to, co funguje v urèitém èase a prostoru, bude
fungovat stejnì i v jiném èase a prostoru.
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Pøedpoklad o lineární kauzalitì: každý následek má svou pøíèinu a naopak.

Axiologický pøedpoklad o svobodì v hodnocení: Procedura výzkumu je kontrolovatelná tak,
aby nebyly ovlivnìny výsledky výzkumu.

Zamìøení kvantitativního výzkumu
Kvantitativní výzkum v muzikoterapii se podle K. Bruscii (1998) zabývá nejèastìji
tøemi promìnnými:

Stimul: vstup, popø. jakýkoliv aspekt fyzického nebo psychologického prostøedí,
který zvyšuje nebo snižuje èetnost reakcí (vèetnì léèby a intervence).

Organismus (subjekt): osobnost vèetnì jejích tìlesných, emocionálních, behavio-
rálních nebo sociálních charakteristik.

Reakce: výstupy nebo jakékoliv odpovìdi, které subjekt vykoná jako reakci na stimul.

Cíle kvantitativního výzkumu
Výzkumné cíle kvantitativního výzkumu v muzikoterapii se nejèastìji týkají:

� incidence (výskyt nebo prevalence urèitého jevu);
� mìøení (zpùsob, jak nejpøesnìji a nejspolehlivìji mìøit urèité promìnné);
� korelace (jak se jedna promìnná mìní ve vztahu ke druhé promìnné);
� èinitelù (kteøí èinitelé jsou spoleèní nebo jedineènímezi jednotlivými promìnnými);
� vývoje (jak se mìní urèitá promìnná v závislosti na èase a rùstu);
� srovnání (zda jsou nìjaké rozdíly mezi dvìma a více promìnnými);
� léèby (zda se mìní urèitá promìnná v závislosti na léèbì);
� interakce (zda jsou rozdíly mezi dvìma promìnnými výsledkem jiné promìnné).

14.2 KVALITATIVNÍ VÝZKUM

Mladší kvalitativní výzkum se zaèal rozvíjet od 60. let v zahranièních zemích.
V oblasti expresivních terapií tyto metody rychle zdomácnìly a staly se hlavním
nástrojem výzkumné praxe. Kvalitativní výzkumné metody jsou totiž pro terapeutic-
kou praxi velmi efektivní a dokážou zachytit mnoho dùležitých informací o terapeu-
tickém procesu, které kvantitativní výzkum neukáže (Smeijsters, 2007). Zamìøují se
na celek, který není redukován na jednotlivé promìnné.
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Kvalitativní výzkum je svojí povahou deskriptivní. Vmuzikoterapii umožòuje zkoumatmnohaúrov-
òové vztahy mezi klientem, terapeutem a hudbou. Jak uvádí D. Amir (2003), zkušenost v muziko-
terapii je komplexní. Terapie je proces zahrnující kvality jako kreativitu, intuici, inspiraci, postoje,
zámìry a spirituální elementy. Podle H. L. Bonny (in Amir, 2003) jsou terapeutické zmìny popsatel-
né spíše zkoumáním subjektivní zkušenosti èlovìka než pozorováním jeho chování a mìøitelných
znakù. Posun od objektivních k subjektivním pohledùm popírá absolutní pravdu výzkumu, stejnì
jako možnost nalezení jediné správné metody. Na rozdíl od kvantitativního není možné v kvalita-
tivním výzkumu oddìlit èást od interaktivního prostøedí, neboť systém není pouhým souètem
svých èástí. Také není dùležité ptát se, co bylo pøíèinou èeho – A i B se vyvíjejí a mìní navzájem.
Kvalitativní výzkum není pouhým hromadìním faktù.

Novému paradigmatu kvalitativního výzkumu odpovídá tzv. zakotvená teorie
(Grounded Theory). Jejími zakladateli jsou B. Glaser a A. Strauss. Teorie spoèívá
v uceleném popisu, analýze a interpretaci dat. Nezaèínáme teorií, kterou bychom
následnì ovìøovali – zaèínáme zkoumanou oblastí, pøièemž necháváme vynoøit to, co
je v dané oblasti významné. Zakotvená teorie je induktivnì odvozená ze zkoumání
jevu, který reprezentuje (Strauss, Corbinová, 1999).

Zamìøení kvalitativního výzkumu
Podle K. Bruscii (1998) patøí mezi ètyøi hlavní kategorie zamìøení kvalitativního vý-
zkumu v muzikoterapii na:

� události (chování, interakce, události, kontextuální podmínky terapie);
� zkušenosti (jak osoba chápe, vnímá, cítí a pøemýšlí o události, jiné osobì nebo

vìci);
� výtvory (objekty, které jsou výsledkem událostí nebo zkušeností získaných v te-

rapii);
� osoby.

Cíle kvalitativního výzkumu
Následující cíle jsou typické pro kvalitativní výzkum:

� holistický popis – podrobný popis a konstrukce celého pole urèitého jevu s ohle-
dem na jeho kontext;

� popis podstaty – identifikace náležitostí, které dávají jevu jeho podstatný význam;
� analýza – identifikace, klasifikace a vysvìtlení vzorcù, témat a pravidel, které mo-

hou být v daném jevu pozorovány;
� vytváøení teorie – vývoj propozic, konstruktù a principù, které popisují a umožòují

získat vhled do urèitého jevu;
� interpretace – nalezení hlubokých nebo latentních struktur nebo vrstev zapuštì-

ných v urèitém jevu;
� rekonstrukce – znovuvytváøení urèitého jevu prostøednictvím použití symbolù,

metafor, výtvarného umìní, hudby, tance, dramatu apod.;
� kritika – kritická evaluace dat, jevù nebo celých výzkumných studií;
� sebeprozkoumávání – výzkumníkovy analýzy a interpretace jeho vlastních procesù,

zkušeností, výtvorù.
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Typické vlastnosti kvalitativního výzkumu jsou:

� výzkumník pracuje v pøirozeném prostøedí, ve kterém se jevy vyskytují (ne v labo-
ratorních podmínkách);

� výzkumník (pokud je to vhodné) mùže mít pøímý kontakt se subjekty nebo jevem,
který zkoumá (mùže být proto v roli pozorovatele i zúèastnìného).

Kvalitativní výzkumnémetody jsou v souèasné dobì hlavním výzkumným nástrojem
v oblasti expresivních terapií. Pøedstavují posun ke snaze o pochopení osobnosti kli-
enta jako celku a porozumìní jeho subjektivnímu svìtu s jeho interpretacemi.

14.3 ROZDÍLY MEZI KVANTITATIVNÍM
A KVALITATIVNÍM VÝZKUMEM

Nìkteré podstatné rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem
lze shrnout do následujících bodù:

Filozofické zázemí
Kvantitativní výzkum: vychází z pozitivistické filozofie. Je založen na pøedpokla-
du, že svìt kolem nás a jevy v nìm jsou objektivnì mìøitelné. Výzkum by mìlo být
možné kdykoliv reprodukovat se stejnými výsledky (Chráska, 1998).
Kvalitativní výzkum: vychází z fenomenologické filozofie. Tvrdí, že svìt kolem
nás není objektivní, ale subjektivní. Neexistuje jedna realita nás všech, každý má
vlastní interpretaci svìta. Výzkum je dlouhodobé, hlubší a osobnì zúèastnìné hledání
(Amir, 2003, Strauss, Corbinová, 1999).

Cíle
Kvantitativní výzkum: snaží se zevšeobecnit. Testuje pøitom jednu složku teorie.
Kvalitativní výzkum: cílem je porozumìní a pochopení jevù. Musíme zapomenout
na všechny teorie, objevujeme nìco nového.

Výzkumné postupy
Kvantitativní výzkum: používá deduktivní výzkumné postupy. Vycházíme pøi nìm
z již hotové teorie.
Kvalitativní výzkum: používá induktivní výzkumné postupy, neboť teorii vytváøí.

Výzkumník
Kvantitativní výzkum: požadavek namaximální objektivnost postupù výzkumníka.
Ke stejným závìrùm by se mìlo dojít, i když by výzkum provádìl kdokoliv.
Kvalitativní výzkum: výzkumník musí zapomenout na pøedchozí zkušenosti. Potøe-
buje, aby se èlovìk, který je pøedmìtem výzkumu, otevøel. Jedná se o výzkum tváøí
v tváø. Velmi záleží na interpretacích výzkumníka. Výzkum je vždy subjektivní, ne-
boť kvalitativní výzkum nepoèítá s objektivnì popsatelnou realitou.
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Soubor
Kvantitativní výzkum: souborem je vzorek, který by mìl reprezentovat rozložení
populace podle Gaussovy køivky. Soubor je ve srovnání s kvalitativním výzkumem
mnohem vìtší. Pro zvýšení validity výzkumu se èasto používá kontrolní skupina.
Kvalitativní výzkum: soubor pøedstavují obvykle malé skupinky nebo jednotlivci.
Výzkum se èasto provádí na základì pøípadových studií a má rozsáhlou dokumentaci.

Oslovení
Kvantitativní výzkum: pro autora vìdecký plurál (my), pro zkoumané osoby sub-
jekt nebo respondent.
Kvalitativní výzkum: píše se v 1. osobì jednotného èísla. Zkoumanou osobu nebo
skupinu oznaèujeme jako pøípad.

Kritéria kvality
Kvantitativní výzkum: základními kritérii kvality výzkumu jsou validita, reliabilita
a objektivita výzkumu (Chráska, 1998).
Kvalitativní výzkum: výše uvedené pojmy zde mají ponìkud jiné významy. Mezi
kritéria kvality patøí dlouhý a intenzivní pobyt v terénu, masivní sbìr dat, kritická sebe-
reflexe a pøedevším triangulace neboli negativní pøípady, pomocí kterých ovìøujeme,
je-li vytvoøená teorie v poøádku (Gavora, 2000).

Postup
Kvantitativní výzkum: zkoumaná problematika se vymezuje stanovením hypotéz,
které zjišťují vztah mezi dvìma jevy. Výzkum by mìl pøinést jejich ovìøení nebo vy-
vrácení. K nejèastìjším technikám sbìru dat patøí dotazník, pozorování, rozhovor
a sociometrie. Pøi ovìøování platnosti hypotéz se užívají statistické metody (Klementa,
Komenda, Kunert, 1984). Moderní statistickou metodou, která umožòuje zpracování
velkého množství dat a zjištìní vzájemných korelací mezi nimi, je faktorová analýza
(Chráska, 1998).
Kvalitativní výzkum: teorie se testuje a zdokonaluje na jednotlivých pøípadech. Na
poèátku se stanoví výzkumná otázka, která formuluje zámìry výzkumu (Strauss,
Corbinová, 1999). Typickou technikou sbìru dat kvalitativního výzkumu je kvalita-
tivní interview (delší, velmi propracované interview s otevøenými otázkami), pozoro-
vání, psaní deníku, rozhovor, studium a analýza produktù a písemných materiálù
(Smith a kol., 2003). K popisování jevù se používá technika kódování (otevøené, axiál-
ní nebo selektivní kódování), pøi které je každý pozorovaný jev oznaèen nìjakým kó-
dem. Mezi postupy pro interpretaci patøí analytická indukce a konstantní komparace.
Pøi analytické indukci se vytváøí teorie na jednotlivých pøípadech, dokud není teorie
nasycená (dokud ji jednotlivé pøípady nevyvrací). Pøi konstantní komparaci se hledají
souvislosti neustálým porovnáváním jednotlivých pøípadù. Postupy pøi vytváøení za-
kotvené teorie v kvalitativním výzkumu popisuje podrobnì A. Strauss a J. Corbinová
(1999).
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14.4 UKÁZKY KVANTITATIVNÍCH A KVALITATIVNÍCH
VÝZKUMÙ

Ukázka è. 1 (kvantitativní výzkum)

Název: Vliv Vibroakustické terapie na multihandicapované dospìlé se zvýšeným
svalovým tonem a spasticitou.61

Výzkumný soubor: tøi muži a sedm žen, všichni se svalovou spasticitou tìžkého
stupnì ve vìkovém rozmezí 28–77 let. Nejbìžnìjší motorické potíže zahrnovaly ad-
dukèní spasticitu kyèelních kloubù a spasticitu flexorù na rukou i nohou.

Úèel studie: experiment se zamìøil na zjištìní vlivu „Vibroakustické terapie“ pøi re-
dukci svalového tonu u klientù s centrálními obrnami. Výzkumné hypotézy znìly
takto: a) Sedativní hudba v kombinaci s nízkofrekvenèním sinusoidálním pulzem
o frekvenci 44 Hz má vìtší vliv na snížení svalového tonu u osob s centrální obrnou
než samotná sedativní hudba; b) Sedativní hudba v kombinaci s nízkofrekvenèním si-
nusoidálním pulzem o frekvenci 44 Hzmá vìtší vliv na snížení krevního tlaku než sa-
motná sedativní hudba.

Výzkumné metody: výkumný experiment zahrnoval dva dílèí experimenty. První
experiment zahrnoval aplikaci 30minutové terapie na vibroakustické jednotce (s níz-
kofrekvenèním zvukem 44 Hz). Druhý experiment probíhal se stejnou sedativní hud-
bou, avšak bez nízkofrekvenèního zvuku (pro zjištìní úèinku placebo efektu). Nízko-
frekvenèní zvuk v tomto experimentu vystupuje jako nezávislá promìnná. Každý
z experimentù se 6krát opakoval, pøièemž krevní tlak a svalová spasticita byly mìøe-
ny pøed každým opakováním i po nìm (pretest, posttest).

Zjištìní: studie ukázala statisticky významný rozdíl patrný ve zvýšení rozsahu pohy-
bù a snížení svalového tonu pøi aplikaci sedativní hudby kombinované s poslechem
nízkofrekvenèního zvuku. Nebyl však zjištìn žádný statisticky významný rozdíl na
krevní tlak pøi srovnání výsledkù obou experimentù.

Význam studie: studie potvrdila efektivitu „Vibroakustické terapie“ pøi léèbì klientù
se spastickými typy centrálních obrn. Její vliv byl zjišťován pomocí mìøení svalového
tonu a také mìøení rozsahu pohybù, který mùže být omezen právì vlivem pùsobení
spasticity.

Ukázka è. 2 (kvantitativní výzkum)

Název: Vliv muzikoterapie na sebehodnocení adolescentù s poruchami chování.62

Úèel studie: zjistit vliv muzikoterapie na sebehodnocení adolescentù s poruchami
chování.
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Výzkumný soubor: 19 klientù bylo vybráno tak, aby vytvoøili vhodný výzkumný
soubor. Ten byl dále rozdìlen do dvou skupin – deset klientù se úèastnilomuzikotera-
pie a devìt klientù bylo zaøazeno do tradièní verbální psychoterapie.

Výzkumné metody: klienti byli testováni pøed zaèátkem terapie a po jejím ukonèení.
Jako pretest i posttest byl použit CSEI (Coopersmith Self-Esteem Inventory).

Zjištìní: výsledky neukázaly žádné statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými
terapeutickými skupinami nebo mezi pretestem a posttestem muzikoterapeutické
skupiny. Nicménì odpovìdi nìkterých klientù týkající se zaøazení do terapeutické
skupiny byly velmi významné. „Všichni klienti v muzikoterapeutické skupinì byli
spokojeni se svým zaøazením. Na druhé stranì všichni (s výjimkou jednoho klienta)
v tradièní verbální psychoterapeutické skupinì byli se svým zaøazením nespokojeni.
Tento postoj klientù pøetrval po dobu celé terapie a významnì ovlivòoval jejich moti-
vaci k práci v terapeutických skupinách“ (Haines, 1989, s. 80).

Jiný rozdíl se týkal tematického materiálu jednotlivých klientù. Témata muzikote-
rapeutické skupiny se týkala pøátelství, osamìlosti a heroismu. Jeden z klientù pro-
hlásil: „…je to dobrý pocit, pøijít a hrát na buben, když jsem naštvaný“ (Haines, 1989,
s. 88). Témata druhé skupiny se týkala zklamání. Napøíklad po rozdìlení do skupin
jeden klient prohlásil: „Nechci být v této skupinì. Uèím se tím, že nìco dìlám, ne
mluvením“ (tamtéž). Uvedené a další rozdíly byly zjistitelné spíše pomocí kvalitativ-
ních postupù (vlastní pozorování terapeuta a sdìlení klientù), které se týkaly více te-
rapeutického procesu než mìøitelných výsledkù.

Význam studie: studie nepotvrdila statisticky významné údaje pøi ovìøování hypotéz,
pøesto výzkum pøinesl zajímavá zjištìní. První se týkalo vlivu zaøazení do muzikotera-
peutické a tradièní psychoterapeutické skupiny na motivaci klientù. Muzikoterapie je
z tohoto pohledu znaènì atraktivnìjší a možná také ménì „stigmatizovaná“ forma te-
rapie. Druhé zjištìní se týká výbìru vhodnémetodologie pro další výzkumy. Potvrzuje,
že v muzikoterapeutickém výzkumu mají své místo jak kvalitativní, tak kvantitativní
metody a mohou se navzájem doplòovat.

Ukázka è. 3 (kvalitativní výzkum)

Název: Významné okamžiky v muzikoterapeutickém procesu podle zkušeností a po-
pisù muzikoterapeutù i klientù.63

Úèel studie: prozkoumat význam a prohloubit porozumìní muzikoterapeutické zku-
šenosti. Výzkumné otázky byly formulovány takto: a) Jaké jsou nejvýznamnìjší oka-
mžiky v muzikoterapeutickém procesu pro klienty a terapeuty? b) Jak tyto okamžiky
vznikají a jakým zpùsobem obohacují život klientù a terapeutù?

Výzkumný soubor: osm probandù, z toho ètyøi terapeuti pracující podle humanistic-
kého pøístupu a ètyøi klienti (úèastnili se muzikoterapie alespoò ètyøi mìsíce).
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Výzkumné metody: pro sbìr dat byl použit kvalitativní rozhovor, každé interview
bylo pøepsáno, organizováno a analyzováno do kategorií podle principù zakotvené
teorie.

Zjištìní: analýza ukázala 15 významných elementù (okamžikù) v muzikoterapii,
z toho 12 okamžikù na intrapersonální úrovni (okamžiky uvìdomìní a vhledu, pøijetí,
svobody, ucelenosti a integrace, ukonèení a úspìchu, krásy a inspirace, spirituality,
dùvìrnosti se sebou samým, radosti a extáze, hnìvu, strachu a bolesti, pøekvapení
a vnitøní promìny) a tøi na interpersonální úrovni (okamžiky tìlesné blízkosti mezi te-
rapeutem a klientem, hudební blízkosti mezi terapeutem a klientem a tìsného kontak-
tu mezi klientem a významnou osobou v jeho životì). Tyto okamžiky nemìly pouze
jednu dimenzi a nepøicházely za sebou lineárnì. Všechny byly prožívány jako multi-
dimenzionální a nìkteré byly prožívány zároveò s jinými.

Kvalitativní analýza umožnila vyhledat faktory, které tyto okamžiky vyvolávaly.
Mezi nì patøí hudba, zkušenost a intuice, pøipravenost klienta, adekvátní použití zna-
lostí muzikoterapeuta, odvaha a dùvìra. Vliv tìchto okamžikù na život klientù obnášel
zlepšení sebedùvìry, tìlesného a emocionálního zdraví a interpersonálních vztahù.
Také pøispìly k rozšíøení vìdomostí terapeutù a k jejich osobnostnímu rùstu.

Význam studie: výzkum pomohl identifikovat nìkteré významné zkušenosti muzi-
koterapie a lépe porozumìt významu práce muzikoterapeutù. Dùležitým aspektem
výzkumu bylo také provìøení zpùsobu, pomocí kterého terapeuti a klienti popisují
své zkušenosti v muzikoterapii.

14.5 METAANALÝZA

Mezi moderní výzkumné metody, kterým se v zahranièí vìnuje velká pozor-
nost, patøí metaanalýza. Jedná se o metodu pozorování, vyhodnocování a integrace
výsledkù publikovaných o urèitém tématu. Vzniká z potøeby orientovat se ve stále
rostoucí informaèní explozi výsledkù publikovaných výzkumù (Ferjenèík, 2000). Je
to syntetické objasnìní urèité problematiky, která zahrnuje a porovnává velký poèet
dílèích výzkumù.

Metaanalýza je v Èeské republice málo užívaná, zèásti snad i proto, že vychází ze
zpracovávání vìtšího množství existujících výzkumù, kterých je u nás nedostatek.
Poèet muzikoterapeutických a pøíbuzných výzkumù v nìkterých zahranièních zemích
však odpovídá potøebám této výzkumné metody. Tento stav dokumentují pøehledy
muzikoterapeutických výzkumù, které provedli napø. B. Wheeler (1988), A. Decuir
(1986), D. Gilbert (1981), J. A. Jellison (1973) a další (in Heal, Wigram, 2003). Jako
pøíklad zde uvádíme pøehled muzikoterapeutických výzkumù (Decuir in tamtéž)
publikovaný v Muzikoterapeutickém èasopisu v letech 1964–198664.
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TITUL POÈET ÈLÁNKÙ

Klinická oblast
Speciální pedagogika 28
Dìtská a adolescentní psychiatrie 14
Mentální retardace a vývojové poruchy 45
Øeèové a komunikaèní postižení 11
Psychiatrie dospìlých 19
Alkohol a drogové závislosti 6
Komunitní péèe 12
Gerontologie 11
Skupinová psychoterapie 16
Behaviorální pøístupy 44
Obecná medicína 11
Sluchové postižení 9
Zrakové a tìlesné postižení 10
Muzikoterapie a autismus 8
Celkem 246

Teoretická oblast
Hudební psychologie/vliv hudby na chování 51
Filozofie, hudba a psychoanalýza 10
O muzikoterapii 40
Evaluace v muzikoterapii 9
Celkem 110

Výcvik
Vzdìlávání a výcvik muzikoterapeutù 33
Celkem 33

Metaanalýzy mají velký praktický význam, neboť umožòují pozorovat smìøování
muzikoterapeutického výzkumu a zjistit, do jaké míry jsou pokryty rùzné oblasti mu-
zikoterapeutické teorie i praxe v jednotlivých zemích.

14.6 SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTÌ A ZDROJE
VÝZKUMÙ

Z evropských institucí podporují muzikoterapeutický výzkum City Univer-
sity (Velká Británie), univerzita Witten/Herdecke (Nìmecko), Muzikoterapeutická
laboratoø v Nijmegen nebo Centrum pro výzkum kreativních terapií KenVaK (obojí
v Holandsku).
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Výsledky muzikoterapeutických výzkumù jsou uveøejòovány v odborných muzi-
koterapeutických èasopisech65:

Muzikoterapeutický èasopis (Journal of Music Therapy)
Muzikoterapeutické perspektivy (Music Therapy Perspectives)
Umìní v psychoterapii (The Arts in Psychotherapy)
Severský èasopis muzikoterapie (Nordic Journal of Music Therapy):

viz http:/www.hisf.no/njmt
Muzikoterapie dnes (Music Therapy Today):

viz www.musictherapyworld.de/index.html
Hlasy: Svìtové fórum pro muzikoterapii (Voices: A World Forum for Music Therapy):

viz www.voices.no

K dalším zdrojùm informací o aktuálních muzikoterapeutických výzkumech patøí
odborné èasopisy jednotlivých muzikoterapeutických asociací, napø. Britský èasopis
muzikoterapie (British Journal of Music Therapy), Australský èasopis muzikoterapie
(Australian Journal of Music Therapy) a další. Evropská muzikoterapeutická konfe-
derace (viz www.musictherapyworld.de) uveøejòuje na svých internetových strán-
kách seznamy výzkumù nìkterých èlenských státù (pouze výzkumy namagisterském
nebo doktorském stupni vzdìlání).

14.7 MUZIKOTERAPEUTICKÝ VÝZKUM V ÈESKÉ
REPUBLICE

Muzikoterapeutický výzkum v Èeské republice se nachází teprve v poèát-
cích svého vývoje. Spíše bychom mohli mluvit o sporadických studiích zamìøených
na problematiku muzikoterapie. V posledních letech se i u nás zaèínají prosazovat
metody kvalitativního výzkumu. Doposud neexistují specializovaná pracovištì, tak-
že souèasné výzkumné projekty probíhají pod záštitou nìkterých zdravotnických,
školských a sociálních institucí nebo pedagogických, psychologických a lékaøských
fakult na jednotlivých univerzitách. Muzikoterapeutickým výzkumùm v našich pod-
mínkách zcela chybí odborná garance. Jejich budoucímu rozvoji by mohla pomoci
spolupráce se zahranièními instituty pro muzikoterapeutický výzkum.

K èeským výzkumným muzikoterapeutickým projektùm patøí „Interpersonální
hypotéza hudby“ (Knobloch, Knoblochová, 1998). Odborné studie o muzikoterapii
pøi léèbì gerontopsychiatrických poruch publikoval Miloš Vojtìchovský (Linka,
1997). Z disertaèních prací se zamìøením na muzikoterapii mùžeme citovat disertaci
Vladimíra Mikuly s názvem Podíl muzikoterapie v rehabilitaci schizofrenní psychó-
zy (Linka, 1997, Mikula in Syøišťová, 1982), disertaci Marie Bøicháèkové s názvem
Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie (2006) nebo souèasné diserta-
ce Matìje Lipského, Jany Weber nebo Tomáše Procházky.
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ZÁVÌR

Za posledních nìkolik let jsme mohli být u nás, ale také v nìkterých zahra-
nièních zemích, svìdky nebývalého rozvoje muzikoterapie. Práci na této knize, která
trvala nìkolik let, komplikovala skuteènost, že mnohé zásadní vìci se mìnily témìø
ze dne na den. V dùsledku seznamování s novými zdroji informací jsme celý obsah
knihy nìkolikrát aktualizovali.

Výsledná podoba knihy však, bohudík, nemùže zastavit další vývoj oboru. Tato
kniha si neèiní nárok na nic více než na úvod do problematiky muzikoterapie. Proto
bychom chtìli zájemcùm o tento obor doporuèit, aby pokraèovali ve studiu literatury
a dalším sebevzdìlávání. V souèasné dobì jsou již pøístupná systematická studia muzi-
koterapie, která nenahradí sebelepší publikace. Také bychom chtìli podpoøit tvoøivé
hledání rùzných možností terapeutických aplikací hudby, nikoliv pouhou reprodukci
technik. K získání aktuálních informací o muzikoterapii v Èeské republice doporuèu-
jeme sledovat internetové stránky www.muzikoterapie.cz

Autoøi
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PØÍLOHY



PØÍLOHA A: KLASIFIKACE MUZIKOTERAPIE (BRUSCIA)

Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle Bruscii, 1998).

Klasifikace pøedstavuje dvoudimenzionální model definující muzikoterapeu-
tické pøístupy podle úrovnì a oblastí muzikoterapeutické praxe.

1 Úrovnì muzikoterapeutické praxe
Úrovnìmuzikoterapeutické praxe se týkají rozsahu, hloubky a významu terapeutické
intervence a dosažených zmìn. Model popisuje tyto úrovnì muzikoterapie:

� pomocná;
� rozšiøující;
� intenzivní;
� primární.

Pomocná úroveò
Pomocná úroveò (Auxiliary Level) zahrnuje veškeré funkèní použití hudby pro netera-
peutické, ale pøidružené úèely. Na této úrovni se nejedná o muzikoterapii, provádìná
hudební èinnost je však v tìsném vztahu k muzikoterapii.

Rozšiøující úroveò
Rozšiøující úroveò (Augmentative Level) slouží k posílení výsledkù jiných léèebných
intervencí a k dosažení významných dílèích výsledkù v celkovém terapeutickém plánu
klienta.

Intenzivní úroveò
Intenzivní úroveò (Intensive Level) má centrální nebo nezávislou roli ve smìøování
prioritních cílù v terapeutickém plánu klienta. Výsledkem jsou významné zmìny sta-
vu klienta.

Primární úroveò
Primární úroveò (Primary Level) má nepostradatelnou nebo jedineènou úlohu pro na-
plnìní hlavních terapeutických potøeb klienta. Výsledkem jsou pronikavé zmìny
v osobnosti klienta a jeho životì.

Úrovnì praxe byly klasifikovány na základì následujících kritérií:

Vztah praxe vzhledem k primárním zdravotním potøebám:mají cíle muzikotera-
peutické praxe terapeutickou povahu? Pokud ano, je jejich zamìøení okrajové, pod-
pùrné nebo centrální ve vztahu k primárním zdravotním potøebám klienta? Èím více
zodpovìdnosti pøebírá muzikoterapeut vùèi naplnìní primárních zdravotních potøeb
klienta, tím více smìøuje praxe k intenzivní, popø. primární úrovni.
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Klinická nezávislost: pokud muzikoterapie sdílí odpovìdnost v dosažení hlavních
terapeutických cílù s jinými terapeutickými pøístupy nebo pokud se dotýká pouze
omezených aspektù terapeutického plánu klienta, jedná se o rozšiøující úroveò. Po-
kud muzikoterapie pøebírá hlavní roli v naplnìní klíèových oblastí terapeutického
plánu nebo pokud se zaobírá širokým spektrem terapeutických cílù, jedná se o inten-
zivní nebo primární úroveò.

Vztahy mezi klientem, hudbou a terapeutem: pokud chybí jeden z uvedených ele-
mentù (terapeut, klient, hudba), nejedná se o muzikoterapii (pomocná úroveò). Pokud
se vyskytují jiné role než terapeut – klient (napø. student – uèitel), jedná se o rozšiøující
úroveò. Pokud se jedná o role terapeut – klient se všemi požadavky, které z tìchto rolí
vyplývají, praxe je definována na intenzivní nebo primární úrovni.

Úrovnì hudební zkušenosti: praktiky, které závisejí na prehudebních, parahudeb-
ních nebo nehudebních zkušenostech, jsou na pomocné úrovni a nedefinují se jako
muzikoterapie. Praktiky, které zahrnují primárnì hudební a extrahudební zkušenosti,
se nacházejí na rozšiøující, intenzivní nebo primární úrovni.

Ucelenost léèby: ucelenost léèby se týká šíøe terapeutického procesu. Na rozšiøující
úrovni se terapeut dotýká pouze omezeného výètu klientových potøeb. Na intenzivní
nebo primární úrovni uspokojuje muzikoterapie široké spektrum terapeutických cílù,
zatímco terapeut je schopen flexibilnì pøizpùsobit svùj zpùsob práce potøebám klienta.

Hloubka terapeutického procesu: na pomocné úrovni, která není definována jako
terapie, zcela schází systematický proces intervence po dostateènì dlouhé období.
O rozšiøující úroveò se jedná nejèastìji v pøípadech, které pøedstavují obèasné nebo
ne pøíliš frekventované terapeutické jednotky nebo terapii probíhající pøíliš krátkou
dobu. Pokud terapeutická praxe zahrnuje frekventované a pravidelné terapeutické
jednotky po dlouhé èasové období a pokud se intervence dotýká zjevných i latentních
potøeb a potíží klienta, jedná se o intenzivní nebo primární úroveò.

Hloubka terapeutické zmìny: o hloubce terapeutické zmìny svìdèí mnoho faktorù,
napø. zda je povaha dosažené zmìny terapeutická, zda se týká symptomù nebo pøíèin
potíží klienta, vìdomé nebo nevìdomé úrovnì atd.

2 Oblasti muzikoterapeutické praxe
Oblasti muzikoterapeutické praxe jsou definovány podle primárního klinického za-
mìøení a prvoøadých zájmù klienta, terapeuta a instituce hradící terapeutické služby.
Zvláštní význam má také vztah mezi klientem a terapeutem a jejich role v tomto
vztahu.

Mezi oblasti muzikoterapeutické praxe patøí oblast:

� didaktická;
� medicínská;
� léèebná;
� psychoterapeutická;
� volnoèasová;
� ekologická.

Pøílohy / 249



Didaktická oblast
Cílem didaktické oblasti (Didactic Area) je pomoci klientùm získat vìdomosti, do-
vednosti a osvojit si urèité chování potøebné pro funkèní nezávislý zpùsob života
a sociální adaptaci. Cíle v této oblasti mají pøedevším edukaèní charakter. Rozdílné
praktiky této oblasti se liší v druzích uèení, míøe individualizace terapeutických cílù
a metod a povaze vztahu terapeut – klient. Obecnì mají pìt rùzných zamìøení: 1. roz-
vinutí hudebních vìdomostí a dovedností je primárním cílem jako integrální souèást
funkèního života a sociální adaptace klienta, 2. rozvinutí hudebních vìdomostí a do-
vedností se vztahuje k nehudebním funkcím podle potøeb klienta, 3. hudba a další
umìlecká média slouží jako prostøedek nehudebního uèení, 4. hudební výuka pøed-
stavuje záminku a kontext pro terapii, 5. muzikoterapeutické zkušenosti slouží k mu-
zikoterapeutickému výcviku, vzdìlávání a supervizi frekventantù a profesionálù.

� Pøíklady muzikoterapeutických pøístupù:
� na rozšiøující úrovni – muzikoterapie ve speciální pedagogice, behaviorální mu-

zikoterapie, terapie hudebními aktivitami (Music Activity Therapy);
� na intenzivní úrovni – vývojová muzikoterapie s modely „Kreativní muzikote-

rapie“, „Volná improvizace“, „Orffova muzikoterapie“ a další.

Medicínská oblast
Primárním cílem medicínských praktik (Medical Area) je pomoci klientùm zlepšit,
obnovit nebo udržet tìlesné zdraví. Zahrnuje také pøístupy zamìøené na psychosociální
a ekologické faktory, které významnì ovlivòují somatická onemocnìní. Medicínské
praktiky jsou nejèastìji provádìnymuzikoterapeuty na klinikách, v nemocnicích, reha-
bilitaèních centrech, hospicech apod. Praktiky v této oblasti se liší podle rozdílných
rolí, které hudba zastává, podle vztahu mezi terapeutem a klientem nebo medicínského
významu cílù, délky léèby a zdravotnické instituce.

� Pøíklady muzikoterapeutických pøístupù:
� na rozšiøující úrovni – hudba v medicínì a hudba v paliativní péèi (napø. hudba

jako prostøedek ke zvládání bolesti a úzkosti bìhem lékaøských zákrokù);
� na intenzivní úrovni – rehabilitaèní muzikoterapie, paliativní muzikoterapie

a další.

Léèebná oblast
Léèebná oblast (Healing Area) zahrnuje veškeré využití univerzálních vlastností
zvuku, vibrací a hudby za úèely obnovení harmonie uvnitø jednotlivce nebomezi jed-
notlivcem a jeho okolím. V léèebné oblasti je hudba považována za vibraèní projev
øádu, harmonie a rovnováhy vlastní celému univerzu, který dokáže obnovit tyto kva-
lity v jakékoliv èásti univerza. Právì univerzální energie nacházející se v hudbì je
v tomto modelu prostøedkem terapeutické zmìny – komponenty této energie jsou
zvuky a vibrace.

� Pøíklady muzikoterapeutických pøístupù:
� na pomocné úrovni – napø. „Vibroakustická terapie“, tónování, mantrickémedi-

tace, léèba gongy;
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� na rozšiøující úrovni – hudební léèba (Music Healing), která zahrnuje již uvede-
né pøístupy, avšak s vìtším dùrazem na využití hudby;

� na intenzivní úrovni – napø. muzikoterapeutickémodely „Kreativní muzikotera-
pie“ nebo „Øízená imaginace a hudba“.

Psychoterapeutická oblast
Mezi hlavní cíle psychoterapeutické oblasti (Psychoterapeutic Area) patøí dosažení
terapeutické zmìny v oblasti emocí, seberealizace a spokojenosti, vhledu, vztahù,
spirituality aj. Typickými institucemi psychoterapeutických praktik v muzikoterapii
jsou psychiatrické léèebny, poradenská centra nebo soukromá praxe. Praktiky v této
oblasti se liší podle šíøe a hloubky léèby, rolí hudby a terapeutické orientace terapeuta
(napø. psychodynamická, behaviorální, kognitivní, humanistická).

� Pøíklady muzikoterapeutických pøístupù:
� na rozšiøující úrovni – podpùrná hudební psychoterapie;
� na intenzivní úrovni – náhledová hudební psychoterapie nebo transformativní

hudební psychoterapie.

Volnoèasová oblast
Volnoèasová oblast (Recreational Area) zahrnuje individuální, komunitní i institucio-
nální programy zamìøené na zapojení jednotlivcù do volnoèasových a sociálních akti-
vit, které mohou zvýšit kvalitu jejich života. Praktiky v této oblasti se liší podle stupnì
závažnosti, kterými se volnoèasová aktivita dotýká zdravotních potøeb klienta, stejnì
jako se liší délka a kontinuita léèby.

� Pøíklady muzikoterapeutických pøístupù:
� na rozšiøující úrovni – volnoèasová muzikoterapie (jako souèást volnoèasové

terapie);
� na intenzivní úrovni – hudba v herní terapii (Music and Play Therapy).

Ekologická oblast
Prvoøadým zájmem ekologické oblasti (Ecological Area) je rozvoj blahobytu a pod-
pora zdraví uvnitø a mezi rùznými sociokulturními vrstvami spoleènosti a mezi spo-
leèností a jejím fyzickým prostøedím. Zahrnuje veškerou práci zamìøenou na rodiny,
pracovištì, komunity, spoleènost a vztahy rùzných skupin ke svému prostøedí. Terapie
je opodstatnìná, pokud je ohrožen stav zdraví uvnitø vlastních ekologických jednotek
nebo pokud nìkterá ekologická jednotka zpùsobuje zdravotní potíže jejím èlenùm.
Praktiky v této oblasti jsou zcela odlišné ve srovnání s ostatními oblastmi. Liší se
podle toho, zda jsou zamìøeny na klienta nebo na jeho prostøedí. Dále je významná
šíøe intervence a stupeò zmìny, který je intervencí dosažen.

� Pøíklady muzikoterapeutických pøístupù:
� na rozšiøující úrovni – napø. úzdravné hudební rituály (tradièní nebo vlastní hu-

dební rituály) (Moreno, Aigen, Kenny in Bruscia, 1998);
� na intenzivní úrovni – rodinná muzikoterapie nebo komunitní muzikoterapie

(viz Stige, 1998).
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PØÍLOHA B: ZPÙSOBY PRÁCE V MUZIKOTERAPII
(SMEIJSTERS)

Upravil Jiøí Kantor (podle Frütel, 2005).

Ortoagogická muzikoterapie
Ortoagogický zpùsob práce je úzce spojený se speciální pedagogikou.

Cíl: podpora vývoje klientù a cvièení narušených funkcí, napø. kognitivních dovedností
(myšlení, koncentrace, pamìť), motoriky, komunikace, emocionálních a sociálních do-
vedností (schopnost vést a následovat, vnímat ostatní apod.).
Využití: u klientù s vývojovým postižením, seniorù nebo u psychogeriatrických one-
mocnìní (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba).
Specifika terapie: terapie je velmi strukturovaná a direktivní, terapeut neinterpretuje.

Podpùrná a paliativní muzikoterapie
Tyto dva zpùsoby práce jsou navzájem velmi podobné. Terapie je zamìøena spíše na
odstranìní symptomù než na kauzální léèbu.

Cíl: celkové zlepšení kvality života, dosažení emocionální rovnováhy (sebevyjádøení,
nácvik adekvátního reagování podle situace), v paliativním zpùsobu také snížení bo-
lesti, vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby apod.
Využití: klienti, u kterých se nedá oèekávat výraznìjší a trvalá pozitivní zmìna, napø.
s tìžkým mentálním postižením, u terminálnì nemocných.
Specifika terapie: terapie má formu provázení klienta, který se uèí žít se svou nemocí,
postižením a problémy.

Reedukativní muzikoterapie
Reedukativní zpùsob práce se také nazývá „pøed zrcadlem“ (poskytuje klientovi zrcad-
lo pro jeho chování).

Cíl: aktivizace aktuálních kognitivních schémat a problematických vzorcù chování,
jejich ovlivnìní a rozšíøení repertoáru jednání klienta.
Využití: ve vìzeních, u osob s rùznými druhy závislostí, lehkými poruchami osob-
nosti, poruchami nálady, chování, úzkostnými poruchami. Reedukativní zpùsob se
èasto spojuje s kognitivní a rodinnou terapií.
Specifika terapie: dùležité zamìøení na „tady a teï“, procvièování vhodnìjších alter-
nativ jednání, vytvoøení náhledu a èasté interpretace.

Rekonstruktivní muzikoterapie
Rekonstruktivní zpùsob práce se také oznaèuje „za zrcadlem“ (slouží ke zkoumání
nevìdomé minulosti klienta).
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Cíl: uvìdomìní nevìdomých obsahù, konfliktù a pocitù, jejich znovuprožití a odstra-
nìní v rámci terapeutického vztahu.
Využití: u klientù s neurózami, traumatickou minulostí a u mnoha dalších psychic-
kých poruch.
Specifika terapie: terapeut hodnì interpretuje. Bìhem terapie èasto pracuje se symbo-
ly, metaforami a narativními technikami. Rekonstruktivní zpùsob práce klade velké
požadavky na osobnost terapeuta, jeho odbornou pøípravu a terapeutické dovednosti.
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PØÍLOHA C: MODELY MUZIKOTERAPIE
V INKLUZIVNÍCH EDUKAÈNÍCH PROGRAMECH
(MCWILLIAM)

Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle McWilliam in Kern, 2004).

Model è. 1: individuální
Umístìní: v muzikoterapeutické nebo jiné místnosti oddìlené od tøídy.
Zamìøení terapie: podle individuálních potøeb žáka.
Spolužáci: nejsou pøítomni.
Role muzikoterapeuta: provádí individuální muzikoterapii, konzultuje s uèitelem
pøed terapeutickou jednotkou i po jejím skonèení.
Pøíklad: muzikoterapeut pøichází do tøídy, odvádí žáka do muzikoterapeutické míst-
nosti, kde nacvièují komunikaci prostøednictvím hudebních nástrojù. Po skonèení te-
rapie vrací žáka do tøídy.

Model è. 2: malá skupina
Umístìní: v muzikoterapeutické nebo jiné místnosti oddìlené od tøídy.
Zamìøení terapie: podle speciálních potøeb žákù.
Spolužáci: 1–6.
Role muzikoterapeuta: provádí skupinovou muzikoterapii, konzultuje s uèitelem
pøed terapeutickou jednotkou i po jejím skonèení.
Pøíklad: muzikoterapeut pøichází do tøíd, odvádí žáky do muzikoterapeutické míst-
nosti, kde spoleènì nacvièují urèité sociální dovednosti v hudebních situacích. Po
skonèení terapie vrací terapeut žáky zpìt do tøíd.

Model è. 3: jeden na jednoho ve tøídì
Umístìní: ve tøídì, èasto oddìlenì od ostatních žákù.
Zamìøení terapie: podle individuálních potøeb žáka.
Spolužáci: pøítomni, ale neúèastní se.
Role muzikoterapeuta: provádí individuální muzikoterapii. Uèitel nevstupuje do
terapie, ale poskytuje a dostává informace pøed muzikoterapeutickou jednotkou i po
jejím skonèení.
Pøíklad: muzikoterapeut pøichází do tøídy s hudebními nástroji a dalšími materiály,
odchází s žákem stranou, kde se vìnují rozvoji schopnosti neverbální komunikace.

Model è. 4: skupinová aktivita
Umístìní: tøída, herní místnost nebo malá skupina.
Zamìøení terapie: na všechny žáky ve skupinì, jejich sociální dovednosti. Zdùraz-
òuje individuální potøeby žákù.
Spolužáci: nìkteøí žáci ve skupinì mají speciální potøeby, jiní ne.
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Role muzikoterapeuta: provádí skupinovou muzikoterapii ve tøídì nebo v herní
místnosti se zamìøením na nìkteré žáky. Sdílí profesionální poznatky a zapojuje uèi-
tele do plánování a realizace terapeutických opatøení.
Pøíklad: muzikoterapeut pøichází do místnosti bìhem volnoèasových aktivit, celá
tøída se úèastní interaktivních hudebních èinností se zamìøením na interakce dotyè-
ného žáka s jeho spolužáky.

Model è. 5: individuální intervence bìhem rutinních èinností
Umístìní: kdekoliv se žák nachází (tøída, herní místnost).
Zamìøení terapie: pøímo na žáka, nikoliv však výluènì na nìj.
Spolužáci: vìtšinou pøítomni.
Role muzikoterapeuta: provádí individuální muzikoterapii bìhem rutinních èinností
ve tøídì, v herní místnosti apod. Sdílí s uèitelem odborné poznatky o aplikaci muziko-
terapeutických strategií, vymìòuje si informace s uèiteli pøed terapeutickou jednot-
kou i po jejím skonèení.
Pøíklad: muzikoterapeut pøichází do herní místnosti a pobízí žáka k herní aktivitì
s hudebními nástroji, ukazuje žákovi možnosti zapojení do smysluplných volnoèaso-
vých aktivit. Uèitel pozoruje muzikoterapeutovu intervenci.

Model è. 6: poradenství
Umístìní: ve tøídì i mimo ni.
Zamìøení terapie: muzikoterapeut pracuje primárnì s uèitelem v roli poradce. Spo-
leènì hledají nejlepší strategie, které by mohli vyuèující používat pro dosažení vyty-
èených cílù u konkrétních žákù.
Spolužáci: pøítomni podle situace.
Role muzikoterapeuta: zastává roli odborníka, který poskytuje rady a informace,
provádí nácvik terapeutických technik ve vzájemné konzultaci.Muzikoterapeut i uèi-
tel se podílejí rovným dílem na definování potíží žáka a vytyèení cílù intervence.
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PØÍLOHA D: ZPÙSOBY MUZIKOTERAPEUTICKÉ
INTERVENCE V MEDICÍNÌ (STANDLEY)

Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle Standley in Saperston, West, Wigram,
2000).

1. zpùsob: poslech hudby
Jde o poslech hudby samostatný nebo kombinovaný s anestezií, analgezií, sugescí,
relaxaèními technikami nebo imaginací. Hudba má zde funkci audioanalgetickou,
anxiolytickou nebo sedativní. Mezi terapeutické cíle patøí redukce bolesti, úzkosti
nebo stresu, posílení úèinkù anestetických a analgetických prostøedkù, snížení množ-
ství medikace a jejích vedlejších úèinkù. Výsledkem terapeutického poslechu hudby
mùže být také snížení délky hospitalizace.

Indikace
Chirurgické zákroky: pøed operací pro snížení úzkosti a množství anestetik, bìhem
operace ke snížení úzkosti a hladiny zvukù v operaèní místnosti, po operaci k navoze-
ní bdìlého stavu a snížení nepohodlí, bìhem prvních 48 hodin po operaci ke snížení
nežádoucích úèinkù analgetik (zvracení, bolesti hlavy, nepokoj apod.).
Dialýza ledvin: snížení nepohodlí a odvrácení pozornosti od této nepøíjemné proce-
dury (bolest, nauzea, omezení pohyblivosti).
Popáleniny: snížení bolesti a úzkosti bìhem hydroterapie, transplantace tkánì apod.
Rakovina: snížení bolesti a zvýšení úèinkù medikace.
Komatózní stavy: snížení intrakraniálního tlaku.
Novorozenecké potíže: u pøedèasnì narozených nebo nemocných novorozencù ke
zvýšení pøírùstku váhy, snížení bolesti, stresu a délky hospitalizace.
Další onemocnìní a léèebné zákroky: snížení bolesti a množství medikace u zub-
ních zákrokù, potratù a dìtských onemocnìní.

Dokumentace
Fyziologické symptomy: krevní tlak, pulz, množství medikace, krevní rozbor (množ-
ství stresových hormonù).
Pozorovatelné chování: zjevné bolestivé a úzkostné reakce, délka hospitalizace a re-
konvalescence, množství vedlejších úèinkù analgetik.
Reflexe klientù: škály pro mìøení pocitù bolesti a úzkosti.

Popis intervence
Intervence pøedstavuje poslech oblíbené hudby pacienta. Èastìji než živì hraná hudba
se využívá reprodukovaná hudba, která vyžaduje vybavení kvalitním reprodukèním
zaøízením (vèetnì sluchátek). Hudba se aplikuje pøed výskytem stimulù, které navo-
zují bolest nebo úzkost. Pacienti jsou pøedem obeznámeni se skuteèností, že hudba
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mùže pomoci zmírnit jejich bolest, úzkost, nepohodlí aj. Terapeut dovolí pacientovi
kontrolovat v nejvyšší možné míøe prùbìh poslechu hudby (hlasitost, manipulaci
s hudebními nosièi, pouštìní a zastavování hudby). Dále podporuje zjevné projevy
relaxace, kooperace, imaginace a slovní sdìlení pacienta, jejichž obsah nemá vztah
k bolesti nebo úzkosti.

2. zpùsob: aktivní zapojení pøi hudbì
Aktivní zapojení pøi hudbì pomáhá zamìøit pozornost a strukturovat tìlesná cvièení
(tempem, opakováním, délkou, dynamikou a plynulostí). Mezi terapeutické cíle patøí
snížení bolesti bìhem tìlesného pohybu nebo svalových kontrakcí, zvýšení kloubní
pohyblivosti a motorických schopností (výdrže, síly, koordinace), zkrácení a usnad-
nìní porodu v kombinaci s Lamazeho technikami nebo zvýšení respiraèních schop-
ností (kapacity, síly).

Indikace
Porodnictví: bìhem tìhotenství pomáhá strukturovat nácvik Lamazeho cvièení a po-
siluje zamìøení pozornosti, bìhem porodu k zamìøení pozornosti a snížení pociťova-
né bolesti, po porodu hudba v kombinaci s pøedepsaným cvièením ke snížení bolesti
a bìhem rehabilitace abdominálních svalù pro dosažení pùvodní velikosti dìlohy.
Chronická bolest: hudba v kombinaci s pøedepsaným cvièením pro aktivaci svalù.
Respiraèní potíže: hudba vytváøí strukturu pøi nácviku hlubokého dýchání, zpìv
a hra na hudební nástroje (harmonika, flétna) k nácviku strukturovaného dýchání
a prohloubení respiraèní kapacity.
Fyzioterapie: hudba pomáhá vytváøet strukturu pøi cvièení klientù s ortopedickými
a neurologickými potížemi, pøi nácviku lokomoce je hudba využívána pro zvýšení
výdrže, zlepšení pohybových vzorcù a jejich rytmu.

Dokumentace
Fyziologické symptomy: množství analgetické medikace, svalové reakce (EMG),
respiraèní síla (spirometr), pohyblivost kloubù (goniometr).
Pozorovatelné chování: frekvence a trvání cvièení, sdìlení klientù nemající vztah
k bolesti, délka porodu, zjevné bolestivé reakce, kvalita pohybových vzorcù, vzdále-
nost pøekonaná samostatnou lokomocí klienta.
Reflexe klientù: škály mìøící zlepšení, intenzitu bolesti, osobní záznamy klientù tý-
kající se jejich cvièení.

Popis intervence
Lékaø (fyzioterapeut) vybírá vhodná cvièení pro pacienta. Ohodnotí schopnosti klienta
v termínech rychlosti, výdrže, poètu opakování aj. bìhem tìchto cvièení. Dále vybere
hudbu, jejíž rytmus, délka a další hudební parametry odpovídají výkonu klienta bìhem
cvièení a charakteru cvièení (napø.waltz pro plynulé pohyby, dance pro rytmické po-
hyby). Klient se uèí provádìt cvièení ve spojení s hudbou. Terapeut mìní výbìr hud-
by podle zmìn ve výkonu klienta a podporuje jeho motivaci ke cvièení. Klient se uèí
zamìøit pozornost na dùležité hudební elementy (napø. rytmus hudby), pokud to cvi-
èení vyžaduje.

Pøílohy / 257

Viléma Novotná (vnovotna@email.cz) [596927]



3. zpùsob: hudba a poradenství
Hudba v poradenství pomáhá iniciovat a podporuje rozvoj vztahù mezi terapeutem,
klientem a jeho rodinou. Terapeutické cíle pøedstavují snížení stresu a úzkosti spojené
se závažným onemocnìním nebo úrazem, akceptaci terminálního stavu, rozvíjejícího
se nebo vzniklého postižení, tìlesných deformit, podpoøení interpersonálních inter-
akcí bìhem dlouhotrvajícího stresu nebo pomoc pøi zaøizování osobních záležitostí
klienta, osobních nebo rodinných rozhodnutích, výbìru léèebných zákrokù apod.

Indikace
Hudba v poradenství je indikována u klientù a rodin, které prožívají dlouhotrvající
nebo závažné stresující situace v souvislosti s nemocí (napø. úraz, transplantace orgá-
nù, terminální onemocnìní, nemoci vedoucí k trvalému postižení) a u hospitalizova-
ných dìtí. Hudba pomáhá iniciovat a udržovat interakce bìhem poradenství a bìhem
komunikace s klientem.

Dokumentace
Fyziologické symptomy: množství medikace (analgetika, sedativa), krevní tlak,
pulz, hladina stresových hormonù.
Pozorovatelné chování: sdìlení klientù, která nemají vztah k bolesti nebo stresu,
akce vyžadující rozhodování, zjevné projevy úzkosti a stresu, povaha interakcí v ro-
dinì klienta.
Reflexe klientù: deníky, postojové škály.

Popis intervence
Poslech nebo aktivní vytváøení hudby nabízí pøíležitosti k vyjádøení pocitù (blízkosti,
potìšení, úzkosti), verbalizaci, reminiscenci životních událostí aj. Poslech textu písní
usnadòuje navázání diskuse s klientem (rozhodující je terapeutova spoluúèast, vøe-
lost a empatie, proto je kontraindikováno použití sluchátek pøi poslechu hudby). Te-
rapeut se snaží identifikovat zdroj stresu klienta.
V další fázi terapeut pomáhá klientovi uèinit dùležitá rozhodnutí, pøiblížit všechny
možnosti volby, jejich výhody i nevýhody a podporuje klienta bìhem realizace koneè-
ného rozhodnutí. Terapeut slouží jako poradenský pracovník a usnadòuje komunikaci
mezi klientem, jeho rodinou a zdravotnickým týmem. Podporuje u klienta, popø. rodin-
ných pøíslušníkù, osvojení efektivních interpersonálních dovedností (vytváøení pozi-
tivních postojù, vyhýbání se obviòování, otevøenost ve vyjadøování pocitù apod.).
Klientùm v terminálním stadiu onemocnìní terapeut pomáhá napø. pøi návrhu kon-
cepce poslední vùle, výbìru hudby pro pohøební obøad, vytvoøení záznamu písnì
nebo poselství pro milovanou osobu.
Klientùm se získaným postižením pomáhá identifikovat a rozvíjet jejich aktuální
i potencionální schopnosti a dovednosti. Podporuje akceptaci (verbalizaci) reálného
stavu klienta bez pocitu viny, hnìvu, lítosti aj. Pomáhá zamìøit pozornost klienta spíše
na pøítomnost než na minulost. Pokud klient odmítá komunikovat, mùže mu nabíd-
nout hudbu a opustit místnost klienta. Vyhledává pøíležitosti k navázání komunikace
bìhem pøíštích návštìv klienta.
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4. zpùsob: hudba pro vývojové a edukaèní zámìry
V tomto zpùsobu práce hudba podporuje a strukturuje proces uèení. Terapeutické cíle
pøedstavují prevenci regrese vývoje pøi hospitalizaci nebo zlepšení schopnosti uèení.

Indikace
Hospitalizované dìti a mládež a jejich rodiny: hudba posiluje motivaci k výuko-
vým cílùm, dodává strukturu dùležitým informacím. Hudební aktivity pro rodiny se-
znamují rodièe klienta s dùležitostí udržení vývoje a zabránìní regrese.

Dokumentace
Pozorovatelné chování: množství splnìných úloh, poèet chyb, èas vìnovaný úko-
lùm, množství nauèených informací, samostatnost klientù pøi sebeobsluze, pozitivní
slovní sdìlení.
Reflexe klientù: vlastní záznamy splnìných úkolù.

Popis intervence
Terapeut využívá hudební aktivity, které podporují celkový vývoj, požadované cho-
vání, vzájemné interakce a samostatnost klienta. Specifikuje se na edukaèní zámìry,
materiály, zpùsoby realizace hudebnì-edukaèních aktivit a zjištìní jejich výsledkù.

5. zpùsob: hudba a stimulace
Hudba jako stimulaèní prostøedek podporuje sluchovou stimulaci a pùsobení jiných
forem stimulace klienta. Cílem je dosažení reakcí na auditivní, vizuální, olfaktoriální
nebo jinou formu stimulace a snížení úzkostných a depresivních stavù, které vznikají
vlivem senzorické deprivace v nepodnìtném prostøedí.

Indikace
U klientù v kómatu, s tìžkými úrazy hlavy (poškození mozku) nebo u pøedèasnì na-
rozených dìtí je hudba využívána jako prostøedek podporující fyziologické reakce.
U klientù v nepodnìtném prostøedí (napø. infekèní onemocnìní) a dlouhodobì hospita-
lizovaných pomáhá hudba odstraòovat negativní následky hospitalizace a poskytuje
pøíjemné podnìty pro klienty.

Dokumentace
Fyziologické symptomy: vazokonstrikce, respiraèní tempo, pulz, krevní tlak.
Pozorovatelné chování: projevy jemné i hrubémotoriky (napø. sání, mrkání, pohyby
hlavy, pohyby ústy), zmìny v náladì (úsmìv, pozitivní slovní sdìlení).
Reflexe klientù: škály úzkosti a deprese.

Popis intervence
V tomto zpùsobu práce se rozlišuje intervence pro posílení fyziologických reakcí
a intervence pro snížení deprivace:
� Intervence pro posílení fyziologických reakcí: používá se oblíbená hudba

klienta, u novorozencù to jsou nejèastìji ukolébavky. Hudba se kombinuje
s multisenzoriálními aktivitami (hlazení, dotyk, pohybující se vizuální stimuly,
jméno klienta, hlasy èlenù rodiny apod.). Terapeut sleduje fyziologické odezvy
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klienta. Pokud se neobjeví žádná viditelná odpovìï, lze využít mìøení pomocí
pøístrojù ke zjištìní pøesných fyziologických údajù. Terapeut poskytuje stimulaci
za pomoci vybraných stimulaèních prostøedkù a èeká na odezvu. Pokud se dostaví
žádoucí reakce, okamžitì ji posiluje použitím dalších stimulaèních prostøedkù.
Dále se pokouší spojit navození reakce s verbální instrukcí tak, aby klient zaèal
reagovat na lidský hlas. Postupnì se snaží dosáhnout co nejvìtšího poètu podnì-
tù, na které klient nìjakým zpùsobem reaguje.

� Intervence pro snížení deprivace: také se používá poslech oblíbené hudby
klienta s multisenzoriálními stimulaèními aktivitami, které jsou pøimìøené vìku
klienta, napø. sledování vizuálních stimulù (obrazù), aplikace vùní nebo dotekù
rùzných povrchù. U dìtí se využívají hraèky. Pøi nemožnosti používat reálné
pøedmìty (požadavky na sterilní prostøedí u nìkterých onemocnìní) terapeut
využívá øízené imaginace s doprovodem hudby. Podporuje a posiluje pozitivní
odpovìdi a imaginace klienta.

6. zpùsob: hudba a biofeedback
Hudba ve spojení s biofeedbackem podporuje a strukturuje fyziologické reakce.
Umožòuje zvýšení uvìdomìní, sebekontroly a monitorování stavu fyziologických
procesù.

Indikace
Epilepsie: snižuje frekvenci záchvatù navozením relaxace jako reakce na stres døíve,
než nastane únava.
Koronární poruchy: hudba snižuje krevní tlak, srdeèní pulz a tenzi, zlepšuje prokr-
vení konèetin.
Nauèené stresové reakce: hudba snižuje krevní tlak a hladinu stresových hormonù,
uvolòuje svalové napìtí.
Migrény: snižuje frekvenci migrén tím, že podporuje relaxaci jako reakci na stres.

Dokumentace
Fyziologické symptomy: krevní tlak, pulz, vazokonstrikce, hladina stresových hor-
monù, EEG, EMG (mìøení svalového napìtí), teplota, frekvence záchvatù a migrén
apod.
Pozorovatelné chování: projevy relaxace, slovní sdìlení bez vztahu ke stresu.
Reflexe klientù: vlastní záznamy relaxaèních cvièení a výskyt fyziologických potíží,
škály.

Popis intervence
Používá se oblíbená hudba klienta, jejíž poslech je nejèastìji zprostøedkován pomocí
sluchátek. Poslech hudby se kombinuje s biofeedbackovou procedurou pro konkrétní
fyziologický problém. Klient se dále uèí pøenést nacvièené dovednosti do bìžného ži-
vota. Terapeut podporuje relaxaci, požadovaný fyziologický stav a pozitivní slovní
sdìlení týkající se zlepšení psychického stavu.
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7. zpùsob: hudba a skupinové aktivity
Hudba jako souèást skupinových aktivit vytváøí strukturu pro pozitivní a žádoucí in-
terpersonální interakce. K terapeutickým cílùm patøí snížení deprese a úzkosti vzni-
kající izolací klientù, celkové zlepšení stavu klienta, jeho pocitu zdraví. Tento zpùsob
práce je indikován klientùm, kteøí jsou schopni se zapojit do skupinové aktivity,
zvláštì dìtem a dlouhodobì hospitalizovaným.

Dokumentace
Fyziologické symptomy: pulz (sebesledování).
Pozorovatelné chování: pozitivní sociální reakce (úsmìv, slovní sdìlení bez vztahu
k nemoci, èas strávený ve skupinì).
Reflexe klientù: škály pro zjištìní nálady a pocitù zdraví.

Popis intervence
Intervence probíhá v nemocnicích a jiných zdravotnických zaøízeních. Terapeut stano-
ví takové místo pro setkávání klientù, ve kterém je co nejménì rušivých vlivù a které
nenarušuje léèbu a bezpeènost klientù. Intervencemùže zahrnovat interaktivní recep-
tivní i aktivní hudební aktivity.Muzikoterapie semohou úèastnit také rodièe, návštìvy,
zdravotnický personál, dobrovolníci aj. Setkání lze zakonèit relaxací nebo øízenou
imaginací pro snížení nepohodlí a pøípravu klientù na odpoèinek. Klienti jsou vedeni
k tomu, aby nauèené dovednosti používali také mimo spoleèná setkání (relaxaèní
techniky mohou využít napø. pøi usínání). Terapeut podporuje aktivitu klientù, jejich
pozitivní reakce a interakce.
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PØÍLOHA E: VÝVOJ PØÍSTUPU K NEMOCI V ÈASE
A KONTEXT VZNIKU CELOSTNÍHO PØÍSTUPU

Tomáš Procházka

Nemocí oznaèujeme množinu jevù (vzhled, jednání, prožívání, somatické
procesy), kterými se odlišuje postižený jedinec v negativním smyslu od normy. Na
vývojové spirále konceptu psychického a somatického onemocnìní zjišťujeme, že
rozpoznávání a regulace tohoto fenoménu probíhá podstatnì døíve ve sféøe behavio-
rální, sociální a psychologické než v oblasti biologické. Pocitové faktory pøedcházejí
tìm somatickým, fyziologickým. Poèátek onemocnìní je doprovázen zmìnami, které
jsou prožívány jako ohrožující, a tyto zmìny utváøejí soubor informací, z nichž ohro-
žený nebo jiná osoba usuzuje, zda postižený je, èi není nemocen. Dodnes jsou kritéria
pro identifikaci nemoci pøedevším sociální a psychologická, což v dùsledku mùže
vést k øadì nedorozumìní (napø. diabetik pøi acetonemickém záchvatu je laickým
okolím nìkdy vnímán a považován za intoxikovaného alkoholem). Úvahy prvního
øádu (postoj pacienta hodnotícího své potíže) velmi výraznì ovlivòuje výchova,
názory získané v dìtství, životní zkušenosti a potøeby jedince. Sekundární zhodnocení
(nutnost stav jedince odbornì vyložit a provést potøebná opatøení) je ovlivnìno nejen
historicky a kulturnì, ale dùležitou roli hraje i teoretické zázemí, sebezkušenost
a osobnostní rovina pomáhajícího. V historii výkladu nemoci mùžeme sledovat dvì
základní koncepce jejího pùvodu.

Xenochtonní koncepce vychází z pøesvìdèení, že nemoc pøichází z venku, napø. boží trest, viry,
mikroorganismy, poèasí, výchova, stresová životní událost apod. Podle autochtonní koncepce
nemoc pøichází zevnitø, napø. Hippokratovo špatné rozložení tìlesných šťáv, rozkolísání nebo síla
našeho imunitního systému, deterministicky pojatá dìdiènost. Pøes obecnì pøijatou shodu, že vnìjší
i vnitøní faktory se doplòují, lze jednostranný pohled a argumentaci najít u mnoha konceptù a po-
stupù dodnes.

Interpretace nemoci a pøijatá opatøení se v rùzných dobách a rùzných kulturách liší.
Vývoj medicínských názorù v evropské civilizaci dlouho vycházel z psychosomatic-
kého pojetí èlovìka. Ještì výraznìjší tendenci k holistickému pojetí èlovìka ve zdraví
a nemoci vidíme u nìkterých neevropských medicínských a filozofických konceptù.
K výrazné zmìnì dochází v evropském kontextu na pøelomu 17. a 18. století, kdy obje-
vy a práce A. Vesalia, T. Sydenhama a dalších znamenaly definitivní konec støedovìké
galénské medicíny. V období revoluèních objevù se vìda profiluje jako samostatná
oblast. Utváøejí se pravidla a požadavky na metodiku vìdecké práce s prvními para-
digmaty.
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Biomedicínské pojetí
Základní filozofii, a tedy i teorii a metodologii novì se rozvíjejících vìd, poskytovalo
pøedevším Descartesovo uèení vyhovující požadavkùm tzv. èisté vìdecké práce jak
svým racionalismem, tak dualistickým øešením, které ponechalo komplikované vzta-
hy tìla a duše mimo kompetenci vìdeckých pøístupù. Na èlovìka bylo nahlíženo jako
na mechanismus, a lékaø se tak dostal do pozice odborníka, který má zjistit zákonitosti,
podle kterých tento stroj funguje, detekovat poruchy a tyto poruchy napravovat. Toto
zjednodušení vedlo ve svých dùsledcích k podstatnì rychlejšímu rozvoji poznatkù
v oblasti biologické než v oblasti psychologické a sociální. Teoretické završení bio-
medicínského modelu nacházíme v díle pruského patologa Rudolfa Virchowa. Ne-
moc v jeho pojetí je definována pøedevším objektivním patologickým nálezem, je to
zjistitelná a definovatelná porucha tkání, orgánù nebo bunìk, která má za pøíèinný
následek urèitou specifickou klinickou symptomatologii. Medicína se tak stala legi-
timní vìdou s logickými biologickými zákonitostmi a pøestala být èímsi mezi vìdou
a umìním.

Od Virchowových prùkazných a hmatatelných zjištìní nastoupil biomedicínský
pøístup své vítìzné tažení, které se v nepøíliš zmìnìné podobì projevuje v pøevážné
èásti medicínského myšlení dosud. S urèitým zjednodušením lze øíci, že biomedicín-
ský model je zamìøený na nemoc. To vedlo k vynikajícím objevùm a výsledkùm od
vymýcení neštovic až po transplantaci orgánù; není však zamìøený „na nemocného“,
což vede k dehumanizaci medicíny, mocenské pøevaze pomáhajících, ztrátì odpo-
vìdnosti pacienta za vlastní zdraví a dalším negativním jevùm.

Poèátky psychoterapie
V rovinì popisu a regulace somatických procesù a jevù byly výsledky biomedicínské-
ho pøístupu zøetelné. V oblasti psychických jevù a duševních nemocí však neposkyto-
val biologický redukcionismus zpravidla uspokojivou odpovìï (napøíklad selhával
zjednodušující popis, který charakterizoval jakoukoliv duševní nemoc jako nemoc
mozku – progresivní paralýzu).

Na konci 19. století tak vznikaly první empirické postupy, které mùžeme vnímat
jako pøedvìdecké poèátky psychoterapie. Tyto postupy a experimenty vycházely
z praktických zkušeností. Byly èasto úèinné, i když ve snaze vyhovìt východiskùm
a zákonitostem biomedicínského modelu mnohdy využívaly velmi kostrbaté teore-
tické výklady. Experimenty s hypnózou a sugescí Franze AntonaMesmera byly ještì
ve své dobì oznaèeny za šarlatánství, pozdìjší práce Jeana Martina Charcota (Janeta,
Bernheima a dalších) byly již v odborné komunitì respektovány a pootevøely tak cestu
pro vìdecký rozvoj psychosociálních oborù a znovuzrození celostního pøístupu vme-
dicínì jako takové. Na skuteèný vznik psychosociálního medicínského myšlení mìly
zásadní vliv tøi základní teoretické zdroje.

Jednak je to dílo Sigmunda Freuda a jeho žákù. Na psychoanalýzu je možné po-
hlížet jako na vìdecky fundovanou snahu o zmapování psychiky èlovìka ve zdraví
a nemoci a na snahu cíleného a racionálního øešení chorobných stavù. Freudovou zá-
sluhou nepochybnì zùstává obrácení pozornosti k ontogenezi lidské psychiky (dùle-
žitost významu èasných vývojových fází života pro pozdìjší rozvoj onemocnìní je
platná dodnes). Inspirativní je celá øada dalších jeho objevù a úvah (rozèlenìní vì-
domých a nevìdomých psychických pochodù, postulování nevìdomých obranných

Pøílohy / 263



mechanismù chránících ohroženou psychickou rovnováhu pøed narùstající úzkostí,
objev dùležitosti vztahu jedince k významným osobám rozpracovaný na tzv. pøeno-
sovém vztahu, jeho sexuální teorie poukazující, že sexuální pud je vrozený a rozvíjí
se od dìtství). Pøes rùzné výhrady k Freudovým teoriím nebylo možné pøehlížet jeho
klinické úspìchy, které pøinejmenším poukazovaly na to, jak velký význam má duše
pøi vzniku a vývoji tìlesných poruch a jak se mohou psychické konflikty zvrátit
v symptomy tìlesné, a že naopak léèebné pùsobení psychologickými prostøedky
(psychoterapie) je úèinné pøi odstraòování tìchto poruch.

Dalším zásadním odkazem ve vzniku psychosociálního myšlení je práce Ivana
Petrovièe Pavlova, která dokládá dùležitost podnìtù z psychologické oblasti na chod
základních fyziologických funkcí.

Tøetím nosným vìdeckým pøístupem k psychologické problematice byl pozitivnì
orientovaný behaviorismus, rozšiøující úzký pavlovský pohled (sledování izolova-
ného reflexu) na sledování celkové reakce organismu na podnìt se základní výchozí
hypotézou, že veškeré projevy jsou nauèené nebo nauèitelné.

Psychosomatická medicína
Pøes odlišné zpùsoby práce i znaèné rozdíly v teoretických pøedpokladech a výkla-
dech výraznì ovlivnily uvedené psychoterapeutické školy budoucí medicínské myš-
lení. V dalším vývoji Freudovi pokraèovatelé rozšíøili pohled o širší psychologickou
a pøedevším sociální dimenzi. Jejich zásluhou se termín „psychosomatický“ zabydlel
v odborné terminologii a zaèal se bìžnì používat. Ve 30. letech vznikla psychosoma-
tická medicína, která se snaží skloubit biomedicínský a psychosociální pohled. Za
zakladatele jsou považováni FranzAlexander a Helen Flanders Dunbarová, kteøí ideu
psychosomatiky dopracovali a uvedli do široké praxe. V roce 1935 H. F. Dunbarová
uveøejnila práci Emotions and Bodily Changes: A Survey of Literature on Psychoso-
matic Interrelationship (Emoce a tìlesné zmìny: Pøehled literatury o psychosomatic-
kých souvislostech) a v roce 1939 vyšlo první èíslo èasopisu Psychosomatic Medicine,
kde bylo uveøejnìno programové prohlášení psychosomatické medicíny. Výraz psy-
chosomatika se používá dodnes, pøestože v souèasnosti již nevystihuje sjednocující
celostní pohled.

Na renesanci celostního pøístupu ve vnímání èlovìka ve 30. letechminulého století
mìl vliv jednak zmínìný rozvoj psychosociálního myšlení a také urèitá krize biome-
dicínského modelu. Pøes pokraèující úspìchy, zdokonalující se postupy a technizaci
medicíny se ukazovaly jeho nedostatky, pøedevším pøi pokusech o výklad onemocnìní
jako takového.

Od doby vzniku nebo znovuprosazení psychosomatické medicíny prošel vývoj
psychosomatického myšlení øadou zmìn jak v teoretickém zázemí, tak v šíøi svého
vlivu, který v souèasnosti pøesahuje oblast medicíny a psychoterapie. Vývoj psycho-
somatického pøístupu mùžeme rozdìlit do tøí základních fází.

1. fáze
Na poèátku psychosomatická medicína vycházela z teorie psychogeneze. Tedy z pøed-
stavy, že negativní psychosociální podnìty mohou prostøednictvím nervových regu-
lací vyvolat poruchu funkce orgánu nebo orgánové soustavy. Pokud jsou podnìty
dostateènì silné a trvají dostateènì dlouho, jsou funkèní zmìny trvalé. Porucha byla
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vnímána jako orgánová neuróza v psychoanalytickém smyslu. Druhou zásadní složkou
pùvodních psychosomatických koncepcí je teorie specificity. Vychází z pøedstavy,
že specifický konflikt vyvolává specifické onemocnìní.

F. Alexander napø. u nemocných s vøedovou chorobou uvádí konflikt mezi neurogenními tenden-
cemi, potøebami, tužbami a opaènì pùsobícími silami našeho ega a superega. Tenze vedoucí
k onemocnìní je dána konfliktem mezi výraznou potøebou závislosti, potøebou být milován, hýè-
kán, krmen a ideální pøedstavou muže – silného, racionálního, aktivního, majícího emoce a chování
pod kontrolou.

Na základì teorie specificity vznikla skupina psychosomatických onemocnìní
(tzv. chicagská sedma), do které dále patøila revmatická artritida, atopický ekzém,
astma a nìkterá další onemocnìní.

2. fáze
Pro další vývoj psychosomatického pøístupu byla zásadní skuteènost, že praktické
zkušenosti a výzkumy postupnì teorii specificity vyvrátily. To vedlo k vytvoøení teorie
multikauzální etiologie, která dokládá, že k jednomu onemocnìní lze dojít rùznými
cestami (tato hypotéza je platná dodnes). Zároveò psychosomatický pøístup integro-
val teorii stresu, kterou formuloval Hans Selye. Popisuje dùsledky stresové zátìže
na èlovìka. Stres má pro èlovìka dùležitý pozitivní význam (mobilizuje energetické
rezervy organismu pøi ohrožení). Zároveò stresová zátìž pøedstavuje pro èlovìka
øadu rizik. Nadmìrná zátìž èlovìka nejprve mobilizuje, ve 2. fázi dochází vyplave-
ním kortikoidù k rezistenci (útlumu). Pokud ani to nevede k vyvažující reakci a zátìž
pokraèuje, následuje 3. fáze, charakterizovaná vyèerpáním, dezorganizací obranných
mechanismù a fyziologické rovnováhy. Na základì tohoto konceptu vznikla pozdìji
teorie životních událostí, která rùzným životním situacím pøiøazuje bodovou hodno-
tu podle míry stresové zátìže. Výzkumy v obecné rovinì dokazují, že pøi pøekonání
urèité bodové hranice je míra ohrožení v podobì nemoci znaèná.

3. fáze
Souèasné období je charakterizováno snahou o celostní pøístup k èlovìku ve zdraví
a nemoci, pøi zdùraznìní jeho nedìlitelné biopsychosociální jednoty. V centru pozor-
nosti je èlovìk, nikoliv konstrukt nemoci nebo problému, èlovìk v souvislostech,
v kontextu životního pøíbìhu, v životní situaci.
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PØÍLOHA F: DOTAZNÍK – HUDEBNÍ ZÁZEMÍ,
DOVEDNOSTI A PREFERENCE

Jiøí Kantor

1. Rodinné hudební zázemí
Poslouchaná hudba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivní provozování èlenù rodiny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jiné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kdy a jak èasto se klient setkává s hudbou
Aktivní provozování klientem (zpìv, hudební nástroj):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncerty: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poslech zmédií:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taneèní zábavy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jiný zpùsob:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Poslech hudby
Žánr, interpreti, nahrávky, preference nástrojù:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce poslechu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typ nosièù (kterémùže používat doma): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Aktivní provozování hudby
Zpìv (také jak èasto a jakou hudbu zpívá):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hudební nástroj (jak èasto a jakou hudbu hraje): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hudebnì-pohybové a taneèní aktivity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jiný druh hudební aktivity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hudební vzdìlání a zvláštní hudební dovednosti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Funkce hudby v životì klienta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6. Zvláštní reakce na hudbu bìhem muzikoterapie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pøílohy / 267



PØÍLOHA G: NESTRUKTUROVANÉ VSTUPNÍ
OHODNOCENÍ (RUONA)

Pøeložil Jiøí Kantor (podle Ruony, 2005).

Kontakt/doporuèen Proces ohodnocení Závìry Záznam

Základní
elementy
jednotlivých
fází:

Jiní odborníci,
pøátelé, samotný
klient, rodinní
pøíslušníci.

Anamnéza, ústní
reference, další
základní informace.

Úèel diagnostiky.

Uspoøádání
a povaha procesu.

Vytvoøení prostoru
a podmínek pro
setkání.

Akce a pozorování
hudebního,
verbálního
a neverbálního
chování.

Nárys celkové
koncepce.

Zvážení doporuèení
terapie.

Definování
vhodných pøístupù,
struktury a cílù
terapie.

Ústnì nebo
písemnì.

Doporuèení pro
další konzultaci
nebo zapoèetí
muzikoterapie.

Zpùsoby
získávání
dat:

Pøíležitostné
studium anamnézy
a vyšetøení klienta.

Objasnìní
doporuèení
v pøípadì potøeby.

Pøedpoklady pro
setkání s klientem.

Prozkoumávání
interakcí

klient/terapeut.

Klinické interview.

Mapování vztahu
klienta k hudbì.

Sdílení navržené
koncepce
a srovnání s postoji
klienta.

Supervize
a odborné
konzultace
(v pøípadì potøeby).

Kvalitativní popis
klientových
charakteristických
vlastností, problémù
a možného
prospìchu z terapie.

Rostoucí
porozumìní
klientovi:

Informace aktivují
pøedstavy, asociace,
myšlenky a emoce.

Terapeutovy
znalosti,
klinická praxe
a terapeutický
rámec.

Použít intuice.

Sebereflexe
a zkoumání
pøenosových vztahù.

Supervize
a konzultace.

Poznávání hudby
a sociokulturního
zázemí klienta.

Spojení zkušenosti
s teorií, klinická
praxe a vlastní
koncept klienta.

Porovnávání
definované
koncepce
s anamnézou
a pohledy ostatních
odborníkù.

Zpráva odráží
charakteristické
rysy osobnosti
terapeuta i klienta.

Poznámky: Rozdílný dùraz na
studium anamnézy.

Snaha o zachování
neutrality (vyhnutí
schématiènosti).

Terapeutova aktivní
role pro vytvoøení
a udržení vhodných
podmínek.

Absence formální
struktury, testù.

Klient sebe také
ohodnocuje.

Výsledná koncepce
vychází z rùzných
informaèních
zdrojù.

Vstupní diagnostika
v muzikoterapii
nabízí informace
pro práci
interdisciplinárního
týmu.
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PØÍLOHA H: TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA
V NÁHLEDOVÉ MUZIKOTERAPII (HANSER)

Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle Hanser, 1987).

Uvedené schéma pøedstavuje návrh struktury terapeutické jednotky v náhle-
dové muzikoterapii. Sestavení hlavních èástí schématu, tj. úvod, expozice, provedení,
repríza a závìr (coda), je inspirováno sonátovou hudební formou.

� Warming-up (úvod): na úspìch orientované, nestresující aktivity pøipravující je-
dince na sezení, napø.:
� pøedstavení úèastníkù, zámìru sezení a materiálù (hudby), které budou použity;
� sdílení informací o aktuálním stavu klientù;
� tìlesné a hudební cvièení aktivizující klienty na pozdìjší práci;
� cvièení vytváøející dùvìru, která reflektují podpùrné prostøedí (napø. spoleèný

zpìv);
� ohodnocení pocitù a chování pøed zaèátkem sezení prostøednictvím projekcí

(jak se cítím pøi této hudbì) nebo pozorování (na jaké prožitky ukazuje verbální
nebo neverbální chování klientù).

� Aktivity podporující uvìdomìní (expozice): zkušenosti, které umožòují klien-
tùm prozkoumat a uvìdomit si jejich aktuální stav, napø.:
� receptivní aktivity s introspekcí (poslech hudby nebo techniky z modelu „Øízená

imaginace a hudba“);
� neverbální cvièení podporující individuální reakce na hudbu (zrcadlení pøi hudbì

ve dvojicích);
� projektivní hudební zkušenosti, které umožòují vyjádøení prostøednictvím hry

na nástroj;
� modelová hudební situace pro øešení urèitého problému;
� aktivní hudební zkušenost provokující afektivní reakce;
� modelová hudební situace pro uèení nových dovedností a sociálního chování.

� Afektivní aktivity (provedení): pøíležitosti k prozkoumávání odpovìdí na aktivity
podporující uvìdomìní a vyjádøení tohoto nového porozumìní v rùzných dimen-
zích, napø.:
� následování receptivních hudebních zkušeností aktivními (hudební nebo pohy-

bová improvizace vyjadøující neverbální interpretaci receptivních zkušeností);
� následování neverbálních cvièení verbálními nebo neverbálními aktivitami,

které používají rùzné hudební prostøedky k vyjádøení reakcí (napø. hudební kon-
verzace na perkusivní nástroje znázoròující interakce, ke kterým došlo bìhem
pohybového zrcadlení);
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� interpretace projektivních hudebních zkušeností klientem, terapeutem nebo
skupinou;

� diskuse o výbìru jednotlivých klientù pøi modelových hudebních situacích pro
øešení urèitého problému, pøíležitosti pro testování alternativ;

� rozvíjení afektivních reakcí na hudbu prostøednictvím prozkoumávání kontrast-
ních hudebních podnìtù a asociovaných reakcí;

� pøedvedení nových hudebních dovedností, které se klienti nauèili bìhem sezení;
� zpìtná vazba od terapeuta, jednotlivcù nebo skupiny identifikující reakce na ja-

koukoliv z pøedešlých hudebních zkušeností.

� Syntéza (repríza): snaha o integraci uvìdomìní, vyjádøení verbálních/neverbál-
ních i introspektivních/projektivních elementù hudební zkušenosti, napø.:
� hudební kompozice pro zachycení, co se událo bìhem sezení;
� diskuse o významu zkušenosti nebo jejího vnímání;
� závìry interpretací informací získaných projektivními technikami;
� analýza pozorovaných strategií a alternativ, pøenesení z hudebních do nehudeb-

ních situací;
� prozkoumávání afektivních reakcí na nehudební podnìty;
� evaluace hudebních a nehudebních ziskù ze situací hudebního uèení a analogie

k jiným aspektùm v životì;
� reagování na záznam expresivního hudebního chování, které se bìhem sezení

vynoøilo.

� Závìr (coda): shrnutí, uzavøení nebo další nasmìøování dosavadního procesu,
které mùže obsahovat:
� hudební nebo nehudební shrnutí sezení terapeutem nebo úèastníky;
� popis procesu na konci sezení;
� pøedvedení hudebních nebo nehudebních zkušeností, které staví na døíve nauèe-

ných hudebních dovednostech nebo aktivitách;
� opakování warming-up aktivity ke zdùraznìní rozdílù v chování a funkce sezení;
� ohodnocení pocitù za použití stejných technik jako na zaèátku sezení;
� zadání úkolu – vyzkoušení aplikace nových dovedností v budoucích situacích.
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PØÍLOHA I: ETICKÝ KODEX EVROPSKÉ
MUZIKOTERAPEUTICKÉ KONFEDERACE

Pøeložili Jiøí Kantor, Jana Weber (podle pùvodního dokumentu Evropské
muzikoterapeutické konfederace, 2007).

Muzikoterapeuti, kteøí jsou èleny organizací registrovaných u Evropské mu-
zikoterapeutické konfederace (dále EMTC), se zavazují k sociální a právní odpovìd-
nosti. To znamená, že nesou osobní zodpovìdnost za terapeutické úkony a osoby,
s nimiž vstoupí do terapeutického vztahu.

Tento etický kodexmá za úkol chránit pacienty/klienty proti neetickým praktikám,
usnadòuje èlenùm orientaci v mezích profesionálního chování a slouží jako základ
pro všechny etické kodexy individuálních organizací uvnitø EMTC.

1. Aplikace kodexu
1.1 Etické kodexy èlenských organizací EMTC nesmí být v rozporu s etickým

kodexem EMTC.
1.2 Etický kodex EMTC i etické kodexy èlenských organizací EMTC se vzta-

hují na jednotlivce, kteøí jsou jejími profesionálními èleny.
1.3 Každý etický kodex èlenské organizace EMTC zahrnuje nebo odkazuje na

definici muzikoterapie schválenou jejími èleny.

2. Úèel
2.1 Primárním úèelem etického kodexu EMTC a etických kodexù èlenských

organizací EMTC je chránit pacienty/klienty pøed poškozením, které je
zpùsobeno neetickým chováním, a zajistit, aby jejich prospìch mìl ve všech
pøípadech pøednost pøed všemi ostatními okolnostmi.

2.2 Sekundárním úèelem etického kodexu EMTC a etických kodexù èlenských
organizací EMTC je sloužit, ať již pøímo nebo nepøímo, výše uvedenému
primárnímu úèelu.

2.3 Výše uvedený úèel má pøednost pøed jinými legitimními zámìry èlenských
organizací, jako je napø. ochrana, prospìch a profesní rozvoj èlenù, rozvoj
profese a ochrana titulu muzikoterapeut.

3. Obecné profesní povinnosti
3.1 Muzikoterapeut jedná v souladu se schválenými standardy kvality, které se

vztahují k jeho specifické roli.
3.2 Muzikoterapeut se pøizpùsobí všem relevantním požadavkùm vycházejícím

z obsahù stanovených na úrovni evropské, národní nebo lokální.
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3.3 Muzikoterapeut se ve svém zamìstnání nezaváže k žádnému oficiálnímu
nebo neoficiálnímu pracovnìprávnímu jednání, které by jej pøivedlo do roz-
poru s primárním úèelem chránit bezpeèí a nejlepší zájmy pacientù/klientù.

3.4 Muzikoterapeuti se zavazují ke snaze udržet si nebo rozšíøit hranice svých
znalostí a dovedností prostøednictvním dalších výcvikù a supervizí, tzn.
k pokraèování ve svém profesionálním rozvoji.

4. Specifické odpovìdnosti vùèi pacientùm/klientùm
4.1 Muzikoterapeut by si mìl být vìdom urèitého stupnì závislosti, která dopro-

vází terapeutický vztah. Za žádných okolností nejedná za úèelem uspokojení
svých vlastních osobních zájmù (napø. emocionálních, sexuálních, sociál-
ních nebo ekonomických).

4.2 Muzikoterapeut pracuje na základì jednoznaèného souhlasu s pacientem/kli-
entem, popø. jeho rodièem/zástupcem. Souhlas se týká:
a) muzikoterapeutické orientace;
b) rozsahu a pøibližné délky terapie;
c) poplatkù (tam, kde je to použitelné);
d) ujištìní o diskrétnosti v terapii a v pøípadì dítìte nebo mladistvé osoby

také s omezením dùvìrnosti, kterou ukládá zákon na ochranu dìtí.
4.3 Muzikoterapeut neprovádí terapii s pacienty/klienty, jejichž specifickými

terapeutickými potøebami není kompetentní se zabývat. Tato situace zahr-
nuje pøípady, kdy jsou nezbytné techniky, které nejsou v rozsahu výcviku
muzikoterapeuta.

4.4 Terapie je poskytována prostøednictvím doporuèení/vlastního doporuèení
klientù. Muzikoterapeut nezískává klientelu na základì šíøení zavádìjících
informací nebo možných výsledkù terapie.

4.5 Muzikoterapeut je zodpovìdný za fyzickou bezpeènost pacienta/klienta bì-
hem terapeutického setkání. Mìl by se seznámit se zdravotními potøebami
jedince, které mohou vyžadovat urychlený pøístup lékaøské pomoci nebo
speciálního zdravotnického vybavení (napø. epilepsie).

4.6 V pøípadì psychické nebo fyzické neschopnosti muzikoterapeut neprovádí
diagnostiku, terapii, výcvik, supervizi nebo výzkum.

4.7 Muzikoterapeut má vlastní profesionální pojištìní na úhradu škod, pokud
toto pojištìní nezajišťuje zamìstnavatel.

5. Odpovìdnost vùèi studentùm, praktikantùm a supervidovaným osobám
5.1 Žádná osoba podílející se na teoretickém výcviku, supervizi nebo praxi stu-

denta muzikoterapie neposkytuje dotyènému individuální nebo skupinovou
terapii.

5.2 Zamìstnanci nebo výcvikové instituce mající závažné pochybnosti o profe-
sionálním rozvoji studenta v kompetentního odborníka jsou povinni infor-
movat dotyèného i oprávnìné autority.

5.3 Výcvikový lektor/supervizor nepøevádí klinickou odpovìdnost na studenta
nebo supervidovanou osobu bez adekvátní supervize.
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6. Dùvìrnost a ochrana dat
6.1 Muzikoterapeut je povinen zabezpeèit diskrétnost informací.

Výjimky:
a) Obecné informace nutné pro koordinaci místního léèebného režimu do-

tyèného pacienta/klienta mohou být sdíleny s pøíslušnými odborníky.
b) Se souhlasem pacienta/klienta/zástupce mohou být patøièné informace

sdíleny za vzdìlávacími úèely s frekventanty výcviku. Ti jsou pak zavá-
záni stejnými požadavky diskrétnosti jako terapeut.

c) Se souhlasem pacienta/klienta/zástupce mohou být patøièné informace
publikovány nebo prezentovány jako souèást pøípadových studií nebo
výzkumných projektù.

d) V pøípadì dítìte nebo mladistvé osoby musí být relevantní informace
zveøejnìny orgánùm pro ochranu dìtí v pøípadì, jestliže to vyžaduje zá-
kon nebo soud.

7. Výzkum
7.1 Ve všech výzkumech, které se pøímo nebo nepøímo týkají pacientù/klientù,

je prioritní nejlepší zájem a bezpeèí dotyèných (viz výše sekce 4 a 6).
7.2 Pøed zahájením výzkumu je nezbytné získání autorizace zdravotních a/nebo

akademických etických výborù.
7.3 Intelektuální vlastnictví kolegù je využíváno s respektem. Pøíspìvek spolu-

pracovníkù musí být jasnì pøiznán v jakékoliv prezentaci nebo publikaci.

8. Profesní vztahy
8.1 Muzikoterapeut usiluje o dobré a vzájemnì podpùrné pracovní vztahy se

svými kolegy.
8.2 Muzikoterapeut se zdržuje opovržlivých poznámek o svých spolupracovní-

cích a v pøípadì konfliktu vyhledá vzájemnì pøijatelné øešení.

9. Rovnost pøíležitostí
9.1 V mezích uvážení muzikoterapeuta bude pacientùm/klientùm dána stejná

pøíležitost k ohodnocení jejich stavu a následné léèbì bez ohledu na jejich
rasovou, náboženskou nebo etnickou pøíslušnost, pohlaví, sexuální orientaci
a jakoukoliv formu postižení, která nesouvisí s oprávnìností léèby.

9.2 Vmezích uvážení muzikoterapeuta nebudou kandidáti na výcvik, potenciální
supervidované osoby a žadatelé o profesní uznání diskriminováni na zákla-
dì rasové, náboženské nebo etnické pøíslušnosti, pohlaví, sexuální orientace
nebo jakékoliv formy postižení, které nepostihuje kompetence dané osoby.

10. Vymáhání etického kodexu
10.1 Èlenské organizace EMTC se zavazují vyšetøovat údajná porušení svých

etických kodexù a v pøípadì nezbytnosti zavést kázeò vhodným zpùsobem.
10.2 EMTC jako celek má povinnost monitorovat, jak efektivnì èlenské organi-

zace nakládají s uvedenými postupy.

EMTC, Izrael, kvìten 2000; revidováno v èervnu 2005.
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PØÍLOHA J: DYNAMICKÉ MODELY HUDEBNÍ
ZKUŠENOSTI (BRUSCIA)

Pøeložil a upravil Jiøí Kantor (podle Bruscii, 1998).

Tato klasifikace terapeutického pùsobení hudby byla pøeložena a zkrácena
podle K. Bruscii (1998). Obsahuje šest specifických modelù, které byly vytvoøeny na
základì rozsáhlého komparativního výzkumu. Hudba je v tìchto modelech popisová-
na jako objektivní zkušenost, univerzální energie, subjektivní, kolektivní, estetická
nebo transpersonální zkušenost.

1 Hudba jako objektivní zkušenost
Hudba jako objektivní zkušenost je podrobnì rozpracována v behaviorálních pøístu-
pech muzikoterapie. O hudbì jako objektivní zkušenosti mluvíme tehdy, pokud tera-
peut prostøednictvím hudby ovlivòuje pozorovatelným zpùsobem tìlesný stav nebo
chování klienta nebo používá nehudební stimuly pro navození požadované hudební
reakce. Zkušenost je objektivní, jestliže stimuly nebo reakce, které jsou støedem zá-
jmu terapeuta, mùžeme definovat, pozorovat a mìøit. Klient, terapeut a hudba se zde
považují za oddìlené subjekty, které se vzájemnì ovlivòují prostøednictvím vztahù
stimul – reakce nebo pøíèina – následek.

Model hudba jako objektivní zkušenost zahrnuje dva odlišné typy, které se liší
podle toho, zda je hudba použita jako stimul nebo jako reakce:

Hudba jako stimul
V tomto modelu jsou specifické vlastnosti hudby využívány jako stimul, zprostøed-
kovatel nebo prostøedek zpevnìní, který navozuje pozorovatelné nehudební reakce
klienta. Tyto reakce jsou terapeutické samy o sobì nebo jsou pøedpokladem terapeu-
tické zmìny. Hudba a intervence terapeuta jsou pøíèinou, kdežto reakce klienta
následkem. Typickými pøíklady tohoto typu je poslech hudby ovlivòující tìlesné pro-
cesy, podmínìné použití hudby pro ovlivnìní nehudebního chování a využití hudby
jako zprostøedkovatele uèení (nehudebního obsahu).

Hudba jako reakce
Terapeut používá hudební nebo nehudební stimuly pro navození klientovy hudební
reakce (napø. imitace rytmu, pøipojení se ke zpìvu písnì). Jedná se pouze o takové hu-
dební reakce, které mají terapeutickou hodnotu (napø. poèet správnì zazpívaných frází
nebo slov v písni, pokud je terapeutickým cílem rozvoj øeèi).

Úkolem terapeuta bìhem terapeutického sezení je podle tohoto modelu zjistit
všechny možné promìnné, které mohou bìhem procesu pùsobit, urèit a definovat po-
žadované terapeutické reakce (ať hudební nebo nehudební). Terapeut aplikuje vhodné
stimuly k navození požadované reakce a vytváøí takové interpersonální a fyzické pro-
støedí, které je nápomocné terapeutickým zámìrùm. Dále pozoruje, popø. mìøí klien-
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tovy reakce a objektivnì hodnotí zmìny ve stavu klienta a úèinnost jednotlivých tera-
peutických procedur. K tomu potøebuje dùkladnou znalost výzkumné literatury (pro
jednotlivé terapeutické cíle vybírá techniky, které v rámci výzkumu u dané klientely
byly nejefektivnìjší) a zpùsobu, jakým se ovlivòují jednotlivé promìnné (které po-
stupy jsou efektivní v závislosti na terapeutických cílech a diagnózách klientù). Tera-
peut má obvykle direktivnìjší roli, pøestože zùstává vnímavý také vùèi potøebám
a pøáním klientù.

2 Hudba jako univerzální forma energie
Zatímco pøedešlýmodel považuje hudbu za èistì lidský výtvor, zde je hudba vnímána
jako univerzální energie. Celý vesmír a všechny vìci nebo osoby v nìm jsou urèitou
formou této energie. Všechny èásti univerza jsou podle tohoto modelu ve vzájemném
vztahu, a protože hudba mùže vyjadøovat harmonii, poøádek a rovnováhu (tyto vlast-
nosti jsou charakteristické pro univerzum jako celek), má také schopnost obnovovat
tyto kvality v kterékoliv èásti univerza, která trpí narušením poøádku, nerovnováhou
èi nemocí. Proto mohou být hudba a její základní strukturální komponenty (zvuky
a vibrace) léèivé pro všechny lidské bytosti. Model hudba jako univerzální forma
energie reprezentují muzikoterapeutické pøístupy, které spadají do tzv. healing prak-
tik (viz pøíloha A).

Typy tohoto modelu se liší podle toho, zda se léèba uskuteèòuje prostøednictvím
auditivních stimulù mimo hudební zkušenost nebo prostøednictvím hudby samotné:

Elementární pøístup
Léèba se uskuteèòuje prostøednictvím zvukù a vibrací mimo hudební zkušenost
(napø. „Vibroakustická terapie“, terapie ladièkami, tónování, mantry a obdobné prak-
tiky).

Hudební pøístup
Léèba se uskuteèòuje prostøednictvím hudby a všech jejích komponentù (zvuk, vibra-
ce, rytmus, melodie, harmonie). Vychází z premisy, že všechny elementy a vztahy
nacházející se uvnitø hudby jsou replikou organických elementù a vztahù v pøírodì
(univerzu). Každá hudební zkušenost je znovuvytváøením nebo znovuprožíváním
univerzální životní zkušenosti.

Role terapeuta se podobá pøedešlému modelu. Hudba je primárním prostøedkem
zmìny a funguje na základì principu pøíèina – následek. Terapeutická praxe vychází
z vìdeckých teorií a výzkumu. V tomto modelu potøebuje terapeut speciální kvalifi-
kaci v oblasti metafyzických teorií. Vztah terapeut – klient je vøelý a podporující, ale
mnohemménì dynamický než vztah mezi klientem a hudbou, která je hlavním deter-
minantem terapeutické zmìny.

3 Hudba jako subjektivní zkušenost
Hudební zkušenost má v tomto modelu vztah s identitou a jedineèností naší osobnosti.
Vyjadøuje nejen, kdo jsme, ale také, jak se vyrovnáváme s rozmanitými situacemi,
které se v hudbì utváøejí. Terapeut mùže prostøednictvím hudby pomoci klientùm
prozkoumat rùzné aspekty jejich osobnosti nebo zpùsob, jakým se vztahují k okolní-
mu svìtu.
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Typymodelu hudba jako subjektivní zkušenost se odlišují podle toho, zda je v cen-
tru pozornosti hudební proces nebo hudební produkt:

Hudba jako proces
Proces vytváøení nebo poslechu hudby je procesem terapeutické zmìny. Poskytuje
pøíležitost objevit, prožít a transformovat rùzné aspekty svého self nebo vztahu self
k ostatním lidem. Mùže prozkoumávat události, objekty, symboly, pøedstavy, vnitøní
zkušenosti nebo jakékoliv další souèásti svìta klienta. Prùbìh procesu je otevøený èe-
mukoliv, co se objeví. Podstatná není estetická úroveò hudební zkušenosti, neboť
hudba v tomto modelu slouží primárnì k sebevyjádøení a reflexi.

Hudba jako reprezentace
Hudební produkt je reflexí všeho, co se dìje bìhem muzikoterapeutického procesu.
Produkt tohoto procesu poskytuje hudební ztvárnìní, symbol, metaforu nebo projekce
všech zúèastnìných osob – jejich pocity, myšlenky, zdroje, potíže, možnosti øešení.
Dále poskytuje hudební popis vztahù, které se objevily mezi osobami, objekty a udá-
lostmi bìhem hudební zkušenosti.

V tomto modelu jsou hudba, terapeut a klient neoddìlitelnì spojeni prostøednictvím
vzájemných vztahù, které se bìhem procesu vyvíjejí. Proto nemohou být zkoumáni
jako samostatné jednotky. Dùraz je kladen na osobní, subjektivní významy, nikoliv
na objektivní data. Terapeut využívá svého vlastního self k navázání terapeutického
vztahu s klientem za použití hudby. Potøebuje odbornou znalost hudby, psychologie
a psychoterapie. Nutná je také osobní zkušenost s využitím self a hudby jako partnerù
v terapii. Hlavním úkolem klienta je pøistoupit na prozkoumávání vztahù uvnitø
a mezi svým self, hudbou a terapeutem.

4 Hudba jako kolektivní zkušenost
Kromì vztahù s jinými lidmi všichni náležíme do rùzných vrstev spoleènosti – od ro-
diny, pøátel, po národnostní, etnické nebo kulturní skupiny. Každá z tìchto spoleèen-
ských vrstev má svoji vlastní identitu jako celek a jako souèást rozsáhlejšího celku.
Proto je každá komunita formována jednotlivci i širšími spoleèenskými vrstvami, do
kterých náleží. Dùležitou souèástí každé sociální vrstvy je také hudba, která spolu-
vytváøí její kolektivní identitu. V tomto modelu pracuje terapeut s jednotlivcem nebo
celými komunitami.

Model má tøi typy, a to hudba jako rituál, hudba jako kolektivní identita a hudba
jako archetyp.

Hudba jako rituál
Rituál je jakákoliv sociokulturní aktivita, která je opakovanì a tradiènì provádìna je-
dineènou skupinou lidí, jedineèným zpùsobem a pro jedineèné úèely. Hudba je èasto
souèástí rituálù souvisejících s léèbou a náboženstvím. V terapii mùže být hudba jako
rituál použita alespoò tøemi zpùsoby:

� urèité hudební aktivity nebo skladby vytváøejí strukturu a pøechody uvnitø terapeu-
tické jednotky (napø. kontaktní píseò na zaèátku následovaná sekvencí instrumen-
tálních aktivit, good bye píseò na konci);
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� znovuvytváøení rituálù používané urèitou komunitou jako souèást terapeutického
procesu (napø. urèité šamanské rituály v muzikoterapii);

� využití hudebního zvyku, tradice nebo rituálu nìjaké komunity k navození zmìny.

Hudba jako kolektivní identita
Zahrnuje takové hudební aktivity nebo skladby, které jsou souèástí kulturního dìdic-
tví urèité komunity. Slouží jako reflexe kolektivní identity. Takové hudební aktivity
nebo skladby lze využít pro iniciaci a facilitaci terapeutického procesu, napø. pøi práci
se seniory k vytvoøení soudržnosti mezi jejími èleny, pøi práci s rùznými typy komu-
nit pro porozumìní kulturním identitám obou skupin (napø. senioøi a mladí lidé) apod.
Terapeut mùže pomoci skupinì klientù vytvoøit jejich vlastní kolektivní identitu,
napøíklad vytváøením vlastního repertoáru písní a hudebních aktivit. Úèelem zde
není reflektovat vztahy mezi jednotlivými èleny komunity, ale spíše vytvoøit pocit
sounáležitosti uvnitø komunity.

Hudba jako archetyp
Hudba je prožívána jako archetypální forma nebo proces, kdykoliv je její význam od-
vozen od kolektivního nevìdomí. V tomto pøípadì reflektuje lidské zkušenosti, které
jsou univerzální.

V tomtomodelu je terapeut strážcem koøenù. Jeho úkolem je pomoci klientùm roz-
pomenout se na to, co je spojuje jeden s druhým a se sociokulturními vrstvami, které
sdílejí. Kvalifikace muzikoterapeuta zde zasahuje více do oblasti sociologie a antro-
pologie než psychologie, neboť dùraz je kladen na historii skupiny jako kontextu pro
význam jednotlivce. Hudba slouží v tomto modelu jako nádoba pro minulé zkušenosti,
stejnì jako prostor pro pøítomnost, který dává komunitì pøíležitost vytváøet, znovu-
obnovovat a uchovávat pouta, která je pojí dohromady a ukotvuje ke koøenùm.

5 Hudba jako estetická zkušenost
Vmuzikoterapii má své místo také hudební zkušenost, která není nevyhnutelnì pres-
kriptivní v závislosti na terapeutických cílech. Aèkoliv v tomto modelu klient s tera-
peutem poslouchají nebo vytváøejí hudbu pouze za úèelem jejího ocenìní, estetická
zkušenost mùže mít také znaèný terapeutický efekt. Podle K. Bruscii (1998) hledá
každý èlovìk v životì ontologický význam a krásu a hudba nám poskytuje obojí.

Hudba jako estetická zkušenost mùže být prožívána na základì umìleckého objektu
nebo umìleckého procesu:

Hudba jako umìlecký objekt
Klient získává estetickou zkušenost s produktem hudebního procesu (ať už se jedná
o poslech hudby nebo kreativní proces). Je to umìlecký objekt, který je pro klienta
naplòující, nehledì na to, zda proces vytváøení tohoto objektu byl estetické povahy.

Hudba jako umìlecký proces
Zde je to sám kreativní proces (vytváøení umìní), který je esteticky naplòující, nehle-
dì na estetickou hodnotu hudebního produktu. Terapeut je v tomto modelu dobrým
hudebníkem schopným naplnit hudební zkušenost klienta krásou, umìním a este-
tickým významem. Terapeut mùže sloužit také jako uèitel, pokud klient potøebuje
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zdokonalit urèité hudební dovednosti potøebné k nalezení osobního významu a napl-
nìní uvnitø hudby.

6 Hudba jako transpersonální zkušenost
Model definuje hudbu jako prostøedek spirituální zkušenosti. S tímto pojetím hudby
se mùžeme setkat v terapeutických modelech, které pracují se zmìnìnými stavy vì-
domí.

Model rozlišuje dva typy. Jedná se o hudbu jako transpersonální prostøedek a hud-
bu jako transpersonální prostor:

Hudba jako transpersonální prostøedek
Aktivní nebo receptivní aktivity (napø. holotropní terapie) nebo hudební rituály
(napø. šamanské cestování), pomocí kterých jedinec dosahuje transpersonálních sta-
vù. V tìchto pøípadech není hudba integrální souèástí spirituálního stavu, ale pro-
støedkem k jeho dosažení.

Hudba jako transpersonální prostor
Hudba poskytuje transpersonální prostor, v nìmž jedinec získává vrcholnou nebo
integrující zkušenost, která narušuje bìžné hranice vztahù self – hudba nebo self –
ostatní vytvoøením rozšíøeného celku. Jednotlivé komponenty (self, ostatní, hudba)
se neoddìlitelnì spojují jako souèást nového self. K tomuto typu zkušenosti dochází
napø. v muzikoterapeutickém modelu „Øízená imaginace a hudba“ (Bonny).

Terapeut musí v tomto modelu vìdìt, jak pracovat s klienty ve zmìnìném stavu vì-
domí, tzn. znát transpersonální práci z pozice klienta i terapeuta. Role terapeuta je fa-
cilitaèní a nedirektivní. Klient aktivnì provádí terapeutickou a transformativní práci,
zatímco terapeut pomáhá klientovi provést jej tímto procesem, popøípadì slouží jako
most pro návrat klienta do bìžné reality.
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SLOVNÍÈEK

Aktivní muzikoterapie: také kreativní terapie; oznaèujemuzikoterapii, pøi které klient
hudbu aktivnì vytváøí. Tento termín se paralelnì používá pro oznaèení muzikote-
rapeutického modelu Christopha Schwabeho.

Alikvótní tóny: také vyšší harmonické nebo èástkové tóny, znìjí s tónem základním.
Vytváøejí charakteristickou barvu každého zvuku.

Alikvótní zpìv: specifická technika zpìvu, pøi které zpíváme dva zvuky souèasnì.

Analytická muzikoterapie: improvizaèní muzikoterapeutický model Mary Priest-
ley, který vychází z psychoanalytického a analytického konceptu S. Freuda, dále
C. G. Junga, A. Adlera, M. Klein a A. Lowena.

Antroposofická muzikoterapie: muzikoterapeutický model, který je založen na
antroposofickém uèení Rudolfa Steinera.

Anxioalgolytická hudba: muzikoterapeutická technika využívající poslech nebo
aktivní hudební zkušenosti pro snížení úzkosti a pociťované bolesti.

Autenticita: tento termín se vztahuje buï k chování terapeuta, který v terapii vystu-
puje takový, jaký ve skuteènosti je, nebo ke vztahu mezi klientem a terapeutem,
který není zatížený minulými zkušenostmi klienta.

Autogenní trénink: Schulzova relaxaèní metoda, jejíž základ tvoøí øízené imaginace
(tzv. formulky) zamìøené na ovlivnìní fyziologických pøíznakù. V muzikoterapii
se používá v kombinaci s poslechem vhodné hudby.

Background music: v pøekladu „hudba vytváøející pozadí“, slouží k navození pøí-
jemné atmosféry pro spoleèenské nebo komerèní úèely.

Behaviorální muzikoterapie: souhrnné oznaèení pro muzikoterapeutické modely,
které vycházejí z teoretických koncepcí behaviorální terapie, tj. koncepcí J. B.
Watsona, I. P. Pavlova, B. F. Skinnera, A. Bandury, J. Wolpeho a dalších. Zamì-
øují se na pozorovatelné chování spíše než na prožívání a myšlení èlovìka.

Coping dovednosti: strategie øešení problémù a zvládání nároèných situací. Každý
èlovìk disponuje individuální zásobou vlastních coping dovedností.

Elementy muzikoterapeutického procesu: základní prvky muzikoterapie, jejichž
vzájemná interakce vytváøí rùznorodé vztahy vmuzikoterapii.Mezi tyto elementy
øadíme klienta, hudbu a terapeuta.

Eurytmie: antroposofická metoda umìlecké pohybové výchovy. Spojuje prožitek
øeèi a hudby v pohybu.
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Eurytmika: termín oznaèující hudebnì-pedagogickou metodiku Emila Jaquese Dalc-
roseho. Jedná se o specifickou hudebnì-pohybovou metodu.

Evaluace terapie: závìreèná fáze muzikoterapeutického procesu, bìhem níž se hod-
notí výsledky a efektivita terapie.

Evropská muzikoterapeutická konfederace (European Music Therapy Confede-
ration): mezinárodní muzikoterapeutická organizace, která sdružuje profesionální
muzikoterapeutické asociace z rùzných evropských zemí a pomáhá rozvoji muzi-
koterapeutické praxe.

Expresivní terapie: skupina terapií, které pracují s umìleckými výrazovými pro-
støedky. Do této skupiny patøí také muzikoterapie. Oznaèují se i kreativní terapie.

Extenze: lékaøský termín oznaèující natažení, napøímení. Opak flexe.

Flexe: anatomický výraz pro ohýbání, ohnutí, napø. kolenního nebo loketního kloubu.
Opak extenze.

FMT-metoda: švédský muzikoterapeutický model, který vytvoøil Lasse Hjelm.
V pøekladu znamená hudební terapii zamìøenou na funkce lidského tìla.

Hello Song: tzv. kontaktní píseò. Používá se na zaèátku muzikoterapeutických setkání
pro navázání kontaktu s klienty. Obdobným úèelùm slouží tzv.Good Bye Song na
konci muzikoterapeutických setkání.

Holistická muzikoterapie: oznaèení pro celostní pøístup, který do oblasti muzikote-
rapie integruje rùzné teorie i praktické poznatky.

Hudba jako terapie/hudba v terapii: tyto pojmy odkazují k tomu, zda má hudba
centrální postavení v terapii (hudba jako terapie) nebo je spíše doplòkem terapeu-
tického procesu (hudba v terapii).

Instruktážní muzikoterapie (Instructional Music Therapy): muzikoterapie, která
probíhá v kontextu hudební výuky nebo hudebního vzdìlávání.

Integrativní terapeutický model: souèasný trend, kdy jsou specializované terapie
realizovány v pøirozeném prostøedí a aktivitách klientù.

Interpersonální proces: proces, pøi kterém dochází k rozvoji vztahù mezi klientem
a ostatními lidmi.

Izo princip: vyjadøuje soulad mezi emocionálním ladìním hudby a psychickým sta-
vem klienta.

Kodályho metoda: hudebnì-pedagogická metoda, jejímž zakladatelem je maïarský
hudební skladatel a etnomuzikolog Zoltán Kodály.

Komunitní muzikoterapie: jeden z nedávno popsaných zpùsobù práce v muzikote-
rapii, která je zamìøena na vztahy mezi jednotlivými sociokulturními vrstvami
spoleènosti a okolním prostøedím. V této knize takto oznaèujeme také jednu z mu-
zikoterapeutických forem.
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Kontingentní hudba: behaviorální technika, která využívá hudební aktivitu jako
prostøedek pro zpevnìní nebo oslabení urèitého chování na základì pozitivního
nebo negativního podmiòování.

Kontrakt: vzájemný závazek, v muzikoterapii upøesòuje práva a povinnosti terapeuta
i klienta.

Kreativní muzikoterapie: improvizaèní muzikoterapeutický model, také se oznaèuje
jmény svých tvùrcù jako Nordoff-Robbins.

Level princip: vyjadøuje odlišnost mezi charakterem hudby a psychickým stavem
klienta.

Metoda: zvláštní typ hudební zkušenosti používaný pro diagnostiku, intervenci
a evaluaci. V muzikoterapii rozeznáváme ètyøi metody – hudební improvizaci, in-
terpretaci, kompozici a poslech hudby. Každá metoda má množství variací.

Muzikoterapeutická disciplína: organizovaný systém poznatkù o muzikoterapii
skládající se z teorie, praxe a výzkumu.

Muzikoterapeutický model: specifikuje, jak používat jednotlivé muzikoterapeutické
metody pro urèité skupiny klientù. Zahrnuje napø. teoretickou orientaci, indikace,
kontraindikace a urèité procedurální kroky.

Muzikoterapeutická profese: organizovaná skupina lidí, kteøí používají muzikote-
rapii jako systém poznatkù ve svých profesích, tj. kliniètí pracovníci, výzkumníci,
supervizoøi i výcvikoví lektoøi.

Muzikoterapeutický plán: program terapeutické nebo vzdìlávací intervence zamì-
øený na specifické potøeby a schopnosti klientù.

Neexpertní pøístup: postoj terapeuta, pro který je charakteristický otevøený a part-
nerský vztah s klientem.

Orffova muzikoterapie: humanistický muzikoterapeutický model urèený pro dìti
s vývojovým postižením. Vytvoøila jej GertrudeOrff na základì hudebnì-pedago-
gické metody Carla Orffa.

Orffùv instrumentáø: sada rytmických a jednoduchých melodických nástrojù, kterou
pùvodnì sestavil Carl Orff pro potøeby své hudebnì-pedagogické metody. Instru-
mentáø se èasto využívá v muzikoterapii.

Orffùv Schulwerk: hudebnì-pedagogická metoda, jejímž zakladatelem je nìmecký
hudební skladatel Carl Orff.

Ortoagogická muzikoterapie: souhrnné oznaèení pro zpùsoby práce a muzikotera-
peutické modely používané zejména u handicapovaných osob. Svým pojetím je
blízká speciální pedagogice.

Osoby se specifickými/speciálními potøebami: souhrnné oznaèení pro skupinu
osob, které jsou pøedmìtem speciální pedagogiky.
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Paliativní muzikoterapie: souhrnné oznaèení pro rùzné zpùsoby práce využívané
v muzikoterapii u osob v terminálním stadiu onemocnìní.

Paradoxní intence: psychoterapeutická technika, která se používá pøedevším pro
léèbu fobií. Klient je vyzván, aby si pøál paradoxnì právì to, èeho se bojí.

Procedury: organizované sekvence terapeutových operací a interakcí.

Progresivní relaxace: Jacobsonova relaxaèní metoda založená na postupném napí-
nání a uvolòování jednotlivých svalových skupin. V muzikoterapii se, podobnì
jako autogenní trénink, používá v kombinaci s poslechem vhodné hudby.

Projektivní techniky: hudba zde slouží jako prostøedek pro identifikaci pocitù, myšle-
nek, motivací nebo konfliktù klienta. Používají se zejména v psychodynamických
pøístupech.

Pronace: pohyb v loketním kloubu, který pøi horizontálním postavení horní konèeti-
ny umožòuje otoèení dlanì smìrem dolù.

Pøenos: termín psychoanalytické terapie. V muzikoterapii oznaèuje situaci, kdy klient
reaguje na terapeuta nebo na hudbu na základì svých døívìjších zkušeností, které
se promítají do souèasné situace.

Psychoanalytická muzikoterapie: zpùsob terapeutické práce, který používá hudbu
jako doplnìk psychoanalytické terapie. Vychází z teoretického odkazu Sigmunda
Freuda a jeho pokraèovatelù.

Psychodynamická muzikoterapie: souhrnné oznaèení pro muzikoterapeutické
modely, které vycházejí z teoretických koncepcí psychodynamické psychoterapie,
tj. koncepcí S. Freuda, A. Adlera, C. G. Junga, E. H. Eriksona a dalších.

Receptivní muzikoterapie: také nekreativní muzikoterapie; odkazuje k muzikotera-
pii, kdy klient hudbu poslouchá. Tento termín se paralelnì používá pro oznaèení
muzikoterapeutického modelu Christopha Schwabeho.

Øízená imaginace a hudba: muzikoterapeutický model, pro který je charakteristic-
ké, že klient imaginuje pøi poslechu klasické hudby. Jeho zakladatelkou je Helen
Bonny.

Sharing: Verbální reflexe, která se v muzikoterapii èasto využívá po skonèení hu-
dební aktivity nebo na konci muzikoterapeutických setkání.

Solmizace: Oznaèování jednotlivých tónù slabikami. Metoda pìveckého výcviku.

Sublimace: psychologický termín, který oznaèuje jeden z obranných mechanismù.
Nepøíjemné potlaèované emoce jsou prostøednictvím sublimace pøemìnìny do
jiné spoleèensky pøijatelné èinnosti.

Supinace: pohyb v loketním kloubu, který pøi horizontálním postavení horní konèe-
tiny umožòuje otoèení dlanì smìrem vzhùru.

Suzukiho metoda: hudebnì-pedagogická metoda, jejímž zakladatelem je japonský
pedagog Shinichi Suzuki. Je uplatòována již v raném vìku vývoje dítìte.
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Svìtová federace muzikoterapie (World Federation of Music Therapy): nejzná-
mìjší mezinárodní muzikoterapeutická organizace. Byla založena roku 1985.

Systematická desenzibilizace: behaviorální metoda, kterou vytvoøil Josef Wolpe.
Kombinuje imaginaci objektu, který vyvolává úzkost, a relaxaci. Používá se napø.
pøi terapii fobií.

Technika: jednotlivá operace nebo interakce, kterou terapeut použije k dosažení bez-
prostøední reakce klienta nebo ke tvarování jeho hudební zkušenosti.

Terapeutický vztah: vztahmezi klientem a terapeutem, popø. klientem a dalšími kli-
enty nebo podskupinami navzájem.

Tomatisùv poslechový program: model receptivní terapie, který vychází z poznatkù
multidisciplinárního oboru zvaného audiopsychofonologie. Zakladatelem tohoto
modelu je francouzský lékaø Alfred Tomatis.

Vibroakustická terapie: muzikoterapeutický model, který využívá sinusoidálních
nízkofrekvenèních zvukových vln v rozmezí 30–120 Hz v kombinaci s bìžnou
hudbou.

Volná improvizace: improvizaèní muzikoterapeutický model, èasto spojován s hu-
manistickou muzikoterapií. Vytvoøila jej Juliette Alvin v 50. letech 20. století.

Výrazové hudební prostøedky: zahrnují rytmus, melodii a harmonii.

Vývojová muzikoterapie: muzikoterapie s dìtmi zamìøená na pøekonávání potíží,
které brání jejich pøirozenému vývoji.

Warming-up: zahøívací a aktivizaèní cvièení na zaèátku muzikoterapeutické jed-
notky.
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