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Muzikoterapeuté o muzikoterapeutické teorii a praxi
Úvodem představujeme
Vladimír Roubal je mistr varhanní hry. Vnáší hudbou k lidem nový svět. Svět
emočních prožitků, poznání vyšších ideí a sílu k jejich naplnění.
MUDr. Ludmila Čapková pracovala s parkinsoniky, vždy obětavě a velmi úspěšně. To,
co píše, je zkušenost lékaře, který se vydal na cestu muzikoterapie. Jsou to velmi cenná slova.
PhDr. Katarína Grochalová je u nás představitelkou švédské metody muzikoterapie
FMT a její text poukazuje na to, že práce v oblasti muzikoterapie je i radost přinášející.
PhDr. Martina Krušinská, Ph.D. vnáší do muzikoterapie trochu více hudby a jemně
vyjadřuje to, že výchova hudbou se stává oblastí „sui genesis“, a podobně i muzikoterapie.
Mgr. Jana Prokešová je vynalézavá, ukazuje na to, jak je nutné přemýšlet nad každým
dítětem v procesu muzikoterapie zcela specificky. Její cesta směřuje k vlastní metodě.
Bc. Zuzana Maličká je citlivý a talentovaný mladý muzikoterapeut.
Osobně se snažím o pohled syntézy. Hudbu v muzikoterapii musíme nechat působit
nejen dle našich dojmů, musíme ji jak prociťovat, intuitivně nalézat z její invence, tak ale i o
ní přemýšlet a zvažovat, jak vlastnosti konkrétního hudebního proudu budou působit na
psychiku jedince. I když se věnuji jen malé výseči muzikoterapie, elementární edukační
systémové muzikoterapii, bude-li cítit z textu i to, že přesahuje k principům, budu ráda.
Všichni budeme rádi, když Vás z textů cokoli pozitivně osloví a obohatí.
Mgr. Jitka Pejřimovská – Kavanová
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Vladimír Roubal a jeho varhanní hudba
Začnu odjinud. Proč máme, jako Muzikoterapeutický institut, tak zvláštní název
stránek a e – mailovou adresu? Protože jemně vyjadřujeme vztah k umění, které
představuje to umění, které hovoří k srdci. Umění je proto uměním, že v žalu zaznívá
tiše i téma naděje a v radosti o důstojnosti lidského ducha. Tento odkaz zcela naplňuje
žena, zpěvačka, která je označována „božskou.“ Není to proto, že by ona byla bohyní.
Ale je to proto, že ona stahuje do života na zemi skutečnost bytí – pravdu a lásku,
naději a milosrdenství. Je to Montserrat Caballé.
Mistr Vladimír Roubal je takovýmto umělcem za varhanami. Všichni vnímáme,
že je to J. S. Bach dnešních dnů. Proč je jeho hudba tak strhující? Protože hovoří k
nám, k naší lidské skutečnosti, k naší vnitřní bídě a naději. Bída je něžně uchopena a
povznesena k „řešení“, naděje je povznesena do skutečnosti. V hudbě Mistra
vnímáme, že jsme v jiném světě, ve světě skutečném a krásném - a protože krásném,
proto i dobrém. Světem, který jest a bude, jest a přetrvá, protože přetrvá jedině vše to,
co směřuje k životu.
Vřazujeme Mistrovy improvizace. Improvizace v systémové muzikoterapii jsou
tím, i když v elementární formě, čím se v muzikoterapii klient vyjadřuje. Improvizuje
to, co cítí, co prožívá. Tím sám sebe, svůj význam pro druhé, soubytí ve „světě“ a
lidské hodnoty, vnímá plněji.
Skladba „Postludium“ je skladbou vyjadřující trvalost, proplétání hlasů je
uzavřeno hudební formou do stability. Hudba Mistra ve „Varhanní improvizaci“ nás
pozvolna pozvedá z nicotnosti k velkoleposti. Je nutné občas si uvědomit a prožít, že
každé „já“ má význam, protože je jsoucí, a protože spoluutváří „bytování“ zde na
Zemi. Trvalost je hodnotou, která život činí věčným.
Hudba Mistra vyjadřuje daleko více, než se snažíme vyjádřit slovy. Jeho hudbu
najdete v přílohách. Ale doporučujeme si poslechnout tuto hudbu, jak a kdy je vám
milé.
Jitka Pejřimovská – Kavanová
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Muzikoterapeutická změna

Glosy k tématům:
Systémová muzikoterapie,
muzikoterapeutická změna jako dynamicko - strukturální proces
a edukační systémová muzikoterapie

Jitka Pejřimovská
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Abstrakt:
Text v základních konturách přibližuje

principy systémové muzikoterapie a její

edukační muzikoterapeutické uplatnění. Poukazuje se na principy zvědomění nesené prací
s hudbou a na strukturální proces muzikoterapeutické změny (v širším slova smyslu), která
představuje tzv. autentický hudební projev (prožitek), muzikoterapeutickou změnu (v užším
slova smyslu), hudební ukotvení s interiorizací a generalizaci na mimohudební chování. Text
má sloužit muzikoterapeutům a studentům humanitních oborů, včetně oborů hudebních,
zvláště hudební pedagogiky, aby získali vhled k principům systémové muzikoterapie
a neobávali se ke studiu muzikoterapie přistoupit. Je nutné ale říci, že sebevyjadřovat se
hudbou, nese v sobě poněkud jinou potenci a prožitkovou kvalitu, než hrát a zpívat hudbu
primárně pro hudbu samu. Muzikoterapie by měla být bezpečná, měla by být zákonitým
procesem a mělo by k ní vést studium, praxe a supervize.

Úvod
Systémová muzikoterapie (dále jen SMT) vznikala od 80. let 20. století na Dětské
psychiatrické klinice v Praze Motole, kde jsem měla možnost pracovat s nejzávažnějšími
psychickými a behaviorálními poruchami dětí. Byla jsem tím obdarována zkušeností, co
hudba vše zrcadlí, v procesu sebevyjádření se jedince. Současně jsem se na výše uvedené
klinice seznámila s prací muzikoterapeutické školy Nordoff – Robbinse a se systémovou
teorií. Systémové muzikoterapii byly věnovány i Dimenze muzikoterapie1. Původně byly
zpracovány jako úvahy. Před vydáním jsme spolupracovaly s Jaroslavou G. Zeleiovou. Po
vydání jdeme každá vlastní teoretickou a realizační cestou a doufám, že bude tak svět
muzikoterapie o to pestřejší.
Velmi děkuji Janu Špitzovi, Evě Malé, Lee Brodové, Vlastimilovi Valáškovi a Ivu
Pacltovi za podnětné prostředí, které dalo vyrůst systémové muzikoterapii. Děkuji
současnému mému pracovišti, Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky na Technické
universitě v Liberci, především Iloně Pešatové, která napomohla tomu, aby se s významem
hudby ve výchově dětí více seznámili studenti. V duchu děkuji klientům, kteří mi dali
možnost se učit ze skutečnosti.
1 PEJŘIMOVSKÁ, J., ZELEIOVÁ, G. J.: Dimenzie muzikoterapie, Trnava, Pedagogická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave 2011, 220 s. ISBN: 978-80-8082-331-3
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Integrativní pohled na muzikoterapii
Moderní muzikoterapie představuje obor utvořený z více přístupů, které jsou zaměřeny
na potřeby klientů. Svorníkem muzikoterapie (dále jen MT) jako oboru, je vliv hudby na
tělesné funkce a psychiku jedince. Nejobecněji můžeme MT definovat: „Muzikoterapie je
svébytným oborem, kde se cíleně užívá zvuku, hudby a specifického terapeutického vztahu
k léčbě a k podpoře osobnostního vývoje a rozvoje jedince.“ Takovéto nejobecnější definování
muzikoterapie má integrativní povahu a je v souladu s definováním zdraví světovou
organizací WHO.2 Definice WHO ve své definici počítá s potencí zdraví a vyjadřuje jeho
nejvyšší stupeň. Zdraví je WHO definováno holisticky s trandisciplinárním přesahem.
Definice směřuje k ideálnímu stavu, který jako jedinci nenaplňujeme, ale za přiblížení
k ideálnímu stavu můžeme považovat optimalizaci a adaptaci. Muzikoterapie ve svých
mnohých konkrétních přístupech představuje jak léčbu, tak edukaci. Její široká škála užití
v praxi znamená, že prostupuje různými resorty, což může být poněkud brzdou v chápání
jejího integrativního rámce. Obecně definujeme rozdělení MT takto: „Muzikoterapie se dělí
na přístupy, které plní funkci psychogenního terapeutika, terapeutika somatických
onemocnění, v tzv. klinické větvi, a ve větvi edukační si klade za cíl podporovat osobnostní
vývoj (u dětí) a rozvoj (u dospělých)“. (V ČR se nalézáme v situaci, kdy zatím není
definována legislativou psychoterapie, proto je užit pojem psychogenní terapeutikum.) Toto
větvení platí i pro systémovou muzikoterapii (dále jen SMT). Rozlišuje práci s jedinci
s příznaky psychických a behaviorálních poruch, kde pracuje ve smyslu psychoterapie,
2 KERNOVÁ, V.: Co je podpora a ochrana zdraví Zásadní dokumenty WHO, EU, MZ, v oblasti podpory
zdraví, 1. přednáška, [online] Praha, Stání zdravotní ústav 2006, s. 2, 4 - , [cit. 2015-03-02], dostupné na:
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/podpora_20zdravi.pdf
Světová zdravotnická organizace definuje pojem zdraví jako stav plného fyzického, duševního a sociálního
zdraví a nikoliv pouze jako nepřítomnost nemoci nebo tělesné churavosti.
- Podpora zdraví je definována jako proces usnadňující jedincům zvýšit kontrolu nad determinantami svého
zdraví, a tak zlepšovat svůj zdravotní stav (Ottawská charta, 1986, Glosář podpory zdraví, WHO,1998).
- V roce 1991 byl přijat regionální akční plán a v roce 1999 byla publikována inovovaná verze této strategie
zvaná „Zdraví pro všechny v 21. století“ (Health for All in the 21st Century, zkráceně HFA 21), … V tomto
dokumentu je původní, od roku 1946 nezměněná definice zdraví WHO dále doplněna a rozvedena, ... že však
toto vymezení je příliš obecné a neumožňuje objektivní měření zdraví, uvádí tento dokument pro "praktické
účely" operacionalizovanou verzi užšího vymezení zdraví jako "snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení
v důsledku zjistitelných nemocí nebo poruch, a nárůst pociťované úrovně zdraví" (WHO, 2001).
V anglickém originále je tato druhá, praktičtěji orientovaná definice zdraví formulována takto: "The
reduction in mortality, morbidity and disability due to detectable disease or disorder, and an increase in the
perceived level of health" (WHO, 1999).
- Kromě toho uvádějí programové dokumenty HFA 21 také vymezení tzv. "zdravotního potenciálu" ("health
potential"), který je zde pojímán jako "nejvyšší stupeň zdraví, kterého může jednotlivec dosáhnout. Zdravotní
potenciál je určován možností starat se o sebe a o druhé, schopností samostatně se rozhodovat a řídit svůj
život a tím, že se společnost, ve které člověk žije, stará o to, aby vytvořila podmínky, které jejím členům
umožní dosáhnout zdraví" (WHO, 2001)
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somatických nemocí, kde podporuje fyziologické funkce, a práci s jedinci ve smyslu
edukace, vývoje osobnosti dítěte a rozvoje osobnosti dospělého. Zastává zde úlohu nejen
edukační, ale i prevence, psychohygieny a sanace tzv. normativních vývojových krizí.3
Větvení muzikoterapie přibližuje grafické znázornění, viz níže.
I u jedinců „zdravých“ se vyskytují potíže a kolize, které se mohou podobat až
příznakům psychických a bahaviorálních poruch, ale odlišují se spouštěčem, tedy způsobem
vzniku, hloubkou, průběhem a trváním. U jedinců „v psychosociální normě“, intaktní
populace, je potence a trend ke zdraví mocnější. Sanace potíží a kolizí se zde může více opřít
o trend ke zdraví. V těchto případech se nejedná o práci s medicínsky chápanými symptomy.
Intrapersonální dynamika tam, kde spontánně jedinec směřuje mocněji ke zdraví, je odlišná
od spontaneity a intrapersonální dynamiky, kde je směřování ke zdraví vážněji narušeno
poruchou či nemocí.
V případě vážnějšího narušení pracuje SMT cíleně s „fokusem“ - se symptomy, a to ve
větvi klinické – psychoterapeutické a somatické. V těchto případech je ale třeba, aby
muzikoterapeut byl vzdělán v oblasti psychologie a měl podrobný vhled do pozměněné
intrapsychické dynamiky, nebo aby měl vhled k příčinám a průběhu somatické nemoci.
V edukační větvi u dětí intaktní populace, kde se jedná o podporu osobnostního vývoje dětí, je
pedagog kompetentním „edukátorem“. Je třeba, aby rozšířil své poznání a dovednosti v
muzikoterapeutickém vzdělávacím programu systémové muzikoterapie. (Legislativně ale
zatím „muzikoterapeut“ jako povolání není ukotveno.)
Edukační muzikoterapeut musí mít takové vzdělání, aby u vývojové intrapersonální
a interpersonální dynamiky dítěte dokázal rozpoznat momenty nutné edukační podpory, a tyto
momenty dokázal realizovat pomocí práce se zvukem, hudbou a chápajícím vztahem.
Muzikoterapie je novou komplexitou, jak teoretickou, tak na úrovni svého působení
v muzikoterapeutické realitě.
Diference mezi větví psychoterapeutickou a edukační (v systémové muzikoterapii)
spočívá i v práci s „fokusem“ potíží. Případné narušení intra- či inter-personální dynamiky,
3 Z hlediska integrativního rámce je možné muzikoterapii definovat jako jev, kdy hudba, zvuk a vztahovost
v muzikoterapeutickém procesu optimalizují funkce organismu a psychiky. Zvyšují součinnost autonomních
funkcí organismu a funkcí vědomí, díky tomu, že zvuk a hudba jsou neverbálním mediem. Evokuje se
kooperace subkortikálních a kortikálních funkcí mozku, levo – pravé hemisféry, optimalizuje se humorální,
hormonální a imunitní reaktibilita a zvědomňují se prožitkové obsahy tak, aby se na úrovni psychického
osobnostního prožívání propojovaly významy do souvislostí a spoluvytvářely narativní povahu lidského
životního příběhu.
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které hypoteticky nazýváme „fokusem“, se samozřejmě může objevit i ve vývoji dítěte
intaktní populace, ale podporou trendu ke „zdraví“, podporou uskutečnění osobnostní
potence, se „fokus odplavuje“.
Obrázek znázorňující transdisciplinární povahu muzikoterapie s naznačením
integrativního rámce i diferencí jednotlivých muzikoterapeutických strategií.

Muzikoterapie a osobnost
SMT v edukační větvi pracuje se zvukem a s hudbou, a to při mírném akcentu na
sebevyjádření. Sebevyjádření se v hudebních kreacích, improvizacích klienta, se proměňuje
skrze práci s hudbou v sebepochopení, sebeaktualizaci a sebeuskutečnění, které ústí do sebeuplatnění se člověka. Bezprostřední vnímání toho, co jedinec prožívá, se pomocí práce s
hudbou stává sytější, navozuje poznání vhledem, a jedinec se tak plněji a funkčně včleňuje do
„soubytí“ světa. Zvuk a hudba zrcadlí niterné prožívání a stávají se současně modulátorem
intrapersonální dynamiky. Hudba vždy zrcadlí dění blízké osobnostnímu jádru, vždy
reprezentuje povahu jáství a současně niterné prožívání optimalizuje.
10

V práci se zvukem, hudbou a specifickou vztahovostí se v edukační systémové
muzikoterapii (dále ESMT) pracuje v tzv. muzikoterapeutickém procesu, který se člení na
jednotlivé vlny muzikoterapeutické změny (v širším slova smyslu). Muzikoterapeutická
změna znamená osobnostní změnu, optimalizující posun osobnostních vlastností uskutečněný
skrze hudební prožitky. Spočívá v navození nové obohacující zkušenosti a v ustálení a
vyváženosti žádoucích povahových vlastností. Muzikoterapeutická změna se nazývá proto
muzikoterapeutickou, že se osobnostní změny dosahuje především hudebními prostředky. Aby
se žádoucí změny dosáhlo, musí se v subjektivitě jedince nejdříve navodit kvalitativně nová,
autentická osobní emoční zkušenost. Pro hudební podobu této autentické zkušenosti se užívá
termín (tzv.) autentický hudební projev, který je jádrem osobnostní změny, a tedy jádrem
muzikoterapeutické změny. Nová zkušenost, aby se postupně stala ustáleným způsobem
hodnocení, reagování a chování člověka, musí být dále ukotvena. I ukotvení nové zkušenosti
se děje v systémové muzikoterapii s významným podílem práce se zvukem a hudbou.
Vznik a ukotvení nové zkušenosti závisí na naplnění jedné podmínky -

aby se

prožitková změna navodila a stala se habituální, trvaleji přítomným modelem v prožívání,
hodnocení a chování dítěte, musí v sobě nést předzvědění pozitivní finality, kterou hudba
sama vnáší svou organizovaností (uspořádaností), viz níže.
Hudba pro edukaci dětí je proto tak nedocenitelná, protože v sobě nese jak trend ke
změně - restrukturalizaci stávajících již nevyhovujících struktur – emočních prožitkových
modelů, kterými dítě vyhodnocuje sebe a svět, tak i trend k jejich novému ustálení, kde se
zhodnocuje a ukotvuje nová obohacující zkušenost. Aby tyto dva protichůdné trendy, proměna
a ustálení, působily funkčně, jsou vyvažovány a kontrolovány složitou zpětnovazebností.
Znamená to, že v hudbě se motivy reprezentující prožitky odstředivosti a emočního napětí
(signál poukazující na potřebu nalezení nové strukturace) dále hudebně rozvíjejí do prožitků
emočního uspokojení a naplnění (do nové ujišťující strukturace). Jsou to metro – rytmická
uspořádání, tíhnutí k tonalitě, zvukově barevná kultivovanost i propracování jednotlivých
hudebních frází. Hudba je uspořádávána a organizovaná. Její organizace znamená
hierarchizaci hudby v čase (horizontále) a současně i v jejím souznění (vertikále).
Dizonantnost, drsnost znějících intervalů se proměňuje v libozvučnost, oscilace (odstředivost)
se proměňuje v centraci (dostředivost), směřující k tonalitě. Touto hudební organizací se
uskutečňuje střídání psychických prožitků napětí a uspokojení. Hudební proud změn a
proměn je zarámován do hudebního plánu, který současně garantuje prožitkovou pozitivní
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finalitu. SMT zde hovoří o trialogové povaze hudby, kdy „třetí instance“ v hudbě, hudební
invence z metaúrovně hudby, uspořádává protikladné motivy proudu hudebního celku do
uspokojivé finality.
Edukační systémová muzikoterapie mírně akcentuje sebe - vyjádření dětí hudbou. Děti
své autentické prožitky vyjadřují hudebně, a pokud hudební podoby těchto vyjádření zpětně
muzikoterapeut ovlivní, optimalizuje organizací hudby dětské prožívání a navozuje až novou
emoční zkušenost. Tento proces je autentickým hudebním projevem (dále jen AHP). AHP
evokuje a zpředmětňuje emočně „vrcholný prožitek“ dítěte a současně jej optimalizuje vlivem
trialogové povahy hudby. Optimalizaci prožitku podporuje muzikoterapeut ve spoluhře s
dítětem. Poněkud jiný způsob práce s AHP se odehrává v psychoterapeutickém konceptu
SMT a v edukačním, kde je výhodné pracovat ne přímo s prožitky dětí z jejich života, ale s
jejich prožitkovostí zarámované do rolí a scén vhodných dětských příběhů, především
pohádek. V edukační systémové muzikoterapii se používá dramatizací, pohybu, malby, práce
s dalšími materiály, textem, apod. Muzikoterapeut podporuje hudební projev dětí, spoluhraje
s nimi, zkvalitňuje jejich vyjádření, resp. činí hudebně zřetelnější hudební jádro v hudebních
elementárních improvizacích dětí.
Je patrné, že pro systémovou muzikoterapii je významná práce s prožitkem, zvukem a
hudbou. Proto se v následujícím textu budeme věnovat tomu, jak rozpoznat prožívání, dále je
objasněn význam fází muzikoterapeutické změny, a poté se zmíníme o konkrétních postupech.

Otázky kolem prožívání, zpředmětnění v hudbě a diagnostiky
Co je prožívání? SMT prožívání vnímá jako prvou, bazální funkci psychiky, kde se
provazují a hierarchizují emoční zážitky, snažení i poznávání, rozhodování ke konání a
procesy sebehodnocení.4 Prožitkovost se děje v šíři od nevědomí k vědomí. Z prožívání se
vynořuje i poznání, rozhodování se ke konání a sebehodnocení. Zvuk a hudbu charakterizuje
SMT jako medium, které prožívání evokuje, diferencuje jej a moduluje jej. Hudba podle SMT
evokuje a ovlivňuje veskrze prožívání - jak snahovost, tak emoční zážitky, emoční zkušenost,
a tím hodnotící modely a strategie, i poznávání a vhled. Evokuje a ovlivňuje součinnost
subkortikálních a kortikálních funkcí, funkcí autonomních i vědomých a zvyšuje uvědomění

4 NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995. 397 s. ISBN 80828525574X
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(tzv. zvědomění v hlubinném slova smyslu).5 Neuvědomělé prožívání činí vědomým, a
vědomé prožívání uspořádává do souvislostí.
Ale vraťme se zpět – jak rozpoznat prožívání u druhého člověka, navíc u dítěte, které
neverbalizuje slovní sebereflexí tak, jako dospělý, kde již je zapojeno abstraktní myšlení? Na
prožívání druhých se usuzuje. U dětí je usuzování na jejich vnitřní život o to obtížnější,
protože děti samy nevyjádří složitost toho, co prožívají, verbalizací. Dítě ale to, co prožívá
vyjadřuje a i zviditelňuje svým chováním a „děláním“, a to i „děláním a děláním výtvoru“ v
hudbě. Účastní se jeho emocionalita a snahovost. Řešení tíživých situací pro dítě nespočívá v
nalezení logických řešení, ale v emocionalitě, v nalezení emoční úlevy.

Hudba proto je

mediem, skrze které dítě velmi senzitivně vyjadřuje to, co prožívá a současně mu hudba
napomáhá nalézt adekvátní proměny mezi emočním napětím a emoční úlevou. I předškolní a
školní dítě již niterně své bytí prožívá natolik, že si utváří výklad světa a význam sebe sama
v něm, v podobě emočních prožitkových modelů. „Výklad“ významu sebe ve světě je utvářen
emočními prožitkovými modely, emočními programy. Emoční prožitkové programy jsou z
části neuvědomované, zčásti uvědomované, ve vědomí evidované, ale bez souvislostí.
Takovýto druh prožívání neposkytuje „vrozumění do toho, co prožívám“. Jeho zkvalitnění
znamená takové emoční prožívání, které představuje pro dítě již i souvislost - „výklad“ jeho
významu pro svět a „výklad a předpoklad“ reagování světa na něj. Prožívání souvislostí
umožňuje dítěti chápat vztah „já“ a svět“,

s převahou životních pozitiv nad negativy.

Můžeme říci, že zdraví spočívá v prožívání a hodnocení své situace, kde se anticipuje
pozitivní emoční vyústění. Marie Montessoriová 6 hovoří o kontemplaci dítěte v období, kdy
dítě abstraktně ještě nemyslí. Skutečně, dítě zkušenostně a emočně poznává svět a samo se
uskutečňuje daleko dříve, než dosáhne abstraktního myšlení. Dítě se utváří jako osobnost již v
době předškolního a školního věku, a navíc, v tomto věku

je výchovně plastické a

ovlivnitelné. Vzhledem k tomu, že neumí verbalizovat, je edukační práce se zvukem a
hudbou ideálním nástrojem edukace.
Shrneme: nemáme přímé nazírání na to, co se děje uvnitř, v jádru osobnosti dítěte.
Pouze usuzujeme na to, co dítě prožívá a jak se utváří jeho osobnost. Tvoříme si hypotézy a
konstrukty o mentálním stavu dítěte. Častou chybou rodiče je ta chyba, kdy rodič
předpokládá, že dítě může reagovat na jeho verbálně sdělované „životní rady“. Ne, dítě vnímá
5 PONĚŠICKÝ, J.: Úvod do moderní psychoanalýzy. Praha:2003, 195s. ISBN 80-7254-426-8
6 KRUŠINSKÁ, M. Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej. Ružomberok: Katolícka univerzita
v Ružomberku, Padagogická fakulta, 2009. 116 s. ISBN 978808084427
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prožitkově, emočně a „řešení pro něj není v logickém objasnění“, ale řešení přináší prožitek
emoční úlevy.
Exemplifikace:
Maminka přichází v předškolním věku s chlapcem, který nechce být ve školce, kde je v dětském
kolektivu málo dětí a kde je vnímající, empatická „paní učitelka“. Chlapec opakovaně celé dvě
hodiny, kdy má pobývat ve školce, propláče vehementním a usedavým pláčem. Maminka i otec se
snaží dítěti osvětlit význam školky i školy. Naučili jej rozpoznávat na hodinách čas, kdy je maminka
mimo školku a kdy se pro něj vrátí. Maminka se vrací zcela přesně a již na dítě čeká. Přesto se musí
zkracovat doba pobytu dítěte ve školce. Paní učitelka se stavuje v bytě rodiny a přátelsky hovoří s
maminkou i dítětem. Ale přesto usedavý pláč chlapce se stále objevuje, a to již ráno, ještě doma v
bytě. Chlapec se i brachiálně rodičům brání a nechce odejít z bytu. Vyslovuje nenávistná slova vůči
mamince, vůči sobě, dostává se do emočních raptů. Na dotazy, proč nechce do školky říká: „Bojím
se“. Hoch neumí ale říci čeho se bojí, pouze ví, že se „bojí“. Pokud do školky odejde, je celý den pak
poznamenán mírnými nevolnostmi a únavou chlapce. Chlapec má nastoupit za čtyři měsíce do školy.
Nemá sourozence, je šikovný, ve hře vynalézavý, nápaditý a samostatný. Maminka, je pečující, rodinné
prostředí je klidné. Matka se ale rozpomíná, že chlapce našla usedavě plačícího, například, když v
době, kdy dítě doma spalo po obědě, odešla „na skok z bytu“, nebo, když se chlapci okamžitě
neozvala, po jeho probuzení.
Ve spoluhře chlapce s muzikoterapeutem reaguje chlapec pozitivně tam, kde muzikoterapeut
reaguje na hudební motivy dítěte, ve své hře, empaticky. Jakousi „vnímající dohrou motivu dítěte“.
Pokud muzikoterapeut uplatní ve své hře hudební motiv jiného významu, dítě zastavuje spoluhru.
Chlapec říká: „Tak nehraj, to předtím, to bylo hezčí.“ Dítě vývojově potřebuje více „ujištění“, že je
mu „nasloucháno“, a že druhý dokáže sdílet a porozumět jeho prožívání, jeho emočním potřebám.
Efekt neměla slova, ale přímý hudebně - emoční prožitek. Je zřejmé, že byla u chlapce v práci s
hudbou dosycována potřeba emoční zkušenosti, že mu „blízký dospělý umí emočně porozumět.“ Je zde
zřetelná paralela s emočními nároky attachmentových vztahů. U tohoto chlapce byla rozpoznána
potřeba zkušenosti, která by posílila vědomí jeho lidské ceny zájmem druhého o jeho niternost. Rodič
emočním sdílením buduje/nebuduje své dítě. Toto sdílení je u maminek reprezentováno v raném věku
„maminkovštinou“, u tatínků i naslouchajícím mlčením. Hudební aktivity tyto emoční potřeby dítěte
naplňují a sytí. Hudba má totiž personální charakter.

Hudba, resp. hudební elementární improvizace dítěte, kde dítě zpředmětňuje své
prožívání a muzikoterapeut na ně reaguje, senzitivně zrcadlí prožívání dítěte - má významný
diagnostický rozměr. Diagnostická fáze se průběžně v muzikoterapeutickém procesu prolíná
s terapeutickými zásahy. Proto musíme být, jako muzikoterapeuté, vybaveni teoreticky a mít
i praktickou zkušenost, mít i vlastní sebe – zkušenost i podporu zkušenějšího muzikoterapeuta
v supervizích. Hudba velmi niterně a senzitivně zpředmětňuje prožívání dítěte, jeho emoční
prožitkový model, který pro dítě je „výkladem světa“, včetně otazníků přítomných v tomto
výkladu.
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Muzikoterapeutická diagnostika a terapie
Význam obohacení diagnostiky hudebním projevem dítěte přiblížíme uvedením další
exemplifikace, která osvětlí význam nejen schopnosti emočně vnímat dítě ze strany rodiče,
ale i touhu dítěte „být oceněno.“
Exemplifikace
Chlapec (8letý), pozorujeme, je ve škole tichý, zakřiknutý, nenavazuje vztahy s ostatními dětmi.
Řekli bychom – je introvertní, astenický, ale jak jej oslovit? Dítě, když s muzikoterapeutem hraje,
jasně vyjadřuje, se zaujetím a s „hustotou prožitku“ v autentickém hudebním projevu (prožitku)
smutek, emoční, snad sociální „bolest“. Spoluhra s muzikoterapeutem ale představuje personální
sdílení, které posiluje prožitky osobní ceny dítěte. Skrze sdílení se chlapec otevírá spontaneitě. Hraje
již dialogově, objevují se témata rytmická, afektivní a heroická. Chlapec se stává sebevědomější,
nastala změna – muzikoterapeutická i osobnostní. Ve třídě hraje na hudební nástroje a nachází si tak
kamarády, spoluhráče, s kterými se přátelí. Vyniká i v přírodovědných znalostech. Stává se tím, kdo
umí ostatní děti zaujmout. Získává jejich „ocenění“. Je sociálně nápaditý, iniciativní. Jeho původní
sociální „zakřiknutost“ se sdílením a oceněním muzikoterapeuta, autority a poté ostatních dětí,
rozplynula.

V muzikoterapeutické diagnostice muzikoterapeut hypotetický staví obraz o utvářející
se osobnosti dítěte pozorováním a pomocí rozhovoru. Osvětluje principy dětského
osobnostního reagování, které napomáhají k vyslovení orientačního výkladu pochopených
osobnostních reakcí a charakteristik dítěte. Předpokládáme i jak dítě bude různé situace
prožívat a jak na ně bude reagovat a zvažujeme, jaké výchovné podpory by napomohly
vyváženému osobnostnímu vývoji. Utvářející se osobnost dítěte je existující entitou, nám
přímo nedosažitelnou. Přesto ale utvářející se osobnost dítěte je modulátorem jak prožívání
tak chování dítěte. Usuzujeme tedy nejdříve, v edukační systémové muzikoterapii, na povahu
utvářející se osobnosti dítěte - v mimohudební diagnostice. Ta se doplňuje diagnostikou
hudební, která senzitivně vnáší další vhled a souvislosti do prožívání dětí. SMT užívá
muzikoterapeutickou diagnostiku, která je mimohudební a hudební. Hudební diagnostika
zpravidla upřesňuje diagnostiku mimohudební, je velmi citlivá a reprezentuje psychickou
dynamiku dříve, než se prezentuje v jiných projevech dítěte.
Mimohudební diagnostika je usnadněna tím, že edukační muzikoterapeut si volí
(k mimohudební diagnostice) jeden z osvědčených posuzovacích systémů vlastností dítěte.
Vhodné jsou například systémy H. J. Eysencka, R. Miskiminse, R. Beaverse, O. Mikšíka a
S. Rosenzweiga. Tyto systémy poskytují ucelený pohled na škálu vlastností dítěte a edukační
muzikoterapeut pak orientačně jimi vyhodnocuje a sice pomocí rychlé sreeningové metody.
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Může si pro své potřeby utvořit i sémantický diferenciál.

(Zde je třeba zácviku

v muzikoterapeutických vzdělávacích programech.)
Hudební diagnostika se zajímá o psychické významy, které hudba zrcadlí. Orientačně se
zhodnocují v subsystémech – bio – psycho – soci – spirituálním a zpracováním odstředivosti a
dostředivosti psychického napětí a emočního uspokojení či naplnění.

N tyto kvality se

usuzuje pomocí hudebních kvalit, především skrze hudební oscilaci a centraci. U některých
hudebních

kreací

dětí,

elementárních

improvizací,

a to

nejčastěji

ve

spoluhře

s muzikoterapeutem, se i u dětí mohou objevovat hudebních kreace, které můžeme hodnotit
jako komplexnější hudební projevy, které vykazují až znaky hudebního myšlení. Hudební
kreace dětí reprezentují „emoční sytost, hustotu a vrcholný prožitek“, které buď vykazují
potřebu se dále hudebně rozvíjet nebo znamenají emoční uspokojení, naplnění a spočinutí.
Tyto střídající se procesy v proudu hudby tvoří základ tzv. muzikoterapeutické změny.
Hudební zkušenost pro děti

znamená fascinaci a až katarzi, poznání vhledem, které

optimalizuje osobnostní vývoj. Zde je třeba opět souhlasit s kontemplací dětí, o které hovoří
Marie Montessoriová.7
ESM se odlišuje od hudební výchovy tím, že se více noří do prožívání a poznávání.
Kromě metod pozorování a rozhovoru používá, jak bylo výše uvedeno,

i klasifikací

hudebních kreací. Tím vlastně pomocí hudby „měří“, diagnostikuje prožívání a nastavenost
dítěte k reagování. SMT se tak stává zákonitou a kontrolovatelnou metodou. Své postupy
popisuje a zpřístupňuje tak, aby byly opakovatelné různými muzikoterapeuty, což vnímá jako
operacionalizaci postupů. Intuice muzikoterapeuta je využita, především v oblasti invence
hudby, ale je jištěna diagnostickým zvažováním, zvažováním volby terapie a dále racionální
kontrolou průběhu procesu muzikoterapeutické změny. Muzikoterapeutická změna znamená
rozvoj osobnostní potence dítěte. Muzikoterapeut proto nesmí strhávat dítě, k hudební vlastní
kreativnosti, ale jemně rozpoznává a podporuje významy vlastní hudební kreace dítěte,
v které je obsažena dětská identita. Dalším poznatkem SMT je, že i když se muzikoterapie
cíleně vztahuje k sanaci či terapii parciálních funkcí (např. ADD, ADHD, rozvoje kognice...),
vždy oslovuje celou osobnost klienta. Proto je třeba, aby byl muzikoterapeut vybaven
poznatkově i zkušenostně o významu a podobách osobnostní dynamiky a osobnostního

7 KRUŠINSKÁ, M. Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej: Podnety pre teóriu a prax hudobnej
výchovy v alternatívnych a inovatívnych modeloch škôl na Slovensku. Ružomberok, PF KU 2009 118 s.
ISBN 978-80-8084-427-1
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vývoje.8 Ale i opačně, práce se zhudebněním pohádky, práce zasahující emočně osobnost
dítěte,

optimalizuje i parciální funkce dítěte - jeho schopnost vnímání, soustředění,

pozornosti, senzomotorické koordinace. Práce s niternými osobnostními prožitky optimalizuje
i výkony dítěte v jeho školní práci, při čtení, psaní a počítání.

Hudba - posloupnost změn v čase a systémová teorie
Hudba je zajímavá mimo jiné tím, že v jejím toku v čase, se odvíjí její význam. Člověk
je vystaven dynamicko - strukturující prožitkové změně – v podobě hudebních proměn
hudebního proudu v čase, v kterém se realizuje hudební celek (hudební kreace či hudební
skladby). Hudební celek není zřejmý, co do svého významu, v jednom okamžiku. Hudba se
nenazírá jako statické vizuálně vnímané umění vnímané téměř v jednom momentu, ale
„vydává

člověka (i posluchače, nebo tvůrce) významové proměnlivosti v čase –

posloupnosti“. Změna má v hudbě tím, že není „vyjevena v jednom okamžiku“, zvláštní
psychický vliv

a silný, specifický charakter působení. Člověk je změně více „vydán“.

Hudební motivy a témata se střídají a dokonce se proměňují i nejen v postupném toku
proměn, ale i náhle, ve zlomech, jakýchsi až významových zvratech. Jak je to možné? Jak se
pak hudba jedné skladby rozpoznává, jako organický celek a netříští se na části? Je to možné
proto, že změny v hudbě se odvíjejí v určitém řádu hudebního myšlení. Změny hudebních
témat při tvorbě hudby se dějí tak, že i hudební skladatel „nezná“ další pokračování hudby
jinak, než v plynutí času. Teprve v plynutí času nalézá, je obohacen inspirací, pokračující
proud hudby. Hovoří se o „polibcích múzy“, které hudební tvůrce chápe, jako „vlité poznání“,
„aha“ zážitek. Tyto polibky múzy znamenají dotek se skutečností, s invencí hudby z její
metaúrovně, odkud se čerpá potence k hudební změně. Změny v hudebních tématech
znamenají dotek s hudební invencí, ta teprve „určí“ jaká změna nenaruší komplexitu celku
hudební skladby. Komplexita hudby znamená dynamiku, která vytváří vrstvení, hudební
strukturaci, jak horizontální, tak vertikální - časovou. Hudba tak nabízí celou sumu hudebně –
tématických a prožitkových strukturací a jejich změn a proměn. Komplexita hudby je velmi
složitá a hudební psychologové a muzikologové rozpoznávají v té které hudební skladbě
převažující indikátory proměn hudebního proudu. Ale jak je možné, že její proměny v čase,
a to i radikální tématické změny, poskytují člověku prožitky celistvosti, bezpečí a jistoty?
8 Se studenty, jsme pracovali se symptomy z oblasti motoriky a lokomoce u Parkinsoniků, zcela ale zřetelně se
projevil vliv zájmu o osobní prožívání denního života Parkinsoniků, než se zapojili do práce na hudebních
aktivitách směřujících bylo třeba pracovat nejdříve s jejich osobností.
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Hudební skladba, i hudební dětská kreace směřuje vždy, v posledku, k citovému uspokojení či
naplnění. Hudba disponuje plně funkční sebe – organizací a uspořádaností, která poskytuje
sytící psychické prožitky jistoty. SMT se s tímto faktem seznámila u jedinců s velmi vážnými
psychickými poruchami, kde vždy i u nejzávažnějších poruch tam, kde pacient byl ochoten
být hudebně aktivní, se projevil trend k hudební uspořádanosti společně s úzdravou. SMT
proto velmi zdůrazňuje hudební uspořádanost, estetickou uspořádanost hudby a estetickou
nosnost hudby. SMT hudební organizaci (uspořádanost) osvětluje pomocí systémové teorie,
kterou integrovala. Trend k hudebnímu uspořádání: metro – rytmickému, melodicko
(harmonicko) tonálního ukotvení a trend k hudebně stavební ucelenosti a sonoristice, je
naplněn součinností principů přesahu, strukturace a vyvažující tzv. negativní zpětnovazebnosti
otevřeného systému.
SMT považuje jak člověka, tak hudbu za otevřený systém, který je „uspořádaný“
a kooperuje pomocí vztahové sítě, jak uvnitř sebe sama, tak vně sebe. Části systému jsou
obohaceny vlastnostmi celku a celek „ví o části“. Uvnitř systému kooperují bio – psycho –
socio – spirituální subsystém. Funkčnost systému znamená zvláštní proces dynamiky
a strukturace, který je vyjadřován sumou změn v čase: neustálou strukturací a restrukturací
směrem k nové strukturaci. Aby restrukturace, nalézaní nové strukturace, byla funkční
a neštěpila otevřený systém, musí být odchylka, kterou je restrukturace zahájena,
kontrolována. Restrukturace znamená změnu, kde zachování celistvosti systému zabezpečuje
tzv. negativní zpětnovazebnost. Pokud je ale tlak na změnu tak velký, že jej systém nedokáže
absorbovat v restrukturalizaci, štěpí se. Systém, pomocí vztahové sítě a subsystémů, vyvažuje
trend ke strukturaci a stabilitě oproti trendu transcendování sebe sama právě silou negativní
zpětnovazebnosti. Součinnost těchto trendů ústí do ideální uspořádanosti otevřeného systému
a do jeho ideální funkce. Narušení funkční flexibility vyvolá dysfunkci systému. Pokud tlak
na změnu (vznik odchylky) přetíží funkci systému se restrukturalizovat, potřebná změna
není již zpracovatelná procesem strukturací a restrukturalizací, systém se štěpí a zaniká.
Většinou zaniká otevřený systém určité komplexity, který se štěpí na méně komplexní
systémy, části. Pomocí systémové teorie lze vyjádřit jak procesy buňky, tak procesy osobnosti
a rodiny, i států. (Například tlak na Římskou říši Vandaly a jinými kmeny, byl provázen
vznikem organizací menších obcí tvořených tamními obyvateli.)

Narušení funkčnosti

a štěpení systému znamená vznik jak psychických kolizí, nejistot, tak vznik psychických
poruch, somatických nemocí, nebo i společenské destabilizace. Systémová teorie nalézá
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shodné principy u systémů různé komplexity a povahy. Otevřeným systémem může být jak
člověk, tak společnost nebo buňka. V SMT je změna ohraničena, člověk je ukotven ve svém
lidství a hudba vykazuje tíhnutí k tonalitě.
Pokud porovnáme jako dva otevřené systémy člověka a hudbu, hudba je systémem
s ideálně jistou negativní zpětnovazebností, tedy s ideální kontrolou odchylky, s ideální
funkčností strukturací a restrukturalizací. Znamená to, že jakékoli hyperextrémní hudebně
znějící téma, hudba v dalším svém proudu proměňuje do podoby (nejčastěji) tonálního
ukotvení a zakončení. V systémové muzikoterapii jedinec hudebně vyjadřuje, co prožívá,
proto následné změny hudební povahy prožívání člověka přímo ovlivňuje. Tato práce s
hudbou vnáší do psychického prožívání optimalizující vliv, protože hudba hyperextrémní
psychické významy v dalším hudebním proudu uspořádává do hudební podoby, která nechává
prožít pocity uklidnění či emočního naplnění (a to optimálně, s vnitřním „ujištěním, bez
obav“, u jedince v psychosociální normě). V hudbě člověk „tuší a předjímá“ anticipaci
pozitivních emocí, její moc „zajistit dobrý konec“. Člověk v předzvědění „dobrého konce“ se
emočně

v hudebním proudu znějící hudby cítí ujištěn.

Proto má „odvahu“ se vydat

prožitkové dramatičnosti, protože hudba ve své tvořivé inspiraci z invence hudby působí
proměny, které restrukturalizují, ale zachovávají celistvost otevřeného systému.
Exemplifikace
Chlapec 8,4 let se obává „jít do metra“, „bojí“ se tak, že nechce chodit do školy. Rodiče s ním
potíž rozebírají a vysvětlují...., vzájemné nepochopení ale roste. Jak „bojovat“ s „ne – mocí“, která
skrývá svou příčinu v „nevím, proč se bojím“? Hudba vnese „rozuzlení“ novým rozměrem – „emoční
pozitivní anticipací“ tam, kde jinak nebyla. Práce s hudbou osobnostní, „jáské“ prožívání
optimalizuje.
Realita ESMT podobně potvrzuje, že hudba má svůj potenciál uspořádávat hyperextrémní
hudebně tematická a prožitková vybočení. Zde u dětí, které vykazují projevy emoční nejistoty, úzkosti
až sociální staženosti, působí sanačně hudební kreace s tématy pokoje, pastorální témata, témata
„hrdinství“ a „slavnostnosti“. Tato hudební témata, jako témata „řešící“, obnažující vyústění po
tématech úzkosti, upravují prožitkový model dítěte. Nechávají mu zažít, že prožitky nepohody nejsou
nekonečné, že se proměňují v emoce pozitivního obsahu.
Zvýšená obavnost u dětí intaktní populace se většinou rozpouští, když dítě dostane příležitost se
„sociálně a ontologicky“ učit od rolí sympatických a hrdinných postav pohádek. Pro úzkostnější děti
jsou vhodné role „pomocníka“, „druhého ve vedení“, např.: navigátora, který napomáhá kapitánovi
na lodi. Tím šance vyhovět náruku a získat oceněním se zvyšuje. Postupně se role „druhého“
proměňuje a role se stává na určitý moment rozhodující. Zvyšuje se sebevědomí dítěte.
Hra rolí se v ESMT nazývá rolový transfer a pracuje se zde s hudebními kreacemi. Většinou se
tak odplavuje a rozpouští anticipace negativního očekávání, a tím i prožitky „nekonečnosti ohrožení“.
Trendu pozitivního očekávání napomáhá hudba svou trialogovou povahou. Odlehčují se prožitky
selhání a hrozba ztráty prožitků vlastní ceny.
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Hudební dětské elementární improvizace, nazývané

hudební kreace vedou

k zvědomění, otevírá součinnost subkorových a korových oblastí v mozku,

obsahy

z implicitní paměti se dostávají ke korovému zpracování skrze tvorbu představ a paměť
explicitní. SMT i ESMT se zde může opřít i o hlubinné výzkumy a studie.9

Podoby

hudebních

kreací

u dětí

v

elementární

systémové

muzikoterapii
U dětí se v ESMT sleduje práce s hudební kreativitou. Hudební kreativita dosahuje
invence hudby a vnáší do hudebního tvoření žádoucí prožitkové modely. Hudební kreativita
znamená jak vnější „dělání“, činnost dítěte, tak i jeho osobnostní vlastnost. Kreativní činnost
rozvíjí osobnostní výbavu dítěte k tvoření a opačně, osobnostní výbava stojí v základu tvůrčí
činnosti. Proto se hudební elementární improvizace v SMT nazývají hudebními kreacemi. U
dětí v předškolním a školním věku se pracuje s hudebními kreacemi, které funkčně naplňují
význam autentického hudebního projevu a hudebního ukotvení. AHP znamená dosažení nové
prožitkové zkušenosti, hudební ukotvení znamená interiorizaci emoční zkušenosti. Hudební
kreace, i když funkčně plní shodné funkce, hudebně mohou být rozmanité. Pro uvedený věk
předškolního a raně školního věku jsou vhodné tyto podoby hudebních kreací: zpěvná řeč
a deklamace, transfer estetický a práce s rolí v transferu rolovém. Zde hudební kreace
vyjadřuje prožitek nebo „dějově - dramatickou“ kostru, které jsou vneseny do hudebních
aktivit dětí mimohudebně. Děti ale v tomto věku se vyjadřují i hudebně ve vlastní hudební
kreaci, kde již „dějově dramatická kostra“ nepřistupuje zvenčí, ale je nesena hudbou
samotnou. Často se objevují hudební kreace, kde hlavní hudební jádro má podobu určité
zvukové barevnosti, se sonoristickou kvalitou zvuku a hudby.
Zpěvná řeč a deklamace zvýrazněním „hudební povahy“ řeči, zviditelňuje, kromě
významové linie vyjádřené ve slovech, významovou linii vyjádřenou v „hudební povaze
řeči“. Dvě linie řeči - „to, co se říká“ a to, „jak se to říká“ - by měly být v souladu. Mnohdy
ale v souladu nejsou a značí významový střet. Pokud se soustředí pozornost na „hudební“
část sdělení, navozuje se tak více mezi verbálním a preverbálním sdělením soulad, a tím se
navozuje proces zvědomění. Estetický transfer znamená převod estetického vjemu a prožitku,
9 PONĚŠICKÝ, J.: Úvod do moderní psychoanalýzy. Praha:2003, 195s. ISBN 80-7254-426-8
SLOBODA, J: Exploring the Musical Mond: Cognition, emotion, ability, function.New York: Oxford
University Press, 2005, ISBN: 0-19-853012-9
FRANĚK, M: Hudební psychologie, Praha,Karolinum 2007,,238 sa., ISBN: 978-80-246-0965-2
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z jedné modality vjemu do druhé s tím, že jednou z modalit vyjádření je vyjádření hudební.
Lze hudebně ztvárnit krásu duhy na obloze, či poletujícího motýla, ale i lze samu hudbu
znázornit malbou, modelováním z hlíny nebo tancem,

či příběhem.

Hra rolí znamená

hudební znázornění situací, ve kterých se nalézají imponující hrdinové pohádky. Zde, do
znázornění situace se projikuje dětské vlastní prožívání a zkušenost. Současně se ale dítě
„učí“ od pohádkových hrdinů a interiorizují se, zvnitřňují, adekvátní vzorové modely chování
hrdinů.
Hudební zkušenost

stávající zkušenost prohlubuje a diferencuje, nebo navozuje

zkušenost novou: emoční prožitky se uspořádávají do nových souvislostí, které napomohou
rozpoznávání významu toho, co jedinec prožívá. Pokud totiž jedinec, a to i dítě, rozpoznává
významy toho, co prožívá:
a. plněji vnímá a zvědomňuje to, co prožívá, na jedné straně,
b. a na druhé straně, lépe to, co chce uskutečnit, uskuteční.
Hudba v SMT a ESMT napomáhá tomu, aby člověk sám sebe plněji vnímal a sám
sobě plněji porozuměl a zamýšlené své jednání, pomocí hudby, snadněji realizoval.
Exemplifikace:
Je nastíněn příklad, který bude nejdříve naznačen z klinické úrovně a poté z edukační. Chlapec
říká: „Nějak se....vždycky poperu...., když se mi směje... že je malej!?, ale nemá se mi posmívat“.
Muzikoterapeut: „Člověče, dokážeš zahrát, jak Tě to štve?“ Posměšek, který hoch vyjádří hudebně, je
sice spouštěčem bouřlivé reakce, opět vyjádřené hudebně, ale v posměšku se objevuje „mezimotiv“
beznaděje. Jeví se, že chlapec reaguje agresí právě na tento motiv. Když je ve spoluhře tento hudební
motiv ošetřen, bouřlivá nasedající reakce se nedostavuje. Podpora sebevědomí zabrzdí nástup agrese,
která má spíše „sebeobranný“ význam. Edukační muzikoterapeut proto uspěje, když v hudebních
kreacích podporuje sebevědomí dítěte: v rolích hrdinů se dostavuje úspěch, kdy musí hrdina
překonávat sice překážky, ale napomáhají mu mimopřirozené bytosti a osud. Tématem „hrdinství“ se
téma boje jako pouhé obrany „mých práv“ odplavuje, vnáší se rozměr hlavního cíle hrdinství,
hrdinství „se sociálním a existenciálním“ rozměrem, které jediné v pohádkových příbězích odolává
nesnázím. Hudební vyjádření svou senzitivitou upozorňuje na motiv emočního zranění a současně jej
umí překlenout k pozitivní finalitě. Práce s hudebními kreacemi se může inspirovat v hudebních
aktivitách užívaných jako hudebně didaktických, pouze je třeba tyto aktivity vsadit do rámce příběhu
„hrdiny“, role a situace. Zde můžeme využít modifikací, poměrně snadných, hudebně didaktických
aktivit uváděných E. Baranovou.10

Kazuistická zkušenost SMT potvrzuje, že uvedené principy platí pro dospělé, rodiče
i dítě, a zde o to více, protože dítě hůře vyjadřuje verbálně jak to, co prožívá, tak i to, jak chce
konat. Hudba nás přibližuje ke skutečnosti - pokud jí vyjádříme to, co prožíváme, vynese do
10 BARANOVÁ, E.: Ako učiť hudobnú výchovu? Ružomberok, Katolícka univerzita Pedagogická fakulta 2001,
99 s., ISBN: 80-89039-03-0
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vědomí hustější prožitkovost, s více souvislostmi. Lépe lze porozumět sama sobě (pod
vedením zkušeného muzikoterapeuta). Podobně, když hudebně vyjádříme to, co chceme
uskutečnit, napomůže nám hudba „věc uskutečnit lépe“. Musíme ale umět v ESMT hudební
„úlohy“ vhodně připravovat, elementarizovat a fragmentizovat tam, kde by přinesly
ohrožení prožitky selhání. Stejně významnou pozornost je třeba věnovat i prožitkovému
modelu, který by měl překlenout tísně a negativa a „dohlédnout pozitivní finality.“

Zvědomění, prožívání, poznávání a muzikoterapeutická změna11
Prožívání je souhra snahovosti a emočních zážitků, z kterých vyrůstá poznání. Prožívání
může být méně či více uvědomělé, jak bylo uvedeno. V některých případech prožívání ve
vědomí neevidujeme. Jindy prožívání ve vědomí evidujeme, ale mnoho „nerozumíme tomu“,
proč právě tuto nepříjemnou emoci nebo tělesnou nepohodu prožíváme. Prožívání může být
více či méně vřazené do výkladu našeho „já“ o tom, „jak jsme ve světě“ a jak „svět bude na
nás reagovat“. Prožíváme naším „já“, niternou subjektivitou, ale rozpoznáváme zde i obecnou
platnost – universalitu, morální principy. A zde se z prožívání vynořují ideje a poznání,
nejčastěji vhledem, „aha zážitkem“. Něčím, co k „nám přistupuje“, jako projev invence
hudby, inspirace. Prožívání, subjektivní a niterné, je bází pro rozpoznávání „universality“ morálních principů. Objektivita vyrůstá ze subjektivity, poznání z prožívání.
Hudba jako ideálně uspořádaný otevřený systém, evokuje prožitky v člověku, které jsou
sytěji ve vědomí evidovány a uspořádávány vyššími psychickými funkcemi. Intrapsychická
dynamika je ve vědomí sytější, umožňuje se chápání více

souvislostí, chápání stále

rozsáhlejších kontur svého života. Tím se moduluje psychické dění směrem k optimu.
(V rámci objektivity je nutné říci, že se tak neděje vždy, v situacích závažných psychických
stavů, nebo v momentech vyčerpání, jedinec oprávněně odmítá hudbu, jako vyčerpávající
psychickou zátěž.) Proces zvýšení součinnosti mimovědomých a vědomých psychických
funkcí, ústí do procesu zvědomění, který se podílí na zdravém utváření osobnosti dítěte.
Pozitivní posun se vlivem povahy hudby facilituje v muzikoterapeutické změně. Ta je
naplněna procesy: autentickým hudebním projevem (prožitkem), muzikoterapeutickou
změnou v užším slova smyslu, hudebním ukotvením (interiorizací prožitku) a jeho
generalizací na mimohudební chování.
11 Autentický hudební projev (prožitek) a muzikoterapeutická změna, viz přednášky J. Pejřimovské na
vzdělávacím programu TU – Liberec, edukační muzikoterapie únor – říjen 2010.
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Exemplifikace:
Chlapec 9 let: objevuje hudební motiv, který mu napomáhá „setřást strach“. (Začíná se bát
ráno jít do školy). Je to motiv heroický. K motivu se vrací, proto se stane leitmotivem setkávání. Hrají
se různé varianty tohoto heroického motivu. Chlapec se postupně stává dirigentem ve skupině, a tento
motiv ztvárňuje se skupinou. Chlapec získává větší popularitu ve třídě. Je vynalézavý, přemýšlivý
a nesobecký. Děti vnímají tyto jeho vlastnosti. Hudební kreace chlapce se staly komunikací
a nástrojem vzájemného sdílení a „dělání hudebního výtvoru“ s muzikoterapeutem, a to především,
s ostatními dětmi. Chlapec se stal ve třídě oblíbeným a byl tím, kdo vnášel do dění třídy nápaditost a
spolupráci. Chlapec pomocí práce s hudbou zažil novou zkušenost, která se opakováním nejen
interiorizovala, ale posléze i generalizovala na obecné chování dítěte. Nejen, že strach ze „školy“ u
chlapce odezněl, ale chlapec se stal nově aktivní v celém dětském kolektivu. Pozitivního výsledku, by
bylo docíleno pouze i tím, kdyby chlapec dostal příležitost v komunikaci s dětmi se vyjadřovat
hudebně. Úspěch by u edukačního přístupu zaručovala, lze se na základě empirické praxe domnívat,
pouze vlastní hra, bez přímého sebevyjádření vlastních prožitků, senzitivita hudby a její pozitivní
finalita. Pouze i tato strategie by navodila optimalizující zkušenost, budující osobnostní vlastnosti
dítěte.

Tyto fáze muzikoterapeutické změny (v širším slova smyslu) jsou reálně naplněny
hudebními kreacemi a vztahovostí mezi dětmi a muzikoterapeutem. Vyjadřují hudební
celistvý prožitek, prožitkový optimalizující model a hudba zde plní de facto sumy
prožitkových optimálních modelů. Hudba nechává jedinci prožít personálně niterné prožitky,
prožitky vztahu, prožitky jeho

pochopení, přijetí, povzbuzení - změnu vztahu „já“ –

kontext. Muzikoterapeutická změna systémové muzikoterapie znamená dosažení osobnostní
optimalizující změny. U dítěte se optimalizuje utváření jeho osobnosti procesem zvědomění.
Zvědomění přináleží v ESMT k edukační realitě. V SMT dále i k realitě psychoterapeutické
i k sanaci somatických nemocí. Je ale ve všech třech podobách systémové muzikoterapie
poněkud jinak pojímáno a jinak se jej dociluje. Vlastní terapeutická práce na zvědomění se
děje jak diferenciací zkušenosti, tak tím, že prožívání se stává pro dítě snadněji uspořádatelné
vyššími

psychickými

funkcemi.

Prožívání

je

snadněji

ovladatelné.

Přesto,

že

muzikoterapeutická změna velmi významně optimalizuje funkce organismu i psychiky
a představuje zásadní podporu osobnostního vývoje, hudební kreace jsou velmi jednoduché
hudební aktivity. Musí se ale užívat v rámci posloupností a struktury muzikoterapeutické
změny a je proto třeba vedení zkušeným muzikoterapeutem, který do SMT a ESMT má vhled
a postupy umí správně aplikovat.
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Závěr:
Příblížení SMT a ESMT chtělo poukázat na významný vliv hudby na psychiku jedince,
na to, že proces zvědomění a „aha zážitku“ patří do běžného života a na to, že má vliv na
subkortikální a kortikální součinnost, a tedy na modulaci osobnosti. Muzikoterapeutická
změna (v širším slova smyslu) – autentický hudební projev (prožitek), hudební ukotvení,
interiorizace a generalizace i na mimohudební chování – jsou procesy uplatňující se jak
v edukační realitě, tak v SMT psychoterapeuticky orientované. Edukace a psychoterapie jsou
odděleny povahou intrapersonální dynamiky klienta, kdy u psychické poruchy je přítomno
narušení psychické dynamiky, strukturace a spontaneity. Text chtěl přispět k hledání
racionality a zákonitostí v muzikoterapii tak, aby vyřčená slova měla konkrétní význam a aby
bylo zřejmé, že edukační práce s hudbou není natolik náročná, že by se nemohla stát
dosažitelná rodičům či pedagogům. Plánujeme vydání praktických postupů k ESMT, jako
učebních textů.
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Úvodem:
Prvním popudem k možnostem využívání hudby jako léku byla kniha Olivera Sackse
Muzicophilia. Není to odborná učebnice o hudbě jako takové, ale o pátrání, kde v mozku
hudba sídlí a jak ovlivňuje fyzický i psychický život.
Během staletí se po celém světě vyvíjel léčebný systém vycházející z hudby
tradiční, domorodé, stejně jako z hudby klasické a moderní. Pomalu se buduje most mezi
léčením hudbou a moderní medicínou. Rozvíjející se vyšetřovací metody dokazují, že vibrace,
tóny, rytmy opravdu léčí.
V odborné literatuře se dočteme, které skladby ovlivňují depresi, které spánek, bolesti,
únavu či obstipaci, rytmy nutící k pohybu, tanci. Objevíte celé projekty muzikoterapeutických
dílen nabízející pomoc jak ovlivnit mozek při jeho onemocnění a jak zpomalit
narůstající poruchy paměti.
Existuje onemocnění, kde už dlouho před nástupem čtyř hlavních příznaků, najdeme
velké množství různorodých obtíží. Je to Parkinsonova nemoc. Rozpovídám se o ní obšírněji,
důležité znaky zopakuji několikrát.

Parkinsonova nemoc
Parkinskonava nemoc (PN) je pomalu se rozvíjející chronické neurodegenerativní
onemocnění, jehož příčinu neznáme a které není vyléčitelné.
U PN předčasně a nadměrně odumírají mozkové buňky v hlubokých strukturách mozku
-v bazálních gangliích. Jsou to buňky, produkující jeden z hlavních neurotransmiterů
Dopamin, jehož pomocí si nervové buňky navzájem předávají informace, tedy komunikují.
Příznaky PN se dají po řadu let moderními preparáty příznivě ovlivňovat a potlačovat.
Přesto je to nemoc, která v mnohém pacienta omezuje, ovlivňuje jeho práceschopnost, aby
skončila úplnou ztrátou samostatnosti.
Vrchol diagnostikovaných je mezi 50 a 60 lety u mnohých daleko později, ale kolem
10% onemocní už před čtyřicítkou.

Muzikoterapeut nebude ten, kdo stanoví diagnózu, přesto musí hodně o
PN pochopit, aby mohl řadu následujících příznaků ovlivnit.
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V časné fázi, v období, kdy se na PN ještě léta nemyslí, nacházíme nespecifické obtíže,
poruchy čichu, spánkové problémy, obstipace, tuhnutí, křeče a bolesti v šíji a ramenou,
tuhne obličej, mění se písmo, s depresemi celá osobnost.

Hlavní příznaky nemoci už diagnózu – třes, svalová ztuhlost a celkové
zpomalení pohybů i chůze, nakonec se přidají mimovolní tedy vlastní vůlí
neovladatelné pohyby, poruchy stability a pády. Tyto příznaky mají různou intenzitu,
nastupují v různém pořadí a nemusí se vyskytovat u všech pacientů.
Už v první fázi nemoci je zcela zásadní zahájení pohybové výchovy a právě zde může
být rytmus a hudba výrazným pomocníkem.
Každá chronická nemoc s sebou přináší zklamání, pocity beznaděje, zoufalství a
rezignaci. Ty jsou spojeny se sníženou fyzickou aktivitou a útlumem nejen pohybovým.
Postupně se dostaví skutečný úbytek sil a prohlubující se únava nutí jedince k další
nečinnosti. Fyzická kondice se zhoršuje a bludný kruh provázený úzkostí a depresemi se
uzavírá. Nemocný léta nezná svou diagnózu, a když se ji konečně dozví, propadne se na dno.
Včasná pohybová léčba za stimulace rytmem, může zabránit uzavření tohoto bludného
kruhu. Obojí, tedy hudba i pohyb, mají navíc jednu zázračnou moc, dokáží ovlivnit tvorbu
endorfinů, hormonů štěstí a vracet chuť k dalším společenským i pohybovým aktivitám.
Bohužel tu není nikdo, kdo by mu o této možnosti pověděl.
Parkinsonova nemoc postihuje hybnost celého těla, především

zpomalení všech

pohybů, zmenšení jejich rozsahu a neschopnost začít další pohyb.
Ztuhlost bývá spojena s bolestivým napětím až křečemi svalů, velkou tíhou končetin,
zatuhnutím ramen a strnutím šíje.

Hlavně po ránu se velká část pacientů cítí po pohybové stránce na dně.
Než zabere první dávka léku, nejsou schopni se otočit na lůžku, posadit se. Tělo klade
doslova odpor proti jakékoliv snaze o pohyb. Je to dáno poklesem tvorby dopaminu v mozku
během noci a jeho velmi nízkou hladinou v ranních hodinách. K tomu patří doslova nechuť k
pohybu.

Neschopnost, odpor, nechuť se léty prohlubují. Přidává se strach z nečekaných a
těžko ovlivnitelných pádů a následných zranění.
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Úzkost a deprese ze snižující se samostatnosti narůstá.
Otázkou je, jak motivovat k aktivitě.
Obvyklé poučky nás zdravých vyvolávají u nich až opačnou reakci, averzi,
zatvrzelost, odmítání i dobře míněných rad. Vám se to řekne!
Cvičení lze nahradit pohybovými aktivitami, které jsou jednotlivci bližší jako
práce na zahradě, v domácnosti.
ZOPAKUJI: Úvodní příznaky jsou pestré a různorodé a patří do obrazu mnoha

jiných chorob. Teprve po několika měsících až letech se postupně přidávají čtyři hlavní
příznaky, už pro PN typické. Třes /tremor/, celková zpomalenost pohybů,
svalová ztuhlost /rigidita/, a nakonec poruchy stoje a chůze.
Při tom necharakteristické příznaky, kterými nemoc začínala nemizí.
Neúspěšně léčené bolesti v kříži, krční páteři, bolesti ramen, svalů, spojené se ztrátou
výkonnosti a únavou. Mezi časté projevy patří poruchy spánku. Deprese předchází
nebo se připojují; do obrazu patří vegetativní poruchy jako pocení, úporné obstipace,
sexuální problémy.
Ani ty typické příznaky nevypadají nijak jednoznačně. Jsou asymetrické, klidový třes
může přejít z jedné končetiny na polovinu těla, pak na celé. Může, ale nemusí. Svalová
ztuhlost je stejně asymetrická, napadání na jednu končetinu, ohnutá záda, bolestivou křeč
někde jinde.
Časným příznakem je neobratnost při drobných úkonech jako zapínání knoflíčků.
Dostavuje se to, čemu říkáme zamrzání - ztuhne v kterékoliv fázi pohybu, není schopen
vykročit, není schopen nastartovat či dokončit pohyb. Nejhůře je snášena nemožnost se v
noci obrátit na lůžku. Zpomalenost pozorujeme při oblékání, zavazování tkaniček, čistění
zubů, při jídle.

Pohyb je u zdravého ladný, plynutý, přirozený – pochopitelně v závislosti na
věku, také na tom, jestli zrovna bolí kolena nebo záda, mimika je živá.
U parkinsonika JE VŠECHNO JINAK - o ladnosti se nedá mluvit – je zpomalený, hrbí
se. Když pominu třes bývá pohyb trhavý, přerušovaný, až bizardní, zamrzá uprostřed chůze,
docela znehybní v kterékoliv fázi pohybu. Tvář je ztuhlá. Stejně je postižena řeč – je
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tichá, monotonní, později sekaná nesrozumitelná, polyká konce slov, vět. Nemocný bývá
už na první pohled nápadný. Písmo ovlivněné třesem, neobratností, tuhostí je nečitelné.
L-Dopa a celá škála léků, do určité fáze nemoci pomáhají, později ubývá na účinku a
přibývá na komplikacích. Stavy ON zapnuto se zkracují, stavy OFF vypnuto se prodlužují. On
znamená, že po podání léků vypadá jako zdravý, po vyčerpání účinku se nemoc vrátí.
Nejnápadnější jsou mimovolní pohybypo delší době léčení – podobné opileckým, provázené
nestabilitou a pády. Není výjimkou, že nemocného řidič autobusu odmítá vézt a hrozí policií.
Pravidelným pohybem aktivovaným hudbou a zpěvem můžeme napomoci lékům a
nesamostatnost poněkud oddálit.

Muzikoterapie
Upozorňuji, že vycházím z přednášek, které jsem uskutečnila s většími či menšími
skupinami nemocných a jejich doprovodů.

•

Celou problematiku léčení hudbou u PN bych dělila na dvě části.
V první je výběr skladeb pro krátkodobé ovlivnění pohybu a řeči který je čistě osobní.
Druhá je určená pro dlouhodobé léčení mozkových buněk a potřebuje pomoc

specialisty.
1. Literatura popisuje převážně příběhy jednotlivců s hudebním základem či
hudebníků profesí. Kursy a práce se skupinami nemocných hlavně Alzheimerovy
a

Parkinsonovy nemoci se naplno rozjíždějí až v posledních desítkách let.

Muzikoterapie se u obou skupin příliš neliší už proto, že u značného procenta
parkinsoniků se demence v závěrečné fázi nemoci přidává. Domnívám se, že
dlouhodobé výsledky je parkinsonik schopen lépe ovlivňovat.
2. Opakuji, že písničky a skladby k ovlivnění pohybu, si vybírá každý podle svého.
Odborná literatura přichází ze zemí mluvících anglicky nebo německy a vychází
samozřejmě z hudby která je jim vlastní. Já proto volím skladby a tance nám blízké.
3. Hudbu potřebuji zasadit do denního programu, ovšem zaběhlý denní řád se
nemění snadno. Proto zařazuji to čemu se říká
denního režimu, od probuzení po usínání.
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hudební jídelníček do běžného

4. Každá kapitolka by byla přinejmenším na celou přednášku, některé na celý kurs. To
všechno se dočtete v doporučené literatuře.
5. Abych se vyhnula příkazům dělejte, musíte - mluvím o sobě jako o parkinsoničce.

Část první
Kapitola první
Ráno, když se probudím, jsem ztuhlá, neschopná pohybu. Beru svou ranní dávku léků a
přidávám první dávku hudební terapie - s přehrávačem nebo bez něho, začnu písničkou
s táhlým pomalým rytmem a potichounku si ji pobrukuji. Tím opatrně probouzím mozek i
tělo, možná těch melodií, než tuhost povolí, bude několik.
My si to hned všichni společně vyzkoušíme - začneme pobrukovat a jako kočky se
protahujeme:
CD Když jsem já šel … nebo jiné

Kapitola druhá
Řeč je u zdravého plynulá, zpěvná, hlavně srozumitelná.
U mne jako parkinsoničky je řeč tichá, monotonní, později sekaná a polykáním konců
slov i vět nesrozumitelná.
Tělo začíná po dávce léků a písničce fungovat a já beru další dávku ne přímo tónů, ale
rytmicky komentuji všechno, co dělám. Je to současně můj ranní logopedický trénink. Mám
problémy s dechem, proto volím krátká slova, krátké věty.
Při troše humoru a schopnosti dělat si ze sebe blázny, endorfiny vykonají své a postarají
se mi o dobrou náladu.
K předzpěvování použiji:
CD Svěrák Uhlíř – Zapomětlivá známá jako Hymna sklerotiků

Ukázka z textů klubu:
Já, když vsta-nu z po-ste-le,
Tvá-řím se dost ky-se-le,
Kou-knu z ok-na, za-se pr-ší,
Dnes se prá-dlo ne-u-su-ší.
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Po-tře-bu-ju u-mýt ok-na
A po-vě-sit zá-clo-ny,
Na za-hrád-ce na mě če-kaj
Ne-vy-ple-té zá-ho-ny.
Re. Liff-ting vrá-sek, bar-va schau-ma,
A po-dob-né kro-ky,
Vrá-tě-jí mě do ži-vo-ta
A u-be-rou ro-ky, ro-ky, ro-ky.
My-ju ru-ce, čis-tím zu-by – popisuji co dělám
U-tři zá-da, pro-sím ka-fé – komunikuji v rytmu
Tohle je RAP - rytmická recitace, RAP, rapování, skandování? Volím a užívám slova
RAP jako ŠOK. Ten šok je tu proto, aby nám to všem uvízlo v paměti. U mladých prý
odvádí od drog a alkoholu, jiní tvrdí že k nim vede – to řešit nebudeme - ale co pro nás ?
Je prokázáno, že RAP chodí v mozku po jiných cestách než normální řeč a proto
funguje. Proč ho nevyužít, když učiní naši řeč srozumitelnou. Užívám metodiku rapu, ale
vlastní slova.
Vyzkoušela

a

potvrdila

to

parkinsonička

Sharon

Kha,

bývalá

proděkanka

Arizonské univerzity, když ji přestalo být slyšet a lidé jí nerozuměli. Nemocný není
schopen při chůzi normálně mluvit, ale rap jí naopak chůzi svým rytmem usnadňuje. Na
veřejných akcích paní Kha rytmickou řečí prosazuje práva parkinsoniků na výzkum.

Kapitola třetí
Do denního programu parkinsonika patří pravidelné cvičení a jeho čas právě nastal.
O nechuti až odporu ke cvičení jsem už psala.
Na řadě je tedy třetí dávka muziky - tentokrát potřebuji zřetelný RYTMUS.

Rytmická hudba reorganizuje mozek, automaticky aktivuje mozek a svaly.
Ten rytmus by měl být takový, aby přinutil tělo, aby se přizpůsobilo náladě i tempu, bez
ohledu jestli cvičím nebo jen poslouchám.

OVŠEM je tu jeden ZÁDREL – s písničkou je to jako s Dopaminem – Vezmu
tabletu a po dobu jejího působení jsem ON - chodím, cvičím, sprchuji se, tančím.
Hudba funguje také jenom pokud hraje. Tanec je stejně důležitý jako cvičení.
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Doporučované tango není našim lidem natolik vžité jako v

latinskoamerických

zemích – tančíme a cvičíme tedy to, co známe. Třeba hopsavou polku.
Zde není nutný terapeut, stačí cédéčko, také vlastní prozpěvování, nebo pobrukování.
K následující písničce se přidáme zpěvem, místo cvičení podupáváme, vyťukáváme
rytmus. A jdu na to pro zapamatování zase ŠOKEM - tedy dechovkou. Dechovka je pro moji
generaci hudba na které jsme vyrůstali a i ta byla za války zakázaná. Je překvapením, že dnes
vyrůstají nejen na Vysočině dechovky tvořené absolventy konzervatoří jako houby po dešti.
Energeticky nabíjí někoho dechovka, druhého cokoliv jiného.
CD – Když jsem šel v Praze po rynku
Knihy i osobní praxe potvrzují, že to co jako parkinsonik potřebuji k přemožení
nechuti, je POSTRK, POPOSTRČENÍ. Rytmus, ostatní nemocní, cvičitelka, mě musí
strhnout.

Stejné je to při CHŮZI – když jde vedle kamarád, manželka, je to totéž – jdu,
pokud oni jdou.
Dva příklady: paní P. se s problémy sprchuje, je ztuhlá, neobratná, mýdlo utíká, s
námahou se obléká. Někdo vedle pustí hlasitou hudbu a najednou jde všechno snadno. Dcera
M. nazpívá na walkman jednoduchou rytmickou písničku s povely a maminka je schopná
obstarávat domácnost.
Důležité je - ABYCH SE JÁ, TÉ HUDBĚ a jejímu postrku NEBRÁNILA - otevřela v
mozku kohoutek a přijímala. Jakmile si řeknu i podvědomě ONO TO STEJNĚ …já přece
nemám sluch, neumím zpívat, cvičit, tančit, právě jsem ten kohoutek zavřela. Pak udělám
nejlíp, když zmáčknu knoflík a pustím si seriál !!! TY ZÁBRANY máme v sobě všichni.
Před chvílí jsem řekla, že já jako nemocná potřebuji popostrčit – kdo musí
doma popostrkovat - samozřejmě manželka, manžel, děti – nestačí zapnout přehrávač a
přikázat cvič, ale OPAKUJI cvičit se mnou, chodit se mnou.
Já jako nemocná musím vpadnout do vašeho rytmu, tempa, přebírat vaši energii.
Prodlouží se mi léta pohyblivosti. V klubech a na rekondicích se to projevuje.
Na naše akce zveme doprovody, rodiny – TO JE ÚMYSLNÉ .
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Na jednom krajském setkání hrál pán na heligonku. Nevydržela jsem a lákala k pohybu.
Nemocní se automaticky zvedali, ale opakovaně jsem slyšela já jsem jen doprovod, já
jsem cvičitelka – zřejmá neochota se připojit, mě až zarazila. V Havlíčkově Brodě cvičí s
námi všechny doprovody a tvoří základ klubu, docházejí, i když ti jejich už tu nejsou.
Jde také o to, abyste vy kteří pomáháte, přežili. Letuška v letadle nás pro případ
nouze upozorňuje – nejprve nasaďte kyslíkové masky sobě, teprve potom pomáhejte
ostatním. To platí pro všechny, kteří pomáháte – DOBÍJEJTE hudbou a třeba tancem nejprve
svoje BATERIE .

Tleskáme v rytmu – upozorňuji, udržujte rytmus
Nemocnému který zamrzne, chybí schopnost vykročit – zahájit pohyb.
Co ještě chybí - chybí schopnost zahájit duševní či fyzický úkon.
V časopisu Parkinson na téma Ovládá nás psychika se vyrojily

příspěvky

o neschopnosti dokončit už započatou práci, vrátit se k ní a dokončit ji.

Platí vzorec : pro něco se nadchnu – pustím se do toho – pak toho nechám –
a padnu do deprese. Že to platí i pro ostatní? A tam je nutný ten postrk.
Samozřejmě se mu bráním– běda když mi muž něco připomene !!!
Musím si uvědomit, že ten postrk potřebuji. Hudba plně nahradí partnera, snáze ji
přijmu.
Tento druh hudby – písničky, dechovka, populár – působí jen krátkodobě a ovlivňují
mozek, svaly, tedy i řeč. I tohle krátkodobé, je velmi důležité – zase připomínám, že existuje
POHYBOVÁ PAMĚŤ která nemocí, vysedáváním a věkem mizí. A co když se zkombinuje
věk, nemoc, vysedávání? Rytmus hudby pomáhá uchovávat pohyb v paměti.
Muzikant parkinsonik stejně jako zdravý hudebník, musí denně hrát, denně cvičit,
jinak zapomene, tratí cvik. Když se člověk po úrazu, mrtvici zrehabilituje a funguje, zůstává
pohyblivý.
Parkinsonik musí cvičit mozek i svaly po zbytek života a přece se bude zhoršovat –
ale může zpomalit průběh nemoci. Vlastním výběrem skladeb ovlivňuje samozřejmě i
psychiku.
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Část druhá
Tady už nestačí můj vlastní výběr

Kapitola čtvrtá
POTŘEBUJI OVLIVNIT CELÝ MOZEK a to DLOUHODOBĚ včetně PSYCHIKY
/depresí/, PAMĚTI, určitě i spánku.

JAK toho dosáhnout ? - zde už je instruktorka výhodou, nebude tak
důležité, jaké má školy, kolik prodělala kurzů, její nejdůležitější vlastností bude
cit pro hudbu a hlavně cit pro nás, její charisma, její schopnost nás stimulovat.
A než začneme s teorií kousíček Mozarta: CD Mozart Ala Turca

Když je nějaká část mozku poškozena, po úrazu hlavy, po mrtvici, při každém
onemocnění mozku, i při únavě a ve stáří, naruší se – rozhodí - přirozený rytmus
celého mozku i těla, neurony se propojují jinudy a jinak, pokud vůbec. Prof. Goldberg
píše, že vždycky je současně postižena ta část mozku, které říkáme DIRIGENT, to jsou
čelní /prefrontální/ laloky, které řídí funkci celého mozku a celého těla jako orchestru.
Parkinsonikovi se navíc v mozku netvoří Dopamin, základní látka k přenosu informací
mezi čelními laloky a ostatním mozkem, včetně těla, tedy mezi dirigentem a
orchestrem.
Hudba záhadným způsobem proniká do hlubin mozku i těla, budí sféry mimo
oblast našeho vědomí. Probouzí spící buňky, vytváří nové cesty a silnice v mozku a
mezi mozkem a tělem. Opakuji ZÁHADNÝM ZPŮSOBEM –
moderní vyšetřovací metody dokazují, že se tak opravdu děje, hledá se jak
a proč některá hudba ano a jiná ne. Příčinu PN NEZNÁME, čekat s rukama v
klíně, blouděním po internetu, až to někdo vysvětlí a dokáže, až, až … nezbývá než
využít raději všechno, co nám jakkoliv pomůže propojit toho dirigenta s
orchestrem.
Důležitou pomůckou, ELIXÍREM pro mozek je MOZART –
Je to kniha Dona Campbella Mozartův efekt, která stojí za prostudování.
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ZJISTILA jsem, že se musím naučit POSLOUCHAT nejen SLYŠET.
Zvykli jsme si od rána do večera rádio televize jako kulisa, naučili jsme se nevnímat
ječící mámu, učitelku, neslyšet muže stěžujícího si od politiky po fotbal. MOZEK JE
PŘETÍŽEN A VYPÍNÁ - posloucháš mě vůbec ?
Pokud má být hudba lékem, musím se NAUČIT JI VNÍMAT.
Před 10 lety vznikl problém s puberťáckým vnukem – kolega psychiatr, který po
vlastních zkušenostech léčí i „alternativně“, nejen hrstí tablet navrhl, že nebude léčit vnuka,
ale mne. Po prvním sezení jsem po příchodu domů automaticky sáhla po radiu a podvědomě
stáhla ruku zpět. Přiznám se, že mě to překvapilo. Řekla jsem si, to přejde. Nepřešlo. Od té
doby, zapínám, jen když chci opravdu poslouchat a vnímám, co jsem nikdy nevnímala.
Ve slyšeném, v knihách, na obrazech. Stala jsem se tehdy prostředníkem mezi vnukem a
jeho rodinou, postupně i mezi jinými lidmi. Překvapivě to funguje.
Učit se poslouchat - je jako učit se v šedesáti plavat. Není to snadné.
Posadím se zpříma, měním tělo v anténu, která vibruje v souladu se zvuky. Pokud
možno pravým uchem k reproduktoru. Každý den aspoň půlhodinku - dlouhodobě –
rozhodně nestačí týden, měsíc a pak říct, ono to nepomáhá. V průběhu dne dělám co musím,
užívám si TICHO a mozek nepřetěžuji.

Kdy zařadím Mozarta? Samozřejmě ke kafíčku - to znamená, když odpočívám
a nemotám se po bytě.
Takže teď se posadíme, pokud možno zpříma, ruce na kolena – posloucháme:
CD Mozart – koncert pro klavír č.21 C dur 2. věta

Léčí klasika, Vivaldi, Suk, Fibich, hudba barokní, její vysoké tóny, ale i
obyčejné písničky. Existuje i efekt Elvise Prisleyho. Opakuji - lidský mozek má
schopnost, které říkáme plasticita. Vlivem zevních podnětů /cvičení, poslech hudby/
nervové buňky prodlužují své výběžky, větví se, tvoří nové kontakty /synapse/, nové
dráhy nejen v mládí, ale do vysokého věku.
Dočetla jsem se, že kupodivu operní zpěv a populární hudba prý tuto schopnost nemají,
nevím proč – teorie si přečtěte.
Určitě jste termín MOZARTŮV EFEKT slyšeli - co je to Mozartův efekt ?
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To, že při Mozartově hudbě krávy více dojí, kytky rychleji rostou – to není vtip.
ZAJÍMAVOST - Japonec Masaru Emoto fotografoval

sněhové vločky – byly to

nádherné, naprosto symetrické krystaly, navíc, každý jiný. Vypracoval si vědeckou
metodu. Pak nechal zmrznout kapky vody z vodovodu. Zděsil se, krystaly byly nepravidelné,
poškozené, deformované.
Jeden z řady pokusů : před reproduktor postavil sklenici vody a nechal skrze ni
procházet Mozartovu hudbu – co se stalo – krystaly byly najednou zase bohaté, nádherně
symetrické.
Fotografoval vodu z rybníků i léčivých pramenů v Rakousku.

Hojivou

sílu

Mozartovy

hudby

zaznamenali

neurofyziologové

i

psychologové. Proč působí? Dokáže tato hudba opravit mozkové buňky tak jako to umí
s molekulami vody? Proč ne, když jsou tvořeny z 80% vodou? Nebo jen umí využít lidskou
schopnost uzdravovat se?

Kapitola pátá
je časné odpoledne, právě se probíráme z krátkého odpočinku.
Vezmeme na pomoc nejjemnější lék, který máme po trvale po ruce a nic nás nestojí
BZUCENÍ – MRUČENÍ – VIBRACE jemné bzučení léčí – mmmm - VŠICHNI - mmmmm
BROUKEJME si, BZUČME, monotonně, ve výšce, která nám jde a je příjemná, tichounce,
jemně, vzpřímíme se a vnímáme celým tělem.
Nižší tóny zní jakou mručení, vyšší jako bzučení .

Ještě jednou - Mmmmmmm – JEMNĚ – hlasitý zvuk by mohl strnout lavinu
v mozku - nemusím mít po ruce přehrávač JEN SI VZPOMENOUT.
TO UŽ JE LÉČENÍ - nejen dopamin – nebudu vyjmenovávat co všechno to s
mozkem a tělem dělá – jsou toho celé kapitoly. Podle odborníků, udržují vibrace
pohromadě řetězce ribonukleinové kyseliny. Prvotní zvuky vrací do řady narušené
buňky a opravují sled zvuku v jejich srdci.
Příklady z literatury:
a) Autor popisuje vlastní případ úrazu hlavy s poruchou pohybu i řeči. Po zjištění
krevní sraženiny v cévách mozku požádal neurochirurga o odložení zákroku a tři týdny
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několikrát denně půl hodiny bzučel. Klinický stav se zlepšil a nález na mozku již zákrok
nevyžadoval.
B) po denní dvouhodinové jízdě v hlučném metru trpěl silnou únavou a bolestmi hlavy.
Naučil se po dobu jízdy bzučet. Bzučel i při čtení, luštění křížovek. Únava ani bolesti hlavy
nevznikaly.
Doporučuji broukání - několikrát za den několik minut – broukání ovlivní bolest i

smutek.
Dokáže zprůchodnit ucpané mozkové cévy. ZAŽENE ÚNAVU.
Broukáním jsme se probudili - navážeme povídáním o VIBRACÍCH

VIBRACE – co je zvuk? tóny – různé síly, různé výšky – podle výšky ovlivňují
tělo – nejvyšší mozek, nejnižší dolní polovinu těla – vibrace.
Vibrace dokáže strnout lavinu, rozbít žárovku, hnát do boje.
Společně zpíváme: Kdož sú Boží bojovníci /CD/
Myslela jsem si vždycky, že to byla slova, která hnala. Ne byly to ty táhlé hluboké
tóny mnoha hrubých neškolených mužských

hlasů, které rozvibrovaly prostor a nutily

k pohybu nohy v těžkých škorních…
A zase společný zpěv: Škoda Lásky
Jak jinak zní lehkonohá polka - vyvalte sudy – pomůže zapomenout na hrůzu dnešního i
následujícího dne …

Vibrace - Vnímá je i neslyšící – Sedmiletou neslyšící dívenku vzali rodiče
večer, když se nedostavila chůva, na koncert. Předpokládali, že koncert prospí. K
velkému údivu se dívčina začala pohupovat, podupávat, pobrukovat. Tak se rozjel
výzkum i léčení hluchoty – neslyšící děti sedí, leží na ozvučeném podiu a učí se
vnímat tóny celým tělem, pak i mluvit.
Mimochodem, existují

vibrační lehátka, kde hudba dle vlastního výběru proniká

otvoryv matraci.
Ve světě vznikla centra, Tomatisova na západě, Lozanovova mají původ v Bulharsku a
jiná.
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Dělají s hudbou to co na fotbalovém mistrovství světa s těmi vuvuzelami… prostě je
vymaží – zlikvidují hluboké tóny, upravují nebo skládají hudbu tak, aby cíleně léčila některá
onemocnění. To léčení nemusí být zpočátku příjemné. Říkají mu ZVUKOVÝ VITAMIN C.

Centra vedou lékaři, psychologové, lidé s hudebním vzděláním – cestu k nim
nacházejí převážně zase nemocní z hudební profese. A potom větší skupiny dětí i dospělých
léčených v ústavech – s Alzheimerovou chorobou, dnes už i parkinsonici.
Opakuji, já jsem se dneska zaměřila na nás, kdo hudební vzdělání nemáme a hledat
pomoc u muzikoterapeuta, to se ani neodvážíme.

Kapitola šestá
Je odpoledne - Aktivovat mozek i pohyb nám pomohou bubny.
Malá dávka a vydáme se na odpolední pochod – pomohou i ťukající hole.
Místo bubnů zkusíme chvíli zase společně tleskat, popřípadě dupat v rytmu chůze.

Naladíme tím rozhozený rytmus těla - A zase slyším - že jsou bubny cizí kultura.
Co myslíte, začínali naši prapředkové v Evropě rovnou Bachem?
Dnes se k nám bubny a bubínky ve všech podobách jako lék vracejí, provozují se
aktivně i pasivně a užívají se právě u PN a poruch paměti.
V paměti mi zůstává nevymazatelně šamanský tanec– byli jsme pozvání do rodiny na
Sri Lance - do květinami vyzdobeného domu, kde tři bubeníci v tradičních kostýmech
bubnovali a tančili - léčili nemocné dítě, které v klidu spalo na rohoži za plentou, tam jsme i
my s rodinou a přáteli seděli. Celou noc. Neuváděli do transu, léčili – umění které se tam
přenáší z otce na syna.
Tenkrát jsem se jako vzdělaná Evropanka tvářila asi dost pohrdavě.
TRANS jsem hluboce vnímala při několikahodinovém monotonním bubnování a
vyzpěvování před chozením po žhavém uhlí.

Kapitola sedmá
Osobně mám ráda flétny – tibetské, amerických indiánů, flétny vůbec – zase přenesená
kultura? Ale kde, vzpomeňte na naše pasáčky ovcí, pasáky krav, hus – jako pětileté mi dali do
ruky nožík a vrbový proutek - Otloukej se …
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Když jsem ty flétny Tibetské uslyšela poprvé, právě na vibračním lehátku, s prvními
tóny jsem odpočívala na pastvině mezi obláčky vysoko v Dolomitech. O pár týdnů později
jsem jela v depresi, a při stejných tónech se mi stáhla obruč kolem hrudníku – ubránila jsem
se tendenci utéct a dovolila tónům, aby léčily.
Dnes mohu při flétnách odpočívat, nabírat energii, nevadí mi při usínání. Že by
Mozartův efekt - klíč ke mně samotné – k mé duši ?
CD Američtí indiáni, Tibetské flétny aj.

Kapitola osmá
Opakuji, že deprese patří v různé intenzitě k pravidelným příznakům PN od stadií
časných po období terminální.
Péče o psychiku by tedy měla být nedílnou součástí léčení našeho a také rodiny.
V denním rozvrhu bych ji zařadila v podvečer - což je doba, která mě nutí odpočívat.
Dle rad odborníků, zkusíme léčit stejné stejným , smutek smutkem, slzy slzami.
Vnucuje se mi písnička Tichá voda, do Dunajka padala…
Parkinsonik Václav Žďárský četl svoje vlastní verše:
KDE JSI BYLA
Kde jsi byla, když řeka údolím ledy odnášela
Kde jsi byla, když večer v parku hudba zněla
Kde jsi byla, když voněl jasmín
když doufal jsem
až se zasním,
že se zjevíš.
Kde jsi byla, když chyběla mi vůně tvého těla,
Kde jsi byla, když krev v žilách vřela
Kde jsi byla, když kosák v dešti zpíval
Kde jsi byla, když z okna jsem se díval
s nadějí,
že se zjevíš.
Kde jsi byla, když jahody červenaly
Kde jsi byla, když pod okny si děti hrály.
Kde jsi byla, když na drátech vlaštovky se houfovaly.
Kde jsi byla, když poslední odletěla.
Sníh na zemi i ve vlasech se bělá.
Co z toho mám, když se zjevíš.
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Kde jsi byla, když místo tebe zlý sen přišel.
Kde jsi byla, když ze spánku jsem křičel.
Kde jsi byla, když měsíc se za mrak schoval.
Kde jsi byla, když tolik jsem tě potřeboval
V Havlíčkově Brodě doprovázela tyto verše loutna skladbou Lacrimae a uzavíral Poem
na housle.
V Praze zpíval Václav vlastní text s doprovodem klavíru a pak jsme navázali
Gregoriánským chorálem /CD/.
Zpěv v doprovodu klavíru pronikal až do morku kostí, gregoriánský chorál potom tělo i
duši zase uklidnil.
Účinek Gregor. chorálu lze připodobnit jemné masáží mozku.
Když kterýsi z papežů zřejmě z úsporných důvodů zakázal ve španělských
klášterech pravidelné zpěvy chorálů - během několika měsíců ztratili mniši zájem o modlitby,
zájem o práci, ztratili smysl života a hromadně upadali do deprese. K uzdravení nepomohly
bylinky, čaje, zaříkávání, ale návrat k pravidelnému zpěvu. Upozorňuji, že uzdravování trvalo
několik měsíců. Gregor. chorál bych zařadila před spaním nebo v noci.
O SÍLE SLOVA – síle MODLITBY jste se jistě mnozí přesvědčili.
Zase krátký osobní příběh – Povídala jsem odcházejícímu manželovi přítelkyně –
tématem byl strach, kterým byl pokoj k zadušení naplněn – strach ze života, kde zbývá jen
utrpení a strach z odchodu - když nevím kam jdu a jestli vůbec někam – meditaci jsem
zakončila jsem Otčenášem. Těsně po skončení se roztříštila na kusy tlustá téměř metrová váza
u okna.
On řekl jen – znamení -překvapivě se uklidnil, pokoj se projasnil.

Zážitek z veršů i hudby dokazuje, že ČLOVĚK NENÍ STROJ.
Bohužel, moderní medicína ho většinou za stroj považuje a také tak s ním zachází. Za
stroj, který se maže a pohání nejvědečtějšími preparáty, stroj, kde se běžně vyměňují
opotřebované součástky, a když selhává srdce, mozek – žádný problém – voperujeme
elektrody a do kapsy pod kůži uložíme baterie.
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A jedeme dál. Nic proti tomu – ale existuje pořádný kus člověka, kde tohle všechno
nestačí.

Vědecky se neuznává nic, co se nedá změřit, zvážit, zopakovat stokrát podle
přesného návodu. Překvapivě zázračná vyléčení existují, rozhodně si ovšem
nemyslím, že by to mohla být PN. Pochopitelně jsou léčitelé a léčitelé, stejně tak jako
jsou lékaři a lékaři.
Jenže - když jde mladík, který cítí, že má léčitelské nadání a chce skutečně pomáhat na
lékařskou fakultu kdekoli ve světě /to jsem vyčetla /, velmi rychle ho tam z těchto schopností
a úmyslů vyléčí. Stane se expertem na patologii, elektroniku, na farmaceutické výrobky,
někdy údržbářem. Jen jedinci se později ke svému vrozenému talentu vrátí.
Gregoriánské chorály poslouchají věřící i nevěřící, ti kteří hledají pomoc při nočních
můrách, úzkostech, kteří hledají pohlazení po duši.

Kapitola devátá
Poslední dávku spíš vibrací než tónů si dávám na dobrou noc.
To co uslyšíme, je ukázka hudby australských domorodců.
Je to hudba pro nás nezvyklá, snad primitivní. Hudba, která nás osvobozuje od
naučených vzorců chování a nutí měnit návyky.
Je to hudba, která sjednocuje tělo a duši, pomáhá přežít. A co my chceme jiného, než
aktivně přežít, i když se to mnohým zdá málo.
CD Australská

Končíme. Výběr tónů, rytmů, melodií pro náš osobní hudební jídelníček
je nekonečný.
Hudba léčí, ale není na předpis. Léčí nervozitu, bolest, osamělost.
Učí snášet realitu nemoci. Spolu s pohybem může prodloužit období
snesitelného života, období soběstačnosti. To už je na nás.
Učíme se plavat. Samozřejmě, pokud sami chceme. Často to, co není na recept,
odmítáme.
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Závěrem
Opakuji, že jsem tuto práci vědomě cílila na sebe a na nemocné, kteří nemají
hudební vzdělání a hledat pomoc u muzikoterapeutky by jim v životě nenapadlo.
Přesto mnozí z nich teprve, když jim nemoc znemožnila klidný spánek, začali
skládat hudbu, psát verše, knihy, zaměřili se na uměleckou fotografii, malují.
Sestavila jsem orientační

hudební jídelníček. Samozřejmě nezačneme hltat

všechno, co nabízí. Vybíráme, hledáme, pomalu přicházíme na chuť hudbě, které se
říká klasika, nápovědou je nám vlastní tělo.
Parkinsonik je člověk, kterému to dobře myslí, jehož inteligence není nemocí
postižena. Jenom mu nemoc nedovolí, aby vlastní vůlí ovlivnil svůj třes, nedovolí mu
popoběhnout pět kroků k odjíždějícímu autobusu. Potřebuje nějaký postrk, aby se
rozešel, aby dokončil rozdělanou práci, vrátil se k práci tělesné či duševní. Vibrace,
rytmus,

hudba,

dokáží

být

tím

tolik potřebným stimulem, který prodlužuje

plnohodnotný život.
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ISBN: 978-80-86862-92-7
GOLDBERG, E.:Paradox Moudrosti. Praha,Karolinum 2006, 257 s., ISBN: 80-246-1090-6
Články uveřejňované v Northwest Parkinson a jinde
Omlouvám se za neúplnost literatury. Práci jsem nepřipravovala jako vědeckou práci,
ale nanejvýš k několikanásobnému osobnímu přednesu menším či větším skupinám
parkinsoniků a jejich rodin. Cílem bylo upozornit na možnosti, které hudba nezištně nabízí.
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FMT-metoda
FMT-metoda – Funktionsinriktad musikterapi – t.j. muzikoterapie zaměřená na
rozvoj funkcí, založena Lasse Hjelmem (1925-2010), v Uppsale ve Švédsku. Jedná se
o specifickou metodu neuro-muskulární, non-verbální, s individuální práci s klientem.
Terapeutická intervence pomocí FMT-metody cíleně a vyváženě působí na oblast
motorickou, senzorickou, emocionální a kognitivní. Nonverbalita vede k vlastní
reakci, činnosti, myšlení a plánování klienta. Terapie pomocí FMT-metody je ve své
rozvinuté formě náročná na řešení, ale není stresující. Její přesná struktura vytváří
pro klienta pocit bezpečí a psychosomatické uvolnění.
Podrobnější popis metody a využití v praxi najdete na stránkách:
www.muzikoterapie.cz – rozhovory
www.fmt-metoden.se – švédská a anglická verze

Muzikoterapie v tyflopedii skupinová terapie
Jedná se o kreativní, kognitivně – behaviour orientovanou muzikoterapii v tyflopedii, tj.
muzikoterapeutické

aktivity

přizpůsobuji

potřebám

nevidomých dětí/klientů,

v předškolním věku, školním věku a u dětí v rehabilitačních třídách s těžkými
kombinovanými vadami přidanými ke zrakovému postižení.
Vycházím z vlastního pozorování potřeb dětí a mladistvých v tyflopéči a podle toho
směřuji cíl muzikoterapeutické práce. Částečnou oporou mi bylo absolvování výcviku
programu MUSIK ve švédské Uppsale. (MUSIK - Musik Inför Skolan, znamená v překladu
hudba v předškolním věku).
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Muzikoterapeutické aktivity, jejich průběh, cíl a kontraindikace
1. Úvod a závěr muzikoterapeutického sezení – kontaktní píseň
Průběh
Každé muzikoterapeutické sezení začínám s klienty úvodní, kontaktní písní,
(používá se taky výraz „hello song“). Užívám vlastní kompozici, doprovod kytara, nebo
klavír.
„Jak pak my se jmenujeme, jak pak my se jmenujeme, já jsem ... jména ... klienti sedí
v půlkruhu a každý se postupně představí jménem, „...říkáme dobrý den, celý den.“
(Při potížích s mluvou jméno klienta řeknu já, nebo asistent, nebo společně, podle
situace).
Cíl
Důležitý rituál pro klienta, usnadňuje orientaci v struktuře MT setkání, navození
přátelské atmosféry a kontaktu s klienty, prostředek sebevyjádření, podpora identifikace,
zlepšení interakce a akceptace dalších členů skupiny
Kontraindikace
úzkostné stavy, komunikační obtíže u klienta
Závěr sezení
Píseň na rozloučenou – „Loučíme se spolu…jména…říkáme nashledanou“
Možno přidat např. „Byli jste moc šikovní, bylo mi potěšením…“

2. Muzikoterapeutické aktivity – tělo jako hudební nastroj
Vytváření větších zvukových celků pomoci dupání, tleskání, luskání, podupávání, tření
dlaní o sebe, foukání.
Průběh
Navodím téma pro daný zvukový celek, např.: koně, indiáni, šum stromů, déšť, vítr,
bouře… Zvuk, který v průběhu akce vzniká, řídím – např. zesilování a naopak, zrychlení a
naopak, doplnění zvuku atd., - prostor pro vlastní kreativitu.
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Varianta
Rytmizace na krátkou textovou předlohu, texty vybírám nebo tvořím vlastní,
vtipné, lehce zapamatovatelné, se seskupením slabik tvořících vhodná podklad pro
rytmizaci. Např.
Kulička se kutálí, moc ji to nejde
Skákal psisko přes okapisko, skákal, skákal, a udělal bác

1. fáze – v průběhu akce text říkáme nahlas a tleskáme – na dlaně nebo stehna
2. fáze – text šeptáme a zároveň rytmizujeme
3. fáze – text si říkáme v duchu a rytmizujeme
4. fáze – užíváme si zvuk, který jsme vytvořili

Varianta:
Totéž na hudební nástroje, bubínky, dešťové hole, štěrchadla, nástroje vlastní výroby.
Osvědčila se tzv. hudební užovka – (trubice vyrobena z dílů plastových nádob na tenisové
míčky).
Cíl
Stimulace interakčních a skupinových dovednosti, kreativity, svobody a hravosti,
posílení sebedůvěry, uvolnění psychické i fyzické, vnímání rytmické pulzace, vytváření
zvukové představy.
U nevidomých – při chůzi s tzv. hudební užovkou – tj. pomoci delší plastové trubice –
odbourání úzkosti z pohybu v prostoru
Kontraindikace
Někteří klienti s autistickými rysy
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3. Muzikoterapeutické aktivity s cílem stimulovat koncentraci,
koordinaci pohybu, pravo-levou orientaci, paměť, orientaci
v prostoru a akceptaci všech členů skupiny
A. Skládaní rytmické mozaiky pomoci dupání a tleskání
Průběh
Sedí se v kruhu, terapeut začne:
1. kolo: dup P (pravá noha), vždy se vystřídají všichni klienti v kruhu, postupně.
2. kolo: dup P, L (pravá noha, levá noha)
3. kolo: P, L, plesk na stehno
4. kolo: P, L, plesk na stehno a tlesk dlaněmi atd., dle možností klientů lze
přidávat, nebo ubrat aktivity, případně vícekrát opakovat jednu aktivitu.
Variace
Např. na text: „Ta naše bába má doma páva“ – dup P, plesk P, plesk L, dup L, tlesk –
po zvládnutí postupně zrychlovat celý proces.
Cil
Uveden pod bodem č. 3
Kontraindikace
Někteří klienti s autistickými rysy
B. Ramsese – říkanka s laponským textem.
(podle Z. Šimanovského, upraveno potřebám tyflopéče).
Průběh
Sedí se v kruhu, začíná se na Ram dotekem oběma rukama ramena souseda sedícího po
levé straně atd.
Cil
Uveden pod bodem č. 3
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Kontraindikace
Někteří klienti s autistickými rysy, úzkostnými stavy s obavami před fyzickým
kontaktem
C. Podávání předmětů, s reprodukovanou hudbou
(např. G. F. Händel, hudba českých barokních mistrů apod.)
Cil
Uveden v bodě 3
Průběh
Fáze: Sedí se v kruhu, terapeut začne podávat předmět (míček, kostka, palička,
zmačkaný papír apod.), ve směru z pravé ruky do levé
levou rukou do pravé ruky klienta sedícího po levé straně, klient udělá totéž, atd.
Předmět nesmí byt podán křížem. Ve hře může být více předmětů.
Další fáze hry, můžeme je dělat dle dispozic klientů:
fáze: terapeut řekne stop, a pokračuje se opačným směrem.
fáze: totéž ve stoje
fáze: totéž s rukama za zady, i se změnou směru.
Kontraindikace
Někteří klienti s autistickými rysy

4. Muzikoterapeutické pohybové aktivity při reprodukované hudbě
Tanec, nebo pohyb se šátkem, stop a socha, podávání rukou (pozdrav).
(Podobné aktivity provádí terapeutka M. Gerlichová, přizpůsobeno tyflopéči).
Cil
Především

u

nevidomých:

orientace

v

prostoru

a

akceptace

výzvy

nebo

upozornění „stop“, akceptace všech členů skupiny, podpora identifikace a empatie s druhými,
psychické a fyzické uvolnění, sebevyjádření.
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Průběh
Dvojice vidící-nevidomý, aktivity jsou náročnější na zabezpečení bezpečnosti klientů
Kontraindikace
U některých klientů s autistickými rysy, zřídka při úzkostných stavech
Používaná hudba např. O. Shanti, R. Blackmore, hudba českých klasiků, Irská hudba,
atd.

5. Vokalizace
Průběh
Vokalizace s pohybem - vokalizovat za chůze, postupně zvedat ruce při
vzestupném glizandu na vokál, a opačně ruce dolů při klesajícím glizandu na vokál (a-ei-o-uy), anebo na "hm" - možno i v sedě.
U těžce pohyblivých nebo nepohyblivých - ležících klientů se zrakovým
postižením – v rehabilitačních třídách – vokalizace na jména klientů, většinou realizace s
kytarou, např.: „voláme, Lucinko, haló“ (ozvěna halo).
Tímto způsobem postupně vystřídáme všechny dětí ve skupině.
Cíl
Stimulace dechu a artikulace, naslouchání a pozornost hlavně u ležících a
nemluvících klientu, akceptace práce ve skupině.
Kontraindikace
Žádná.

6. Vokální interpretace
Zpěv písní a rytmizace říkadel
Cil
U klientů s narušeným řečovým projevem – snaha o zlepšeni jejich artikulace, rytmu
řeči a dechové kontroly.
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Klienti s mentálním postižením – rozšiřování jejich slovní zásoby, zapamatování
informací, a učení nových pojmů. (Pozor na dobré porozumění významu textu písně. Vhodně
volený text písně a hudební organizace vytváří strukturu v čase, prostoru a posloupnosti
aktivit během dne a tak může klientům usnadnit orientaci).
Skupinový zpěv – společný kontakt, anonymita projevu, odreagovaní, zapojení
percepčních, motorických, emocionálních, kognitivních a dalších funkci.
Průběh
Volím písně s určitými tématy a k tomu střídám dvě-tři říkadla k danému tématu (i s
vlastním textem). Klienti dle dispozic hrají (doprovází mne) na bubínky nebo jiné
rytmizační nástroje. Jako doprovodní nástroj používám kytaru (někdy klavír).
Témata písní: různé činnosti, příroda, zvířata atd., např.: slunce-déšť, den-noc, kytky,
cestování, vaříme dobroty, dělání, koně, kočka-pes, zvířata, stromy, hudební nástroje,
oblečení.
např.: téma oblečení:
2 říkanky a pak následuje:
Kdyby tady byla... třetí sloka - košilička se šije
Já mám malovanou vestu...
Chovejte mne... – bílý kabátek
Já husárek... – boty
Červený šáteček... – uvážeme nakonec...
Písně s pohybem: např.: Na moři jsou vlny velké..., Co Já všechno dovedu..., Valčík na
rozloučenou..., Letadlo..., Tygr vstává z postele..., Opička v Zoo...
Používám i vlastní tvorbu těchto písní.
Jednomu tematickému okruhu se věnuji asi 2 týdny, pak se časem k němu vrátím.
Pocitové písně: - dur-mol, veselá-smutná, žertovná-vážná.
(Pro nevidomé klienty se osvědčila např.: hra s kamínky a přitom zpíváme píseň J.
Pavlici – Naděje, malý kamínek... atd.)
Kontraindikace
Žádná
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7. Zhudebněné pohádky
Průběh
Realizace podle struktury rondové formy – a b a c a d a (a`) vybírám pohádky
s výrazným dějem (text přizpůsobuji) a zhudebním určitou část textu, která se v průběhu děje
opakuje - je to díl a anebo a` rondové formy, díly b, c, d = text.
Vhodný je text s přímou řečí, při přednesu měním hlas. Doprovodný nástroj klavír
anebo kytara.
Cil
Stimulace

koncentrace

-

schopnosti

naslouchat,

stimulace

paměti,

rozvoj

spontánnosti a hravosti, podpora dovednosti pro kreativní řešení situace, rozvoj
schopnosti integrovat části do celku, rozvoj schopnosti zaznamenat a sdílet vnitřní
prožitky, stimulace nebo relaxace.
Kontraindikace
Žádná

8. Sluchová analýza
Průběh
Rozlišování zvuků – směr a materiál, na kterém byl zvuk proveden (sklo, dřevo, papír,
plastový pytlík).
Vše provozuji formou hry a skupina je rozdělena na část klientů, kteří po domluvě
zvuky vytvářejí a na klienta (dvojici), kteří zvuky identifikují.
Naslouchání ticha v protikladu zvuku: skupina má za úkol vnímat ticho a zvuky
v místnosti, nejbližším okolí (např. na chodbě), zvuky z venku (ulice).
Cil
Stimulace rozvoje schopnosti naslouchat, zlepšení interakčních a skupinových
dovedností.
Kontraindikace
Někteří klienti s autistickými rysy, zřídka klienti s úzkostnými projevy.
51

9. Hra na tibetské mísy
Cíl
Poslech, koncentrace, doteková stimulace (klient cítí kmitání zvuku), sluchová analýza
a) při hře - zjemněni pohybu rukou, koordinace pohybu - každá ruka dělá jinou aktivitu,
odbourávání úzkosti
b) zahrát kratší rytmický celek na tibetskou mísu a klient se pokusí interpretovat tentýž
celek na buben, dřívka, nebo jiný nastroj – přenášení zvuku
Všeobecně: obliba zvuku kovových nástrojů i u klientů s autistickými rysy.
Kontraindikace
Příliš úzkostné typy dětí (klienti) anebo opak.
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O muzikoterapii
Pojem muzikoterapie je odvozen z latinského slova musica– hudba a řeckého
therapeia, therapeineio– léčení, vzdělávání, cvičení.
Existuje velké množství definic muzikoterapie a jejich rozdílnost je daná historickými,
sociálními, kulturními i politickými podmínkami zemí, ve kterých se muzikoterapie aplikuje.
Obecně můžeme muzikoterapii chápat jako specializované využívání hudby primárně
k terapeutickým účelům.
U klientů s postižením je terapie častěji symptomatická než kauzální vzhledem
k nevyléčitelnosti primárního postižení a terapeut se snaží dosáhnout zlepšení celkové kvality
života jedince.
Za zásadní moment v muzikoterapii považujeme vztah mezi klientem, terapeutem a
hudbou a muzikoterapii chápeme jako řízený, strukturovaný a systematicky prověřovaný
proces.

Zkušenosti z praxe
Muzikoterapii zařazujeme u dětí s kombinovaným postižením. Primárním postižením je
středně těžká nebo těžká mentální retardace

v kombinaci s DMO nebo s poruchami

autistického spektra (PAS). Nejčastěji se vyskytují diagnózy dětský autismus a atypický
autismus. Právě pro děti s poruchou autistického spektra je muzikoterapie vhodná vzhledem k
neverbální a neohrožující povaze hudby. V rámci muzikoterapie se pro ně vytváří pořádek z
chaosu a tím i větší bezpečnost v prostoru a čase. Prostřednictvím hudby nacházejí výrazové
prostředky a podporu pro rozvoj sociálních dovedností.
U dětí je silně narušena komunikace především v důsledku kognitivních nebo
senzorickomotorických bariér. Komunikační proces je také ovlivněn nedostatky v oblasti
motoriky a emočně-volní oblasti. Vzhledem k tomu, že žádné z dětí nemá rozvinutou řeč,
využíváme různé systémy alternativní a augmentativní komunikace (AAK) jako např.
fotografie, piktogramy, znak do řeči aj.
V případě, že dítě není schopno symbolické komunikace, využíváme očního kontaktu,
komunikaci akcí (rytmizací, zpěvem) nebo předmětem (hudebním nástrojem) a zařazujeme
zvuky či stimulujeme k zvukovým projevům.
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V této situaci jsme také často odkázáni na bazální formu dialogu. Tento dialog
předpokládá existenci dítěte a takového dospělého, který je empatický, dokáže si uvědomovat
informace těla dítěte a naučí se je interpretovat. Působením na tělesnou stránku (vibračními
nebo fonačními podněty) motivujeme těžce postiženého k aktivním činnostem a stimulujeme
ke komunikaci a k interakci s okolím.
Vždy pracujeme alespoň se základní polaritou emocí libost – nelibost a u dětí sledujeme
fyziologické (především svalový tonus a rychlost dechu) i motorické reakce.

Organizace a materiální vybavení
Pro realizaci muzikoterapie máme zařízenu speciální místnost, která je odhlučněná a
vybavená hudebními nástroji, CD přehrávačem a digitální kamerou. Důležitou součástí
organizace je příprava vhodných polohovacích pomůcek pro imobilní žáky. Při polohování
žáků nemyslíme pouze na příjemnou pozici např. pro poslech nebo relaxaci, ale především
zajišťujeme stabilní polohu k aktivní účasti při MT, která umožňuje ovládání hudebního
nástroje a podporuje plicní ventilaci k usnadnění vokalizace.
Velkou pozornost věnujeme také výběru hudebních nástrojů. Samozřejmě sledujeme
kvalitu zvuku, ale důležitá je též ovladatelnost nástrojů. Některé nástroje přizpůsobujeme
motorickým schopnostem dětí včetně držáků pro kompenzační úchop nebo využíváme již
upravené nástroje. Vzhledem k velkému věkovému rozpětí a variabilitě postižení zařazujeme
především individuální formu muzikoterapie 1x týdně v dopoledních i odpoledních hodinách.
Jednou týdně probíhá i skupinová muzikoterapie pro žáky bez PAS. U dětí, které mají
kombinaci postižení s PAS, zatím nemáme zkušenosti se skupinovou formou muzikoterapie.
Vytvoření skupiny je velice specifické a závislé na mnoha faktorech jako jsou např.
prostorové podmínky, přítomnost asistenta, sociální dovednosti dětí atd.

Cíle a obsah muzikoterapie
Žáci s vícečetným postižením nebo v kombinaci s PAS mají specifické potřeby, které
můžeme ovlivňovat prostřednictvím edukační muzikoterapie. Mezi tyto potřeby patří mimo
jiné rozvoj seberegulace, vnitřní motivace, komunikace a sociálních dovedností. Cíle si
stanovujeme ve třech základních oblastech:
•

edukační– podpora komunikace, socializace, paměti, pozornosti a imitace
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•

rehabilitační– podpora reedukace a kompenzace v motorické oblasti, senzorická
percepce, senzomotorika, relaxace

•

vývojová– využití hudby k obohacení a normalizaci kvality života, jak jen to je možné
Konkrétní obsah je u každého žáka jiný a vychází z individuálně stanovených cílů, které

pravidelně konzultujeme s rodiči, dalšími terapeuty a učiteli.
U žáků využíváme systémů AAK a poskytujeme možnost výběru nástrojů a písní podle
jednotlivých obrázků nebo na komunikační tabulce a tím podporujeme pocit kontroly
v interaktivním procesu . Tento proces vyjednávání podporuje rozvoj komunikačních a
sociálních dovedností. Ke komunikaci dochází také prostřednictvím hudebního dialogu, který
je nepřeložitelný do slov, ale má jasný komunikační záměr a napomáhá vytváření vztahu mezi
klientem a terapeutem.
Sociální povědomí a dovednosti dále rozvíjíme společnou hrou na nástroje,
sledováním a poslechem hry terapeuta a udržováním očního kontaktu při zpěvu písní se jmény
žáků. Sociální interakci podporujeme předáváním a sdílením nástrojů s terapeutem tedy
rozvíjením schopnosti čekat a střídat se.
Na základě terapeutického vztahu vzniká pocit bezpečí, který je předpokladem pro
zkoumání a rozvíjí vnitřní motivaci. Poskytováním různých podnětů v rámci muzikoterapie
rozšiřujeme zkušenosti s vlastním tělem a s prostředím věcným i sociálním a tím podporujeme
adaptabilitu a sebeovládání dětí. Pro edukaci je důležitá podpora zaměření a udržení
pozornosti, což rozvíjíme poznáváním zvuků hudebních nástrojů, napodobováním rytmu
nebo hrou na nástroj v závislosti na hraní nebo zastavení doprovodu.
Důležitou oblastí je podpora motoriky a senzomotoriky. Hrou na nástroje a
muzikomalbou zvyšujeme svalovou sílu, rozsah pohybu a koordinaci ruka– oko. Při hudebně
pohybových aktivitách podporujeme držení těla, koordinaci pohybů a vnímání tělesného
schématu.
Schopnost relaxace je u těchto dětí značně snížena nebo vůbec nerozvinuta. Relaxaci
usnadňujeme poslechem hudby ve spojení s uvolňovací masáží nebo jednoduchým pohybem.
K navození relaxovaného stavu využíváme i instrumentální improvizaci především hru na
kantele, kdy hraje samotný žák.
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Struktura muzikoterapeutického setkání
Muzikoterapeutické setkání strukturujeme u všech žáků vzhledem k těžkému
mentálnímu postižení nebo kombinaci s PAS. Délka setkání se pohybuje okolo 30 minut při
individuální a 45 minut při skupinové muzikoterapii. Vycházíme ze základní struktury, kdy
nejprve navazujeme kontakt se žákem vstupním hudebním rituálem (např. uvítací píseň nebo
zvuk), poté zařazujeme aktivační techniku, na kterou navazuje hlavní činnost. Potom vždy
následuje relaxace a závěr obsahující reflexi a závěrečný rituál. Délku i strukturu MT setkání
přizpůsobujeme aktuálnímu stavu dítěte.
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Úvod
Tento text byl vypracován na základě bakalářské práce autorky. Vznikl stručným
souhrnem kazuistických ilustrací a jejich vyhodnocením po tříměsíčním empirickém šetření
v Domově pro osoby se zdravotním postižením,13 kde sledovaní jedinci žijí celoročně. Při
tomto šetření bylo pravidelně využíváno lekcí s hudebními a zvukovými aktivitami a
hudebními a zvukovými percepcemi a sledoval se vývoj čtyř dospělých osob s těžkou
formou neuromuskulární poruchy včetně kombinovaného (mentálního a tělesného)
postižení14 v níže uvedených oblastech.
Empirickému šetření předcházel 18ti měsíční předvýzkum.
Hodnotící

škála,

dle

níž

byli

hodnoceny

projevy

klientů

z

nahraných

videozáznamů, je koncipována jako pětibodová Likertova typu a orientuje se na konkrétní
posuzované oblasti:15
➢ Motoriky, řeči a lokomoce;
➢ hudebních a zvukových projevů;
➢ komunikace a porozumění.
Dále autorka zachycuje písemně projevy jednotlivých klientů před tříměsíčním
šetřením a po jeho ukončení.
Hodnocení odborníky bylo provedeno dvěma skupinami hodnotitelů (studentů
speciální pedagogiky; speciálních pedagogů – absolventů CŽV akreditovaného programu
„Edukační

muzikoterapie“

při

Technické

univerzitě v Liberci) a je vyhodnocením

videoukázky 1., 7. a 11. lekce u každého klienta.

13 V textu označováno zkratkou DOZP.
14 V textu označováno zkratkou NMTP
15 Hodnotí se na stupnici od jedné do pěti, přičemž jedna je výrazně negativní, dva spíše negativní, tři
neutrální, čtyři spíše pozitivní a pět výrazně pozitivní.
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Hudební

a

zvukové

postupy

při

hudebních

a

zvukových

percepcích a aktivitách
Při terapeutické práci lektorka využívala hudebních a zvukových postupů.16
V rámci této kapitoly je budeme specifikovat. Všechny postupy byly využity
s maximálním možným ohledem na individualitu každého jednotlivce a přizpůsobeny
aktuálním podmínkám.
Mezi hudební a zvukové aktivity a percepci patří:
•

Hlasová reakce klienta na zvukové a hudební podněty (blíže specifikovány u
konkrétních kazuistických ilustrací);

•

hra na hudební nástroj – kytara, perkusní nástroje, buben, dešťová hůl (blíže
specifikováno u konkrétních kazuistických ilustrací);

•

poslech zpěvu lidových písní (doprovázených hrou na kytaru/perkusní nástroj/ bez
doprovodu);

•

poslech hry na hudební nástroj (blíže specifikováno u konkrétních kazuistických
ilustrací);
Klienti vzhledem k různému stupni zdravotního postižení nejsou schopni se

vyjadřovat běžnou řečí. Z toho důvodu je u každé kazuistické ilustrace blíže
specifikován způsob vyjadřování konkrétního klienta a to v kontextu HZA a HZP.
V přístupu ke každému klientovi při lekcích HZA a HZP byla ze strany lektorky snaha
o dodržení následujících zásad:
•

individuální přístup ke klientovi;

•

východiska k HZA a HZP jsou založena na zájmu klienta, lektorka pouze reflektuje a
reaguje na podněty klienta;

•

respektování aktuálních podmínek a okolností, které se odehrávají v DOZP/u osob s
NMTP;

•

respektování zdravotního aktuálního stavu klienta;

•

respektování zájmu/nezájmu klienta, „nevnucování“ činností.

16 V textu označovány jako hudební a zvukové aktivity a hudební a zvukové percepce, dále jen HZA a HZP .
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1. kazuistika – Andrea
Osobní anamnéza
Pro zpracování anamnézy byla předložena neúplná dokumentace klientky, proto nebylo
možné zpracovat anamnestické údaje pro případovou ilustraci zcela vyčerpávajícím
způsobem.
Dle vyjádření matky pochází Andrea z vícečetného rizikového těhotenství, které
skončilo předčasným porodem v 6 měsíci. Narodily se dvě dívky, u obou byl diagnostikován
hydrocefalus, následně DMO (kvadruparetická forma), retinopatie nedonošených. Andrea se
narodila jako druhé z dvojčat, prognóza jejího vývoje byla více nepříznivá. Po porodu byly
obě sestry ještě nějaký čas v péči neonatologického oddělení a následně předány do péče
rodičů. Andrea je imobilní, polohována vleže nebo v polosedě, postiženy jsou horní i dolní
končetiny, proto má speciálně upravený invalidní vozík a rehabilitační pomůcky. Horní
končetiny jsou postiženy méně, dívka je schopna drobného pohybu prsty, pažemi je
částečně schopna horizontálního pohybu, žádný typ úchopu v jejím případě není možný.
Mentální úroveň se pohybuje v pásmu těžké mentální retardace.
Aktuálně je zdravotní stav dívky stabilní a vývoj odpovídá diagnóze.
Rodinná anamnéza
Andrea žila se sestrou v úplné rodině asi do 6 let věku, následně došlo k rozvodu
rodičů a dívky byly střídavě v péči matky a ústavního zařízení. Otec i po rozchodu projevoval
o dcery zájem. Oba rodiče mají v současné době nové partnery. Sestra Andrey i přes
příznivější prognózu zemřela v 15ti letech. Tato událost významně zasáhla Andreu i
ostatní blízké příbuzné. V současné době je dívka s touto situací smířena (projevy smutku a
radosti se stabilizovaly). Oba rodiče pravidelně navštěvují svou dceru.
Běžné denní projevy a aktivity
•

polohování na lůžku s polohovacími polštáři a válci či na polohovacím klíně;

•

rehabilitační péče s fyzioterapeutem;

•

canisterapie – uvolňování vysokého svalového tonu dívky (projevy – úsměv, pohyb
očí a otevírání úst);
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•

poslech CD mluveného slova nebo folkové hudby;

•

poslech folkových písní, klasické hudby, mluveného slova;

•

modulování hlasu;

•

hudebně rytmická činnost;

•

pobývání na herně s ostatními klienty;

•

poslech rádia;

•

poslech TV (zejména kreslené pohádky pro děti jako je „Krteček“).

Změny v projevech na počátku a v závěru šetření
PROJEVY ANDREY

Na počátku šetření

V závěru šetření

Hudební a zvukové

Vedení ruky směrem ke kytaře,
zadrnkání s dopomocí.

Samostatné zadrnkání na kytaru
prstem.

Hudební a zvukové

Hlasový projev převážně
nahodilého charakteru.

Hlasový projev při poslechu
oblíbené písně tonálně shodný
s poslouchaný zpěvem lektorky.

Hudební a zvukové

Připevnění chřestítka k levé
ruce, bez aktivního pohybu.

Připevněným chřestítkem
Andrea pohybuje rytmicky

Pohyb rukou nezáměrný
následné překvapení ze zvuku,
který vydávají hud. nástroje.

Pohyb ruky se zdá být záměrný
– výsledkem jsou dva až tři
rytmické
úhozy/pohyby/drnknutí/...

Motorika, mimika
a lokomoce

Pohyby hlavy jsou nahodilého
charakteru, otáčení se za
různými podněty (hudebními i
mimohudebními).

Hlava Andrey je po celou dobu,
kdy je lektorka u jejího lůžka
přítomná, otočená na ni.

Motorika, mimika
a lokomoce

Pohyb očí, otevírání úst, úsměv
při příchodu lektorky do
místnosti.

Komunikace
a porozumění

Pohyb rukou a nohou nesouvisí
s rytmem písně, které Andrea
naslouchá.

Zřídka se začíná objevovat
pohyb rukou a nohou do rytmu.

Andrea naslouchá hudebním
i mimohudebním projevům
ostatních klientů, sama se
aktivně nezapojuje.

Andrea komunikuje s ostatními
členy skupiny prostřednictvím
hlasového projevu.

Při výzvě k činnosti je
Andrea pasivní.

Při výzvě k činnosti Andrea
reaguje pohybem ruky nebo
pohybem mimických svalů.

Motorika, mimika
a lokomoce

Komunikace
a porozumění
Komunikace
a porozumění
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Pohyb očí, otevírání úst a
úsměv při poslechu hudebního
projevu jiného klienta a při
příchodu lektorky k lůžku.

Hodnocení lektorkou a dvěma skupinami hodnotitelů
Lekce / Oblasti

1. lekce

7. lekce

11. lekce

Hudební a zvukové projevy

3

4

4,4

Motorika, mimika a lokomoce

3

4,4

4,3

Porozumění a komunikace

3,3

4,4

4,1

Celkové hodnocení

3,1

4,24

4,27

Souhrn a doporučení
Andrea udělala během tří měsíců velké pokroky. Doporučení ze strany lektorky
by bylo v navštěvování lekcí s hudebními a zvukovými aktivitami a percepcemi
pokračovat.
Kvalita projevů u Andrey, během tříměsíčního šetření, ve všech sledovaných oblastech
vykazuje pozitivní posun. Objevili se jako nové projevy a to zejména v oblasti
hudebních a zvukových projevů. Mezi nové projevy patří cílené drnkání na blízko nastavené
struny kytary vlastní rukou a to i při reakci na výzvu k tomuto. Dále začala Andrea vytvářet
vlastní hlasové kreace při konkrétních písních, jež si oblíbila. Po skončení empirického šetření
je tedy možné předpokládat, že hudební a zvukové aktivity a percepce rozvoji jednotlivých
sledovaných složek přispívaly. Bylo by jistě zajímavé sledovat další posuny, kdyby mohla
Andrea navštěvovat lekce hudebních a zvukových aktivit pravidelně a soustavně delší dobu.
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2. kazuistika – Martina
Osobní anamnéza
Anamnestické údaje byly zpracovány z nekompletní dokumentace. Proto anamnézu
nebylo možné zpracovat vyčerpávajícím způsobem.
Martině je 20 let. Otec uvádí, že si není vědom žádných významných událostí
v prenatálním ani perinatálním období. Prenatální i perinatální období probíhalo dle slov otce
Martiny standardně, Martina se narodila v termínu s průměrnou porodní váhou (3500g). Jako
druhé dítě svých rodičů se asi pět let po ní narodil zdravý syn. Po porodu bylo
diagnostikováno geneticky podmíněné onemocnění Rettův syndrom a kvadruparetická forma
DMO. V rodině se do té doby nevyskytovalo žádné geneticky podmíněné ani psychické
onemocnění. S ohledem na diagnózu klientky, se vyskytují typické projevy (stereotypní
kroutivé pohyby, zpomalení růstu hlavy, mozková atrofie). Intelekt se pohybuje v pásmu
těžké mentální retardace.
Martina má postižené všechny čtyři končetiny s převahou dolních končetin, je schopna
špetkovitého úchopu prsty rukou, dále se u ní vyskytují problémy v oblasti zad a proto může
být polohována jen vleže. Martina je takto polohována během dne na společné herně v domu
pro osoby se zdravotním postižením. Má také speciálně upravený invalidní vozík, na němž
leží.
Aktuálně je zdravotní stav dívky stabilní a vývoj odpovídá diagnóze.
Rodinná anamnéza
Martina pochází z úplné rodiny, kde žila s rodiči a se svým bratrem do 15ti let věku.
Poté byla rodiči předána do péče DOZP, protože již nebylo pro rodiče možné fyzicky ji
přemísťovat s ohledem na její hmotnost. Rodiče o Martinu jeví zájem, pravidelně ji
navštěvují. Zhruba jednou za čtrnáct dní ji otec vozí domů na celý víkend. Po návratu z
tohoto pobytu se Martina vrací většinou smutná a pláče (přičemž domů se vždy těší –
usuzujeme tedy, že se jedná o p rojevy stesku po návratu do DOZP), což trvá obvykle do
druhého dne po příjezdu (poté je usměvavá a komunikativní).
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Běžné denní projevy a aktivity
•

verbální komunikace ve formě jednoslovných vět a zvukových signálů s přesným
významem;17

•

poslech rytmické hudby (zejména rock, hard rock – tuto hudbu poslouchá její otec);

•

trefuje se rukou do plastového míče pověšeného na gumičce nad postelí;

•

vítá společnost více lidí (projevy radosti – smích, slovo „ahoj“);

•

navazuje slovní i zvukovou interakci s klientem, který pobývá během dne na stejné
herně jako ona (oční kontakt, společný smích, volání „ahoj“ směrem k němu).

Změny projevů v průběhu a závěru šetření
PROJEVY MARTINY

Na počátku šetření

V závěru šetření

Hudební a zvukové projevy

Zvonění zvonečkem dle své
chuti ke hře.

Zvonění zvonečkem je
Martina po výzvě alespoň
na chvíli schopna přerušit.

Hudební a zvukové projevy

Hra na kytaru a buben je
spíše nahodilého charakteru.

Hra na kytaru a buben
vykazuje prvky rytmu.

Hudební a zvukové projevy

Hlasové projevy jsou téměř
neznatelné.

Martina odpovídá na jednoduché
otázky i prostřednictvím
modulace svého hlasu.

Nabízené hudební nástroje hází
směrem od svého lůžka.
Nabízené hudební nástroje hází
směrem od svého lůžka.

Nabízené hudební nástroje
uchopí a položí, případně řekne
„ne“/zavrtí hlavou. Nabízené
hudební nástroje uchopí a
položí, případně řekne
„ne“/zavrtí hlavou.

Motorika, mimika
a lokomoce

Pohyb nohou není znatelný.

Pohyb nohama do rytmu.

Motorika, mimika
a lokomoce

Ťukání do matrace rukou
náhodné,nepravidelné.

Ťukání do matrace rukou,
objevují se prvky
rytmického cítění.

Komunikace a porozumění

Projevy porozumění
nesouvisí se slovy, které
Martina říká.

Projevy porozumění souvisí
se slovy, které Martina říká.

Motorika, mimika
a lokomoce

17 Slova, která Martina říká, mohou být občas užita náhodně (jedná se o slova jako např. „ahoj“, „au“, „jau“,
„jo“, „ne“, „hej“, „dej“, „boty“), i když někdy je slovo cílené (při příchodu známé osoby do místnosti říká
„ahoj“ atd.). Dle vyjádření pracovníků, kteří Martinu znají j iž delší dobu, byla její slovní zásoba v minulosti
bohatší a postupně dochází k jejímu úbytku.
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Komunikace a porozumění

Komunikace a porozumění

Pokud je vyzvána ke spoluhře na
hud. nástroj, dál se věnuje
stávajícímu podnětu nebo
reaguje po opakované výzvě.

Pokud je vyzvána ke
spoluhře na hud. nástroj,
zajímá se o podnět a vyjádří
souhlas nebo nesouhlas.

Na uzavřenou otázku odpovídá
ne, i když projevuje souhlas.

Na uzavřenou otázku odpovídá
ano/ne dle svého
zájmu/nezájmu.

Hodnocení lektorkou a dvěma skupinami hodnotitelů
Lekce / Oblasti

1.lekce

7. lekce

11 lekce

Hudební a zvukové projevy

3,6

4,7

4,9

Motorika, mimika a lokomoce

3,8

4,6

4,8

Porozumění a komunikace

4,5

4,9

4,8

Celkové hodnocení

3,97

4,87

4,83

Souhrn a doporučení
Martina byla (od počátku do konce empirického šetření) po většinu dobu lekcí velmi
dobře spolupracovala a byla dobře naladěná. Hodnocení vykazuje nejpozitivnější posun
v oblasti hudebních a zvukových projevů. Martina hrála na hudební nástroje a sama nacházela
nové způsoby, jak na ně hrát a začala se také více vyjadřovat prostřednictvím hlasového
projevu. Ostatní dvě oblasti jsou lehce klesajícího charakteru, zřejmě proto, že jejich
rozvoj se v první polovině lekcí ustálil. Martina se někdy vměšovala do hry s jinými klienty,
zejména pak hlasitou hrou na hudební nástroje. Postupně si (po výzvách lektorky) zvykla na
ztišení. V rámci práce s písněmi a hraní na hudební nástroje bylo podstatnou součástí lekcí
s HZA a HZP včleňování slov, která Martina zná a někdy používá. Lektorka tato slova
zaznamenala a používala je při improvizaci zpěvem a dále je deklamovala při hře na rytmické
hudební nástroje. Martina spolupracovala při hře na hudební nástroje a zkoušela na ně hrát
také sama. Při uvítací a závěrečné písni Martina drnkala na struny kytary za doprovodu
zpěvu lektorky, tuto hru rytmicky přizpůsobovala svému zpěvu. Zajímavá byla také
hudební a zvuková interakce s jiným klientem, s nímž se Martina v herně přátelí.
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3. kazuistika – Luděk
Osobní anamnéza
V případě tohoto klienta nebyly v dokumentaci uvedeny údaje vztahující se k průběhu
prenatálního období a období porodu. Anamnestické údaje byly zpracovány z neucelené
dokumentace. Proto anamnéza není zcela vyčerpávající.
Luďkovi je 23 let, s velkou pravděpodobností byl bezprostředně po porodu předán do
péče kojeneckého ústavu, následně byl umístěn do péče Domova pro osoby se zdravotním
postižením. Chlapci byla diagnostikována DMO s nízkým svalovým tonem. V oblasti
motoriky je schopen chůze na široké bázi, horní končetiny jsou schopny pohybu a všech typů
úchopu. Chlapec zvládá základy osobní hygieny a sebeobsluhy (jí sám lžící a je schopen
s dopomocí se obléknout). V důsledku oslabeného tonu v orofaciální oblasti se u něj občas
objevují problémy se salivací. V dokumentaci je uvedeno, že se pohybuje v horním
pásmu těžké mentální retardace. Již od dětství se u chlapce začaly objevovat nežádoucí
projevy v oblasti chování. Snažil se upoutat pozornost okolí vzdorovitým, negativistickým
chováním s prvky autoagrese. Tento naučený stereotyp užívá do dnes. Z tohoto důvodu
musela být učiněna taková opatření, aby byl v bezpečí on i osoby pohybující se okolo něj.
Pokud se sám pohybuje po zařízení, je nutný dohled pracovníka v sociálních službách.
Luděk má zdravotní problémy s pravým kolenem, proto musí chodit na
chirurgické zákroky do nemocnice. Po šesté lekci HZA a HZP byl po operaci a musel po
návratu setrvávat v jedné poloze. Motorické projevy byly omezenější. To, jak se zdá,
koresponduje se snižující se křivkou grafu, hodnocení lekcí HZA a HZP.
Rodinná anamnéza
Dle údajů uvedených v dokumentaci chlapcova rodina pocházela s nižších
sociálních poměrů. Rodiče o chlapce nikdy zájem neprojevovali ani ho nenavštěvovali.
Jediným příbuzným, který Luďka navštěvoval, asi jedenkrát ročně v jeho dětském věku, byl
chlapcův strýc.
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Běžné denní projevy a aktivity
•

logopedická péče;

•

říká několik slov;18

•

canisterapie;

•

přijímaní stravy patří mezi Luďkovi oblíbené činnosti (jídlo je pro něho velkou
motivací k nácviku nových/žádoucích způsobů chování);

•

problém

s respektováním

autorit,

oceňuje

rovnocenný

přístup

pracovníků

v sociálních službách (usuzujeme opět na základě dlouhodobého pozorování).
•

Luděk je velmi muzikální, hudba ho baví a slouží jako motivační stimul, skrze něhož
se učí prostřednictvím písní nová slova a hlásky. Hraje rytmicky na buben a perkusní
nástroje.

Změny projevů v průběhu a závěru šetření

PROJEVY LUĎKA

Na počátku šetření

Hudební a zvukové projevy

Hlasové projevy při dotazu,
jakou píseň chce Luděk zpívat.

V závěru šetření
Konkrétní hlasové projevy ve
smyslu vazby – slovo – předmět
nebo situace (spojené s
požadovanou písní) při dotazu,
jakou píseň chce Luděk zpívat.

Hra na buben vychází je
spontánní, ale metricky a
rytmicky neorganizovaná.

Hra na buben se místy stává
rytmickým doprovodem
k melodii poslouchané písně.

Hudební a zvukové projevy

Při poslechu zpěvu oblíbené
písně pasivní poslech.

Při poslechu zpěvu oblíbené
písně aktivní spolupráce –
zpěv a hra na hud. nástroje.

Motorika, mimika
a lokomoce

Natahování se za hudebními
nástroji dle zájmu.

Cílení uchopení hudebního
nástroje od lektorky.

Motorika, mimika
a lokomoce

Hra na tělo je náhodně shodná s
rytmem poslouchané písně.

Hru na tělo se Luděk snaží
přizpůsobovat rytmu
poslouchané písně.

Motorika, mimika
a lokomoce

Pohyb za hudebním podnětem i
za hudebním nástrojem.

Pohyb za hudebním podnětem
i za hudebním nástrojem
ztížený z důvodu operace
levého kolena.

Hudební a zvukové projevy

18 Dle dlouhodobého pozorování Luďkova chování lze usuzovat, že rozumí jednoduchým větám a
slovním instrukcím, chápe humor a svérázným způsobem odpovídá na otázky a výzvy pracovníků v sociálních
službách.
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Komunikace a porozumění

Při souhlasu a nesouhlasu
Při souhlasu a nesouhlasu
projeví zájem/nezájem („jo/ne“,
projeví zájem/nezájem („jo/ne“,
mimika), řekne si o
mimika).
požadovanou píseň zkratkou,
kterou pro tuto píseň používá.

Komunikace a porozumění

Při nesouhlasu podnět ignoruje.

Při nesouhlasu podnět ignoruje
nebo řekne „ne“.

Komunikace a porozumění

Pokud porozumí zadání,
reaguje spoluprací.

Pokud porozumí zadání,
reaguje spoluprací, rozšiřuje
se škála porozumění –
s jemnými nuancemi.

Hodnocení lektorkou a dvěma skupinami hodnotitelů
Lekce / Oblasti

1. lekce

7.lekce

11. lekce

Hudební a zvukové projevy

3,4

4,1

4,1

Motorika, mimika a lokomoce

3,6

4,5

3,8

Porozumění a komunikace

4,3

4,4

4,2

Celkové hodnocení

3,77

4,33

4,03

Souhrn a doporučení
Luděk byl při lekcích HZA a HZP vždy soustředěný, a to již od dob
předvýzkumu. Prostřednictvím hudebních a zvukových podnětů je schopen se učit nové
činnosti, písmena i slova. Z hlediska psychického, fyzického i emočního rozvoje by bylo
možné tímto způsobem upevňovat návyky, které jsou v sociálním zařízení typu DOZP, kde
Luděk žije, žádoucí.
Pozitivní posun sledovala lektorka zejména v oblasti hudební a zvukové, kdy začal
Luděk používat jednoduché zkratky, jimiž si říkal o požadovanou píseň. Určitý pokles
naměřených hodnot souvisí s emoční rozladou v důsledku bolestí po operačním zákroku
kolene, a s celkovým problémem se pohybovat (Luděk, dle doporučení lékaře, po operaci
odpočíval na lůžku v herně, kde probíhali lekce HZA a HZP).
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4. kazuistika – Jiří
Osobní anamnéza
V případě tohoto klienta nebyly v dokumentaci uvedeny údaje vztahující se k průběhu
prenatálního období a období porodu. Anamnestické údaje byly zpracovány z neucelené
dokumentace. Proto anamnéza není zcela vyčerpávající.
Jiří je 19letý muž, který od kojeneckého věku žije v ústavním prostředí. Jiří má
vrozenou kvadruparézu, nemůže být polohován jinak než vleže, je hluboce mentálně
postižený, dále pak trpí epilepsií, jež je v současné době vlivem medikace stabilizovaná. Jiří je
přemísťován pomocí invalidního vozíku, na němž z části leží. Postiženy jsou všechny čtyři
končetiny s převahou dolních. Horní končetinou je schopen pohybovat směrem nahoru a
dolu, otevírá dlaň (pinzetový úchop). Komunikuje neverbálním způsobem. Vyskytuje se u něj
dysfagie (přijímá stravu v kašovité podobě) a dysartrie.
Jak vyplývá ze spisové dokumentace, od útlého věku se v chování chlapce objevují
nežádoucí patologické prvky, a to především ve formě autoagrese (kouše se do zápěstí rukou,
proto má zápěstí chráněn bandážemi, aby si neublížil) dále se u něj objevuje vzdorovitost a
negativismus. Z důvodů

agresivních a autoagresivních projevů

je Jiří dlouhodobě

psychiatricky medikován, za účelem stabilizace nežádoucích projevů v oblasti chování.
Ve stejném měsíci, kdy začal tříměsíční empirický výzkum k této práci, byl Jiří
přestěhován z domu pro osoby se zdravotním postižením pro osoby do 18 let (nebo po dohodě
do 19 let) s celoročním pobytem, do DOZP pro osoby od 8 let s celoročním pobytem. Na
tuto změnu se těžce adaptoval, projevovala se autoagrese a poruchy chování ve zvýšené míře.
Jiří někdy říká slova. Někteří pracovníci v sociálních službách z DOZP, kteří znají Jiřího delší
dobu, tvrdí, že ho slyšeli říkat výjimečně i celé věty. Autorka práce slyšela Jiřího mluvit
většinou nesrozumitelná slova, která říkal, když byla od něj vzdálená. Většinou je při mluvení
Jiřího slyšet písmeno „š“. Ve dnech, kdy se Jiří necítí dobře, odmítá přijímat stravu.

70

Rodinná anamnéza
Ze spisové dokumentace, je zřejmé, že o Jiřího jeho příbuzní nejeví zájem, nikdy ho
pravidelně nenavštěvovali vyjma několika rychlých návštěv, které byly spíše formálního typu
bez emočně zabarvené interakce.
Běžné denní projevy a aktivity
•

rehabilitační péče fyzioterapeuta;

•

polohování na herně s ostatními klienty;

•

poslech populární hudby (Madonna, Queen, Beatles);

•

citová vazba k modrému plastovému hrnečku, který musí mít vždy u sebe (jinak je
neklidný a negativistický);19

•

canisterapie.

Průběh obtíží
Jiří je rád sám a nevyhledává kontakt s okolím. Sebedestruktivní chování se projevuje
ve dnech, kdy je senzitivnější na některé podněty, které jsou spojené například se změnou
prostředí, v němž se nachází; nabídkou stravy; v některých případech není možné ani
vysledovat konkrétní příčinu. Při záchvatu sebedestruktivního chování Jiří křičí, rychle otáčí
hlavou do stran, kouše se do zápěstí a bije se do hlavy. Jiří má silnou emoční vazbu ke své
klíčové pracovnici, která ho dokáže při afektu a sebedestruktivních projevech uklidnit dříve
než jiní pracovníci.

19 Svůj modrý hrneček Jiří uchopuje, přemísťuje, hraje si s ním v ústech apod. Odloží ho jen při spánku, kdy
tento předmět nahradí plyšovou beruškou. Při lekci s hudebními a zvukovými aktivitami a hudebními a
zvukovými percepcemi je ochoten vyměnit hrneček za hudební nástroj.
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Změny projevů v průběhu a závěru šetření
PROJEVY JIŘÍHO

Na počátku šetření

V závěru šetření

Hudební a zvukové projevy

Pouze poslouchá, sám se
nezapojuje.

Aktivní hra na hudební nástroje.

Hudební a zvukové projevy

Žádné hlasové projevy.

Užití hlásek/jednoduchých
slov při lekci.

Hudební a zvukové projevy

Na výzvu ke spoluhře na
hudební nástroje nereaguje.

Na výzvu ke spoluhře reaguje
sledováním hudebního nástroje a
následným hraním.

Motorika, mimika
a lokomoce

Jiří zůstává stále na svém
místě, je pasivní.

Aktivní pohyb za hudebními
podněty a nástroji.

Motorika, mimika
a lokomoce

Svírání plastového hrnečku
dlaní.

Plastový hrneček pouští,
uchopuje hudební nástroje.

Motorika, mimika
a lokomoce

Mimika se mění spíše
v zamračenou.

Mimika je neutrální
nebo málo zjevný úsměv.

Komunikace a porozumění

Nereaguje na výzvu.

Pomalu reaguje na výzvu.

Komunikace a porozumění

Není znatelná slovní
komunikace.

Užití slov/písmen (zejména
hláska „š“), jimž nelze přesně
porozumět.

Při přímé i nepřímé výzvě
k hudebnímu projevu
negativismus.

Při přímé i nepřímé výzvě
k hudebnímu projevu, sledování
podnětu/spolupráce.

Komunikace a porozumění

Hodnocení lektorkou a dvěma skupinami hodnotitelů
Lekce / Oblasti

1. lekce

7. lekce

11. lekce

Hudební a zvukové projevy

1,5

3,5

3,7

Motorika, mimika a lokomoce

1,5

3,6

3,3

Porozumění a komunikace

1,6

3,5

3,9

Celkové hodnocení

1,53

3,53

3,63
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Souhrn a doporučení
Během lekcí HZA a HZP20 byl Jiří zpočátku negativistický a neprojevoval ani zájem
o činnosti. Následkem pravidelné a soustavné hudební a zvukové práce se začal projevovat
více než při běžných denních činnostech, dokonce začal občas používat slov k vyjádření
(což je až těžko vysvětlitelné vzhledem k jeho diagnóze hlubokého mentálního postižení).
Jistě by bylo zajímavé pokračovat v lekcích HZA a HZP zejména z důvodu vlastního rozvoje
a to nejen ve sledovaných oblastech.
Jiří, jako jediný ze čtyř sledovaných klientů, se neúčastnil předvýzkumu.
Empirické šetření bylo pro něho prvním setkáním s těmito lekcemi HZA a HZP.

20 Hudební a zvukové aktivity a hudební a zvukové percepce.
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Závěr
Šetření se ukázalo být velmi prospěšným nejen vzhledem k původnímu záměru, kterým
bylo zmapování vlivu hudby a zvuků na osobnost jedinců s NMTP, ale také s ohledem na
jejich projevy v jiných oblastech, které mohla lektorka při lekcích pozorovat téměř u všech
klientů. Z toho důvodu by doporučením ze strany lektorky jistě bylo pravidelné a soustavné
zapojování práce se zvuky a hudbou v rámci péče o osoby s těžkým zdravotním postižením.
Hudba a zvuky se ukázaly být nejen možností rozvoje, ale také možností diagnostiky a
to z toho důvodu, že jsou prostředkem zrcadlení intrapsychických procesů. Pomocí zvuků a
hudby, jako neverbálního prostředku, se mohou takto postižení klienti více psychosociálně
včleňovat do života a mezilidské kooperace. Dále je v hudebních aktivitách i percepci možné
spatřovat stimul, který motivuje, protože klienti zpětnovazebně vnímají komunikaci a
interakci mezi lidmi jako funkční.
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K analýze hudebního projevu klienta
v muzikoterapeutickém procesu z hudebního hlediska

Martina Krušinská

Považujeme za důležité aktívně vnímat a rozlišovat charakter hudebního projevu klienta
v muzikoterapeutickém procesu. Domníváme se, že správnost analýzy hudebního projevu
klienta z hlediska hudebního má též (mimo dalších zásadních znalostí muzikoterapeuta např.
z oblasti psychologie a speciální pedagogiky), významný vliv na objektivitu hypotéz a
interpretací muzikoterapeuta vůči svému klientovi. Východiskem následujícího textu je výrok
slovenského muzikológa, skladatele a hudebního pedagoga Ladislava Burlase (2006), který
hovoří o dynamickém procesu hudební formy jako o hudebním organismu. V tomto kontextu
můžeme uvažovat nad hudebním projevem klienta jako nad hudebním organismem
vypovídajícím o jeho životě.
Uvědomujeme si, že text v následující tabulce – tvořený především ze zdrojů
vzpomínaného skladatele – může vyznít v muzikoterapeutickém rámci zveličeně, když jeho
uvažování se odvíjí ve vztahu k hudební organizaci klasických děl. Myslíme si ale, že
uvedené hudební prvky a

principy klasického hudebního díla se realizují i na úrovni

organizace hudebního celku klienta, i když na elementární úrovni.21 Rozhodně stojí za
povšimnutí pojmy a procesy definované v hudebně-teoretickém kompozičním rámci, se
kterými pracujeme i na úrovni interpretace z psychologicko/terapeutického hlediska.
Každý z uvedených hudebních prvků a

principů má podle Burlasa (2006, s.36)

formotvornou funkci, ale po překročení „jisté míry stanovené hranicemi lidského psychična,
se stává tento prostředek elementem rozkladným.“ V případě klienta, v muzikoterapeutickém
procesu, může a nemusí mít hudební projev formotvorné směřování tzn. centrování k tvaru.
Je zde potřebná

kooperace bio-psycho-socio-spirituální roviny klienta a

hudebních

subsystémů v jeho hře (Pejřimovská, 2009).

21 Pojem lat. „elementum“ neznamená jednoduchosť, naivita, primitívnosť, ale základ, počiatok, pralátka.
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Formu jako dynamický proces Burlas (2006, s.59) charakterizuje „jako souhrn
formotvorných sil hudebního díla patřících do sféry emocionální. Sjednocující formotvornou
silou, v dynamickém průběhu skladby, je dynamický oblouk se základními protikladnými
fázemi: stoupající křivkou napětí (gradace – klimax) a klesající křivkou uvolnění (spád –
antiklimax)... Už klasický motiv je vázaný zdrojem energie: jedna jeho součást jí způsobuje,
druhá ji vyrovnává. Současně však v sobě skrývá dispozice být myšlenkovým materiálem pro
výstavbu hudební formy.“
Tabulka obsahuje principy a procesy v hudebním organismu klasických děl jako
východisko k elementárnímu hudebnímu projevu klienta v muzikoterapeutickém procesu.
Uvedené členění v tabulce má pouze schématickou povahu.
A Prvky hudební řeči (hudební elementy)

Analýza hudebního projevu klienta
z hlediska hudebního

Prostorové elementy:
1. Charakter melodie

2. Charakter dynamiky a barvy

3. Charakter harmonie a tonality

dostředivost
melodického
sledu:
centralizující melodie, finalizující melodie,
kantilénová melodie, melodie s ozdobami,
recitativní melodie, jednoduchost melodie,
složitost melodie; odstředivost melodického
sledu: tóny různé výšky s velmi vzdálenými
vztahy, amelodické postupy, přerušovaná
melodie, (ne centralizovaná, ne finalizovaná)
- dynamická jednolitost, dynamické kontrasty,
postupnost v
dynamickém přechodu, z
hlediska barvy využití hudebního nástroje –
jeho zvukových možností (např. barevné
střapce na klavíru, netradiční zvuky klavíru),
výběr a kombinace hudebních nástrojů,
zvukový charakter hudebních nástrojů
(pichľavé zvuky, měkké zvuky, laskavé zvuky,
heroické zvuky aj.)
harmonická
stabilita:
harmonické
centralizování
nebo-li
tonalizování,
setrvávání na jedné harmonické hladině,
harmonické ukončování harmonických úseků
- kadence, cézury v harmonickém procesu,
harmonická labilita : přecházení do jiných
harmonických center - vymaňování se
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z jednoho harmonického centra, rozvíjení
harmonického materiálu, úvodní, přípravné
úseky (k čemu?...u skladatelů často
k návratu...), jednoduchost - složitost akordů
(konsonantní a
disonantní akordy),
příbuznost – vzdálenost akordů (tónin),
z hlediska tonality: vytváření pokoje – centra
– statiky, z hlediska atonality: nepokoj –
decentralizování (přechod od centra k
okolí) – dynamika, konfliktnost
Časové elementy:
4. Charakter metra a rytmu

- časová pulzace: metrum pravidelné
(izometrie), rytmické členitosti (ostináto,
synkopy aj.), opakovaní rytmických vzorců,
postupná změna rytmu, rytmický kontrast,
komplementární rytmus, polyrytmika
- rozpětí tempa – zrychlování, zpomalování,
jednolitost tempa, kontrastnost tempa,
přesnost dodržování tempa, zvolňování
tempa

5. Charakter tempa a agogiky

B Principy hudebního díla
1. Charakter homofonie

2. Charakter polyfonie

3. Charakter opakovaní (totožnosti)
a/nebo varírování a/nebo kontrastu

- melodická převaha jednoho hlasu, jiný
hudební materiál má harmonickou funkci, i
rozložené akordy, složitější rytmizované
postupy v harmonii
- znění více lineárních hlasů současně,
simultánní vedení hlasů, komplementární
vedení hlasů, vzájemná výměna hlasů, míšení
(kontrast) homofonních a polyfonních celků,
charakteristická figura – neustále, zvláště v
ostinátním rytmu opakující se (často
mechanicky) motivek v pravé nebo levé ruce
- prosté opakování malých součástí a/nebo
větších celků, repríza myšlenek, pozor: každé
opakování v hudbě znamená jistou změnu z
hlediska jeho jiné časové a
kontextové
realizace, rozvíjení celků,
- obměna/varírovaní – ještě vztah původního
tvaru a novotvaru,
- kontrast/změna = princip sjednocující,
vyrovnávající napětí, princip tektonický,
princip rozrušující (nečekaný vpád do
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procesu na místech, které ještě nejsou
dopovězené, uzavřené, vpád kontrastu mimo
cézur)
4.

Charakter

hudební

symetrie

asymetrie

a/nebo - smysl pro stavební pravidelnost – symetrie,
shodné stavební celky, rovnoměrnost,
možnost zrcadlového zobrazení celků, povaha
uzavřenosti,
- povaha neuzavřenosti – asymetrie,
přiřazování nesouvisících celků, otevřenost
procesu,
obzvlášť
rytmicko-metrické
asymetrismy (2+3+4 aj.), nerovnoměrnost

5. Charakter hudební proporcionality

6.

Charakter

statické

povahy

dynamické povahy hudby

- maximální hospodárnost – úspornost
výrazových prostředků ve smyslu jejich
koncentrace (jadrnosti výpovědi), zachování
míry (plnost míry) – vyloučení nadbytečností,
nesprávnost proporcí celku je vnímaná jako
křečovitost a fádnost
- napětí a
uvolnění, proudící sila a
organizace celku jako rozložení sily v
a/nebo prostoru, poměr statické a dynamické sily jedna bez druhé neexistuje (dialektický
vztah), jednota - kooperace - všech složek
hudební řeči, jednota – kooperace emocionálních a ideových obsahů, jednota
individuálního a typického (všeobecného),
plnost smyslu

C Prvky hudební myšlenky
1. Práce s motivem a s tématem

- co je výraznější v motivu a tématu: melická
(prostorová) či rytmická (časová) složka?
- rytmický motiv/téma – melický motiv/téma,
melickorytmický
motiv/téma,
čím
je
motiv/téma pomalejší, tím má větší možnost
uplatnit melickou složku, skryté dispozice
hudební myšlenky, práce s hudební
myšlenkou zvlášť na principu opakování a
varírování, sekvencování, transponování,
rozšíření motivu/témy, zúžení motivu/témy,
dělení motivu/témy, interpretace neustále
jednoho motivu (leitmotiv), přiřazování
myšlenkových celků (podobné úseky stojí při
sobě
bez
kontrastu),
navazování
myšlenkových celků (postupné včleňování
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nových prvků do přiřazovaných úseků),
rozvíjení myšlenkového jádra, zrušení
hudební myšlenky, resp. příprava nové
hudební myšlenky tzv. během (rychlý směr
tónů dolů, nahoru – šablonovitost v hudbě)
- pravidelné řazení nižších stavebních prvků
v prvky vyšší (dvojtakty, čtyřtakty, věta,
souvětí = předvětí a závětí), pravidelný
metrický proces, harmonický pořádek,
kadence

Domníváme se, že procesy v hudebním organismu, i

když ve vysoce stylizovaných

klasických dílech, mají svojí analogii i v lidských životech. Komplexní pohled skladatele a
muzikologa na hudební organismus může být i

z tohoto hlediska inspirativní pro práci

muzikoterapeuta.
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Závěrem:
Děkujeme za pozornost a sdělujeme, že Vás rádi uvítáme jako naše partnery v
diskuzi i spolupráci.
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