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Předmluva 

 

Téma práce jsem vybrala na základě své praxe sociální pracovnice v neziskové 

organizaci, která poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním nebo kombinovaným 

postižením. V nabídce služeb této organizace je řada terapeutických aktivit včetně 

muzikoterapie a arteterapie, o jejichž přínosech tato práce pojednává. Klienty této 

organizace jsou často osoby s poruchami autistického spektra, které při poskytování 

sociálních služeb potřebují individuální a specifický přístup, který je možné těmito 

formami terapie nabídnout.  

Prostřednictvím kvalitativního šetření jsem se snažila zjistit, jaké konkrétní přínosy 

tyto dva typy terapie do sociální práce s lidmi s poruchami autistického přinášejí. Dílčím 

cílem práce také bylo představit základní pojmy, které se v tomto kontextu objevují. 

K výstupům kvalitativního šetření jsem došla pomocí metody otevřeného kódování, která 

se jevila jako nejvhodnější ke zpracování odpovědí z polostrukturovaných rozhovorů 

s jednotlivými terapeuty.  

Pro správné zpracování teoretické i praktické části práce jsem se snažila vyhledávat 

a volit takové zdroje a následně uvést informace, které by umožnily i laickému čtenáři 

proniknout na základní úrovni do dané problematiky. 
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Úvod 

Mou inspirací pro výběr tématu této práce byla praktická zkušenost z organizace, 

ve které pracuji na pozici sociální pracovnice 11 let. Jelikož jsme zařízení poskytující 

ambulantní i pobytové služby pro lidi s mentálním a kombinovaných zdravotním 

postižením, často jsou našimi klienty i lidé s poruchami autistického spektra.  

Za dobu svého studia i praxe jsem měla možnost poznat, že sociální práce pro tuto 

skupinu lidí je specifická a přináší občas různá úskalí a zároveň vyžaduje pracovat s 

každým klientem s maximálně možným individuálním přístupem.  

Další mou zkušeností z praxe je zjištění, že ideálního personálního zajištění péče o 

lidi s poruchami autistického spektra nelze dosáhnout, ať už z finančních důvodů, nebo 

z důvodu nedostatku či neodbornosti personálu. Často v praxi vidím, že alespoň v začátku 

poskytování služby, v adaptační době, by bylo skvělé, mít k dispozici vyškoleného 

odborníka, který by klienta i běžný personál přímé péče touto dobou provedl. Právě tehdy 

prožívá klient mnoho zásadních změn, jako je adaptace na nové prostředí, lidi, pravidla. 

Tato situace vyvolává v člověku tenzi, občas dochází i k projevům agresivního chování. 

Jsme jedno z mnoha zařízení, která si stanovují kontraindikace k poskytování sociální 

služby. Mezi ně u nás mimo jiné patří agresivní chování, které se dotkne jiného klienta, či 

pracovníka zařízení, přesto se snažíme vždy nalézt řešení, jak službu nemuset vypovědět.  

Naše zařízení nabízí klientům možnost využít i řadu nadstandardních služeb, mezi 

nimiž jsou i muzikoterapie a arteterapie. Sama jsem se přesvědčila, že terapeuti, kteří 

v našem zařízení působí, umí s klienty s poruchami autistického spektra pracovat velice 

dobře. Dokáží udržet jejich pozornost na delší čas, umí je zařadit do skupinové práce a 

tvořit s nimi, umí je během terapie namotivovat na činnost, kterou klient běžně 

nevyhledává.  

V nabídce terapií v sociálních službách vidím velký potenciál právě ve směru péče 

a podpory pro lidi s poruchami autistického spektra. Považuji jejich působení za malý 

zázrak.  

Mým cílem bylo zjistit, jak konkrétně terapie působí na klienty s poruchami 

autistického spektra. Dále mě zajímalo, jakým způsobem příslušní terapeuti k práci 

s klientem s poruchami autistického spektra přistupují, jaké používají postupy, metody a 

techniky, zvyky a rituály. 



 

 

 

V teoretické části práce se zabývám popisem základních pojmů, které se týkají 

muzikoterapie, arteterapie a také problematiky poruch autistického spektra. Tato část také 

nabízí stručný vhled do oblasti sociálních služeb, které pracují s lidmi s poruchami 

autistického spektra.  

Praktická část práce je zaměřena na konkrétní zjišťování specifik práce s lidmi 

s poruchami autistického spektra při terapiích. Podkladem pro tuto část práce bylo šetření 

kvalitativního charakteru. Šetření jsem realizovala prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů s terapeuty, kteří praktikují arteterapii a muzikoterapii v sociálních službách 

s klienty s poruchami autistického spektra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Vymezení pojmu arteterapie 

Tato část práce je zaměřena na arteterapii produktivní, která je nabízena 

v sociálních službách s různými cílovými skupinami, a tedy i klientům s poruchami 

autistického spektra.  

1.1 Definice pojmu arteterapie  

Definice této terapie nalezneme v řadě publikací, které se danému tématu věnují. 

Pro účely této práce jsou výstižná tato definování: 

„Výtvarná arteterapie je cílený terapeutický proces, realizovaný zejména 

individuálně, ale také skupinově, jenž řídí či usměrňuje speciálně školená osoba – 

arteterapeut. Výtvarná arteterapie disponuje výjimečnými, specifickými možnostmi 

pozitivního vlivu na handicapovaného jedince…umožňuje handicapovanému jedinci 

dosáhnout vnitřní relaxace, podporuje emoční vývoj, zbavuje intrapsychických tenzí, 

podporuje kladné interpersonální vztahy apod.“ (Jebavá, 1997, s. 5) 

Dále pak Česká arteterapeutická asociace nabízí definici: „Arteterapie a 

artepsychoterapie jsou terapeutické obory využívající výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, 

seberozvoje a růstu. Napomáhají překonat a integrovat psychické a zdravotní obtíže 

prostřednictvím výtvarného kreativního procesu v terapeutickém vztahu klient-výtvor-

arteterapeut. Arteterapie patří ke kreativním neverbálním terapiím a jako mezirezortní 

obor je využívána ve zdravotním a psychosociálním kontextu.“ (Česká arteterapeutická 

asociace, ©2019) 

Můžeme rozlišit arteterapii receptivní a produktivní. Receptivní arteterapie 

znamená, že dílo, které vybírá terapeut záměrně, vnímáme, což v nás probouzí určité 

pocity, které můžeme pojmenovávat, uvědomovat si je a pracovat s nimi společně 

s terapeutem. Arteterapie produktivní, jak už sám její název sděluje, znamená, že člověk 

sám tvoří, tedy v tomto případě maluje, kreslí, modeluje a prostřednictvím této činnosti 

dochází k naplnění určeného terapeutického cíle. (Šicková-Fabrici, 2008, s. 30)  

Díky výtvarnému tvoření v rámci arteterapie může člověk vyjádřit, co by chtěl říci, 

ale není toho schopen, ať už z jakýchkoli důvodů.  (Liebmann, 2005, s. 14) 

 



 

 

 

1.1.1 Arteterapie v historickém kontextu  

V dnešní době se můžeme setkat s pozůstatky z dob dávných, které jasně 

demonstrují, že výtvarné umění šlo s člověkem ruku v ruce od pradávna a mělo pro něj 

vždy velký význam. Dokazují to jeskynní malby, archeologické nálezy různých 

uměleckých předmětů. Všechny tyto nálezy zrcadlí touhu člověka vyjádřit, co viděl, co 

měl v oblibě, co považoval za zajímavé, důležité. (Campbellová, 1998, s. 12) 

S výrazem art therapy se avšak setkáváme až ve 30. letech 20. století v USA. 

Použila jej ve svých publikacích Margaret Naumburgová, která je považována za 

zakladatelku arteterapie. Podstatou arteterapie je, že díky jejímu použití lze odhalit pocity, 

konflikty, myšlenky a to, co se skrývá v nevědomí, protože toto se lépe projeví v obrazu, 

než ve slovech. (Šicková – Fabrici 2008, s. 26)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2 Osobnost arteterapeuta 

1.2.1 Formální vzdělání 

Přestože profese arteterapeuta není v České republice zařazena do seznamu profesí, 

je k jejímu vykonávání bezesporu nutné mít odborné vzdělání, a to minimálně v oboru 

psychoterapie, ale také v oblasti věd, které se zabývají přímo uměním.  

V současné době je profese arteterapeuta podchycena Českou arteterapeutickou 

asociací a na několika vysokých školách jsou nabízeny obory se zaměřením na výkon 

arteterapie, oboje tvoří dvě základní linie vzdělávání arteterapeutů v České republice. 

Česká arteterapeutická asociace nabízí možnost absolvovat pětiletý psychoterapeutický 

výcvik se zaměřením na arteterapii. 

1.2.2 Osobnostní předpoklady 

Formální vzdělání je důležité, nicméně samo o sobě nepostačuje. Terapeut 

především musí disponovat určitými osobnostními předpoklady.  

Vztah mezi terapeutem a klientem (klienty) je stěžejní, samozřejmě se očekává 

dodržování základních zásad, jako je zachování rovnocennosti mezi všemi členy terapie, 

partnerský přístup ze strany terapeuta, navození pocitu bezpečí a jeho udržení v jakékoli 

situaci, a to ve směru ke všem členům terapie. Terapeut by se měl umět vcítit do prožívání 

klientů, měl by umět zjistit, nebo odhadnout jejich aktuální nastavení a podle toho průběh 

terapie vést. Měl by být kreativní a flexibilní v každé situaci, měl by umět motivovat 

k různým činnostem vhodně zvoleným způsobem.  

Jak Šičková-Fabrici uvádí, „terapeut by měl být empatický, měl by umět své 

informace propojovat do souvislostí, měla by umět improvizovat, neměla by mu chybět 

intuice, schopnost předvídat vývoj událostí a jevů. Měl by mít vysoký morální a etický 

kredit, měl by v terapii sledovat vždy jasný terapeutický nebo diagnostický cíl, měl by 

vytvořit atmosféru důvěry, pomáhat klientovi zvládat zadané úlohy, které jsou pro klienta 

nové a neznámé, měl by ho povzbuzovat k vlastním interpretacím, iniciovat 

rozhovor.“(Šicková-Fabrici, 2008, s. 58) 

 

 

 



 

 

 

1.3 Formy arteterapie 

Arteterapie je poskytována individuálně nebo skupinově. Obě formy terapie mají 

v určitých situacích své výhody i nevýhody.  

1.3.1 Individuální forma  

Při individuální práci lze navázat hlubší kontakt mezi terapeutem a klientem, 

terapeut je v daný moment k dispozici jen jednomu klientovi, což může pro klienta 

znamenat větší jistotu, pocit, že je v bezpečném prostředí, a tak může vzniknout lepší pole 

pro otevření se komunikaci a spolupráci. 

1.3.2 Skupinová forma 

Skupinová práce je pro terapeuta náročnější, ale na oplátku přináší klientovi 

možnost zažívat intenzivní sociální kontakt, který pod vedením terapeuta může vznikat 

mezi členy terapeutické skupiny, klient může s ostatními členy s podobnými problémy 

zažít pocit sounáležitosti a pocit, že v „tom“ není sám. Je zřejmé, že forma by měla být 

zvolena vždy dle potřeb klienta, nebo klientů a jejich terapeutických cílů. (Šicková-Fabrici, 

2008, s. 45) 

Pro terapeuta je jistě výhodou, když může formu terapie zvolit sám, často k tomu 

ale nedostane prostor a je pak běžné, že pracuje se skupinou. Považuji tedy za vhodné, 

zmínit zde konkrétní výhody této práce. Jak již bylo výše uvedeno, skupinová práce 

poskytne prostor pro sociální kontakt a sociální učení. Klient může cítit podporu ostatních, 

kteří sami také řeší svůj problém, mohou si pomáhat navzájem a dávat si zpětnou vazbu. 

Zejména u klientů se zdravotním postižením je dobré, že skupinová práce klienta motivuje 

ke změně zaběhlých rituálů a automaticky jej staví do jiné role, než je pro klienta běžné, 

zde je nutná podpora a motivace terapeuta. Díky tomu může dojít k posilování některých 

schopností a možností, které doposud byly u klienta potlačeny.  

V neposlední řadě, a to je zřejmě důvod, proč konkrétně v sociálních službách spíše 

převládá skupinová forma práce, je skupinová práce ekonomická, je možné v jeden 

okamžik saturovat potřeby více klientů najednou. Vidět však můžeme i jisté nevýhody této 

práce. Může se stát, že skupina je nesourodá a je obtížné s ní pracovat, což klade vyšší 

nároky na osobu terapeuta. Jedinec se může cítit ohroženě a může déle trvat, než se 

skupině otevře. Někteří klienti s určitými problémy jsou do skupiny nezařaditelní 

(například narušují soustavně práci ve skupině, jsou agresivní, strhávají více pozornosti na 



 

 

 

svou osobu, apod.). Při skupinové práci je také více ohrožena důvěrnost, pocit jistoty a 

bezpečí. (Liemann, 2005, s. 19-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Arteterapeutické metody a techniky 

V této kapitole bych ráda zmínila nejen konkrétní techniky a metody, které se 

v arteterapii mohou použít, ale také postup, jak by mohla ideálně jedna terapeutická 

jednotka probíhat, co se týče procesu jako takového. Vybírala jsem takové techniky a 

metody, které lze využít v práci s lidmi s poruchami autistického spektra. 

Můžeme s jistotou říci, že každý terapeut má své vlastní postupy, jak terapii vede. 

Jednoznačně je toto tvrzení podmíněno tím, že každý člověk je jiný, tedy i terapeut a i 

klient. Zároveň existují obecná doporučení, jak terapii strukturovat. Běžně bývá jedna 

terapie v organizacích sociálních služeb cca 1,5 hodiny až 2 hodiny dlouhá. Na začátku 

bývá využita některá z forem zahájení (přivítání se, jakýkoli rituál, který vždy skupina 

provádí, cvičení na uvolnění těla apod.), pak následuje vlastní činnost, která bývá uzavřena 

diskusí nad průběhem práce, zhodnocením, jak terapie probíhala, co se dělo při hlavní 

činnosti, a poté zakončení a závěr. (Campbellová, 1998, s. 35, Liebmann, 2005, s. 36-37). 

Samozřejmě, jak už bylo uvedeno výše, každá terapie může probíhat zcela odlišně, či více 

méně podobně v určitých prvcích, záleží na terapeutovi, jaký styl práce zvolí.  

Volba technik a metod používaných při hlavní činnosti v arteterapii je vždy opět na 

osobě terapeuta, je předpokládáno, že jsou zvoleny dle terapeutického cíle (cílů) 

s přihlédnutím k jednotlivci, či skladbě skupiny.  

Mezi základní techniky arteterapie patří malování, tisk, tužky a pastely, koláž, 

modelování. Pro malování mohou být použity temperové barvy, práškové barvy. Barvy 

mohou být různou měrou ředěny vodou, použít lze štětce různé velikosti. Barvy lze 

zkoušet míchat.  

Dále bych ráda zmínila některé z arteterapeutických metod, nebo spíše postupů, jak 

lze s technikami v arteterapii pracovat na dosažení cíle. 

Šicková-Fabrici uvádí například imaginaci, animaci, koncentraci, restrukturalizaci a 

rekonstrukci. 

1.4.1 Imaginace 

Imaginace je pro člověka mostem mezi světem reálným a mezi světem vnitřním, 

duchovním. Je tedy velice cenným nástrojem v terapii a je žádoucí s ní pracovat. 

Imaginace, nebo můžeme také použít slova jako představivost, či fantazie, dává klientovi 

možnost vtisknout své vnitřní obavy, problémy, traumata, ale i radosti a dobré zážitky do 

výsledného artefaktu. Poté má arteterapeut s klientem možnost dále s těmito pocity 



 

 

 

pracovat. Míra představivosti, nebo chceme-li schopnosti imaginace, je u každého člověka 

jiná, lze ji však cvičit. „Metoda imaginace je vhodná pro lepší sebepochopení, pro 

uvolnění emocí, pro vyjasnění postojů k sobě i k druhým lidem. Diagnostický potenciál 

aktivní či řízené (guided) imaginace je zřejmý. Obrazy a tvary, použité barvy mají 

diagnostickou podobu – vypovídají o tom, zda jde o proces patologický, nebo naopak 

proces uzdravování. Poukazují na to, v jakém stavu se právě pacient nachází. Lepší 

pochopení sebe samého už v sobě nese terapeutický potenciál.“ (Šicková-Fabrici, 2008, s. 

126) 

1.4.2 Animace 

Může být využita jako metoda pro zjišťování zásadních problémů, obtíží, které 

člověk vnitřně cítí. Jde o rozhovor o nakresleném obrázku, kdy klient (často je tato metoda 

používána u dětí) hovoří za nakreslený objekt (postavu, zvíře, věc) a sděluje terapeutovi, 

jak se tento objekt cítí, hovoří za něj. Tato metoda usnadňuje sdělování náročných pocitů, 

může pomoci člověku, který se ostýchá hovořit sám o sobě, nebo má zábrany mluvit o 

svých niterních pocitech a potížích. 

1.4.3 Koncentrace 

V této metodě je využívána kresba kruhu, tzv. mandaly (také může být použita 

kresba lemniskáty). V terapii slouží kresba kruhovitého tvaru k uvolnění, ale i ke 

koncentraci.  

1.4.4 Restrukturalizace 

Restrukturalizace, tedy znovu poskládání do nového, jiného tvaru, je metoda, která 

pomáhá klientovi přenést se přes pocit, že v jeho životě je něco špatně, zbořeného, 

rozsypaného, roztříštěného. Pomocí této metody může klient zjistit, že roztříštěné, 

rozsypané může být sestaveno, uzpůsobeno do nové podoby a pokud ji bude schopen 

přijmout, může v ní najít nový smysl.  

1.4.5 Rekonstrukce 

Tato metoda spočívá v tom, že klient dokresluje například tištěný obrázek, který 

terapeut předtím rozstřihl na polovinu a jednu z polovin nalepil na papír. Rekonstruuje 

část, která chybí. „Nakonec hovoříme o tom, koho postava znázorňuje, co si myslí, kde 

bydlí apod. Tato forma rekonstrukce je vhodná i pro děti s různým typem postižení. Učí 



 

 

 

děti kromě jiného pojmenovávat části těla, buduje fantazii, kreativitu.“(Šicková-Fabrici, 

2008, s. 133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5 Cíle arteterapie 

Jak bylo již zmíněno, arteterapie je léčebnou metodou, toto zařazení napovídá, že 

by měla napomáhat k uzdravení člověka, což můžeme označit za hlavní cíl. V praxi pak 

pracuje terapeut s cíli, které vycházejí z individuálních potřeb klienta, z toho, s jakým 

problémem na terapii přichází. Tato práce může být praktikována na pozadí skupiny, či 

individuálně. Je dobré vědět obecně, k čemu arteterapie může sloužit. Liemannová 

rozděluje obecné cíle na individuální a sociální. Mezi individuálními uvádí celkový rozvoj 

osobnosti díky zklidnění a uvolnění klienta, motivaci k novým činnostem, rozvoj vlastní 

autonomie, posílení schopnosti rozhodovat se, zapojení fantazie při tvorbě, uvědomění si 

sebe sama, svých niterních pocitů, odhalování nevědomí, učení se vyjadřovat a 

zpracovávat své pocity, emoce.  

Do obecných sociálních cílů terapie pak řadí učení se kooperovat, podílení se na 

činnosti skupiny, respektování druhých, umění ocenit práci druhého, komunikaci a 

společné řešení problémů a vnímání toho, že nejen jedinec, ale i ti druzí mají své potíže, 

omezení, nenaplněné potřeby. Zařazuje také uvědomění si sebe sama jako součásti 

skupiny, budování důvěry a sounáležitosti ve skupině. (Liemannová , 2005, s. 20-21) 

U klientů s poruchami autistického spektra může arteterapie působit pozitivně 

v mnoha oblastech. Kromě výše zmíněných je možné pracovat na rozvoji verbální i 

neverbální komunikace, na schopnosti neodmítat striktně tělesný, či oční kontakt, je možné 

zaměřit se na změny v oblasti stereotypních vzorců chování. „Výtvarný projev autistických 

dětí je charakteristický snahou o kompenzaci absentující verbální komunikace. Při 

modelování z hlíny, kterému se v začátcích autistické děti často brání, je cílem hmatová 

senzibilizace a možnost reflexe nahromaděných pocitů.“(Šicková-Fabrici, 2008, s. 88) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Vymezení pojmu muzikoterapie 

V této kapitole se budu snažit přiblížit pojem muzikoterapie a nastínit, jakých kvalit 

by měl dosahovat muzikoterapeut. Také se chci věnovat formám, metodám a postupům, 

které jsou v muzikoterapii používané ve směru k lidem se zdravotním postižením, 

respektive s poruchami autistického spektra a zároveň uvést, jaké cíle si v této oblasti 

muzikoterapie může klást. 

2.1 Definice pojmu muzikoterapie 

Autoři odborných publikací na téma muzikoterapie se shodují v konstatování, že 

není jednoduché definovat muzikoterapii ani souhrnně popsat její teoretický základ, a to 

z toho důvodu, že každý praktikující muzikoterapeut uchopí terapii (a to, k čemu a jakým 

způsobem může sloužit) vlastním stylem a z vlastního úhlu pohledu. Existují různé školy 

muzikoterapie, ale i tam je pohled často odlišný.  

Pro potřeby této práce je výstižná definice, kterou uvádí Česká muzikoterapeutická 

asociace. „Muzikoterapie je obor s primárně terapeutickým dopadem. Zároveň je 

muzikoterapie léčebným a podpůrným postupem, v němž kvalifikovaný muzikoterapeut 

prostřednictvím pomáhajícího vztahu, hudby a hudebních elementů provází klienta nebo 

skupinu v terapeutickém procesu. Cílem tohoto procesu je relevantním způsobem rozvinout 

potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální 

a/nebo interpersonální integrace, s cílem naplnění tělesných, psychických, emocionálních 

a sociálních potřeb.“ (Česká muzikoterapeutická asociace, ©2019) 

Hudba dovoluje člověku vyjádřit se, uvolnit se a prožít skrze ni své pocity. Hudba 

může uklidňovat, ale i aktivizovat. Harmonie hudby může pomoci urovnat disharmonii 

v člověku. V rámci terapie je používán princip, kdy se nejprve hudba přizpůsobí náladě a 

nastavení člověka, aby mohl vzniknout pevný vztah. Teprve po nějaké době je hudba 

měněna tak, aby ovlivnila pozitivně vnitřní naladění člověka. Vždy je přitom nutné zvážit, 

co který klient potřebuje, muzikoterapeut musí při volbě hudby, technik, metod a přístupů 

zvážit konkrétní situaci klienta, musí s ní být dobře obeznámen a musí být jasné, k jakému 

cíli má terapie vést. (Zeleiová 2007, s. 15-27) 

 

 



 

 

 

2.1.1 Muzikoterapie v historickém kontextu 

Hudba provází člověka už odpradávna. Jaký vztah byl mezi hudbou a člověkem 

v prehistorické době se můžeme pouze domnívat na základě archeologických nálezů a 

maleb v jeskyních. Poměrně přesnou představu si můžeme udělat i díky stále uchované 

kultuře amazonských kmenů, které hudbu používají při běžném životě, ale zároveň má 

velmi zásadní význam pro různé rituály. V těchto případech hudba často slouží jako 

prostředník mezi nadpřirozenem (odhánění zlých sil, komunikace s dobrými silami) a 

člověkem (lidmi, kmenem). Tyto rituály mají náboženský význam, ale také jsou chvílí, 

která i za pomoci hudby tmelí kmen, tvoří jedinečnou tradici, poskytuje pocit 

sounáležitosti, jistoty a bezpeční, umožňuje zažít zábavu, uvolnit emoce. Tyto kmeny 

vnímají hudbu jako komunikační prostředek, součást léčby i společníka pro každodenní 

činnosti. Je zřejmé, že se hudba dále spolu s lidstvem vyvíjela a rozvíjela.  

V období zrodu psychoanalýzy dostala svůj prostor muzikoterapie jako taková. 

Stále je potřeba vnímat, že o pozitivním dopadu hudby na člověka víme už od našich 

počátků a že stále z této dlouhé tradice můžeme čerpat i v současné a budoucí době. 

(Šimanovský, 1998, s. 17, Zeleiová, 2007, s. 16-18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Osobnost muzikoterapeuta 

Aby hudba působila na člověka pozitivně, aby jej stimulovala, uklidnila, 

harmonizovala. Je nutné, aby byla v rukou dobrého terapeuta. Na jeho osobnost jsou 

kladeny nemalé nároky, které však zaručí, že terapie bude ku prospěchu klienta.  

2.2.1 Formální vzdělání 

Muzikoterapii lze studovat na Filozofické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci, nebo je možné jít druhou cestou, a to absolvováním výcviků, či kurzů 

s akreditací udělenou ministerstvem školství, nebo práce a sociálních věcí, je možné 

absolvovat na některých fakultách semináře zaměřené na muzikoterapii. Důležitou institucí 

v této oblasti je Česká muzikoterapeutická asociace, která také po splnění určitých 

podmínek ve směru ke vzdělání deklaruje profesionalitu muzikoterapeutů, které přijme za 

své členy. 

Člověk, který chce působit v roli muzikoterapeuta, musí disponovat kromě 

hudebního vzdělání především vzděláním na poli terapeutickém. Důraz je, mimo teorii a 

výcvik, kladen také na supervizi, díky níž může terapeut reflektovat své schopnosti a 

zkušenosti a může se tak posouvat a rozvíjet dál. Od supervize je očekáváno, že dá zpětnou 

vazbu terapeutovi ve směru jeho přístupu k terapii, formě, jakou ji vede a konkrétních 

případů, které v praxi terapeut řeší. Pokud probíhá supervize skupinově, dostává tuto 

cennou zpětnou vazbu i od kolegů.  

2.2.2 Osobnostní předpoklady 

Kromě pozitivního vztahu k hudbě a lidem obecně, by měl muzikoterapeut 

směřovat k tomu, aby vytvořil pevný a bezpečný vztah v rámci terapie mezi ním a klientem 

(klienty). Měl by být empatický, vstřícný a jeho vystupování by mělo působit věrohodně. 

Tyto zásadní vlastnosti způsobí, že se klient bude cítit dobře a bezpečně. Terapeut by měl 

být především srovnaný sám v sobě, měl by umět reflektovat své klady i nedostatky, ve 

směru ke klientovi by měl být lidský, upřímný a vnímavý. Měl by umět balancovat 

terapeutický vztah tak, aby byl maximálně bezpečný pro obě (všechny) strany. Musí umět 

odhadnout a následně pracovat i s úskalími, které terapeutický vztah může přinést 

(manipulace, emocionálně náročné situace, negativní projevy, agresivita apod.). Zároveň 

není špatně těžit z tohoto vztahu ve smyslu vlastního rozvoje terapeuta. Terapeut by se měl 



 

 

 

v náročných situacích opírat vždy o supervizi a vlastní profesionální nadhled na situaci. 

(Kantor, Lipský, Weber, 2009, s. 159-164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 Formy muzikoterapie 

Muzikoterapie bývá nejčastěji aplikována ve formě individuální a skupinové. 

Můžeme se také setkat s komunitní formou, muzikoterapií párovou, hromadnou a 

komunitní.  

Vzhledem k zaměření této práce představím základní formy, a to individuální a 

skupinovou formu muzikoterapie.  

2.3.1 Individuální forma 

Při individuální práci v terapii je stěžejní vztah klienta a terapeuta. Tato forma 

práce má své výhody, lze navázat hlubší vztah, terapeut má větší prostor pro práci 

s klientem na jeho cíli, pro terapeuta je tato forma práce méně náročná. Individuální formu 

práce je nutné indikovat v některých případech, kdy by skupinová práce byla 

kontraproduktivní. Není vyloučeno, že klient po určité době individuální terapie nemůže 

přejít do skupiny. Individuální terapie může sloužit již od počátku jako příprava na 

skupinovou terapii. Zároveň je také možné v určitých případech pracovat s klientem 

individuálně na pozadí skupinové terapie.  

2.3.2 Skupinová forma 

V rámci skupinové formy lze pracovat s uzavřenou, či otevřenou skupinou. 

Uzavřená skupina je stálejší, co se členů a jejich počtu týče. Nemělo by často docházet 

k odchodu členů ze skupiny, spíše je předpokládáno, že se pracuje v nižším počtu členů. 

Proto, když některý člen skupinu opustí, je vhodné, s citlivým přístupem skupinu doplnit, 

aby byla zachována její dynamika. Pokud by k doplnění nedocházelo, šlo by v některých 

případech spíše o práci individuální na pozadí skupiny. Skupinová práce má pro klienty 

výhodu interakcí, které mohou jednotlivé členy motivovat k vyšším výkonům, k iniciativě 

a navazování sociálního kontaktu. Práci s uzavřenými skupinami je vhodné aplikovat 

v zařízeních, která mají stabilní klienty, například stacionáře, či pobytové služby. Naproti 

tomu práce s otevřenou skupinou je vhodná pro zařízení, kde je předpokládána fluktuace 

klientů, často se také jedná o skupiny s vyšším počtem členů například v léčebnách, 

nemocnicích apod. 

V případě lidí s poruchami autistického spektra, pokud je vhodné indikovat práci ve 

skupině, se doporučuje pracovat s uzavřenou a spíše malou skupinou. Malá skupina 

v tomto pojetí má maximálně 8 členů. „Poměrně uzavřenou skupinu vyžaduje většina 



 

 

 

klientů s poruchami, které se vyznačují sníženou schopností adaptace (zejména dětský 

autismus).“ Je nutné vždy zvážit, zda skupinová dynamika může být v konkrétním případě 

pro daného klienta přínosem a zároveň, zda nenaruší pocit jistoty a bezpečí, které jsou 

zejména pro klienty s poruchami autistického spektra důležité. (Kantor, Lipský, Weber 

2009, s. 122 – 123, 159-164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4 Muzikoterapeutické metody a postupy 

Dle Kantora, Lipského a Webera můžeme uvést čtyři základní přístupy 

v muzikoterapii, a to je hudební improvizace, hudební interpretace, kompozice a poslech 

hudby. Ve směru přínosu pro klienty s poruchami autistického spektra blíže představím 

hudební improvizaci, interpretaci a poslech hudby. 

2.4.1 Hudební improvizace 

Výhodou této metody je, že může být aplikována i při terapii s lidmi s těžkým 

zdravotním postižením, hudba je tvořena hrou na nástroje, vlastní tělo nebo zpěvem a jak 

již samotný název napovídá, spontánně. Aktivita může být terapeutem řízená, 

povzbuzovaná, doprovázená, či zcela ponechána na klientovi. Tato forma muzikoterapie 

nabízí klientovi pole pro rozvoj sebe sama, uvolnění se, možnost volby co a jak se bude dít 

a tím podporu jeho aktivity, kreativity, fantazie a seberozvoje.  

2.4.2 Hudební interpretace 

Tato metoda je doporučována také zejména pro klienty s poruchami autistického 

spektra. V tomto případě jde zjednodušeně řečeno o učení se předem určenému druhu 

hudby, například písně, nebo jde o reprodukci instrumentální skladby. Dochází zde oproti 

hudební improvizaci k omezení spontaneity, což přináší klientovi strukturu a řád a zároveň 

jej tato metoda přiměje například více se soustředit a snažit se zaměřit pozornost, naučit se 

přizpůsobit situaci, rozvíjet paměť, slovní zásobu.  

2.4.3 Poslech hudby 

„Při terapeutickém poslechu klient hudbě naslouchá, přičemž reaguje na hudbu 

verbálně nebo neverbálně. Hudba může být živě hraná nebo reprodukovaná, 

instrumentální nebo vokální.“Tato metoda je vhodná pro klienty s poruchami autistického 

spektra, protože dochází k navázání kontaktu s terapeutem, pokud je zvolena oblíbená 

hudba. Díky navázání kontaktu může být rozvíjena komunikace. Prostřednictvím poslechu 

hudby dochází také ke zklidnění nebo aktivizaci klienta (dle zvolené hudby). (Kantor, 

Lipský, Weber 2009, s. 183-201) 

 



 

 

 

2.5 Cíle muzikoterapie 

Cílů, kterých lze díky této terapii dosáhnout, je značné množství, proto zde uvedu 

ty, které vnímám jako zásadní směrem k lidem s poruchami autistického spektra. 

Především může sloužit tato terapie k celkové harmonizaci klienta, práce s hudbou klienta 

zklidňuje, ukotvuje jej v daném čase a místě, otevírá prostor pro komunikaci, ať už 

verbální, či neverbální, umožňuje pracovat na zaměření pozornosti klienta na jednu činnost 

po delší dobu, posouvá jej dál, boří omezení, která klient může mít, otevírá nové možnosti 

práce na rozvoji schopností a možností klienta. V případě, že muzikoterapie je přímo 

navázána na poskytování sociální služby, či je přímo její součástí, je zřejmý její význam 

pro kvalitu dané služby. (Kantor, Lipský, Weber, 2009) 

„Klienti, kteří žijí pouze ve svém subjektivním světě, mohou být tímto způsobem 

postupně obohaceni.“ (Zeleiová 2007, s. 25-26) 

Pro doplnění uvedu výsledky studie, která si kladla za cíl posoudit vliv 

muzikoterapie u osob s poruchami autistického spektra. Původně tuto studii započali 

významní norští specialisté v oboru muzikoterapie v roce 2006. V současné době je ve 

studii pokračováno, je doplňována dalšími výzkumníky, kteří ji dále významně rozšiřují. 

V rámci studie je porovnáváno poskytování péče s muzikoterapií a poskytování 

standardní péče bez terapie. Bylo zjištěno, že „Muzikoterapie může pomoci dětem s PAS 

zlepšit jejich dovednosti v důležitých oblastech, jako je sociální interakce a 

komunikace. Muzikoterapie může také přispět ke zvyšování sociálních adaptačních 

schopností u dětí s PAS a k podpoře zlepšení kvality vztahů mezi rodiči a dětmi.“ 

(Geretsegger, Elefant, Mössler, Gold, ©2019)
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1
 Music therapy may help children with ASD to improve their skills in important areas such as 

social interaction and communication. Music therapy may also contribute to increasing social adaptation 

skills in children with ASD and to promoting the quality of parent‐child relationships. 

 



 

 

 

 

3 Poruchy autistického spektra (PAS) 

V této kapitole bych ráda přiblížila pojem poruchy autistického spektra ( dále také 

PAS) a uvedla základní terminologii, která se v souvislosti s těmito poruchami užívá. Dále 

se zaměřím na možnosti podpory těchto osob, a to v kontextu poskytování sociálních 

služeb. Nakonec nabídne tato kapitola stručný přehled sociálních služeb, které mohou 

osoby s PAS využít. 

3.1 Definice pojmu 

V běžné řeči se často spíše mluví o osobách s autismem, nebo je také často 

používána zkratka PAS -  porucha, nebo poruchy autistického spektra. Můžeme se setkat s 

termínem pervazivní vývojové poruchy (PVP), kdy pervazivní znamená všeprostupující a 

s tímto termínem se setkáme spíše v lékařské oblasti. 

Dále se často setkáváme s některými druhy klasifikace, nejčastěji podle kritéria 

funkčnosti. Mluvíme tedy o vysoce, středně, či nízko funkčních poruchách autistického 

spektra, kdy vysoce funkční znamená, že není postižen intelekt, středně funkční znamená 

lehké a středně těžké mentální postižení a nízko funkční pak souvisí s těžkým a hlubokým 

mentálním postižením. (Bazalová, 2017, s. 14) 

Z odborné literatury i své praxe vím, že poruchy autistického spektra jsou vždy 

různorodé, respektive je více druhů poruch a ty se od sebe liší. Obecně je však uváděno, že 

člověk nedokáže běžným způsobem komunikovat s okolím a vstupovat do sociálních 

interakcí a také, že je narušena schopnost imaginace. Tento soubor narušených oblastí je 

nazýván triádou. (Čadilová, Jůn, Thorová a kol., 2007, Beyer, Gammeltoft, 2006, Bazalová 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Vybrané dílčí diagnostické kategorie 

Poruchy autistického spektra a jejich bližší zařazení do některé z podkategorií jsou 

pak diagnostikovány na základě míry a rozsahu narušení té které oblasti. Nejčastěji se 

setkáváme s podkategoriemi dětský autismus, dále pak s označením atypický autismus a 

Aspergerův syndrom. Opět je nutné dodat, že míra postižení jednotlivých schopností je 

velice různá od mírného omezení, až po omezení nejtěžší. Existují však diagnostické 

postupy, nebo lépe řečeno systémy, které uvádějí jednotlivé oblasti, u kterých je popsán 

daný nedostatek, a to vždy v několika bodech. Tyto systémy pomáhají posoudit, zda se 

jedná o dětský autismus.(MKN-10, ©2019) 

3.2.1 Dětský autismus 

Toto označení platí pro poruchy autistického spektra, kdy se vyskytuje narušení ve 

všech třech oblastech triády před třetím rokem věku dítěte. „Narušeny jsou rozličné oblasti 

vývoje v rozdílné míře…. Existují těžké formy autismu (tzv. nízko funkční autismus), který 

se obvykle pojí s neschopností slovního vyjadřování, vysoce stereotypními projevy, těžkými 

poruchami chování a s mentální retardací (dále MR). Nejmírnější varianty poruchy 

(hraniční symptomatika, vysoce funkční autismus) mají spíše podobu disharmonického 

osobnostního vývoje spojeného s nerovnoměrným rozvojem psychomotorických dovedností, 

s poruchami řeči, příp. s lehkou MR, poruchou aktivity a pozornosti a mírnější variantou 

problémového chování.“(Čadilová, Jůn, Thorová a kol., 2007, s. 18) 

3.2.2 Atypický autismus 

Pokud je diagnostikován tento typ poruch autistického spektra, znamená to, že 

člověk vykazuje nedostatky jen ve dvou, či jedné z výše uvedených oblastí tzv. triády.„ 

Lze říci, že atypický autismus je zastřešujícím termínem pro tu část osob, na něž by se hodil 

vágní diagnostický výrok autistické rysy či sklony. Sociální dovednosti bývají narušeny 

méně, než tomu bývá u klasického autismu (Volkmar, Klin, Cohen, 1997). Z hlediska 

náročnosti péče a potřeby intervence se atypický autismus vůbec nemusí lišit od dětského 

autismu.“ (Čadilová, Jůn, Thorová a kol., 2007, s. 21) 

3.2.3 Aspergerův syndrom 

Aspergerův syndrom je další z poruch autistického spektra. Liší se od předchozích 

tím, že intelekt bývá u osob s touto diagnózou zachován, stejně tak, jako schopnost 

verbálně komunikovat. Zároveň tyto osoby mají limity v komunikaci s okolím a v oblasti 



 

 

 

sociálního chování, navazování vztahů, nesnadno „čtou“ mimoslovní komunikaci u 

ostatních lidí. Platí stále, že omezení mohou být u jednotlivých lidí s Aspergerovým 

syndromem na různé úrovni a mohou různě zasahovat do života těchto lidí a způsobovat 

různou míru potřebnosti péče a dopomoci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Přístupy v sociální práci s lidmi s PAS 

V současné době již existuje řada publikací, které se na téma práce s lidmi s PAS 

zaměřují. Ráda bych v této kapitole zmínila některé z možných specifických přístupů, které 

lze využít nejen v rámci sociální práce. 

3.3.1 Možné přístupy při práci s lidmi s PAS 

Na počátku této kapitoly bych ráda zdůraznila, že k sociální práci s lidmi 

s poruchami autistického spektra je dobré přistupovat pozitivně, s cílem podpořit integraci 

těchto osob jak v rámci zařízení, které navštěvují, nebo v kterém žijí, tak zejména do běžné 

společnosti. 

Cílem této kapitoly není podat vyčerpávající přehled všech možností, jak lze 

postupovat při sociální práci s lidmi s PAS, ale spíše zmínit ty základní a zásadní metody a 

postupy, které mohou být snadno aplikované do běžné přímé péče pracovníky v sociálních 

službách. V této kapitole také zmíním stěžejní metodu práce s lidmi s PAS tzv. 

aplikovanou behaviorální analýzu a zároveň shrnu některé z možností, jak podpořit osoby 

s PAS v nácviku běžných dovedností a schopností.  

Profesionální poskytovatel sociálních služeb, který se zaměřuje na práci s lidmi se 

zdravotním postižením, by měl být připraven na eventualitu, že zájemcem o službu bude 

člověk s PAS. Personál tohoto zařízení by měl umět poznat, že pracuje s člověkem s PAS a 

také by měl mít základní ponětí o tom, jak s lidmi s PAS pracovat, měl by vědět, co tato 

diagnóza obnáší. Je nutné mít na paměti, že klient s PAS často neumí sdělit, co potřebuje, 

co je mu nepříjemné a proč, neumí říci, že něčemu nerozumí. Můžeme předpokládat, 

poskytujeme-li skupinovou péči, že se klient s PAS bude těžko přizpůsobovat zaběhlým 

pravidlům skupiny a požadavkům personálu. A v neposlední řadě bychom měli vědět, že 

tento klient zpravidla neumí požádat o pomoc.  

Pokud výše zmíněné skutečnosti nezohledníme, může dojít k negativním projevům 

klienta, ignorování pokynů, „sabotování činnosti“, agresivitě vůči okolí – často jde 

například o křik, házení či destrukci věcí, fyzické ataky apod. Je nutné, pokud situace 

dojde do tohoto bodu, si uvědomit, že se to s největší pravděpodobností děje proto, že jsme 

nepochopili, co klient potřebuje, co nedokáže, na co sám nestačí. Bohužel se v těchto 

situacích často stává, že nakonec při zcela vyhrocené situaci dojde k rozvázání smlouvy o 

poskytování sociální služby, či k zbytečné indikaci psychiatrické léčby a pobytu a tím 

pádem pravděpodobně i ke zbytečné medikaci klienta. 



 

 

 

Je žádoucí mít na paměti, že i klient s PAS chce navázat kontakt, jen neví jak a 

způsob, jakým to dělá, může být pro okolí nepochopitelný, nepřijatelný, obtěžující.  

Dobrou prevencí před jakýmkoli nedorozuměním je dobře informovaný a v této 

problematice v co největší míře vzdělaný personál zařízení. Ten by měl umět předvídat a 

zároveň být maximálně předvídatelný. Běžné situace i chování personálu by měly být pro 

klienta s PAS čitelné. Tento klient by měl být, pokud je to možné, informovaný, kdy, co, 

kde a s kým se bude dít, zároveň je žádoucí dbát na dodržení oznámeného, či vhodně a 

citlivě připravit klienta na změnu a její průběh.  

Zásadním faktem, na který je nutné nezapomínat, je, že u lidí s PAS je jednou 

z narušených oblastí komunikace. Proto je dobrým pomocníkem v sociálních službách 

alternativní komunikace.  

Jednou z forem alternativní komunikace pro osoby s PAS je například práce 

s komunikační knihou, která je vytvořena a dotvářena na míru pro klienta. Často mají tuto 

knihu klienti s PAS již z doby školní docházky, nebo ideálně se s tímto druhem 

komunikace setkali již v předškolním zařízení. Existují různé další pomůcky pro 

alternativní komunikaci. Osvědčenou pomůckou pro ukotvení v místě a času je práce s 

„kalendářem“, kdy každý den klient sám, či ve spolupráci s personálem nastavuje, kde se 

nachází, co je za den, měsíc, rok a jaké je zrovna roční období. Tyto kalendáře jsou 

různého druhu, je opět je možné takový kalendář vyrobit přímo v zařízení na míru 

klientovi. V rámci této komunikace může docházet i k ukotvení časové linky dne, kdy si 

klient sám, či ve spolupráci s personálem volí, jaké činnosti se chystá daný den provádět, 

volba je prováděna pomocí kartiček přímo v komunikační knize. 

Na základní úrovni můžeme komunikaci rozdělit na verbální a neverbální. Jednou z 

forem neverbální komunikace, kterou často klienti s PAS používají, protože se u okolí 

osvědčuje, je komunikace motorická. To znamená, že když něco chtějí, naznačí, pokud se 

setkají s nepochopením, ukáží, či vezmou za ruku a dovedou člověka na místo, k předmětu, 

k osobě.  

Dále je dobré, mít vhodně členěný a piktogramy označený prostor zařízení a snažit 

se zbytečně často neměnit zásadně uspořádání místností. (Čadilová, Žampachová, 2017, 

s.17-24, Čadilová, Jůn, Thorová a kol. 2007, s. 65-90) 

 „…nesnažit se člověka s autismem za každou cenu přizpůsobit daným podmínkám, 

ale spíše dané podmínky přizpůsobit člověku s autismem.“ (Čadilová, Jůn, Thorová a kol., 

2007, s. 66) 



 

 

 

 

3.3.2 Aplikovaná behaviorální analýza 

Tato forma práce s klientem s PAS je vždy tvořena „na míru“. Aplikovaná 

behaviorální analýza je založena na předpokladu, že „…autismus je neurologicky 

podmíněný syndrom, který se projeví v chování postiženého.“(Richman, 2006, s. 15) Je 

potřeba neleknout se odborného názvu, tuto metodu mohou aplikovat v praxi rodiče, 

pedagogičtí i sociální pracovníci. Zakládá se na principu, že u člověka s PAS je 

podporováno žádané chování a učení nových dovedností probíhá v přesně stanovených a 

dopředu popsaných krocích. Nejdříve člověka a jeho projevy dobře a intenzivně 

pozorujeme, sledujeme, jak reaguje v určitých situacích, o co má zájem, jaká je jeho 

motivace. Je dobré pořizovat z tohoto pozorování záznam a ten pak vyhodnocovat. Na 

základě těchto podkladů pak mohou být navrženy výše zmíněné kroky, které mohou vést 

k naučení se nové dovednosti, nebo k posílení žádoucího chování klienta s PAS. 

Pracujeme s intenzivním a pravidelným opakováním činnosti nácviku, až se aktivita 

stane pro klienta běžnou rutinou. Pro nácvik těchto rutinních činností, či posilování učení 

nových dovedností můžeme použít některé z následujících postupů. Vydáme jasný pokyn, 

který má člověk splnit, například „nazuj si boty“ (diskriminační stimul), můžeme dále 

podpořit chuť pokyn splnit přislíbením odměny, například „když si nazuješ boty, půjdeme 

do cukrárny“ (posilování). Abychom dosáhli správného provedení zadaného úkolu, 

můžeme činnost, či její část provést s klientem ruku v ruce (pobízení). Činnost můžeme 

pro zjednodušení rozdělit do dílčích činností a ty klienta učíme postupně, například nejprve 

naučíme klienta, aby si vyndal své boty z botníku, dalším krokem v nácviku bude jejich 

nazutí a nakonec jejich zavázání (řetězení). Tyto přístupy můžeme různě kombinovat, 

záleží na aktuální potřebě a také na osobě klienta. (Richman, 2006, s. 15-27) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4 Sociální služby pro osoby s PAS 

Sociální služby jsou souborem činností, které směřují pomoc a podporu lidem, kteří 

se ocitli v nepříznivé sociální situaci, či jim hrozí, že se v této situaci ocitnou. Podmínky 

poskytování podpory a pomoci prostřednictvím sociálních služeb jsou upraveny v zákoně 

108/2006 Sb. o sociálních službách.  

Pro získání základního přehledu uvedu ty sociální služby, které bývají zejména 

poskytovány lidem s poruchami autistického spektra a krátce specifikuji jejich činnost a 

určení a dále uvedu některé konkrétní služby, které se přímo věnují podpoře lidí s PAS. 

3.4.1 Základní systém sociálních služeb 

Systém sociálních služeb dělíme na služby sociální prevence, sociálního 

poradenství a sociální péče.  

Služby sociální prevence slouží k předcházení vzniku sociálně nepříznivých 

situací a zároveň mají za cíl, pomáhat těm lidem, kteří se aktuálně v sociálně nepříznivé 

situaci ocitnou. Rodina, ve které žije člověk s PAS, musí řešit celou řadu obtížných situací 

a málokdy se obejde bez podpory a pomoci. Ať už rodina, či konkrétní člověk s PAS jsou 

ohroženi sociálním vyloučením ze života komunity. 

Poté, co rodina, často i složitou cestou, dojde k diagnostikování poruch autistického 

spektra u svého dítěte, zažívá náročnou životní situaci. V této době může být rodině 

podporou právě sociální služba raná péče, která může poskytnout důležité informace a 

nasměrovat rodinu na další sociální služby. 

„Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, 

poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo 

jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na 

podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.“ (108/2006 

Sb. §54, odst. 1 zákona o sociálních službách) 

Náročná životní situace, kterou rodina prožívá, může také vyústit v krizovou 

situaci, kdy se rodina, či některý její člen, ocitne na pokraji sil, je vyčerpaný a cítí se 

bezradný. Pro tyto případy funguje služba krizová pomoc, či telefonická krizová pomoc. 

Tyto služby by měly nabízet okamžitou pomoc osobám, které potřebují podporu po určitou 

dobu, aby dokázaly čelit nepříznivé situaci, ve které se ocitly a se kterou si neumí sami již 

poradit. 



 

 

 

Jako další potřebnou službu sociální prevence pro rodiny s dítětem s PAS vidím 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je 

jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče 

nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.“ 

(108/2006 Sb. §65, odst. 1 zákona o sociálních službách) 

Zejména v období dospívání je přínosná služba sociální rehabilitace, ve které jde o 

posílení schopností, dovedností, nezávislosti osob s PAS. Cílem je posílení návyků a 

nácvik běžných úkonů proto, aby život člověk s PAS mohl být nejvíc nezávislý. Služba 

spočívá také v posilování kompetencí potřebných v běžném životě, v komunikaci s okolím 

a sociální integraci.  

Součástí každé sociální služby je dle zákona i základní sociální poradenství, tedy 

v ideálním případě, pokud se člověk s PAS, či jeho rodina obrátí na jakoukoli sociální 

službu, bez ohledu na cílovou skupinu této služby, je sociální pracovnice (pracovník) 

povinna (povinen) podat potřebné informace, kam dále se může člověk (či jeho rodina) 

obrátit. Zároveň existuje služba odborné sociální poradenství a ty jsou již specificky 

zaměřeny na určitou problematiku.  

Služby sociální péče mají člověka podpořit v soběstačnosti, pomoci mu tak, aby 

mohl žít a zapojit se ve svém přirozeném prostředí a komunitě a v případě, že to jeho 

zdravotní stav nedovoluje, nabídnout využití takových služeb, které poskytnou člověku co 

nejpřirozenější a důstojné prostředí pro přebývání.  

Mezi tyto služby vhodné pro lidi s PAS řadím především osobní asistenci, 

odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby 

se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení. 

Velice dobrým nástrojem pro vyhledávání všech těchto sociálních služeb je Registr 

poskytovatelů sociálních služeb, který na svém portálu vede Ministerstvo práce a 

sociálních věcí.  

3.4.2 Sociální služby pro osoby s PAS 

Lidé s PAS a jejich rodina mohou zkusit využít jakoukoli službu, která je 

registrována pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby s kombinovaným postižením, nebo rodiny s dítětem. Problém je, že ne 

všechna zařízení jsou připravena pracovat s lidmi s poruchami autistického spektra. 

V dnešní době, kdy je k dispozici internetové připojení a je možné vyhledat webové 



 

 

 

stránky jednotlivých organizací, je situace o poznání jednodušší. Zároveň je organizací, 

které poskytují služby i pro osoby s poruchami autistického spektra, mnoho a pokud člověk 

neví přesně, co hledá, může být vyhledávání a následné kontaktování organizací běh na 

dlouhou trať. Doporučila bych spíše jít cestou využití nějakého poradenského centra, které 

se specializuje i na problematiku PAS. Nutné je také zmínit funkci krajských koordinátorů 

pro oblast autismu, jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. (msmt.cz, ©2019) 

Považuji za žádoucí zmínit zde v této kapitole jednu z největších organizací, která 

se cele věnuje problematice poruch autistického spektra. Národní ústav pro autismus, z. ú. 

(dále Nautis, dříve APLA) je organizace s víc než desetiletou tradicí. Tato organizace 

působí v několika krajích a na území Prahy.  

Tato organizace nabízí mnoho služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny, ale také pro 

ostatní, kteří mají o problematiku zájem.  

Kromě sociálních služeb jako takových nabízí Nautis diagnostiku, psychologická 

vyšetření, v rámci včasné intervence nabízí řadu terapií včetně terapeutického programu 

podle aplikované behaviorální analýzy, nabízí možnost zapůjčení pomůcek, pořádají 

besedy pro rodiče a také řadu pobytových akcí pro rodiny s dětmi s PAS.  

Nabídku služeb Nautis dělí dle věku (na služby pro děti a služby pro dospělé) a také 

dle míry poruchy intelektu. Organizace zřizuje také speciálně pedagogické centrum, 

mateřskou školu a zabývá se vzděláváním rodičů dětí s PAS a odborníků. 

Z terénních služeb nabízí Nautis odborné poradenství, služby rané péče, sociálně 

aktivizační služby a sociální rehabilitaci, která je poskytována v terénní i ambulantní 

formě. Dále pak terénní osobní asistenci od 6 do 22 hodin každý den, tato služba je 

poskytována na území středních Čech a v Praze. 

Pobytové služby poskytuje organizace v Praze a Libčicích nad Vltavou. Jsou to 

domovy se zvláštním režimem pro klienty s PAS, kteří zároveň mají těžké projevy 

problémového chování. Nabízí klientům, kteří jsou často nechtění v ostatních pobytových 

službách, důstojné prostředí a vysoce kvalifikovaný personál. 

 V Praze a Libereckém kraji nabízí organizace také službu chráněného bydlení, a to 

pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem. 

V Praze dále poskytuje Nautis možnost využít pobytovou odlehčovací službu, 

započetí služby se řídí dle potřeby klienta, k dispozici má organizace 12 lůžek.  



 

 

 

O víkendech během školního roku pořádá organizace odlehčovací víkendový pobyt 

pro určený počet klientů, a to v okrese Jablonec nad Nisou a okrese Litoměřice, v těchto 

případech nabízí organizace i svoz klientů z Prahy na místo konání akce.  

Po celou dobu prázdnin také Nautis pořádá týdenní pobyty pro klienty s PAS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Praktická část 

Praktickou část své práce jsem realizovala prostřednictvím kvalitativního šetření. 

Použila jsem metodu polostrukturovaného rozhovoru vedeného s terapeuty, kteří působí 

v sociálních službách. Tito terapeuti praktikují v rámci sociálních služeb arteterapii nebo 

muzikoterapii a zároveň pracují, či mají zkušenost s lidmi s poruchami autistického 

spektra. Na každý rozhovor jsem se pečlivě připravila, měla jsem připravený soubor 

otázek, na jejichž odpovědi jsem se v průběhu rozhovoru doptávala dle potřeby. 

 

4.1 Kvalitativní výzkum  

Kvalitativní výzkum je možné definovat různými způsoby. Pro potřeby této práce 

využiji definici, která říká, že „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů 

v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých 

datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka 

provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a 

reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytváření sociální realitu.“ (Švaříček, 

Šeďová a kol. 2007) 

 

4.1.1 Polostrukturovaný rozhovor  

Mým záměrem bylo zjistit co nejdetailnější informace k tématu mé práce. Proto 

jsem zvolila jako metodu sběru dat polostrukturovaný rozhovor s předem vybranými 

osobami, které se praktikování terapií věnují řadu let. „Cílem hloubkového a 

polostrukturovaného rozhovoru je získat detailní a komplexní informace o studovaném 

jevu.“ (Švaříček, Šeďová a kol. 2007) 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 Šetření kvalitativního charakteru 

Kvalitativní šetření jsem zaměřila na osoby s poruchami autistického spektra. 

Pracuji v sociálních službách a tyto osoby jsou velice často našimi uživateli. Svou prací 

chci poukázat na významný přínos terapií pro tyto osoby a jejich fungování v zařízení 

poskytující sociální služby. 

 

4.2.1 Technika sběru dat 

Pro sběr dat bylo připraveno devět okruhů otázek, tedy devět otevřených otázek a 

dalších podotázek, které jsem v  průběhu rozhovoru podle potřeby mohla dále rozvíjet. 

První tři otázky se dotýkaly vzdělání a motivace k vykonávání dané terapie. Další otázka 

směřovala na délku praktikování terapie a délku působení v sociálních službách. Ostatní 

otázky přímo souvisely s aplikací terapie při práci s lidmi s poruchami autistického spektra. 

Směřovaly zejména na vhodnost výběru metod a technik a také na zhodnocení prospěšnosti 

pro člověka s poruchou autistického spektra. Poslední otázka byla zaměřena na možná 

úskalí při terapeutické práci s lidmi s poruchami autistického spektra. 

4.2.2 Příprava, sběr a zpracování dat 

Respondenti byli předem informováni o průběhu rozhovoru, na konkrétní 

spolupráci jsme se domlouvali osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailové 

komunikace. Respondenti vždy dostali seznam okruhů otázek předem k dispozici a také 

jsem vždy sdělila podstatu svého šetření.  

Rozhovory byly realizovány v období leden – březen 2019. Jednotlivé rozhovory 

trvaly 30 – 60 minut. Všichni respondenti byli ujištěni o zachování anonymity. Během 

rozhovorů jsem zapisovala odpovědi ručně. Dále jsem data přepsala do elektronické 

podoby a pak je analyzovala, viz níže. 

4.2.3 Výběr respondentů 

Kvalitativního šetření se zúčastnilo 8 terapeutů, polovina se zaměřením na 

muzikoterapii a druhá polovina na arteterapii. 5 terapeutů působí v ambulantních službách, 

3 terapeuti působí v pobytových službách. Terapeuti působí ve Středočeském kraji a 

v Praze. Ve výběru respondentů hrála roli pouze podmínka, že musí praktikovat 

muzikoterapii, nebo arteterapii a současně mít zkušenost v rámci terapie s lidmi 

s poruchami autistického spektra. Respondenti byli ve věku od 35 do 64 let. Všichni 



 

 

 

terapeuti disponují vzděláním dle současných norem, tedy 6 terapeutů je vzděláno v dané 

oblasti na půdě vysoké školy, ostatní dva terapeuti prostřednictvím výcviku, či kurzu.  

Nejdříve jsem rozhovor vedla s terapeuty, kteří působí v sociální službě v zařízení, 

ve kterém v současné době pracuji. Dále jsem vybírala respondenty dle doporučení 

terapeutů, se kterými jsem rozhovor již absolvovala. Tedy první dva terapeuty jsem 

oslovila osobně, všechny ostatní jsem oslovila telefonicky, smluvila si s nimi osobní 

setkání a prostřednictvím e-mailu jsem jim zaslala předem dotazník. Z dotázaných 

respondentů spolupráci odmítl pouze jeden terapeut, a to z časových důvodů, doporučil mi 

však jiného kolegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3 Zkrácené záznamy rozhovorů relevantních pro analýzu 

Tato část obsahuje zkrácené verze rozhovorů s jednotlivými respondenty. 

Považovala jsem za důležité představit zde v praktické části práce detailněji, jakým 

způsobem jednotliví respondenti nahlíží na problematiku a jak odpovídali na ložené 

otázky. Je velice zajímavé porovnat, ve kterých oblastech se řada respondentů shodla. 

4.3.1 Zkrácený záznam rozhovoru s respondentem č. 1 

Respondentka poskytuje arteterapii v ambulantní sociální službě každý týden 

v pondělí s dvouhodinovou dotací pro jednu skupinu. Respondentka popsala, že když 

zakládala svou organizaci, v jejímž rámci fungovala chráněná dílna, dostala se do popředí 

jejího zájmu i terapie jako taková, a proto se její další vzdělávání ubíralo tímto směrem – 

na terapie obecně. Respondentka uvedla, že postupem času a praxe začala zjišťovat, že by 

pracovní činnost v její organizaci měla být terapeutická a poskytovat prostor pro opečování 

klienta do hloubky. Této vizi přizpůsobila chod chráněné dílny. Díky tomuto kroku našla 

další inspiraci k práci na sobě samotné, absolvovala mnoho terapeutických kurzů s různým 

zaměřením. Respondentka zdůraznila, že ji nejvíce oslovily ty kurzy, v rámci kterých si 

měla prostor vyzkoušet různé prožitky skrze terapii na sobě samé. Zjistila, že tyto zážitky 

mohou člověka posunout (jednalo se o velice hluboké prožitky, ponoření se do hloubky 

sebe sama). Ze všech terapií, které měla možnost na „vlastní kůži“ poznat, jí byla 

arteterapie nejbližší.  

Zkušenosti a dovednosti sbírá respondentka převážně z praxe a dříve 

absolvovaných kurzů. Má za sebou odborné vedení terapeutkou při studiu školy. Největší 

inspirací a zdrojem zkušeností je jí práce s lidmi s kombinovaným postižením a s lidmi 

s duševními poruchami. 

Na otázku, jak si respondentka doplňuje vzdělání v oboru, odpověděla, že toto je na 

uvážení každého terapeuta. Respondentka čerpá převážně z odborných knih, hlavně však 

z vlastních zkušeností a ze samotné práce s klientem. 

Arteterapii v sociálních službách provozuje již tři roky. Předtím praktikovala 

v rámci své organizace v chráněné dílně a poté v rámci soukromé praxe. Nyní pracuje 

v rámci ambulantní služby a arteterapii realizuje skupinově. Ve skupině pracuje s 

maximálně pěti klienty se zdravotním postižením, z toho převážně s osobami s poruchami 

autistického spektra. 



 

 

 

Tematicky a obsahově opírá vždy respondentka terapii o přirozený běh života 

(vznik, životní cykly, období atd.). Inspiraci nachází v přírodě, rytmu života, svátcích a 

významných společenských tradicích. Vše vnímá jako přípravu na cestu a cestu samotnou 

– celý život jde člověk po cestě, nejprve se něco/někdo zrodí, pak jde svou cestou a 

nakonec zaniká a tento cyklus prostupuje celou její prací. Snaží se pracovat s tím, co je za 

běžným často hektickým životem. Pracuje s rytmem roku. Jaro, pučení, zrod nového, léto 

vnímá a používá v terapii jako období dozrávání, podzim představuje stažení se do sebe a 

zima odpočinek, útlum, přípravu na zrod něčeho dalšího, nového.  

Při terapii jde respondentce o nastolení rytmu, řádu, zklidnění a především klade 

důraz na vnímání přírody jako celku, ve kterém člověk žije. Tento styl práce dle 

respondentky velice pozitivně ovlivňuje práci klientů s poruchami autistického spektra, 

dokáží se po čase a trpělivé, pravidelné práci otevřít a posunout se dál, dokáží 

komunikovat prostřednictvím vyjádření se na papír, dokáží se uvolnit a pracovat 

způsobem, který na počátku terapie nebyl možný. Například dokáží namočit své prsty do 

barvy a aplikovat barvu na papír. Zdůrazňuje, že zejména s klienty s poruchami 

autistického spektra je dobré pracovat na prvopočátku terapie s malováním forem - 

zdravých tvarů, což je například nácvik malování kruhu většího a postupné trénování 

menší a menší velikosti. Kruh je pravidelný tvar, je kulatý, není šišatý a představuje tedy 

řád, pravidelnost a klienti, dle zkušeností respondentky, mají z kreslení těchto pravidelných 

táhlých tvarů pozitivní prožitek. Respondentka uvedla, že nejčastěji používá pro tuto 

metodu tvary jako je právě kruh, nebo lemniskáta. Má zkušenost, že většina klientů zvládá 

po určité době malovat kruh. Lemniskáta, díky křížení uprostřed, je někdy pro klienty 

s poruchami autistického spektra obtížná a respondentka uvedla, že někteří klienti tento 

tvar namalovat nedokáží. 

Respondentka uvedla, že u většiny klientů s poruchami autistického spektra se na 

počátku práce v rámci terapie setkává s tím, že klient je schopen spíše čmárat a postupným 

trénováním, opakováním, díky rituálům, doprovodným vysvětlením a vedení pak dokáží u 

kruhu (případně lemniskáty) udržet pravidelný tvar, což považuje vždy za veliký úspěch 

v rámci terapie. V tomto procesu používá respondentka rytmické opakování a uvedla, že 

občas, zejména z počátku terapie, je žádoucí vést klienta vlastní rukou k fixaci tvaru.  

Při práci s lidmi s poruchami autistického spektra využívá respondentka techniku 

modelování, kdy instruuje klienta, aby bílý papír natrhal na malé kousky, což bývá pro tyto 

klienty vzrušivou zábavou, ale poté instruuje ke spojení natrhaných kousků do celku – 



 

 

 

koule, což je opět zdravý tvar. Respondentka uvedla, že zejména u klientů s poruchami 

autistického spektra je nutné trvat na dokončení činnosti – stav práce nesmí zůstat ve fázi 

čmáranice. Za významný posun při práci s těmito klienty považuje respondentka zejména 

zapojení se do práce v rámci skupiny. Respondentka uvádí příklad, kdy klient s poruchami 

autistického spektra z počátku poskytování terapie stál vždy minimálně 30 minut za skříní 

s pomůckami a nechtěl se zapojit. Respondentka v takových případech dbá na pravidelné 

rituály, které navodí atmosféru dobrou pro zahájení terapie, jako jsou rytmická opakování, 

procvičení se s říkačkou, uvítání se navzájem – je to zavedený rituál terapeutické skupiny, 

do kterého se snaží citlivě nově příchozího účastníka terapie zasvětit a začlenit jej tak do 

skupiny pro další práci. Respondentka uvádí, že její snahou je aktivizace člověka, říká 

vždy: „Zkus to, když to nepůjde, pomůžu ti.“ 

Při práci dbá na dodržování základních pravidel, jako je průběžné udržování 

pořádku, odchod z uklizeného…tyto činnosti udržují řád, toto je zdravý rytmus. 

Na otázku, zda respondentka preferuje práci s lidmi s poruchami autistického 

spektra ve skupině, či individuálně, odpověděla, že nepreferuje ani jednu z uvedených 

možností, záleží vždy na konkrétních lidech. Zároveň však uvádí, že ze své praxe má 

zkušenost, že individuální terapie umožňuje poskytnout až příliš mnoho pozornosti, což 

může být při práci s člověkem s poruchami autistického spektra kontraproduktivní, zatímco 

na počátku, při skupinové práci, je potřeba se „pouze“ vyrovnat s tím, že aktivní účast ve 

skupině je pro lidi s poruchami autistického spektra často velice náročnou překážkou, 

kterou však mohou díky citlivému vedení terapeuta společně s ním překonat. 

Prospěšnost arteterapie ve skupinové formě vidí v příležitosti k navázání sociálního 

kontaktu, což je u lidí s poruchami autistického spektra občas potíž, je proto důležité dobré 

vedení a empatie ze strany terapeuta, který musí umět zajistit bezpečné prostředí pro 

klienty účastnící se terapie. Dále dochází prostřednictvím vedení terapie v opakujícím se 

rytmu u klientů ke zklidnění a prohlubujícímu se pocitu jistoty a bezpečí. Respondentka 

zdůrazňuje nutnost vybrat dobré techniky v závislosti na konkrétním složení skupiny (na 

konkrétním klientovi). Pro příklad uvádí, že v případě práce se skupinou užívá techniku 

přímého kontaktu ruky s papírem, ale při práci s lidmi s poruchami autistického spektra je 

opatrná a nejprve volí techniku zprostředkovaného kontaktu prostřednictvím štětce. Další 

pozitivní dopad terapie vidí v propojování se s okolním světem. Toto se při terapiích 

vedených respondentkou děje dle jejích slov automaticky, ať účastníci terapie chtějí, či ne. 

Aby docházelo k pozitivnímu efektu terapie u klientů s poruchami autistického spektra, je 



 

 

 

dobré vést klienta k dodržení řádu na obrázku (například slunce vždy v horní polovině 

obrázku, ve spodní zem, voda atd.). Respondentka zásadně nenutí tyto klienty míchat 

barvy a snaží se vždy navodit atmosféru klidu a bezpečí. Jak již bylo výše uvedeno, na 

počátku terapie je rituál protažení těla s říkankou, která všechny účastníky uvítá, apod. 

V této chvíli dochází k uvolnění těla, přijímání pohybu, přípravě na činnost a zklidnění. 

Respondentka se vždy ptá, jak se účastníci dnes cítí, a každému dává prostor pro vyjádření 

se. Pak pokračuje vyprávěním, které účastníky uvede do tématu dané terapie, následuje 

vlastní činnost a závěr, který má také svůj rituál ukončení.  

K poslední otázce, jaká úskalí vidí při této práci, respondentka uvádí, že nejhůře 

vnímá vstupování osob, které se neúčastní terapie, do prostoru, kde činnost právě probíhá. 

Dochází k narušení klidu a bezpečí, pokud se toto děje bez předchozího upozornění, bez 

domluvy. Pokud terapeutka o plánovaném narušení je informována dopředu, může na toto 

účastníky předem připravit a zajistit tak, aby k většímu narušení nedošlo. Pokud se tak 

stane neplánovaně, bez předchozí domluvy s terapeutkou, snaží se respondentka aktuální 

situaci a narušení verbalizovat. Také se pak s narušitelem domlouvá, jak příště postupovat 

jinak. 

Dále respondentka uvádí, že terapie může být narušena i nevhodným vybavením 

místnosti pro terapii určené (závěsy, malba, obrázky, linoleum…). V současném působišti 

měla terapeutka možnost vybrat barvy pro výmalbu a dokonce s klienty účastnícími se 

terapie tento prostor vymalovat, tuto činnost považuje samozřejmě také za součást terapie. 

Pro terapeutku je zásadní pracovat v uzavřeném prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.2 Zkrácený záznam rozhovoru s respondentem č. 2 

Respondentka působí na pozici muzikoterapeut v rámci ambulantní sociální služby 

v zařízení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Do organizace dochází 

dvakrát v týdnu na odpoledne a nabízí individuální muzikoterapii uživatelům dle jejich 

potřeby a možností. Jedna terapie trvá od 20 – 60 minut, délka je vždy přizpůsobena 

individuálně, dle potřeby klienta. Respondentka uvedla, že její motivací pro studium 

muzikoterapie, byla láska k hudbě a zároveň náhoda, když se v rámci praxe v kojeneckém 

ústavu účastnila realizace projektu muzikoterapie. V průběhu tohoto projektu se setkala 

s holčičkou se zdravotním postižením, toto setkání a účast v projektu bylo pro 

respondentku impulsem pro další studium muzikoterapie. Absolvovala psychoterapeutický 

a gestaltvýcvik, kurz psychoanalýzy, drama terapeutický výcvik a konečně na Západočeské 

univerzitě obdržela diplom z muzikoterapie. Další vzdělání si respondentka zajišťuje 

absolvováním různých dílen, kurzů, je zakládající členkou muzikoterapeutické komory a 

proto se také účastní mnoha konferencí, diskutuje s kolegy apod. 

Muzikoterapii praktikuje již 12 let a stejnou dobu zároveň působí v sociálních 

službách. S klienty s poruchami autistického spektra má v rámci své praxe bohaté 

zkušenosti. O muzikoterapii říká, že je to pro ni křehký vztah mezi ní a klientem. Stále je 

nutné vědět, že si obě strany mohou takzvaně nesednout a není to selhání ani jedné z nich.  

V rámci terapie se snaží respondentka zajistit otevřený nedirektivní prostor a uvádí, 

že pro některé klienty je tento její styl práce neakceptovatelný.  

Respondentka na otázku ohledně zkušenosti s terapií pro lidi s poruchami 

autistického spektra uvádí, že v 99% nezná diagnózy klientů, proto vždy odhaduje a ze 

zkušenosti a procesu seznamování se s klientem při prvních terapiích si tvoří plán, jak 

s konkrétním člověkem bude pracovat, jaké činnosti mu bude nabízet a jaké metody a 

techniky bude zkoušet použít. Zdůrazňuje, že je nutné klást důraz na respekt a empatii a 

zároveň je nutné být trpělivým terapeutem. Osobně pracuje převážně s hlasem, využívá 

prvky bazální stimulace a používá různé hudební nástroje, nejvíce však piano a kytaru. 

Každá lekce má řád, má začátek, prostředek a zakončení. Na začátku respondentka 

nechává prostor pro vyjádření aktuálních emocí a nálad, se kterými klient na terapii 

přichází, snaží se pozitivně klienta naladit na další průběh terapie. Využívá bubínky, 

chrastidla, zpěv veselých rytmických písní. V prostřední části jde respondentce o 

zklidňování klienta, ideálně v sedu na zemi, či na pohovce. V této části pak používá 

nejraději hru na piano, pokud projeví klient zájem, opět zpěv, snaží se aktivizovat klienta a 



 

 

 

motivovat jej k soustředěné práci, ať už poslechu hudby, nebo k její spoluprodukci. 

Respondentka uvádí, že pracuje s lidovými písněmi, které s klienty, nebo pro klienty zpívá. 

Říká, že v těchto písních je staletími ověřená, dokonalá kombinace rytmů a hudby. 

Využívá nástroje jako xylofon, happy bubínky, bonga. V závěru terapie dává prostor pro 

relaxaci a zklidnění. Klienti často vykazují neochotu lehnout si a zavřít oči. Tady je dle 

terapeutky nutné vědět, jak motivovat a projevit trpělivost. Respondentka se snaží vždy 

společně s klientem provádět všechny činnosti, které mu nabízí. Říká, že toto klienty vždy 

dobře motivuje. V této části terapie používá především klasickou hudbu, která je relaxační 

a uklidňuje, nejčastěji Mozarta. O klientech s poruchami autistického spektra uvádí, že 

v praxi zjistila, že mají problém s rytmem, tedy její snahou je přes rytmické lidové písně 

s pomocí bubínků klienty naučit vnímat rytmus a užívat si jej. Respondentka má zkušenost, 

že tito klienti zpočátku nechtějí na této činnosti spolupracovat, ale nakonec se ve většině 

případů dopracují postupem času k tomu, že tuto činnost klient sám vyžaduje. 

Terapeutka praktikuje individuální terapii. Ke skupinové terapii uvádí, že je vhodná 

pro dobře komunikující lidi. U lidí se zdravotním postižením to bývá často obtíž, zejména 

pak u klientů s poruchami autistického spektra. Respondentka uvádí, že pro tyto klienty je 

dobré, když ví, že terapeutka a prostor jsou tam v danou chvíli jen pro ně. 

Prospěšnost terapie vidí především v možnosti klienta naučit se zklidnit za určitých 

okolností, zdokonalit schopnost soustředit se po určitou chvíli na danou činnost, osobu a 

také samozřejmě v radosti a uvolnění se při terapii, což je například velice pozitivní pro 

lidi, kteří jsou spíše depresivní typ člověka. 

Úskalí při práci sleduje zejména v upevňování klienta v pravidelném, neměnném 

rytmu. Na pravidelnost klade respondentka velký důraz, zároveň uvádí, že samozřejmě 

dochází k narušování pravidelnosti, ale v tom případě je potřeba, aby toto byl terapeut 

schopen zpracovat a uměl navázat na terapii i po nějaké delší prodlevě například z důvodu 

nemoci, pobytu v lázních apod. Dle terapeutky je dobré maximálně zajistit klidné a 

nerušené, stabilní a dobře vybavené harmonické prostředí pro terapii. Terapeut by měl být 

maximálně empatický, tím se dle respondentky vyvaruje řadě nepříjemností. Musí mít cit 

pro výběr hudby v závislosti na nastavení konkrétního klienta.  

 

 



 

 

 

4.3.3 Zkrácený záznam rozhovoru s respondentem č. 3 

Respondent pracuje jako vedoucí pracovník v centru sociálních služeb, které 

poskytuje pobytové i ambulantní sociální služby osobám převážně s mentálním 

postižením. K hudbě tíhnul již jako malý chlapec, hodně zpíval a hrál na kytaru. 

Respondent uvedl, že jeho inspirací bylo zjištění, že hudba, píseň dokáže například u 

táborového ohně, nebo v autobusu zklidnit a stmelit větší skupinu, která je pak naladěna na 

stejnou notu. Uvádí, že hudbu vnímal jako cestu, kterou je dobré jít a poznávat ji na 

každém kroku. Zároveň byl inspirací i zájem o psychologii, proto studoval na VŠ obor 

speciální pedagogika a muzikoterapie. Z muzikoterapie získal respondent teoretickou i 

praktickou státní zkoušku. Dále uvádí, že absolvoval několik výcviků u paní Jitky 

Vodňanské, výcvik SUR se zaměřením na arteterapii a také má za sebou několik 

zahraničních stáží včetně stáže v Nordoff a Robbins centru v Londýně. Vzdělání si 

doplňuje účastí na nejrůznějších školeních a konferencích a samozřejmě také četbou 

odborné literatury. 

Respondent praktikuje v sociálních službách terapii již od roku 2000 a uvádí, že 

v době jeho soukromé praxe, která trvala cca 8 let, byli lidé s poruchami autistického 

spektra, především děti, nejčastějšími klienty. 

Při výběru metod a technik se vždy řídí podle konkrétního klienta a také cíle, 

kterého se prostřednictvím muzikoterapie snaží dosáhnout. Snaží se při práci s klienty 

hledat v hudebním chaosu strukturu, řád, režim a ten následně rozvolňovat, aby tak byla 

podpořena tolerance klientů k jejich přirozenému okolí. 

K preferenci stylu práce uvádí, že upřednostňuje individuální práci a zároveň také 

individuální práci na pozadí skupiny, protože v individuální práci se s klientem může 

poznat více do hloubky, avšak zároveň ve skupině vnímá jako důležitý faktor sociální 

kontakt a také možnost lépe postihnout změnu v chování klientů s poruchami autistického 

spektra. V případě skupinové práce uvádí nutnost nastavit dobře chod skupiny, aby vznikal 

prostor pro individuální přístup. 

Prospěšnost vidí především v tom, že díky hudbě je možné realizovat nehudební 

cíle. Hudba je dle respondenta silně motivující, a to i v případech hypersenzitivity. Dále 

uvádí, že hudba posiluje frustrační toleranci, což příznivě ovlivňuje nastavení, fungování a 

chování klienta s poruchou autistického spektra.  

Respondent vidí potenciál v myšlence propojení práce s hudbou a vodou. Ale 

prozatím k tomuto nemá vhodné podmínky. Další úskalí vidí ve schopnosti a možnostech 



 

 

 

zařízeních poskytujících sociální služby aplikovat dobrou praxi z muzikoterapie s lidmi 

s poruchami autistického spektra do běžné péče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.4 Zkrácený záznam rozhovoru s respondentem č. 4 

Respondentka praktikuje arteterapii v aktivizačním centru v zařízení, které 

poskytuje sociální služby. Výtvarné činnosti se respondentka věnovala ve volném čase již 

od dětství. Později vedla například kroužek výtvarné výchovy pro děti v družině při ZŠ. 

Tato činnost byla pro ni vždy zábavou. Po dokončení studia začala pracovat v sociálních 

službách a postupem času se začala realizovat v aktivizačním centru pro klienty 

s mentálním postižením. Dovednosti k výkonu arteterapie respondentka získala zejména 

při studiu na Jihočeské univerzitě, kde na Pedagogické fakultě vystudovala obor 

arteterapie. Další vzdělání si respondentka zajišťuje sledováním vývoje v oboru, napojením 

na Českou arteterapeutickou asociaci, návštěvami konferencí a sbíráním inspirace 

v odborné literatuře. 

Respondentka působí v sociálních službách již let a arteterapii praktikuje 6 let. 

Pracuje s lidmi se zdravotním postižením tedy i s lidmi s poruchami autistického spektra, a 

to po celou dobu své arteterapeutické praxe. 

K výběru metod a technik, které respondentka aplikuje, uvedla, že především je 

nutné stále mít na mysli, že každý člověk je originál a tedy že často nelze paušalizovat 

přístup na všechny. Vzhledem k tomu, že pracuje se skupinou 4 – 5 klientů, mezi kterými 

v současné době jsou dva klienti s poruchami autistického spektra, pracuje vždy 

s aktuálním naladěním klientů.  

Obvykle začíná nejjednodušší technikou – kreslením obrázků na různá témata, 

s klienty používá pastelky, voskovky, temperové barvy. Nejčastěji volí kresbu na papír, ale 

snaží se vkládat práci i s jiným materiálem (dřevo, karton, sklo). Techniky využívá různé, 

snaží se vždy kombinovat tak, aby byla práce ve skupině ucelená, ale zároveň zohledňuje 

individuální nastavení a potřeby. V rámci arteterapie využívá často práci s pedigem, 

tematicky zaměřuje práci dle aktuálního období (Velikonoce, Vánoce…atd.). 

Respondentka uvádí, že se stává, že při práci s klienty s poruchami autistického spektra 

zůstává někdy i dlouhodobě u jedné činnosti. Zdůraznila, že na klienty netlačí, ale zároveň 

se snaží o důslednost prostřednictvím dobré pozitivní motivace, například dbána dokončení 

práce, úklidu pracovního místa apod. Činnost plánuje, zadává, ale respektuje vlastní přání 

klienta, pokud se chce zabývat jinou činností. Zaměřuje se na rozvoj klientů, procvičování 

jemné motoriky, pracuje s klienty na uvolnění tenze.  

Respondentka uvádí, že rozhodně preferuje individuální práci, bohužel v současné 

době nejsou v zařízení, ve kterém praktikuje, pro tuto variantu prostor ani finance. Zastává 



 

 

 

názor, že dochází k efektivnějším výsledkům při individuální práci, kdy klient dostane 

dostatek prostoru a má k dispozici terapeuta jen sám pro sebe. Uvedla, že skupinová práce 

má bezesporu také své klady (naučení se kooperace, více podnětů pro komunikaci 

s okolím…atd.), ale individuální práci by praktikovala mnohem raději a věří, že i s lepšími 

výsledky. 

Prospěšnost terapie pro osoby s poruchami autistického spektra respondentka 

spatřuje v  rozvoji komunikačních schopností a možností ve směru k okolí. Uvedla, že 

pokud je terapeut dostatečně empatický, trpělivý a umí reflektovat aktuální náladu a 

nastavení klienta, může použitím vhodných technik klienta uvolnit, zklidnit a namotivovat 

pro práci s terapeutem, nebo ostatními klienty v případě skupinové práce. 

Ve směru k úskalím vnímá respondentka jednak velikost skupiny, nebo spíše 

skupinovou práci jako takovou. Uvědomuje si, že je to vždy otázka financí a prostorových 

možností dané sociální služby. Dále uvedla, že úskalím bývá nevhodně zvolený prostor pro 

terapii, špatné vybavení místnosti – říká, že je potřeba mít zónu pro práci, pro odpočinek a 

relaxaci, dále vnímá, že je velice rušivé nevhodné zvolení výmalby, doplňků, závěsů atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.5 Zkrácený záznam rozhovoru s respondentem č. 5 

Respondentka pracuje v současné době v pobytovém zařízení na pozici 

arteterapeut. Uvádí, že její inspirací ke studiu arteterapie jí byla praxe ve Výchovném 

středisku pro děti a mládež ohrožené drogou, kde se s touto terapií běžně a úspěšně 

pracuje. Další inspirací bylo studium výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy, kde absolvovala seminář Artefiletiky u docenta Slavíka. Obojí respondentku 

přivedlo k myšlence profilovat se tímto směrem spíše, než se věnovat výtvarné výchově 

jako pedagog. Dovednosti a zkušenosti mimo studium sbírala během své praxe na oddělení 

pro děti a mládež s poruchou chování. V tamním týmu byla na pozici arteterapeut. Další 

vzdělání doplňuje respondentka účastí na konferencích, akreditovaných seminářích, tento 

rok se například hlásí do Ekoarteterapeutického výcviku vedeného arteterapeutkou Mgr. 

Janou Merhautovou. 

K délce své praxe respondentka uvedla, že terapii vede celkem 7 let a pátým rokem 

působí v sociálních službách. 

Respondentka zmínila, že již v době působení v rámci výchovné skupiny SVP se 

s klienty s poruchami autistického spektra setkávala, někteří měli tuto poruchu již 

diagnostikovánu z předchozích pracovišť, u některých, vzhledem k jejich projevům, byla 

předpokládána.  

Při práci s  klienty volí respondentka výtvarné techniky přiměřené věku, ale také 

takové, které dovedou zaujmout pozornost a touhu po něčem novém. Vždy se snaží 

zdůraznit individuálnost výtvarného projevu každého, ocenit vůli tvořit, projevit snahu. 

Pokud klient má s nějakou výtvarnou technikou či metodou problém, snaží se nabídnout 

alternativu. Dále uvádí, že pro někoho také nejsou vhodná skupinová sezení, minimálně ve 

fázi vyhodnocování výsledného artefaktu je třeba respektovat nechuť se projevovat před 

ostatními. Vzhledem k osobnostnímu nastavení osob s poruchami autistického spektrase 

domnívá, že jsou vhodnější výtvarné techniky, kde klient cítí, že má výtvarné médium pod 

kontrolou (např. vodové barvy jsou velmi náročná výtvarná technika, kdy se musí počítat 

s určitou mírou improvizace). 

Na otázku, zda respondentka preferuje spíše skupinovou, či individuální práci, 

odpověděla, že preferuje individuální práci, nicméně dodala, že právě při skupinové 

arteterapii se může povést pomoci klientovi začlenit se do kolektivu. Doplňuje, že 

v současné době pracuje s klienty individuálně. 



 

 

 

Prospěšnost terapie pro klienty s poruchami autistického spektra vidí v umožnění 

vyjádření se  

jiným způsobem než verbálním. Uvádí, že arteterapie pomáhá komunikovat 

s okolím lidem, kteří mají problém své pocity, myšlenky verbalizovat, což samozřejmě 

můžou být právě lidé s poruchami autistického spektra. Další prospěch z této terapie vidí 

v možnosti prožitku pocitu úspěchu nad dokončeným artefaktem, možnost zažít pochvalu a 

obdiv, což je pro člověka pozitivní a důležité. Také dodává, že při skupinové práci je klient 

součástí skupiny, jednoho celku, může se učit spolupracovat a mít pocit, že někam patří a 

že je platný. 

Na závěr respondentka uvádí, že ke klientům s poruchami autistického spektra je 

třeba přistupovat se zvýšenou citlivostí, hledat různé možnosti, jak s nimi navázat kontakt, 

neodradit je špatnou zkušeností. Na místě je rozhodně odborné školení pracovníků o 

specifikách chování a prožívání těchto lidí. V nedostatcích v této oblasti spatřuje možná 

závažná úskalí poskytování arteterapie v sociálních službách, ale i mimo ně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.6 Zkrácený záznam rozhovoru s respondentem č. 6 

Respondentka v současné době pracuje v pobytovém zařízení poskytujícím sociální 

služby pro seniory. Pro studium muzikoterapie se rozhodla, protože v té době pracovala 

s lidmi se zdravotním postižením a cítila, že hudba uklidňuje, přináší radost, motivuje a 

umožňuje člověku zapomenout na těžkosti včetně těch zdravotních. Dalším důvodem byl 

fakt, že od mládí je hudba její zálibou, od dětství hraje na klavír a v současné době hru na 

klavír i vyučuje.  

Vzdělání v oboru hudby získala studiem na konzervatoři Jana Deyla v Praze a dále 

absolvovala kurz Cesta k harmonii pod vedením muzikoterapeutky Mgr. M. Gerlichové. 

Vzdělání si pravidelně doplňuje účastí na přednáškách, workshopech, četbou odborných 

knih, poslechem hudby různých žánrů, návštěvou koncertů. Díky všem těmto činnostem 

sbírá inspiraci. Inspirací pro ni také vždy byli klienty, ať už se zdravotním postižením, 

nebo senioři, či žáci, které vyučuje hře na klavír. 

V sociálních službách praktikuje téměř 10 let a stejně dlouhou dobu také praktikuje 

i muzikoterapii. 

Při práci s lidmi se zdravotním postižením respondentka také poskytovala 

muzikoterapii lidem, kteří mají poruchy autistického spektra, v současné době se věnuje 

seniorům, ale z počátku své terapeutické praxe pracovala především s těmito lidmi. 

Respondentka uvedla, že při výběru metod se řídí především svými zkušenostmi 

z praxe. Uvádí, že samozřejmostí pro ni vždy byla a je potřeba dbát na individuální přístup, 

jelikož to odlišnost klientů vždy vyžaduje. Respondentka se vždy zajímá o životní 

zkušenosti klientů, pokud jsou schopni je sdělit, dále pak je pro ni důležité aktuální 

nastavení, to, jak se momentálně klient cítí. Podle toho volí techniky a metody. 

Respondentka zdůrazňuje, že je nutné si stále uvědomovat, že v muzikoterapii je velice 

důležitý, stěžejní rytmus. Ráda používá pro jeho zdůraznění Orffových nástrojů. 

K preferenci v otázce individuální či skupinové péče respondentka uvedla, že se 

vždy snaží vyhodnotit, jaký druh práce je v určité situaci vhodný. S lidmi se zdravotním 

postižením a zejména pak s lidmi s poruchami autistického spektra raději vždy volila 

individuální práci. Vznikl tak prostor, ve kterém bylo možné lépe reagovat na individuální 

potřeby těchto lidí. Zkušenost respondentky je, že díky individuální práci se lidé 

s poruchami autistického spektra daleko lépe otevírají spolupráci. 

Respondentka uvádí na základě své praxe, že muzikoterapie může klienty 

s poruchami autistického spektra ukotvit v čase a prostoru, uklidnit, zároveň díky hudbě a 



 

 

 

její produkci může dojít k uvolnění frustrace, vzteku…je to prostředek komunikace. Dále 

respondentka uvedla, že prozatím během své praxe nezažila, že by tato terapie měla nějaké 

negativní důsledky, naopak v praxi zažila několik případů, kdy uzavřený, verbálně 

nekomunikující klient se díky hudbě po několika terapiích otevřel, začal prostřednictvím 

nástrojů a hudby komunikovat, terapie pro něj byla viditelnou radostí. 

Úskalí respondentka vidí v tom, že každý člověk je jiný a bez dostatku empatie a 

trpělivosti nelze dojít při terapii pokroku. Zdůrazňuje, že s tímto je také nutné 

k muzikoterapii přistupovat a stále mít toto na mysli při konkrétní práci. Vždy je dobré, 

pracovat především sám na sobě, je stále co zlepšovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.7 Zkrácený záznam rozhovoru s respondentem č. 7 

Respondent v současné době pracuje v ambulantních sociálních službách s dětmi se 

zdravotním postižením. Uvádí, že nejprve pracoval v úplně jiném oboru, ale vždy s dětmi. 

Později získal práci v sociálních službách a pracoval opět s dětmi s různými druhy 

zdravotního postižení, také s PAS (poruchami autistického spektra). Když vznikla 

poptávka po muzikoterapii, vedení organizace respondentovi nabídlo možnost absolvovat 

muzikoterapeutický kurz. Další motivací bylo, že respondent vždy (na amatérské úrovni) 

tíhnul k umění. 

Dovednosti pro výkon terapie získal respondent při absolvování kurzu 

muzikoterapie akreditovaného MŠMT a od té doby pak absolvoval několik dalších kurzů, 

čte odbornou literaturu a je v kontaktu s kolegy z oboru. Zkušenosti samozřejmě sbíral 

hlavně díky praktikování terapie. Tímto respondent také odpověděl na otázku, jak si 

doplňuje vzdělání v oboru. 

Respondent praktikuje v sociálních službách již 15 let a z toho 13 let provozuje 

muzikoterapii. 

Zkušenosti v praxi s lidmi s poruchami autistického spektra jsou dle respondenta 

bohaté, uvádí, že za tu řadu let vedl terapii s mnohalidmi, kteří měli poruchy autistického 

spektra v různé míře.  

K otázce užívání metod a technik respondent uvádí, že hudba působí na člověka – 

pokud se dobře a vnímavě užije, působí pozitivně a ovlivňuje, harmonizuje, uzdravuje 

člověka. Totéž platí samozřejmě i pro lidi s PAS – je nutné však přistupovat vždy ke 

každému individuálně. Každý může reagovat jinak na různý rytmus, můžou jej oslovit jiné 

tóny, styly, druhy hudby a toto všechno může mít na člověka různý efekt. Při určité hudbě 

se mohou člověku vybavit určité vzpomínky, které má s hudbou spojené…atd. 

Dle respondenta terapeut nejprve musí dát klientovi čas na seznámení se s jeho 

osobou, terapeut nabízí různé činnosti a zkouší různé techniky a metody, než zjistí, co 

klientovi vyhovuje. Uvádí, že je nutné být dostatečně vnímavý/empatický, umět vzbudit a 

udržet důvěru a pocit bezpečí (bezpečného prostoru pro uvolnění se). Terapeut musí být 

dobrý v komunikaci (nejen v té verbální). Dále respondent zdůrazňuje, že vztah mezi 

klientem a terapeutem je zásadní – pokud si z jakéhokoli důvodu nesednou, není možné 

dobře pracovat. U klientů s PAS má respondent osvědčené pravidelné opakování činností 

s motivováním zkoušet další jiné činnosti. Respondent uvádí příklad z praxe: „Mám 

v současné době klienta s poruchami autistického spektra, který nejprve nechtěl, nebo spíše 



 

 

 

ignoroval mě ve své blízkosti, natožpak aby se mnou šel do terapeutické místnosti. Musel 

jsem tedy já za ním, do prostředí, kde byl zvyklý, nejprve jsem s „jen tak“ hrál na bubínky, 

kytaru apod., pak klient sám projevil zájem, dál naše spolupráce pokračovala v tomto 

módu několik sezení, až když jsem získal jeho důvěru a byl mu známý, vešel ke mně na 

terapii do místnosti, kde běžně probíhá. Dále jsem s ním pracoval tak, jak byl zvyklý 

předtím, po čase jsem začal zařazovat nové prvky, jiné nástroje, hudbu apod. a šlo to.“ 

Respondent znovu opakuje, že vždy platí, že každý člověk (i ten s PAS) je jiný a 

chce, akceptuje a potřebuje něco jiného. Říká, že pokud se povede navázat spolupráci, a ta 

je pravidelná a dlouhodobá, dochází k celkovému zklidnění, otevření se komunikaci, ať už 

verbální, či neverbální pomocí nástrojů, hudby… 

Na otázku preference stylu práce odpovídá, že praktikuje spíše individuální práci, 

máověřeno, že mu vyhovuje lépe. Může se lépe soustředit na klienta, je v té chvíli na 

určitou dobu pro něj a i toto je pro klienta důležité, aby se více otevřel. 

K otázce prospěšnosti se respondent vyjádřil již výše a zároveň podotýká, že 

rozhodně nepomáhá, když není navázán dobrý vztah s důvěrou a respektem. 

Úskalí vidí respondent ve špatném prostředí, je potřeba mít vyhrazen prostor, který 

je vhodně zařízený, jsou k dispozici potřebné pomůcky a nástroje, také zóna pro aktivní 

práci a pro relaxační část. U klientů s poruchami autistického spektra je nevhodné 

jednoznačně vyrušování během terapie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.8 Zkrácený záznam rozhovoru s respondentem č. 8 

Respondentka v současné době působí jako externí pracovník na pozici 

arteterapeutka v zařízení, které poskytuje ambulantní sociální služby pro lidi s mentálním 

postižením. K první otázce, která se týkala inspirace, uvedla, že ji výtvarná výchova vždy 

bavila. K praktikování arteterapie se rozhodla až mnohem později.  

Respondentka studovala malbu na VŠ a pak dále na Akademii sociálního umění 

Tabor. Vzdělání si doplňuje tím, že se zajímá o obor, čte, maluje a praktikuje. 

Její praxe v sociálních službách trvá dva roky, jako terapeutka působí již 6 let. 

Uvádí, že se k arteterapii v sociálních službách dostala díky spolužačce z Taboru, která 

pracuje v sociálních službách také jako arteterapeutka. 

Ke zkušenostem s prací s lidmi s poruchami autistického spektra uvedla, že 

v organizaci, kde praktikuje skupinovou arteterapii pro 4 klienty. Nezná přesné diagnózy, 

ale z projevů chování vypozorovala, že jeden z jejích klientů má s největší 

pravděpodobností lehkou poruchu autistického spektra. Respondentka uvádí, že se dokáže 

ve skupině přizpůsobit a pracovat, občas sice překonávají drobné tenze, ale za tu dobu si 

(se všemi klienty) utvořili důvěryhodný vztah. Jejich spolupráci vidí jako funkční. 

K tématu technik a metod respondentka zdůraznila, že obecně ji vždy zajímá, co 

zajímá klienta, přichází s nabídkou různých možností a pokud na ně není naladění, zkouší 

nabízet jiné. S klientem s PAS se snaží myslet na momenty, které by mohly práci 

zkomplikovat, například ví, že tento klient nemá rád, když musí do barev namočit ruce. 

Tak mu to nenabízí. Také se snaží všechny předem seznámit s tím, co bude náplní v daný 

den. Uvádí, že dále pomáhá struktura a pravidelnost, a to v průběhu celé práce i před ní a 

po ní. Dodává, že tím myslí přípravu a úklid pracovního místa. Rituál pozdravení se 

navzájem, na konci terapie rozloučení se atd. 

Respondentka preferuje spíše individuální práci, i když chápe, že v zařízení 

sociálních služeb toto není leckdy možné. V práci se skupinou vidí prospěch 

v intenzivnějších sociálních kontaktech, ale toto právě pro klienta s PAS bylo na počátku 

trochu obtížné. Ale trpělivým a empatickým přístupem to překonali a teď funguje skupina 

dobře. Neví, jak by klienti reagovali na větší změnu (v osobě terapeuta, či účastníků 

například.) 

Dále říká, že ze své praxe může jednoznačně říci, že právě sociální kontakt a 

„nutnost“ jeho navázání při skupinové práci, je pozitivním důsledkem skupinové terapie. 

Klienta s PAS, který je v její skupinové terapii, to velice posunulo. Uvádí dále, že za tu 



 

 

 

dobu, co pracuje ve skupině, došlo k významnému posunu hlavně v oblasti komunikace, a 

to jak s ní, tak i s ostatními účastníky terapie. Zatím při této práci nezažila, že by terapie 

uškodila a dodává, že to by bylo spíše zaviněno neodborností terapeuta… 

K otázce o možných úskalích respondentku napadá, že občas nedostatečný prostor 

se rozhodnout, jestli bude terapie poskytována individuálně, či skupinově, může na 

terapeuta působit negativně. Dále zmiňuje význam dostatečné odbornosti terapeuta a jeho 

osobnostní kvality (empatie, trpělivost, komunikace a také prostředí, ve kterém má být 

terapie provozována, pokud není dostatek místa, různé zóny pro práci, tlumené barvy 

apod., může to působit negativně nebo rušivě na průběh terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4 Analýza dat a interpretace výsledků kvalitativního šetření 

Data jsem analyzovala pomocí metody otevřené kódování. „Otevřené kódování je 

část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia 

údajů. Během otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě 

prostudovány, porovnáním jsou zjištěny podrobnosti a rozdíly, a také jsou kladeny otázky o 

jevech údaji reprezentovaných. Během tohoto procesu jsou zvažovány a zkoumány naše 

vlastní i cizí domněnky o jevu, což vede k novým objevům.“(Strauss, Corbinová, 1999) 

Při kódování jsem postupovala tak, že jsem analyzovala každý jednotlivý rozhovor 

a v něm každou jednotlivou otázku a odpověď na ni. Jednotlivé rozhovory jsem pak 

porovnávala vzájemně a analyzovala jsem, zda se vyskytovaly podobnosti, nebo rozdíly. 

Pro potřeby tabulek jsem zvolila označení respondentů R1, R2 až R8. 

4.4.1 Motivace odborných respondentů  

Cílem první otázky bylo zjistit, co bylo motivací respondentů ke studiu terapie. Při 

vyhodnocování této otázky jsem zjistila, že respondenti byli vždy motivováni vnitřně, 

často se výtvarné, nebo hudební činnosti věnovali již od dětství, či od mládí. Dále hrála u 

většiny respondentů roli i motivace vnější.  

 

Respondent č. 1: „…ze všech terapií mi byla vždy arteterapie nejbližší. …v souvislosti 

s poskytováním služby chráněné dílny a zprostředkování zaměstnání jsem začala zjišťovat, 

že by pracovní činnost měla být terapeutická a poskytnout další prostor k opečování do 

hloubky.“ 

Respondent č. 7: „V této práci pak chtěli začít poskytovat muzikoterapii a nabídli mi 

možnost absolvovat muzikoterapeutický kurz. Zároveň už od mládí jsem vždy (na 

amatérské úrovni) tíhnul k umění.“ 

Respondent č. 8: „Výtvarná výchova mě vždy bavila a již v dětství jsem i mimo základní 

školu výtvarnou výchovu studovala na ZUŠ.“ 

 

 

 



 

 

 

4.4.2 Vzdělání odborných respondentů  

Druhá otázka směřovala ke zjištění, jaký druh vzdělání zvolili respondenti pro 

výkon terapie a také, jakým způsobem si vzdělání dále doplňují. Tabulka č. 1 zobrazuje, že 

každý terapeut absolvoval terapeutické vzdělání v rámci vysoké školy, nebo jej získal 

absolvováním terapeutického výcviku, či akreditovaného kurzu, anebo kombinací obou 

variant. Ostatní možnosti uvedené v tabulce jsou další doplňkové možnosti vzdělávání. 

 

Respondent č. 2: „Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik, výcvik skupinové 

psychoanalýzy a dramaterapii, později jsem získala diplom muzikoterapie na západočeské 

univerzitě.“ 

Respondent č. 4: „Moje práce v sociálních službách pro lidi se zdravotním postižením a 

záliba ve výtvarném umění mě přivedla až ke studiu na Jihočeské univerzitě, kde jsem na 

pedagogické fakultě arteterapii studovala.“ 

Respondent č. 7: „…absolvoval jsem kurz muzikoterapie akreditovaný MŠMT a od té 

doby jsem absolvoval několik dalších kurzů, čtu odbornou literaturu a jsem v kontaktu 

s kolegy z oboru. Zkušenosti jsem sbíral na kurzech a samozřejmě hlavně pak v praxi.“ 

 

Vzdělání odborných respondentů R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Vysoká škola 1 1 1 1 1   1 

Terapeutický výcvik, akreditovaný kurz 1 1 1  1 1 1  

Stáže, školení, semináře, workshopy, 

konference 
 1 1 1 1 1  1 

Praxe a práce s klienty 1    1  1 1 

Četba odborné literatury 1  1 1  1 1 1 

Tab. č. 1 Vzdělání terapeutů 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4.3 Délka terapeutické praxe a praxe v sociálních službách 

V rámci této otázky bylo zjišťováno, jak dlouho působí respondenti v sociálních 

službách a také, jak dlouhou dobu praktikují terapii. Při vyhodnocování otázky týkající se 

délky praxe jsem zjistila, že většina respondentů praktikuje terapii již delší dobu, viz 

grafické znázornění níže. 

 

 

4.4.4 Zkušenost s lidmi s poruchami autistického spektra 

V této otázce jsem zjišťovala, zda a jaké zkušenosti mají respondenti s prací s lidmi 

s poruchami autistického spektra. Všichni respondenti uvedli, že se při terapii setkali 

s těmito klienty v rámci práce v sociálních službách. Většina z respondentů stále 

v sociálních službách s těmito lidmi pracuje. Ostatní se dále specializují na jinou cílovou 

skupinu.  

Respondent č. 1: „Dříve jsem se s lidmi s poruchami autistického spektra (dále PAS) 

nesetkávala, až poslední tři roky. Vždy je to u klientů kombinace různého postižení a PAS. 

Respondent č. 2: „Práce s lidmi s PAS je křehká věc – záleží na obou stranách (na 

klientovi i muzikoterapeutovi) a je nutné vědět, že si můžou strany nesednout – toto není 

selhání!“ 

Respondent č. 3: „V době mé soukromé praxe (cca 8 let) byli lidé s PAS (především děti) 

mými nejčastějšími klienty.“ 

Respondent č. 4: „Pracuji s lidmi se zdravotním postižením tedy i s lidmi s poruchami 

autistického spektra, a to po celou dobu své arteterapeutické praxe.“ 

Respondent č. 5: „V rámci výchovné skupiny SVP jsem se s klienty s PAS setkávala, 

někteří měli tuto poruchu již diagnostikovánu z předchozích pracovišť, u některých, 

vzhledem k jejich projevům, byla předpokládána.“ 
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Respondent č. 6:„…z počátku mé terapeutické praxe jsem pracovala především s těmito 

lidmi.“ 

Respondent č. 7: „Zkušenosti mám bohaté, za tu řadu let jsem vedl terapii s řadou lidí, 

kteří měli poruchy autistického spektra v různé míře.“ 

Respondent č. 8: „…že jeden z mých klientů má s největší pravděpodobností lehkou 

poruchu autistického spektra. Dokáže se ve skupině přizpůsobit a pracovat, občas 

překonáváme drobné tenze, ale za tu dobu jsme si (se všemi klienty) utvořili důvěryhodný 

vztah, takže naše spolupráce funguje – máme řád, rituály, pravidla, prostor na práci.“ 

4.4.5 Preference formy práce s klienty s poruchami autistického spektra 

Otázka na preference formy práce s klienty s poruchami autistického spektra měla 

zjistit, zda respondenti upřednostňují práci s jednotlivcem, či práci skupinovou. Jeden 

z respondentů uvedl, že nepreferuje ani jednu formu, umí vidět výhody v užití obou 

v určitých případech a další z respondentů uvedl, že preferuje individuální práci, nebo také 

individuální práci na pozadí skupiny. Ostatní respondenti jednoznačně volí individuální 

práci s klientem, pokud k tomuto dostanou prostor.  

Preference formy terapie R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Individuální 1 1 1 1 1 1 1 1 

Skupinová         

Kombinace/nepreference 1  1      

Tab. č. 2 Preference formy práce s klientem s PAS 

 

V následující tabulce jsou znázorněny výhody obou variant práce s klientem 

s poruchami autistického spektra. 

Individuální práce R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Hloubka práce 1 1 1   1 1 1 

Bezpečí  1       

Prostor  1  1  1 1  

Skupinová práce         

Sociální kontakt 1 1 1 1 1   1 

Tab. č.3  Znázornění výhod individuální a skupinové práce s klientem s PAS 



 

 

 

 

4.4.6 Určující faktor pro výběr technik a metody při práci s klienty 

s poruchami autistického spektra  

V otázce podle čeho se respondenti řídí při výběru vhodných metod a technik 

obecně a čím se řídí při práci s lidmi s PAS, bylo zjištěno, že obecně se všichni respondenti 

řídí osobností klienta, co má rád, co preferuje za činnost, jak je aktuálně naladěný. Svou 

roli ve výběru technik a metod práce obecně hrály další faktory, jak je znázorněno 

v tabulce č. viz níže. Tabulka č. 5 pak znázorňuje, co dle respondentů je nutné zohledňovat 

a na co klást důraz při práci s lidmi s poruchami autistického spektra.  

 

Výběr metod a technik R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Osobnost klienta 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aktuální roční doba 1   1     

Terapeutický cíl   1      

Zkušenost z praxe      1   

Tab. č. 4 Určující faktor pro výběr metod a technik při terapii s klienty s PAS 

 

  

Specifika práce s klienty s PAS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Rytmus 1 1    1 1 1 

Přizpůsobení činnosti 1  1 1 1 1 1 1 

Řád, pravidelnost 1   1 1  1 1 

Empatie  1  1   1 1 

Trpělivost  1  1    1 

Vnímavost a dobrá komunikace  1  1   1 1 

Bezpečí, jistota   1     1  

Dobrý vztah  1     1 1 

Tab. č. 5 Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra (PAS) 

 



 

 

 

Respondent č. 1: „…dochází prostřednictvím vedení terapie v opakujícím se rytmu u 

klientů ke zklidnění a prohlubujícímu se pocitu jistoty a bezpečí“.  

Respondent č. 3: „Metody a techniky vždy vybírám dle konkrétního klienta a také daného 

muzikoterapeutického cíle. Je nutné vybrat dobré techniky v závislosti na konkrétním 

složení skupiny (na konkrétním klientovi).“ 

Respondent č. 4: „…musím vždy pracovat s aktuálním naladěním.“ 

Respondent č. 5: „Vzhledem k osobnostnímu nastavení osob s PAS si myslím, že jsou 

určitě vhodnější výtvarné techniky, kde klient cítí, že má výtvarné médium pod kontrolou 

(např. vodové barvy jsou velmi náročná výtvarná technika, kdy se musí počítat s určitou 

mírou improvizace…).“ 

Respondent č. 7:„Je nutné být dostatečně vnímavý/empatický, umět vzbudit a udržet 

důvěru a pocit bezpečí (bezpečného prostoru pro uvolnění se). Terapeut musí být dobrý 

v komunikaci (nejen v té verbální). Vztah mezi klientem a terapeutem je zásadní – pokud si 

z jakéhokoli důvodu nesednou, není možné dobře pracovat. U klientů s PAS mám 

osvědčené pravidelné opakování činností s motivováním zkoušet další jiné činnosti.“ 

 

4.4.7 Oblasti přínosu terapie pro klienty s poruchami autistického 

spektra  

Otázku ohledně přínosu terapie pro klienty s poruchami autistického spektra 

vnímám jako stěžejní. V odpovědích respondentů nejvíce zaznívalo, že prospěšnost vidí 

zejména ve zklidnění klientů s poruchami autistického spektra, dále pak v prožívání 

sociálního kontaktu a propojování se s okolním světem. 

 

Respondent č. 1: „…v příležitosti k navázání sociálního kontaktu…dochází ke 

zklidnění…propojování se s okolním světem.“ 

Respondent č. 2: „Je důležitá pro zklidnění, soustředění, radost a uvolnění.“ 

Respondent č. 4.: „…dochází k rozvoji komunikačních schopností a možností ve směru 

k okolí.“ 

Respondent č. 7: „dochází k celkovému zklidnění, otevření se komunikaci.“ 

Oblasti přínosu R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Sociální kontakt 1   1 1  1 1 



 

 

 

Zklidnění 1 1 1 1  1 1  

Propojení s okolím 1   1 1 1 1 1 

Narušení rutiny  1     1  

Uvolnění  1  1  1 1  

Prožitek radosti  1    1   

Motivace k dalším cílům    1 1     

Prožitek úspěchu     1    

Ukotvení v čase a prostoru      1   

Tab. č. 6 Oblasti přínosu terapie pro klienty s poruchami autistického spektra  

 

4.4.8 Úskalí a další omezení terapií v sociálních službách  

V rámci rozhovorů mě zajímalo, kde vidí terapeuti možná omezení a úskalí při 

poskytování terapie. V odpovědích respondentů nejvíce zaznívalo narušování terapie 

v jejím průběhu a nedostatečné vybavení prostoru pro terapii. Zaznamenala jsem také 

upozornění na omezení ve formě nedostatku možností organizace (finančních, 

prostorových).  

 

Respondent č. 1: „Rozhodně vstupování jiných osob do terapie – tím se narušuje klid a 

bezpečí…Terapie může být narušena i nevhodným vybavením místnosti pro terapii určené 

(závěsy, malba, obrázky, linoleum…).“ 

Respondent č. 2: „Klienti nemají rádi rámus a narušování průběhu terapie… je důležité 

prostředí a vybavení – ideální přírodní a harmonické barvy a možnost relaxovat – mít 

k dispozici žíněnku, pohovku, polohovací pytel…“ 

Respondent č. 4: „…nevhodně zvolený prostor pro terapii, špatné vybavení místnosti… 

Velikost mé skupiny už je pro mě nevyhovující. Samozřejmě toto je stále otázka financí a 

prostor, ve kterých je služba poskytována.“ 

Respondent č. 6: „může tyto lidi ukotvit v čase a prostoru, uklidňuje, zároveň díky hudbě a 

její produkci může dojít k uvolnění frustrace, vzteku…je to prostředek komunikace. 

Respondent č. 8:„…nedostatečný prostor se rozhodnout, jestli bude terapie poskytována 

individuálně, či skupinově. Pak také ta odbornost terapeuta a jeho osobnostní kvality 



 

 

 

(empatie, trpělivost, komunikace) je velmi důležitá a také prostředí, ve kterém má být 

terapie provozována – dostatek místa, různé zóny, tlumené barvy apod.“ 

Úskalí terapií v sociálních službách R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Narušování průběhu 1 1     1 1 

Nevhodný prostor, vybavení 1 1  1   1 1 

Nepravidelnost terapie  1       

Neodbornost terapeuta  1   1 1 1 1 

Nedostatečná psychohygiena terapeuta  1       

Nedostatek finanční     1    1 

Další úskalí    1      

Tab. č. 7 Úskalí a další omezení terapií v sociálních službách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 Diskuze 

V této části práce budou nejprve diskutovány důležité výstupy, které přineslo 

kvalitativní šetření a které byly získány na základě vyhodnocení odpovědí na otázky 

z polostrukturovaného rozhovoru.  Dále bude následovat shrnutí celé praktické části této 

práce. 

Šetření bylo vedeno s terapeuty, kteří se věnují, či se věnovali práci s lidmi 

s poruchami autistického spektra a terapii zároveň poskytovali v rámci sociálních služeb.  

V případě šetření ve směru preference individuální, či skupinové formy práce 

s klienty s poruchami autistického spektra bylo zjištěno, že respondenti upřednostňují 

individuální formu práce s lidmi s poruchami autistického spektra. Většina respondentů 

zároveň uvedla, že skupinová práce na druhé straně vytváří možnost intenzivnějšího 

sociálního kontaktu, který může být v sociální práci s lidmi s poruchami autistického 

spektra v určitých případech vhodné posilovat. Tento výstup by mohl být ovlivněn 

možnostmi jednotlivých zařízení, ve kterých terapeuti působí a kde dochází omezení 

možnosti výběru z ekonomických, či prostorových důvodů. Pokud není v možnostech 

zařízení poskytnout podmínky pro individuální práci, může tato skutečnost preferenci 

ovlivnit. Jeden z respondentů uvedl, že nepreferuje ani jednu možnost, nebo že pracuje 

s klientem individuálně na pozadí skupiny. Je tedy možné, že tento terapeut nemá 

vyhraněný postoj k této otázce z důvodu možnosti volby. Výsledek také může být ovlivněn 

osobním nastavením a zkušenostmi respondentů.  V tomto případě by bylo zřejmě vhodné, 

mít více srovnání, tedy zajistit větší množství respondentů a také zohlednit, či se při 

rozhovoru doptat, jaké podmínky nabízí konkrétní zařízení, ve kterém terapeut působí, zda 

měl terapeut možnost volby formy práce a zda jeho preference vyplývá ze zkušenosti, že 

při práci s lidmi s autismem se jeví individuální forma jako lepší z obou variant. 

Dále stojí za diskuzi výstup, který vyplynul v rámci vyhodnocení poslední otázky 

dotazníku, a to, že většina respondentů vnímá, že problémem při poskytování a dopadu 

terapie může být neodbornost terapeuta. Můžeme se tedy domnívat, že většina dotázaných 

respondentů vnímá dosažení kvalitního vzdělání jako stěžejní. Anebo je možné, že se 

dotázaní respondenti za dobu své praxe setkali s kolegy, kteří nebyli dostatečně odborně 

vybavení, a přesto v terapii působili. Opět by bylo na místě, doptat se na tyto zkušenosti 

v doplňující otázce.  

Ráda bych zde zmínila výstup týkající se přínosů muzikoterapie a arteterapie pro 

lidi s poruchami autistického spektra v sociálních službách. Protože z kvalitativního šetření 



 

 

 

vzešla řada přínosných oblastí, které bezesporu jsou pro tyto klienty pozitivním, je nutné se 

také zamyslet nad faktem, jak je s těmito pozitivy nakládáno dále právě při poskytování 

sociální služby jako takové. Efekty terapií, jako je zklidnění, uvolnění klienta, jeho 

ukotvení v čase a prostoru, motivování k jiným než rutinním činnostem a další, které 

z šetření vyplynuly, jsou samy o sobě pro osobu klienta velice přínosné. Cítím potřebu zde 

zdůraznit, že by stálo za další výzkumné šetření ověřit, zda a jakým způsobem je s těmito 

výstupy pracováno v rámci přímé péče, zda existuje strukturovaná metodika, která funguje 

i v praxi a využívá těchto skvělých výsledků, které terapie produkuje.  

4.5.1 Shrnutí  

Šetření kvalitativního charakteru si kladlo v této práci za cíl ukázat, jaké přínosy má 

poskytování muzikoterapie a arteterapie v sociálních službách pro klienty s poruchami 

autistického spektra.  

Za použití metody polostrukturovaného rozhovoru byla získána data, která byla 

v praktické části představena a vyhodnocena. Respondenti častokrát zdůraznili potřebu 

v terapii s těmito lidmi poskytnout nejvyšší možnou mírou individuálního přístupu. Také 

byla zdůrazněna potřeba pracovat při terapii s pravidly, která poskytují lidem s poruchami 

autistického spektra pocit jistoty a bezpečí.  

V průběhu šetření bylo zjištěno, že profesní nároky, v případě, kdy člověk chce být 

dobrým terapeutem, jsou značné a také, že energie a čas vložený do dobrého vzdělání se 

v praxi zúročují. Šetření ukázalo, že pokud jsou dodrženy výše uvedené základní 

předpoklady pro kvalitně vedenou terapii, jsou prospěchy a přínosy z ní viditelné. 

Respondenti označili jako nejčastěji pozorované pozitivní důsledky terapií v sociálních 

službách zklidnění a uvolnění klientů s poruchami autistického spektra a prožitek radosti 

během terapie. Významný je také dopad terapie v oblasti začleňování klientů s poruchami 

autistického spektra do jejich okolí a jejich aktivizace v navazování sociálního kontaktu a 

komunikace.   

Zajímavé bylo zjištění, že většina dotázaných uvedla, že by preferovala individuální 

práci před skupinovou, zároveň však téměř všichni respondenti v současné době pracují se 

skupinou několika klientů. 

Překvapivý poznatek pro mě přinesl rozhovor s  respondentkou, která uvedla, že by 

velice ráda poskytovala terapii individuálně, ale není jí toto umožněno organizací. Jako 

důvod uvedla jednak omezené prostorové možnosti organizace a zároveň nedostatek 

financí na provoz individuální terapie.  



 

 

 

Závěr 

Tato práce pojednává o přínosech muzikoterapie a arteterapie pro lidi s poruchami 

autistického spektra v kontextu sociálních služeb. Mou snahou bylo poukázat na konkrétní 

důsledky, které může poskytování těchto terapií v rámci sociálních služeb lidem s PAS 

přinést.  

Z teoretické části práce vyplývá, že tyto formy terapie mohou být důležitým 

prostředníkem ve zlepšení interakcí a komunikace s okolím, a to nejen v sociální práci. 

Jednoznačně je nutné věnovat velkou pozornost vzdělání terapeuta a jeho zkušenostem. 

Získat kvalitní vzdělání je stěžejní a časově náročné, ale bez vhodného osobnostního 

nastavení člověka nebude mít odborné vzdělání velký význam.  

Výsledkem teoretické části měl být ucelený přehled o problematice oblastí 

muzikoterapie, arteterapie a poruchách autistického spektra, který by i laikovi dokázal 

zprostředkovat základní ponětí o tom, proč je propojení terapií a sociálních služeb pro 

klienty s PAS důležité.  

Praktická část si pak kladla za cíl ukázat, že teorie funguje i v praxi. Respondenty 

byli terapeuti s několikaletou praxí v sociálních službách i v terapii jako takové. 

S odstupem vidím, že by se výzkum dal rozšířit. Konkrétně by bylo zajímavé zkoumat, 

jaký přesah má terapie do přímé sociální práce s lidmi s PAS, jakým způsobem jsou 

zkušenosti z terapie předávány do přímé péče a jak a s jakými výsledky je s nimi 

nakládáno dál.  

Výsledky kvalitativního šetření ukázaly, že pro navázání komunikace a interakce 

s člověkem s PAS, pro změnu, či korekci chování a celkové zklidnění jsou tyto 

terapeutické aktivity neocenitelným pomocníkem. 

Práci na toto téma jsem psala, protože jsem mohla během své praxe vidět, jakým 

způsobem jsou tyto terapeutické přístupy pro klienty zařízení, ve kterém působím, důležité. 

Zároveň mi tato práce dala velký podnět pro mou další praxi. Ráda bych se zaměřila právě 

na práci s výstupy z terapií v našem zařízení v přímé péči. Vnímám, že je důležité umět 

profesionálně a odborně pracovat s lidmi s PAS, je potřeba v rámci služeb pro tyto klienty 

umět nabízet takové druhy činností, které těmto osobám mohou pomoci v kvalitnějším 

soužití s jejich okolím. Bohužel i u nás v zařízení se setkáváme různou mírou tenze, 

problémovým chováním a někdy i agresivitou klientů s PAS. Tvorba této práce mi dala 

jasný impuls, že je potřeba dobře proškolovat pracovníky přímé péče a umět jim 

poskytnout podporu a nabídnout možnost získat dovednosti a schopnosti, jak dobře 



 

 

 

pracovat s lidmi s PAS, aby k výše zmíněným situacím nedocházelo zbytečně často. Jedna 

z cest k dosažení tohoto cíle může být skrze využití poznatků a výstupů z terapií, jakou 

jsou muzikoterapie a arteterapie.  
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