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mozku a možnostech muzikoterapeutick�ho působen�. Teoretick� č�st se zab�v� 

z�važnost� a n�sledky poraněn� mozku, ucelenou rehabilitac� a vlivem někter�ch 

muzikoterapeutick�ch prvků na fyzick� i psychick� funkce. U klientů denn�ho 

stacion�ře během skupinov�ho muzikoterapeutick�ho sezen� sleduje, jak c�len� 

terapeutick� využ�v�n� hudby, zvuku a rytmu ovlivňuje pohybov� syst�m klienta. Pr�ce 

si tak� vš�m� vztahu pohybov�ho chov�n� a stavu psychiky. Ukazuje se, že 

muzikoterapie pozitivně působ� na hrubou i jemnou motoriku. Podporuje klienta 

k aktivn�mu pohybu a zapojen� postižen�ch č�st� těla. Pracuje se svalovou silou i 
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ÚVOD 

Hudba prov�z� lidskou společnost již odnepaměti. Lid� provozovali hudbu před 

v�ce než 30 000 lety. Hr�li na kostěn� fl�tny, bic� n�stroje, ozvučen� prst�nky. Všechny 

civilizace měly svoji hudbu. Již ve starověku se lid� zab�vali ot�zkami působen� hudby 

na lidsk� organismus. Uvědomovali si, že spr�vně volen� hudba či působen� t�nů m� 

pro člověka ozdravuj�c� charakter, kter� může b�t využit k terapeutick�m �čelům. 

S v�vojem jednotliv�ch vědn�ch discipl�n se obraz o působen� zvuku a hudby na lidsk� 

organismus postupně dotv�řel  do podoby plnohodnotn�, vědeck�, terapeutick� metody 

– muzikoterapie. 

Muzikoterapie je v n�vaznosti na vědu poměrně mlad� metoda. M� 

interdisciplin�rn� charakter, kter� se vztahuje k medic�ně, psychologii, pedagogice i 

hudebn� vědě.

Muzikoterapii můžeme ch�pat jako c�len� využit� hudby a zvuku k terapeutick�m 

c�lům jako je znovuobnoven�, udržen� a zlepšen� fyzick�ho i psychick�ho zdrav�. Působ� 

na fyzickou, psychickou, kognitivn� i soci�ln� oblast. Muzikoterapie však kromě hudby 

a zvuku využ�v� tak� rytmus, melodii a harmonii. V�znam zde m� tak� pohyb.

Vlastn� využit� muzikoterapie představuje velmi širokou oblast. Z pohledu 

zdravotnick�ho b�v� řazena společně s fyzioterapi�, ergoterapi�, logopedi�, psychologi� 

atd. do l�čebn� rehabilitace. Společn�m c�lem všech těchto terapi� je dos�hnout 

stanoven�ch rehabilitačn�ch c�lů klienta. Každ� terapie použ�v� sv� specifick� 

prostředky k obnoven� či zlepšen� funkc�. Přesto se mohou v�znamně doplňovat a 

v�sledn� efekt umocňovat.  Předpokladem �spěšn� rehabilitace je t�mov� spolupr�ce. 

Pr�ce se na muzikoterapii d�v� jako na podstatnou souč�st l�čebn� rehabilitace.

Vš�m� si vztahu muzikoterapie a fyzioterapie. V tomto vztahu se snaž� nal�zt společn� 

c�le v oblasti motoriky a možnosti jejich ovlivněn� během muzikoterapeutick�ho 

působen�. Konkr�tn� c�le sleduje u pacientů po traumatick�m poraněn� mozku, kter� 

přin�š� v�znamn� poruchy nejen motorick�ch funkc�. 

Předpokl�d�m, že využit� někter�ch muzikoterapeutick�ch prvků může podpořit 

pohybov� schopnosti v oblasti hrub� či jemn� motoriky.
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CÍL
C�lem pr�ce je z�skat informace o možnostech využit� muzikoterapie u pacientů 

po traumatick�m poraněn� mozku. Sledovat a zhodnotit terapeutick� působen� 

muzikoterapeutick�ch prvků na pohybov� syst�m těchto pacientů. Posoudit tak, jak� 

př�nos m� muzikoterapie v r�mci l�čebn� rehabilitace pro fyzioterapii a v čem ji může 

b�t prospěšn�.
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I. TEORETICK� Č�ST

1. TRAUMATICK� PORANĚN� MOZKU

Traumatick� poraněn� mozku (TBI z anglick�ho Traumatic brain injury) je takov� 

poraněn�, ke kter�mu došlo n�hl�m �razov�m dějem. Většinou je způsobeno 

dynamickou silou ve velmi kr�tk�m čase. Nejčastěji k poraněn� doch�z� prudk�m 

n�razem hlavy na relativně stacion�rn� povrch (p�dy, autonehody). M�ně častěji dojde 

k n�razu hlavy pohybuj�c�m se objektem (Smrčka, 2001).

1.1. Epidemiologie mozkov�ch traumat

TBI představuje v�znamn� společensk� probl�m zejm�na z hlediska stoupaj�c� 

četnosti a předevš�m medic�nsk� z�važnosti. Všechny typy poraněn� centr�ln� nervov� 

soustavy (CNS) mohou m�t za n�sledek smrt či těžk� trval� poškozen� jedince. L�čba je 

finančně velmi n�ročn�, nav�c TBI postihuje přev�žně mladš� věkov� skupiny 

v produktivn�m věku a m� za n�sledek dlouhodobou pracovn� neschopnost. TBI tak 

kromě osobn� trag�die pro jedince a jeho rodinu představuje z�važn� probl�m pro sf�ru 

zdravotn� i soci�ln� (B�hm, 2002).

1.1.1.Incidence mozkov�ch traumat
Mezi afekcemi CNS jsou traumatick� poraněn� mozku druhou nejčastěji se 

vyskytuj�c� jednotkou se 149,6 př�pady/100 tis�c obyvatel. Prvn� m�sto zauj�maj� 

cerebrovaskul�rn� onemocněn� (180,1). Specifickou z�važnost traumatologick� 

problematiky dokl�d� fakt, že traumatick� poraněn� mozku jsou př�činou až třetiny 

n�hl�ch �mrt� bez ohledu na věk (u dět� jsou nejčastějš� př�činou �mrt�). Z hlediska 

počtu a t�že trval�ch n�sledků jsou na prvn�m m�stě mezi všemi traumaty.

Relativn� vzestup TBI se objevuje již u dět� mezi 5 až 10 lety. Početně převažuj� 

mlad� lid� ve věku 15 až 24 let, což je d�v�no do souvislosti s n�stupem dynamičtějš�ho 
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způsobu života (sporty, doprava - poč�tečn� nezkušenost s ř�zen�m vozidel apod.). 

M�rn� n�růst je registrov�n mezi 60 až 65 lety. Stoupaj�c� věk znamen� vyšš� mortalitu. 

Zhruba dvakr�t častěji jsou mozkov�mi traumaty postiženi v�ce muži než ženy 

(Čes�k, Hobza, 2001; Kaňovsk�, Herzig, 2007). 

1.1.2. Př�činy mozkov�ch traumat
Nejčastějš� př�činou traumatick�ho poraněn� mozku jsou dopravní nehody (60-80 

%). Motocyklist� jsou vin�ky asi v 10 % př�padů, chodci a cyklist� maj� asi 8-10 % 

pod�l. Druhou nejčastějš� př�činou jsou pády. Zauj�maj� zhruba 10 %. Často jsou 

postiženy děti nebo naopak lid� starš�ho věku. �razy vznikl� při sportu, fyzick�m 

napaden� a střeln�m poraněn� představuj� 10 %. Pracovn� �razy maj� za př�činu m�ně 

než 8 % poraněn� mozku (Kaňovsk�, Herzig, 2007; Cerebrum 2007).

1.1.3. Prevence mozkov�ch poraněn�
Statistick� ukazatele morbidity a mortality jsou u poraněn� mozku st�le vysok�. 

Většině poraněn� lze však předch�zet dodržov�n�m pravidel silničn�ho provozu, 

nošen�m cyklistick� a pracovn� helmy, použ�v�n�m bezpečnostn�ch p�sů, autosedaček, 

uvědomělost� při provozov�n� rizikov�ch sportů. Předevš�m pak zodpovědnost� a

ohleduplnost� ke sv�mu okol�.

Důraz kladen� na prevenci je dnes celosvětov�m trendem. Preventivn� programy 

se osvědčily jako �činn� prostředky snižov�n� nehodovosti a počtu �razů. Snaž� se toho 

dos�hnout třemi způsoby. Prvn� je zaměřen na podporu technologick�ho v�voje 

prostředků pasivn� ochrany v dopravě (airbagy, ABS syst�my atd.). Druhou rovinou 

prevence je restriktivn� složka. Ta se snaž� pomoc� pr�vn�ch �prav prosadit např. 

povinn� už�v�n� bezpečnostn�ch p�sů, ochrann�ch přileb, dodržov�n� omezen� rychlosti 

v obci atd. Třet� str�nka klade důraz na v�chovu. Veřejnost by měla b�t přesvědčena o 

spr�vnosti zav�děn�ch opatřen� a z�roveň by je měla dodržovat (Čes�k, Hobza, 2001). 

1.2. Druhy poraněn� mozku

Poraněn� mozku se děl� na tup� a ostr� nebo tak� na zavřen� a penetruj�c� (s 

porušenou tvrdou plenou). Z hlediska patofyziologie se poraněn� mozku děl� na 
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prim�rn� a sekund�rn�. Z klinick�ho hlediska může b�t prim�rn� i sekund�rn� poraněn� 

fok�ln� (ložiskov�) či dif�zn�. Podle klinick� z�važnosti rozlišujeme poraněn� mozku na 

lehk�, středně těžk� a těžk� poraněn� (Ambler, 2006; B�hm, 2002).

1.2.1. Prim�rn� poraněn� mozku
Prim�rn� poraněn� vznik� bezprostředně v souvislosti s traumatem. Nelze jej 

ovlivnit terapeuticky. L�čba spoč�v� v prevenci (osvěta, technick� dokonalost 

ochrann�ch pomůcek, pracovn� a dopravn� legislativa atd.). Patř� sem poraněn� dif�zn� 

(komoce, dif�zn� axon�ln� poraněn�) a ložiskov� (kontuze, lacerace) (Ambler, 2006). 

Někteř� autoři sem řad� i různ� typy traumatick�ch hematomů, vznikaj�c�ch rupturou 

stěny c�v při �razu (B�hm, 2002).

1.2.1.1. Otřes mozku, komoce (commotio cerebri)

Je nejlehč�m stupněm prim�rn�ho poraněn�. Jedn� se o reverzibiln�, kr�tkodobou 

poruchu mozkov�ch funkc� bez morfologick�ho n�lezu. Většinou vznik� př�m�m 

n�razem na hlavu. 

Klinick� obraz je charakterizov�n kr�tkodobou ztr�tou vědom� (od několika 

sekund do několika m�lo minut), nauzeou, zvracen�m a amn�zi�. Pro posudkov� potřeby 

se komoce děl� na stupeň lehk� s bezvědom�m sekundov�m až minutov�m, středn� 

stupeň s bezvědom�m poč�tan� na minuty a těžk� stupeň s bezvědom�m do 30 min. Při 

bezvědom� delš�m než 30 minut je nutno předpokl�dat z�važnějš� poraněn� mozku. Na 

dobu bezvědom� m� raněn� vždy paměťov� v�pad – amn�zii. Častěji b�v� na okolnosti 

těsně před vlastn�m �razem (retrogr�dn� amn�zie), m�ně častěji na děj již po �raze, po 

probr�n� se z bezvědom� (anterogr�dn� amn�zie) (Mohopl, H�ckel, 2001).

1.2.1.2. Dif�zn� axon�ln� poraněn�

Jde o funkčn� nebo struktur�ln� poškozen� axonů b�le hmoty mozkov�, poruchu 

drah spojuj�c�ch mozkovou kůru s retikul�rn� formac�. Jsou-li axony jen nataženy, jde o 

poruchu funkčn� a  reverzibiln�. Pokud dojde k ruptuře menš� či větš� č�sti axonů, jde o 

poruchu struktur�ln�. Může m�t za n�sledek degeneraci vl�ken b�l� hmoty mozkov�. 

Z�kladn�m př�znakem je ztr�ta vědom�. Hloubka a d�lka bezvědom� je d�na množstv�m 

postižen�ch axonů a kvalitou jejich postižen�. Těžš� stupeň dif�zn�ho axon�ln�ho 

poškozen� se projevuje d�letrvaj�c�m bezvědom�m (hodiny i dny) (Nebudov�, 1998).
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1.2.1.3. Mozkov� kontuze, zhmožděn� mozku (contusio cerebri)

Kontuze mozku je nejzřetelnějš�m projevem struktur�ln�ho poraněn� mozkov� 

tk�ně, tedy zhmožděn�m tk�ně, často spojen� s prokrv�cen�m. Vyskytuje se v různ�m 

stupni. Nejlehč�m stupněm je typ edemat�zn�, bez zn�mek prokrv�cen�. Pojmem 

lacerace (dilacerace) se označuje porušen� kontinuity mozkov�ho povrchu. Dilacerace 

(roztržen�) mozku může b�t považov�na za těžk� stupeň mozkov� kontuze.

Mozkov� kontuze může b�t lokalizov�na v m�stě n�razu (coup) i proti m�stu n�razu 

(contre-coup).

Charakteristick�m znakem je n�lez v�cečetn�ch ložisek. Nejčastěji jsou zraňov�ny 

p�ly a spodiny čeln�ch a sp�nkov�ch laloků (Ambler, 2006).

Klinick� obraz je velmi variabiln�. Je d�n nejen lokalizac�, ale i typem, počtem a 

velikost� kontuzn�ch ložisek. Hlavn�mi projevy mozkov� kontuze je kombinace 

kvalitativn�ch poruch vědom� s ložiskov�mi př�znaky. Kvalitativn� porucha vědom� se 

projevuje hlavně zmatenost�, neklidem, agitovanost�, poruchou orientace osobou, 

m�stem a časem, poruchami paměti. Ložiskov� symptomatologie je d�na lokalizac� 

kontuze. Může se jednat o hemipar�zu, af�zii, poruchy zorn�ho pole atd. 

Vlastn� bezvědom� b�v� delš� než u komoce (několik hodin i dnů), ale dlouhodob� 

bezvědom� může b�t podm�něno i současn�m dif�zn�m axon�ln�m poraněn�m. Tak� 

amn�zie b�v� delš�. V těžš�ch př�padech přech�z� stav do obrazu tzv. vigiln�ho komatu, 

kdy nemocn� otev�r� oči a takto se jev� jako bděl�, ve skutečnosti nenavazuje kontakt 

s okol�m.

Dalš�m př�znakem kontuze jsou hormon�ln� poruchy  projevuj�c� se hlavně 

traumatick�m diabetem insipidem. D�le pak epileptick� křeče, parci�ln� i 

generalizovan�. (Ambler, 2006; Nebudov�, 1998).

1.2.2. Sekund�rn� poraněn� mozku
Jako sekund�rn� poraněn� mozku se označuj� patologick� procesy, kter� vznikaj� 

s časov�m odstupem od traumatu. Jsou komplikacemi prim�rn�ch l�z�. Vznik 

sekund�rn�ch změn můžeme terapeuticky ovlivnit. Hlavn�m c�lem je br�nit vzniku 

sekund�rn�ch změn nebo je alespoň minimalizovat. Patř� sem někter� vlivy syst�mov� –

extrakrani�ln� (hypotenze, hypoxie) i intrakrani�ln� (intra- i extracerebr�ln� hematomy, 

mozkov� ed�m, zv�šen� intrakrani�ln� tlak, intrakrani�ln� infekce). V poraněn� 

mozkov� tk�ni se rozv�j� kask�da fyziologick�ch vaskul�rn�ch a biochemick�ch 
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procesů, jako např. změna elektrolytů, vznik voln�ch kysl�kov�ch radik�lů atd.

(Smrčka, 2001).

1.2.2.1. Po�razov� nitrolebn� krv�cen�

 Epidur�ln� hematom – je lokalizov�n mezi kalvou a tvrdou plenou. Může 

vzniknout i po lehč�ch traumatech, např. lehk� mozkov� komoci. Jedn� se o 

tepenn� krv�cen� (nejčastějš� zdroj je arterie meningea media), proto již za 

několik hodin po �razu se hematom rozv�j� a utlačuje mozkovou tk�ň.

 Subdur�ln� hematom – vyskytuje se mezi tvrdou plenou a arachnoideou. Ke 

krv�cen� doch�z� z přemosťuj�c�ch žil. Podle průběhu se děl� na akutn�, 

subakutn� a chronick�

 Intracerebr�ln� krv�cen� – vznik� většinou po těžk�ch poraněn�ch se 

zlomeninami lebky. B�v� kombinov�no s kontuz� a lacerac� mozkov� tk�ně i 

dif�zn�m axon�ln�m poraněn�

 Subarachnoid�ln� krv�cen� – je čast� u mozkov�ch kontuz�. Jde o krv�cen� do 

likvorov�ch cest. Patř� mezi nejčastějš� typ po�razov�ho nitrolebn�ho krv�cen�

(Nebudov�, 1998).

1.2.2.2. Mozkov� ed�m

Představuje z�važnou komplikaci prim�rn�ho poraněn�. Vznikaj�c� mozkov� 

ed�m svou rozp�navost� nejprve vytlač� mozkom�šn� mok do oblasti p�teře, pot� 

doch�z� k vytlačen� krve z mozkov�ch c�v. Jin� prostorov� rezervy již v lebce 

nejsou a jestliže se nepodař� rozvoj ed�mu v tomto st�diu zastavit, vznik� stav 

zv�šen�ho nitrolebn�ho tlaku – nitrolebn� hypertenze. Jej�m n�sledkem se ed�m st�le 

zhoršuje a mechanick� tlak na mozek porušuje jeho funkce. Nav�c je zhoršena 

mozkov� perf�ze, krevn� objem mozku se zvětšuje a doch�z� tak k rozvoji dalš�ho 

ed�mu (Kaňovsk�, Herzig, 2007; Smrčka, 2001).

1.2.3. Lehk�, středně těžk� a těžk� poraněn� mozku

 Lehk� poraněn� – je charakterizov�no kr�tkou a přechodnou poruchou vědom� 

bez jak�chkoli pozdějš�ch trval�ch n�sledků. Neurologick� n�lez je norm�ln�. 

Odpov�d� lehk� komoci.
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 Středně těžk� poraněn� – ztr�ta vědom� trv� obvykle minuty až několik hodin 

s n�sledn�m stavem zmatenosti několik dnů i t�dnů. Postižen� osoby maj� 

obvykle kognitivn� a psychosoci�ln� poruchy i po dobu měs�ců. Odpov�d� těžk� 

komoci nebo kontuzi.

 Těžk� poraněn� – typick� je bezvědom� trvaj�c� dny, t�dny i měs�ce. 

Podkladem poraněn� jsou kontuze, dif�zn� axon�ln�  poraněn�. T�měř vždy je 

n�sledkem určit� stupeň trval�ho fyzick�ho nebo psychick�ho postižen� (B�hm, 

2002).

1.3. Z�važnost poraněn� mozku

Traumatick� poraněn� mozku je většinou doprov�zeno různě dlouhou ztr�tou 

vědom�. Trv�n� poruchy vědom� souvis� s rozsahem mozkov�ho poškozen� a je 

nejdůležitějš�m prognostick�m faktorem (Beneš, 2001).

Vědom� je z�konitě nejdůležitějš� funkc� lidsk�ho mozku. Nebudov� (1998, s.13) 

uv�d� tuto definici vědom�: „Norm�ln� vědom� je stav pln� bdělosti, nezměněn� 

fyziologick� reaktivity, vn�m�n� a uvědomov�n� si vlastn� osobnosti, existence při 

adekv�tn�m prož�v�n� a realizaci vztahů okol�.“

Norm�ln� vědom� je v�sledkem spr�vn� a neporušen� interakce mozkov� kůry 

s dalš�mi oblastmi CNS. Nejdůležitějš� z nich je limbick� syst�m a sn�m spojen� 

struktury jako hypotalamus a hlavně retikul�rn� formace. Předevš�m jej� ascendentn� 

aktivačn� syst�m (Pfeiffer, 2007). 

Ztr�tu vědom� označujeme jako k�ma. To můžeme rozlišit na tři stupně:

1. Lehk� k�ma (GCS › 7 bodů)

2.Středně těžk� k�ma (GCS 6-7 bodů)

3. Hlubok� k�ma (GCS ‹ 6 bodů) 

(Lippertov�-Grűnerov�, 2005)

K hodnocen� stavu vědom� se použ�v� různ�ch sk�rovac�ch syst�mů, kter� 

posuzuj� schopnost reakce pacienta. Nejzn�mějš� a nejv�ce použ�vanějš� je dnes 



16

Glasgow Coma Scale (GCS) (viz př�loha č. 1). Obsahuje tři hodnocen� kategorie. Jedn� 

se o otev�r�n� oč�, motorickou a slovn� odpověď na nociceptivn� podněty. K hodnocen� 

využ�v�  stupnici bodů od 3 do 15. Nejhorš� v�sledek znamenaj� 3 body, nejlepš� 

v�sledek 15 bodů. 

GCS slouž� ke klasifikaci hloubky bezvědom�, ale i jako prognostick� ukazatel. 

Společně s věkem se nejčastěji použ�v� v předpovědn�ch modelech. Dělen� poraněn� 

mozku na lehk�, středně těžk� a těžk�  (viz kapitola 1.2.3.) vych�z� pr�vě z GCS. Lehk� 

poraněn� maj� GCS 13-15, středně těžk� GCS 9-12 a těžk� GCS 3-8. 

Procento �mrt� po těžk�m TBI vzrůst� line�rně s věkem. Z prognostick�ch faktorů 

m� d�le vliv na z�važnost stavu pacienta  typ poraněn� mozku (horš� progn�za u 

penetruj�c�ho než uzavřen�ho poraněn�), přidružen� poraněn� (zvl�ště poraněn� břicha a 

hrudn�ku), reakce zornic, kmenov� reflexy atd. Ne nev�znamnou roli m� tak� celkov� 

kondice v době poraněn� a z�kladn� p�če od chv�le �razu, tedy v prehospitalizačn�m 

obdob� (Nebudov�, 1998; Smrčka, 2001).

K posouzen� stavu pacientů po poškozen� mozku se použ�v� Glasgow Outcome 

Scale (GOS) (viz tabulka 1).

Tabulka 1 Glasgowsk� v�stupn� šk�la (GOS)

Kategorie Definice

dobr� 

v�sledek

pacient se vrac� k původn�mu povol�ni, může m�t mal� nebo 

ž�dn� neurologick� či psychologick� deficit

středně těžk� 

disabilita

pacient je pr�ce neschopen, ale samostatn� v běžn�ch denn�ch 

činnostech za použit� kompenzačn�ch pomůcek

těžk� 

disabilita

pacient nesoběstačn� po cel�ch 24 hodin (somatick� i kognitivn� 

obt�že)

vegetativn� 

stav

pacient si nen� vědom s�m sebe ani sv�ho okol� při zachovan�ch 

vegetativn�ch funkc�ch (ř�zen� respirace, srdečn� akce atd.), nen� 

schopen komunikace, voln� aktivity ani chov�n�

smrt

Zdroj: Lippertov�-Grűnerov�, 2005
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1.4. N�sledky poraněn� mozku

N�sledkem těžk�ho poškozen� mozku doch�z� k omezen� všech funkc� mozku. Ke 

ztr�tě možnosti ovl�d�n� funkc� somatick�ch i psychick�ch, ale i k poškozen� životně 

důležit�ch funkc� (ve formě k�matu nebo smrti). U lehč�ch mozkov�ch poškozen� jsou 

vit�ln� funkce zachov�ny, ale ostatn� funkčn� okruhy mohou b�t poškozeny v různ� m�ře 

(Lippertov�-Grűnerov�, 2005).

N�sledky po TBI z�vis� na v�ce faktorech. Mezi nejdůležitějš� patř� t�že a trv�n� 

vlastn�ho akutn�ho traumatick�ho stavu a sekund�rn� komplikace. U pacientů po TBI se 

setk�v�me s různorod�m klinick�m obrazem. N�sledky poraněn� mozku lze rozdělit do 

čtyř z�kladn�ch kategori�: 

 Poruchy motoriky a percepce

 Poruchy kognitivn�ch funkc�

 Poruchy emoc� a chov�n�

 Porucha řečov�ch a komunikačn�ch dovednost� 

1.4.1. Poruchy motoriky a percepce
K motorick�mu nervov�mu syst�mu se poč�taj� všechny nervov� struktury, jejichž 

přev�žn�m nebo vyhraněn�m �kolem je kontrola držen� těla a pohybu. Nach�zej� se 

v nejrůznějš�ch odd�lech CNS. Poškozen� mozkov� tk�ně v z�vislosti na rozsahu se 

projev� poruchou motorick�ch funkc� v různ� m�ře či kombinaci. Jedn� se o poruchu 

programov�n� jednoduch�ch i složit�ch pohybů, uskutečňov�n� pohybů, koordinace 

pohybu, taxe, rovnov�hy, regulace svalov�ho napět� atd. (Pfeiffer, 2007).

Centrální paréza

Mezi hlavn� n�sledky TBI patř� centr�ln� par�za. Vznik� při poškozen� 

kortikospin�ln�ch drah a projevuje se neschopnost� svalstva prov�st c�len� a 

koordinovan� pohyb. N�sledkem je zmenšen� s�ly a amplitudy pohybu. Nejčastěji se 

manifestuje na jedn� polovině těla, což označujeme pojmem hemipar�za. Vzhledem ke

zkř�žen� vl�ken se hemipar�za objevuje na straně opačn� než je mozkov� poškozen�. 

Důležit� je opět m�ra poškozen� neuronů. Mal� ztr�ta neuronů znamen� lehkou par�zu a 
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motorick� deficit se projev� jen např�klad v jemn� motorice. V�razn� z�nik neuronů se 

může projevit plegi� – �pln�m ochrnut�m (Amber, 2006; Lippertov�-Grűnerov�, 2005). 

Charakteristick� klinick� př�znaky centr�ln� par�zy jsou shrnuty v tabulce  2. 

Tabulka 2 Př�znaky centr�ln� par�zy

Př�znaky

Svalov� tonus zv�šen

Šlachookosticov� reflexy hyperreflexie

Svalov� trofika m�ně v�razn� hypotrofie

Spastick� jevy př�tomny

Změny elektrick� dr�ždivosti nepř�tomny

Fascikulace nepř�tomny

Zdroj: Opavsk�, 2003

Spasticita

U větš�ch l�z� kortikospin�ln�ho traktu, kde pak převl�d� postižen� 

extrapyramidov�ch drah, doch�z� k vymizen� inhibičn�ch extrapyramidov�ch vlivů a 

zv�š� se tonick� aktivace gama-motoneuronů, kter� se stanou hyperaktivn�mi. Svalov� 

tonus se zvyšuje a vznik� spasticita. Spacticita se projevuje jako zv�šen� odpor, kter� 

sval klade při pasivn�m pohybu. Tento stav zv�šen�ho svalov�ho napět� br�n� obnově a 

rozvinut� c�len� motoriky. Spasticita přin�š� řadu z�važn�ch důsledků. Prohlubuje 

disabilitu nemocn�ch, ztěžuje prov�děn� všedn�ch denn�ch aktivit a přin�š� riziko vzniku 

kontraktur. Společně s centr�ln� par�zou patř� mezi hlavn� n�sledky centr�ln�ch poruch 

motoriky (Amber, 2006; Opavsk�, 2003)

Spasticitu je důležit� hodnotit nejen při neurologick�ch vyšetřen�ch, ale i během 

rehabilitačn�ch procedur. K hodnocen� se nejv�ce použ�v� Ashworthova šk�la spasticity. 

Pro rozlišov�n� menš�ch rozd�lů ve svalov�m tonu byla tato šk�la upravena a označuje 

se jako Modifikovan� Ashworthova šk�la. Je uvedena v tabulce 3. 



19

Tabulka 3 Modifikovan� Ashworthova šk�la 

0 bez zv�šen� svalov�ho tonu

1 m�rn� zv�šen� svalov�ho tonu s n�znakem odporu a n�sledn�m uvolněn�m během 

pohybu

2 m�rn� zv�šen� svalov�ho tonu, projevuj�c� se ,,zadržen�m“, n�sledovan�m minim�ln�m 

odporem ve zb�vaj�c�m (m�ně než polovina) rozsahu pohybu

3 znatelnějš� zv�šen� svalov�ho tonu během většiny rozsahu pohybu, avšak postiženou 

č�st� těla je dosud možno pohybovat celkem lehce

4 zřeteln� zv�šen� svalov�ho tonu, pasivn� pohyb lze prov�st jen s obt�žemi

5 postižen� č�sti těla jsou ztuhl� ve flexi nebo extenzi

Zdroj: Opavsk�, 2003

Kromě motorick�ch funkc� může doj�t i k poškozen� funkc� senzitivn�ch. Poruchy 

povrchov�ho (vn�m�n� bolesti, tepla, chladu, dotyku) i hlubok�ho (polohocit, pohybocit, 

vn�m�n� vibrac�) čit� jsou vyj�dřeny v různ� m�ře. Odlišn� č�sti senzorick� oblasti 

mozkov� kůry zpracov�vaj� informace z různ�ch č�st� těla. Po TBI mohou lid� ztratit 

nebo m�t sn�žen� zrakov� vn�m�n�, sluch, chuť, čich, a to aniž by měli poškozen� 

smyslov� org�ny (Amber, 2006).

1.4.2. Poruchy kognitivn�ch funkc�
Kognitivn� funkce jsou všechny myšlenkov� procesy, kter� n�m umožňuj� 

rozpozn�vat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neust�le se měn�c�m podm�nk�m 

prostřed�. Patř� sem paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlen� a porozuměn� 

informac�m. D�le sem zahrnujeme vyšš� kognitivn� funkce - schopnost řešit probl�my, 

pl�novat, organizovat, n�hled a �sudek. 

Jednotliv� kognitivn� funkce jsou um�stěny v různ�ch č�stech mozku, a tak 

poraněn� mozku může poškodit všechny nebo jen někter� z nich (V�gnerov�, 1999).

Poruchy kognitivn�ch funkc� se mohou dotknout těchto oblast�:

 Pozornost a koncentrace

 Paměť, učen�

 Poruchy prostorov� orientace a vn�m�n�

 Nedostatek n�hledu

 Pl�nov�n�, organizov�n� a řešen� probl�mů
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 Poruchy iniciace

 Rychlost zpracov�n� informac�

1.4.3. Poruchy emoc� a chov�n�
Po poraněn� mozku se může pacient pot�kat se změnou emoc�, citov�ch reakc� i 

chov�n�. Tyto změny většinou vy�st� v pouhou podr�žděnost. V někter�ch př�padech, 

zejm�na při těžk�m poraněn� mozku čeln�ho laloku, však mohou způsobit až 

nekontrolovateln� v�buchy hněvu, deprese a dalš� obt�že. Tyto probl�my jsou buď 

důsledkem př�m�ho poškozen� syst�mu zodpovědn�ho za kontrolu emoc�, nebo jsou 

v�sledkem obt�ž�, s nimiž se dotyčn� po �raze mus� pot�kat. Např�klad deprese může 

vzniknout organicky, tj. poškozen�m určit�ch center v mozku, nebo může b�t způsobena 

společenskou izolac� a pocitem ztr�ty schopnost� a perspektivy, k nimž po �razu může 

doj�t (V�gnerov�, 1999).

Pacienti po TBI se nejčastěji setk�vaj� s těmito emočn�mi probl�my:

 Apatie a ztr�ta motivace

 �zkost a deprese

 Rigidn� a neflexibiln� chov�n�

 Sebestřednost

 Podr�žděnost a v�buchy hněvu

 Impulsivita a ztr�ta z�bran

 Sexu�ln� probl�my

1.4.4. Poruchy řečov�ch a komunikačn�ch dovednost�
Řeč je specifick� lidsk� činnost. Patř� k nejdiferencovanějš�m pohybov�m �konům. 

Poraněn� mozku může způsobit celou řadu probl�mů v oblasti komunikace a schopnosti 

řeči rozumět či ji produkovat. Patř� sem probl�my jako: 

 Af�zie

 Dysartrie

Af�zi� rozum�me narušen� již vyvinut� schopnosti porozuměn� a produkce řeči. 

Vznik� po organick�m poškozen�, zpravidla lev� (dominantn�) hemisf�ry mozku 

(Koukol�k, 2000). 
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Poškozen� hlavov�ch nervů může vy�stit v poruchu koordinace a s�ly svalů, kter� 

jsou zodpovědn� za artikulaci. Při porušen� inervace mluvidel nebo struktur pod�lej�c�ch 

se na v�slovnosti (jazyk, rty, zuby atd.) vznik� dysartrie (Amber, 2006).

1.5. L�čba pacientů po těžk�m poraněn� mozku

Počet pacientů s těžk�m poraněn�m mozku st�le stoup�. Pod�l m� jednak rostouc� 

počet dopravn�ch prostředků, rizikov�ch (adrenalinov�ch) sportů a s t�m spojen� 

nedodržov�n� bezpečnostn�ch předpisů a často bezohledn� chov�n� vůči sv�mu okol�. 

Důležitou roli hraje fakt, že pacient s těžk�m a dř�ve smrteln�m poraněn�m mozku často 

�raz přežije, i když s těžk�mi funkčn�mi n�sledky. Svůj pod�l na tom m� značn� pokrok 

v přednemocničn� neodkladn� p�či a intenzivn� l�kařsk� p�če. V�zvou, z pohledu 

zdravotn�ho, ale i soci�ln�ho a ekonomick�ho, je pomoci pacientovi dos�hnout co 

největš� soběstačnosti, aby znovu našel sv� m�sto ve společnosti (Lippertov�-

Grűnerov�, 2005). 

1.5.1. Pojem rehabilitace
Nebudov� (1998) uv�d�, že již během hospitalizace klienta je kromě př�slušn� 

chirurgick� a farmakologick� l�čby velmi v�znamn� p�če rehabilitačn�. Pfeiffer (2007, 

s.164) p�še: „Podstatn� změna v pojet� l�čen� pacientů po poraněn� centr�ln� nervov� 

soustavy spoč�v� ve velmi aktivn� rehabilitaci“

Rehabilitace je podle Světov� zdravotnick� organizace (WHO) (1969) definov�na 

n�sledovně: „Rehabilitace je kombinovan� a koordinovan� použit� l�čebn�ch, 

soci�ln�ch, v�chovn�ch a pracovn�ch prostředků pro v�cvik a znovu v�cvik jednotlivce 

(jedince) k nejvyšš� možn� funkčn� schopnosti.“ (in Janovsk�, Pfeiffer, Švestkov�,  

2005, s. 44).

1.5.2. Ucelen� rehabilitace a jej� složky
Z definice (viz v�še) je patrn�, že se rehabilitace skl�d� z v�ce složek. Pro lepš� 

porozuměn� pojmu se rehabilitace označuje jako ucelen� (komprehenzivn�). Pojmem 

ucelen� se m� vyj�dřit fakt, že rehabilitace zasahuje kromě zdravotn� p�če i dalš� 

oblasti. Aby tedy rehabilitace byla ucelen�, mus� se skl�dat z několika složek, kter� jsou 
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svoj� činnost� navz�jem propojeny. C�lem ucelen� rehabilitace je, aby pacient  dos�hl co 

největš� kvality života a soběstačnosti a znovu se začlenil do společnosti. 

U pacientů po TBI je prvn� etapou obvykle l�čebn� rehabilitace, �zce na n� 

navazuje rehabilitace soci�ln�. U osob v produktivn�m věku n�sleduje pracovn� 

rehabilitace. Rehabilitace pedagogick� je velmi důležit� u dět� a ml�deže. Dalš� složka

zahrnut� do rehabilitace může b�t psychologick�, legislativn�, ekonomick�, technick�, 

ot�zka voln�ho času apod. (Votava, 2003).

Podle Lippertov�-Grűnerov� (2005), kvalita života osob po těžk�m TBI z�vis� po 

ukončen� intenzivn� l�kařsk� p�če hlavně na rychl�m zah�jen� l�čebn� rehabilitace. Ta 

by měla pacienta doprov�zet od f�ze akutn� hospitalizace (oddělen� intenzivn� p�če –

ARO, JIP) přes lůžkovou a ambulantn� rehabilitaci (popř. denn� rehabilitačn� stacion�ř) 

až k soci�ln�mu i pracovn�mu zařazen�. 

Nejviditelnějš�ho pokroku dos�hne osoba v prvn�ch šesti měs�c�ch po prodělan�m 

�razu. Po uplynut� t�to doby se však pokrok rozhodně nezastav�, i když už nen� na prvn� 

pohled tak zjevn�, a k lepšen� funkc� doch�z� i pět až deset let po �razu. 

Jedn�m z nejdůležitějš�ch z�kladn�ch principů a předpokladů  rehabilitace je 

t�mov� spolupr�ce (Votava, 2003). 

L�čebn� rehabilitace pom�h� k obnoven� nebo zlepšen� poškozen� funkce jedince. 

Všeobecně přij�man�m faktem je, že mozek se l�pe hoj� v prostřed� bohat�m na 

podněty, tedy takov�m, kter� mozek dan�ho jedince stimuluje. Kvalitn� l�čebn� 

rehabilitace by měla obsahovat všechny n�sleduj�c� terapie, kter� by měly koordinovaně 

pracovat na rozvoji schopnost� ztracen�ch poraněn�m: 

 Fyzioterapie

 Ergoterapie

 Logoterapie

 Psychologie

 Muzikoterapie, arteterapie, pohybov� a tanečn� terapie

 Speci�ln� pedagogika

 Soci�ln� intervence

(Cerebrum 2007)
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2. MUZIKOTERAPIE

2.1. Pojem a definice muzikoterapie

Pojem muzikoterapie (MT) vznikl spojen�m řeck�ho v�razu therapia  = ošetřov�n�, 

l�čen� a latinsk�ho v�razu musica  = hudba. Označuje l�čbu hudbou nebo tak� l�čbu 

s pomoc� hudby. Term�n MT nen� př�liš d�vn�ho data. Zpravidla b�v� vztahov�n na 

modern�, vědecky založenou aplikaci hudby v medic�ně. Starš� aplikace hudby b�v� 

označov�na term�ny jako melotherapeia, iatromusica, medicina musica apod.

Muzikoterapie m� interdisciplin�rn� charakter. Souvis� s mnoha odvětv�mi lidsk� 

duševn� činnosti. Vztahuje se k hudbě, hudebn� teorii a hudebn� vědě, k obecn� i 

specificky hudebn� akustice, fyziologii, psychologii, estetice, pedagogice, předevš�m 

však k řadě l�kařsk�ch oborů (Linka, 1997; Zeleiov�, 2007). To ukazuje na různ� 

teoretick� orientace a v�choz� pozice MT. 

V literatuře se setk�v�me s celou řadou definic MT, zde vyb�r�m někter� z nich:

American Music Therapy Association (AMTA) (in Zeleiov�, 2007, s. 28) definuje 

MT takto:

„Muzikoterapie je použit� hudby k terapeutick�m c�lům: znovuobnoven�, udržen� a 

zlepšen� ment�ln�ho a fyzick�ho zdrav�. Muzikoterapie je pl�novit� a kontrolovan� 

použit� hudby k terapeutick�m �čelům s dětmi, ml�dež�, dospěl�mi se zvl�štn�mi 

potřebami na z�kladě soci�ln�ch, emocion�ln�ch, fyzick�ch nebo duševn�ch omezen�. Při 

formulaci l�čebn�ch a tr�ninkov�ch c�lů se oslovuj� čtyři funkčn� oblasti: soci�ln�, 

psychologick�, fyzick� a intelektu�ln�.“

Polsk� muzikolog Natanson (1979) mluv� o využit� MT v mnoha oborech. Podle 

něho m� MT uplatněn� v medic�nsk�, hudebn�, psychologick� a sociologick� oblasti, 

přičemž se d� využ�vat jak v prevenci, l�čbě a rehabilitaci, tak i v komplexn� p�či o 

člověka (in Romanowsk�, 2005).
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Autoři z It�lie, Španělska a Řecka zauj�maj� k muzikoterapii sv�bytn� postoj. MT 

je definov�na pomoc� pojmů hudby a terapie, neboť oba maj� v muzikoterapii 

specifickou funkci. Terapie je podporov�na všemi druhy zvuků a hudby. C�lem je: 

 zm�rnit fyzick� a psychick� probl�my

 pomoci klientovi dospět k souladu se sebou sam�m a se sv�m okol�m

 umožnit klientovi za pomoci hudebn�ho tr�ninku l�pe poznat sebe sama a 

z�skat př�stup k nevyužit�m schopnostem (Zeleiov�, 2007).

Pokud hovoř�me o MT v r�mci ofici�ln� medic�ny, je MT metodou 

komplement�rn�. D�le může b�t MT poč�t�na k alternativn�m l�čebn�m př�stupům. 

Inglis a West (1992, s. 161) ve sv� knize zab�vaj�c� se alternativn� medic�nou p�š� o 

muzikoterapii: 

„L�čba hudbou (muzikoterapie) je založena na dvoj�m předpokladu, a to že 

schopnost reagovat na hudbu je vrozen� každ�mu z n�s a že tato schopnost nezmiz� v

důsledku tělesn�ho nebo duševn�ho postižen�, poraněn� nebo psychologick� poruchy; 

může naopak existovat i v jej� př�tomnosti.“

Snahy definovat MT přin�šej� zaj�mav� intelektu�ln� probl�m. Jeho řešen� však 

prohlubuje i pozměňuje mnoh� dosavadn� n�hledy na lidskou psychiku. Rovněž 

přisp�v� k důkladnějš�mu pozn�n� vztahu mezi psychikou a somatikou, původu a vzniku 

hudby, vlivu hudby a zvuku na lidsk� organismus. Umožňuje důkladněji prob�dat 

př�činy zal�ben� v hudbě určit�ho druhu, stylu, ž�nru u jedince či určit� populace.

Nejednotnost v definov�n� MT vede k různ�m dělen�m na muzikoterapeutick� 

směry, proudy a školy. Ty se odlišuj� v použ�v�n� hudebn�ch prostředků, metod a 

technik, tak� v různ�ch pohledech na člověka a nemoc (Linka, 1997; Zeleiov�, 2007). 

2.2. Muzikoterapie – mlad� metoda se starou tradic�

St�ř� vědn�ho oboru, discipl�ny nebo metody může b�t hodnoceno čistě jen podle 

trv�n� od nejranějš�ch poč�tků až po př�tomnost. Pak je MT l�čebnou metodou 
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s dlouhodobou a smysluplnou tradic�. Podle st�ř�, kdy se MT konstituovala v koordinaci 

s modern� vědou, byla akceptov�na legitimn� medic�nou a z�skala sv� dnešn� 

pojmenov�n�, patř� k metod�m poměrně mlad�m (Linka, 1997).

V odborn� muzikoterapeutick� literatuře je často zmiňov�no, že se hudby jako 

l�čebn�ho prostředku už�v� již od poč�tku lidsk� existence. Pozitivn� vliv hudby na 

člověka je zn�m odnepaměti (M�tejov�, Mašura, 1992; Šimanovsk�, 1998).

Nejdř�ve měla hudby element�rn� v�znam. Použ�valo se j� jako magick�ho 

prostředku k ovl�d�n� př�rodn�ch sil, ale tak� jako způsobu boje proti nemocem a 

�zkosti ze smrti (M�tejov�, Mašura, 1992). Podle Lipsk�ho (2007) hudba sloužila jako 

l�čebn� a ritu�lně-n�božensk� prostředek dř�ve, než byla rozpozn�na jej� estetick� 

hodnota. Tuto hypot�zu rozv�j� na z�kladě etnografick�ch studi� př�rodn�ch n�rodů a 

nejrůznějš�ch archeologick�ch n�lezů v podobě n�stěnn�ch maleb, hudebn�ch n�strojů i 

uměleck�ch zobrazen� na dochovan�ch předmětech denn� potřeby v jednotliv�ch 

obdob�ch lidsk� historie. 

Postupem času se z primitivn�ho l�čen� magick�m způsobem vyvinula cel� řada 

c�len�ch ritu�lů. Př�rodn� n�rody věřily, že hudba (spojen� rytmu, zpěvu a tance), kterou 

provozuje šaman, vyh�n� z těla nemoci a zl� s�ly. Tyto ritu�ly měly preventivn� i 

l�čebnou funkci. 

S v�vojem civilizac� se hudba začala použ�vat ve spojen� s jej�mi l�čebn�mi 

�činky. V Egyptě již 3000 let před naš�m letopočtem plavili nemocn� po Nilu na 

loďk�ch za doprovodu uklidňuj�c� hudby, kter� byla hr�na na jednoduch� n�stroje. Ve 

Star�m z�koně se dov�d�me o kr�li Davidovi, kter� zpěvem a hrou na harfu vyl�čil 

kr�le Saula z depresivn�ch stavů (Šimanovsk�, 1998).

V 17. a 18. stolet� se l�čba hudbou naz�vala „iatromuzika“. Pozornost se zde 

věnovala biochemick�m a fyziologick�m procesům při vn�m�n� hudby. To umožnilo 

využ�t hudbu k psychosomatick�mu působen�. Fyziologick� reakce zde byly důsledkem 

reakc� psychick�ch. D�ky prohlouben�m poznatkům o lidsk�m organismu se nemoc 

přestala ch�pat jako nerovnov�ha tělesn�ch tekutin. 

Postupn�m mizen�m předvědeck�ch představ př�rodn�ho l�čitelstv� se vytvořil 

prostor pro pozitivn� experimentov�n� s hudbou a pro dalš� vědecky zdůvodniteln� 

př�stupy (Šimanovsk�, 1998; Zeleiova, 2007).

Novodob� MT se začala po druh� světov� v�lce rozv�jet do podoby dnešn� 

l�čebně-, speci�lně-, soci�lně-pedagogick� a psychoterapeutick� MT. Z�sluhu měly 
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předevš�m klinick� empirick� v�zkumy ve Spojen�ch st�tech americk�ch a v Evropě 

d�ky osobnostem Christopha Schwabeho a Julietty Alvin. O rozmachu MT v tomto 

obdob� svědč� zakl�d�n� instituc�, škol a vzděl�vac�ch středisek, muzikoterapeutick�ch 

spolků nebo organizac� (Zeleiov�, 2007).

V roce 1948 založil A. Pontvik šv�dskou školu zaměřenou na muzikoterapii. 

Vych�zel z hlubinn� psychologie a proto ji orientoval psychoterapeuticky. Paralelně se 

šv�dskou školou vznikla i jedna z prvn�ch škol americk�ch. Jej� snahou bylo vytvořit 

„hudebn� farmakologii“, tedy určit� normativn�, z�vazn� a spolehlivě funguj�c� 

hudebně-l�čebn� předpis. Německy mluv�c� země reprezentuje lipsk� škola, zastoupena 

Ch. Schwabem. Vytvořil l�čebn� syst�m zaměřen� na aplikaci MT při neurotick�ch a 

psychosomatick�ch onemocněn�ch. N�sledovalo zr�n� mnoha hudebně terapeutick�ch 

teori� a rozvoj škol v dalš�ch zem�ch (Vavrochov�, 2004).

2.3. Hudba a jej� �činky na lidsk� organismus

2.3.1 Pojem hudby a jej� složky
Hudba je druh uměn�. Zjednodušeně se charakterizuje jako uměn� t�nů. Z�kladn� 

složky hudby jsou: melodie, harmonie, rytmus, zvukov� barva, dynamika, agogika 

(tempo) a metrum (druh taktu). Společně s poezi�, mal�řstv�m, sochařstv�m aj. patř� do 

tzv. kr�sn�ho uměn�, kde hlavn�, prvořad� funkce je estetick�. Všechny ostatn� funkce 

hudby (včetně l�čebn�) jsou př�datn�, druhotn�. Přesto však mohou m�t terapeutick�  

možnosti uměn� pro člověka velk� v�znam (Linka, 1997).

2.3.2. Hudba a mozek
Hudba a zvuk jsou ned�lnou souč�st� n�s všech. Z�kladem pro vznik zvuku je 

vibrace těles. Jde o kmitaj�c� molekuly tvoř�c� zvukovou vlnu, kter� n�sledně proch�z� 

prostřed�m.   

Akustick� informace postupuje z perifern� č�sti sluchov�ho org�nu do centr�ln� 

nervov� soustavy specifickou sluchovou drahou a v mozku je zpracov�na. Č�st zvukov� 

informace však proch�z� přes mozkov� kmen ke čtverohrbol� a retikul�rn� formaci. Tato 

„nespecifick� dr�ha“ modifikuje akustickou informaci, kter� se dostala do mozkov� 
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kůry specifickou dr�hou sluchovou (Capko, 1998; Lipsk�, 2002). Mašura (1992) (in 

Lipsk�, 2002, s. 172) uv�d�:

„Při poslechu hudby postupuje zvukov� informace do mozkov� kůry přes obě 

dr�hy, přičemž v retikul�rn� formaci jsou vyvol�ny budiv� reakce, kter� se v somatick� 

sf�ře projevuj� změnou svalov�ho napět� a zv�šenou svalovou činnost�. Při dynamick� 

hudbě pak můžeme pozorovat k�v�n� hlavou, někdy i cel�m tělem, „bubnov�n�“ prsty 

dle taktu či rytmick� pohyby nohou.“

Na lidsk� organismus však nepůsob� jen jeden akustick� podnět. Žijeme v moři

vibrac� a ne vše je n�š mozek  prostřednictv�m sluchu schopen  registrovat. Zvuk 

slyš�me v rozmez� zhruba od 16 Hz do 20 000 Hz. To je poměrně mal� č�st našeho 

zvukov�ho vn�m�n�. Zvukov� vlny působ� na cel� organismus. Vibrace tak dopadaj� na 

buňky cel�ho lidsk�ho těla a jsou zpracov�v�ny mnoha dalš�mi kan�ly současně. 

Vešker� lidsk� vn�m�n� je multisenzori�ln� (Capko, 1998).

Hudba m� biologick� z�klad a mozek je hudbě funkčně uzpůsoben. Studie 

pacientů s poraněn�m mozkem a zobrazov�n� mozku zdrav�ch jedinců neodhalily 

v mozku specializovan� „centrum“ pro hudbu. Ta zaměstn�v� řadu oblast� po cel�m 

mozku, včetně těch, kter� se obvykle �častn� jin�ho druhu rozpozn�v�n�. Dalš�m 

důležit�m poznatkem je, že hudba a řeč jsou zpracov�v�ny nez�visle (Weinberger, 

2005)

Jak je možn�, že n�s při poslechu někter� hudby mraz� v z�dech, buš� srdce a sv�r� 

n�s v krku či n�m vh�n� slzy do oč�? Intenzivně př�jemn�mu pocitu z hudby 

spouštěn�mu zcela individu�ln�m podnětem, odpov�d� zv�šen� či sn�žen� činnosti všech 

oblast� mozku. Činnost těchto oblast� mozku měn� předevš�m motivace, odměna a 

emoce. Stejn� oblasti mozku probouz� a tlum� potřeba j�dla, sexu�ln� orientace i 

n�vykov� l�tky (Koukol�k, 2005).

Důležit� postaven� při vytv�řen� emocion�ln�ch reakc� m� limbick� syst�m. 

Ovlivňuje lidsk� chov�n�, paměť, osvojov�n� nov�ch poznatků a emočn� aktivitu. 

Mnoh� odborn� studie potvrdily skutečnost, že v�raznějš� emočn� pozad�, přisp�v� 

k trvalejš�mu a intenzivnějš�mu ukl�d�n� senzorick�ch informac� do vědomostn�ch sf�r 

člověka. D� se tak předpokl�dat, že využit� muzikoterapeutick�ch prvků s vysok�m 

emocion�ln�m n�bojem napom�h� k aktivaci limbick�ho syst�mu. Jeho propojen� 
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s důležit�mi č�sti mozku m� za n�sledek podporu osvojov�n� nov�ch poznatků, činnost� 

a vzorů chov�n� v motorick� i psychick� sf�ře (Lipsk�, 2002).

2.3.3. Hudba, zvuk a jejich působen� na lidsk� organismus
Jak v�znamnou měrou působ� zvukov� vlny na lidsk� organismus potvrzuj� mnoh� 

odborn� studie, založen� na řadě vědeck�ch měřen�ch a př�strojov� technice. Zvukem a 

hudbou se d� ovlivnit např�klad hladina cukru v krvi, peristaltika, objem a rychlost 

krevn�ho oběhu, mnoho neurochemick�ch procesů (Capko, 1998; Zeleiov�, 2007). 

Hudba vyvol�v� v člověku určit� psychick� i somatick� procesy. Plat� zde 

oboustrann� vz�jemn� z�vislost. Člověk vnitřně pociťuje a prož�v� působen� hudby. 

Hudba a jednotliv� zvuky v něm vyvol�vaj� jist� n�lady, pocity, afekty, jakož i změny 

chov�n�. Současně jsou ovlivněny i nejdůležitějš� vegetativn� funkce (M�tejov�, 

Mašura, 1992).

S charakterem poslouchan� hudby se měn� srdečn� a dechov�  frekvence, krevn� 

tlak, svalov� napět�, elektrick� odpor kůže apod. Hudba dok�že zv�šit hladinu endorfinů 

a tlumit bolest, um� regulovat stresov� hormony. V někter�ch př�padech tak může 

nahradit nebo alespoň sn�žit potřebu medikace. Využ�v� se k pos�len� paměti, 

schopnosti učit se i k pos�len� v�konnosti. Hudba usnadňuje odpočinek. Umožňuje 

ponořit se do sv�ho nitra a regenerovat se (Campbell, 2008; Romanowsk�, 2005). 

Vhodn� hudba napom�h� přirozen�mu pohybu. Již po několik stolet� ve všech 

kultur�ch jsou pojmy hudba a pohyb spjaty dohromady. K pohybu pob�zej� vnějš� 

pohybov� s�ly hudby i jej� vnitřn� emocion�ln� pohybov� impulzy. Hudba se tak st�v� 

silnou motivac� a usměrňuje a podněcuje pohyby cel�ho těla. 

Hudba a zejm�na pak rytmus ovlivňuj� předevš�m retikul�rn� formaci, což n�sledně 

vede k budiv�m reakc�m v somatick� sf�ře projevuj�c� se změnou svalov�ho napět� a 

zv�šenou svalovou činnost�. Rytmus podporuje pohyb, kter� je v�znamnou souč�st� v 

muzikoterapeutick� praxi (Gr£n; Dill-Schm�lders; Greulich, 1998; Lipsk�, 2002).
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2.4. Druhy muzikoterapie

2.4.1. Aktivn� a pasivn� (receptivn�) muzikoterapie
Z hlediska pacientovy �časti na muzikoterapeutick�m procesu děl�me MT na 

aktivn� a pasivn�.

Aktivní MT

O aktivn� MT se jedn� pokud jedinec osobně vyv�j� zřejmou hudebn� aktivitu. 

Touto aktivitou může b�t hra na jak�koli hudebn� n�stroje či tzv. „hra na tělo“ (tlesk�n� 

vlastn�ma rukama o sebe, vlastn� hrudn�k nebo stehna apod., anebo vlastn� rukou o ruku 

souseda, lusk�n� prsty atd.), zpěv nebo alespoň vyťuk�v�n� rytmu. Aktivn� MT se 

uskutečňuje klientovou vok�ln� nebo instrument�ln� interpretac� nebo improvizac�. Jsou 

sledov�ny hlavně terapeutick� z�jmy, proto hudebn� vyspělost či dovednost nemus� b�t 

nijak v�znamn� (Linka, 1997; Zeleiov�, 2007).

Pasivní (receptivní) MT

Pasivn� MT je takov�, při n�ž pacient hudbu pouze vn�m�. Může se přitom věnovat 

určit� činnosti (např. pohybov�, v�tvarn�) a však jsou to jin� aktivity než hudebn�, a 

proto je dan� MT pasivn�. 

Tento typ MT může b�t uskutečňov�n poslechem živ� hudby či reprodukovan�. 

Živě hran� hudby m� v�hodu společensk�ho z�žitku a uplatněn� vizu�ln� složky 

interpretace. Reprodukovan� hudba je někter�mi autory odm�t�na, protože v n� chyb� 

mezilidsk� kontakt. Rovněž je odm�tan� někter�mi pacienty, neboť jim vad� při 

poslechu rušiv� zvuky způsoben� např�klad zastaralost� reprodukčn�ho zař�zen�, 

nekvalitn� nahr�vkou apod. Naopak zase existuj� jedinci, kteř� upřednostňuj� kvalitn� 

hudbu reprodukovanou. Maj� raději možnost regulace hlasitosti, možnost kdykoliv 

nahr�vku zastavit nebo si přehr�t obl�benou pas�ž znovu. Reprodukovan� hudba m� 

d�le tu v�hodu, že při n� lze využ�t zvukoterapii. Tedy zvuky př�rody (les, voda, bouře, 

d�šť atd.) př�padně zvuky různ�ch zv�řat (např. ptač� zpěv) (Linka, 1997; Zeleiov�, 

2007).
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2.4.2. Individu�ln� a skupinov� muzikoterapie
MT se zde rozlišuje podle počtu pacientů z�častňuj�c�ch se určit� terapeutick� 

procedury na individu�ln� a skupinovou.

Individu�ln� MT

Terapeut se zde věnuje jen jedin�mu klientovi. Tato forma MT m� v�hodu větš� 

intimity, diskr�tnosti a důvěry než je tomu u skupinov� MT. (Linka, 1997).

V r�mci l�čebn� rehabilitace se individu�ln� MT častěji využ�v� u velmi v�žně 

postižen�ch pacientů, lid� v apalick�m syndromu apod. Využ�v� se rezonačn�ch 

n�strojů, kter� se přikl�daj� k dlan�m, plosk�m, z�dům. C�lem je oslovit jak�koli 

komunikačn� kan�l podle principu „baz�ln� stimulace“ (Gerlichov�, 2006).

Skupinov� MT

Při skupinov� muzikoterapii je současně  př�tomno čtyř až osmi klientů, někdy i 

v�ce. Počet členů skupiny z�vis� na typu pacientů podle druhu onemocněn�.

Skupinovou MT lze prov�dět ve skupin�ch fixn�ch (uzavřen�ch) nebo variabiln�ch 

(otevřen�ch). Fixn� skupiny jsou takov�, jejichž členov� se během cyklu 

muzikoterapeutick�ch procedur neměn�, navz�jem se maj� možnost bl�že poznat. 

Variabiln� jsou naopak takov�, kde osazenstvo skupiny nen� st�l� a během cyklu 

procedur se měn� (Linka, 1997).

2.5. Muzikoterapeutick� techniky

Při muzikoterapeutick�m sezen� je možn� využ�t řady technik. Jednotliv� techniky 

se mohou tak� navz�jem kombinovat. Vych�zej� ze tř� hlavn�ch oblast�, kter�mi jsou:  

 Lidsk� tělo

 Lidsk� hlas

 Hra na hudebn� n�stroj

Lidsk� tělo

Lidsk�ho těla využ�v�me u dechov� techniky a hry na tělo.
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D�ch�n� představuje přirozen� použ�v�n� rytmu a zvuků. Dechov� prvky se objevuj� 

v řadě relaxačn�ch technik, a to jak samostatně, tak i ve spojen� s pohybem.

Hra na tělo umožňuje realizaci jednoduch�ch hudebně-rytmick�ch činnost�. Klient 

může zkoušet odlišnosti zvuků různ�ch č�st� sv�ho těla. Nejčastěji se použ�v� tlesk�n�, 

dup�n�, bubnov�n� či lusk�n�. Hra na tělo představuje důležit� způsob z�kladn� rytmick� 

stimulace v oblasti jemn� i hrub� motoriky, rozv�jen� citlivosti, taktiln�ho vn�m�n�, 

sluchov� anal�zy i odreagov�n� (Linka, 1997; Šimanovsk�, 1998).

Lidský hlas

Lidsk� hlas je v�hodn� pro svou vysokou možnost experimentov�n�. Technika 

pr�ce s lidsk�m hlasem pom�h� lidem s narušen�m řečov�m projevem zlepšit jejich 

artikulaci, rytmus řeči a dechovou kontrolu.

Rytmizace a melodizace textu se využ�v� při pr�ci s ř�kadly. Tato technika pom�h� 

rozv�jet řeč a jej� rytmus.

Hlasov� improvizace je produkce různ�ch melodick�ch motivů nebo zn�m�ch p�sn� na 

jednotliv� vok�ly.

Zpěv p�sn� – jedn� se o jednoduch� lidov� p�sně. Můžeme obměňovat jejich tempo, 

v�slovnost nebo v�raz (Kantor, 2007; Šimanovsk�, 1998).

Hra na hudební nástroj

Využ�v� se klasick�ch hudebn�ch n�strojů a d�le hudebn�ch n�strojů tzv. Orffova 

hudebn�ho instrument�ře (obr. 1 viz př�loha č. 2)

Klasick� hudebn� n�stroje – z dechov�ch předevš�m fl�tna, ze strunn�ch lyra, kytara, 

harfa a z kl�vesov�ch nejčastěji klav�r 

Rytmick� n�stroje – velice vhodn� je Orffův hudebn� instrument�ř (dř�vka, činely, 

triangl, tambur�ny, rumba-koule, bub�nky apod.). Z melodick�ch n�strojů se použ�v� 

zejm�na zvonkohra, metalofon, xylofon. D�le se využ�vaj� n�stroje různ�ch etnick�ch 

kultur (africk� bubny, tibetsk� m�sy, zvonce atd.) (Linka, 1998).

V n�sleduj�c�m textu popisuji někter� z technik, kter� jsou při muzikoterapii 

využ�van�. 
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2.5.1. Pohybov� aktivity při hudbě
Pohybov� aktivity při hudbě pozitivně působ� při motorick� reedukaci různ�ch 

neurologick�ch poruch. Podporuj� a rozv�jej� celou řadu pohybov�ch schopnost� klienta. 

Hudebn� rytmus dod�v� pohybům strukturu a usnadňuje pohybov� vyj�dřen�. Rytmick� 

komponenty hudby pom�haj� zv�šit motivaci, z�jem a prožitek z pohybu a hudby.  

Pohybov� aktivity při hudbě podporuj� a rozv�jej� rozsah pohybů, senzomotorickou 

koordinaci, svalovou s�lu, vytrvalost, respiraci, svalovou relaxaci a kreativn� 

vyjadřov�n� pohybem (Haladov�, 2004; Lipsk�, 2002).

2.5.2. Poslech hudby
Poslech hudby podporuje vyj�dřen� myšlenek a pocitů. Hudba evokuje vzpom�nky, 

asociace klienta a zpř�stupňuje nevědom� materi�l. Usnadňuje nav�z�n� kontaktu a 

komunikace. Podporuje koncentraci a pozornost a tak� lepš� vn�m�n�.

Při poslechu hudby by měl muzikoterapeut vz�t v �vahu: 

 hudebn� preference klienta

 d�lku koncentrace jeho pozornosti

 terapeutick� z�měr, kter�mu by měl odpov�dat v�běr konkr�tn� hudby

(Kantor, 2007; Linka, 1998)

2.5.3. Zpěv
Zpěv je nejpřirozenějš� a nejpůvodnějš� hudebn� n�stroj člověka. Zapojuje 

percepčn�, motorick�, kognitivn�, emocion�ln� a dalš� funkce. Zpěv p�sn� m� velk� 

v�znam u klientů s poruchou řečov�ch a komunikačn�ch dovednost�. Zpěv pom�h� 

rozv�jet rytmus řeči. V�znamn� je tak� pr�ce s dechem, kter� aktivuje d�chac� svaly. 

D�chac� pohyby slouž� k ventilaci plic, ale maj� vliv i na držen� těla a postur�ln� funkci.

Při zpěvu se rovněž stimuluj� mimick� svaly. Zpěv lze využ�t při tr�ninku paměti 

(Felber, Reinhold, Stűckert, 2005; V�le, 2006).

2.5.4. Relaxace
Relaxac� rozum�me navozen� tělesn�ho a duševn�ho uvolněn�. �kolem relaxace je 

odstranit zbytečn� a nevhodn� napět�. Schopnost dos�hnout relaxace je z�roveň jednou 

z podm�nek psychick�ho a tělesn�ho zdrav�. Klidn� a pomal� hudba napom�h� 
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v�znamně k uvolněn� cel�ho těla. Pro relaxaci lze využ�t  různ�ch druhů imaginace. 

Vhodn� je spojen� relaxace s dechov�m cvičen�, neboť prohlouben� a pomal� dech 

přisp�v� k větš�mu uvolněn�. Relaxačn� techniky přisp�vaj� ke sn�žen� svalov�ho napět�, 

afektivity a emotivity. Zlepšuj� vn�m�n� a uvědomov�n� si vlastn�ho těla, koncentraci, 

pozornost, sebeovl�d�n� atd. (Haladov�, 2004;). 

2.6. C�le muzikoterapie

Muzikoterapie je do jist� m�ry zdravotnick� profese, využ�vaj�c� terapeuticky 

hudby k působen� na fyzick�, psychick�, kognitivn� i soci�ln� funkce klientů a to 

každ�ho věku (American Music Therapy Association, 1999).

Vlastn� využit� muzikoterapie tedy představuje velmi širokou oblast s různ�mi 

metodikami pro konkr�tn� typ postižen� či nemoc. MT může b�t použ�v�na 

v nemocnic�ch, rehabilitačn�ch zař�zen�ch, denn�ch centrech, centrech pro seniory, 

hospic�ch, psychiatrick�ch klinik�ch, v l�čebn�ch z�vislost�, ve škol�ch a v mnoha 

dalš�ch zař�zen�ch soci�ln�ho či zdravotnick�ho typu (Zeleiov�, 2007).

C�le MT je třeba adekv�tně určit vzhledem k problematice klienta. Nejobecnějš�m 

c�lem v muzikoterapii je pos�len� či znovuobnoven� zdrav� klientů. Autoři definuj� 

zdrav� různě, podle toho, jak� koncept člověka preferuj� a z kter� terapeutick� školy 

vych�zej�. 

Při uplatněn� MT v r�mci l�čebn� rehabilitace plat�  určit� specifika c�lů, jsou to: 

 reedukace pohybu

 zlepšen� koordinace pohybu, rozsahu pohybu, svalov� s�ly

 podpora zapojov�n� postižen� končetiny

 uvolněn� spastick� paretick� končetiny

 aktivizace

 omezen� vzniku komplikac� (svalov� atrofie, kontraktura atd.)

 vn�m�n� a vyjadřov�n� rytmu

 zlepšen� vn�m�n� vlastn�ho těla
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 pos�len� koncentrace a pozornosti

 zlepšen� paměti

 podpora vyjadřov�n� emoc�

 sebepřijet�

 pocity sebedůvěry a větš� jistoty

 socializace

 v�chova k poslechu

 odreagov�n� se od probl�mu

 uměn� relaxace

 podpora komunikace (verb�ln� i neverb�ln�)

(Gerlichov�, 2006)
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II. PRAKTICK� Č�ST

Rozhodla jsem se sledovat a zhodnotit možnosti využit� muzikoterapie u pacientů 

po traumatick�m poraněn� mozku v praxi. Jedn�m z pracovišť, kter� použ�v� c�len�ch 

�činků hudby k terapeutick�m �čelům je Klinika rehabilitačn�ho l�kařstv�. Skupinov� 

muzikoterapie zde prob�h� společně s dalš�mi terapiemi v r�mci rehabilitačn�ho 

programu denn�ho stacion�ře. Důvodem pro v�běr tohoto zař�zen� byla znalost 

prostřed�, z�skan� během m�ho studia.

Svoji pozornost jsem zaměřila na činnost denn�ho stacion�ře a n�plň 

rehabilitačn�ho programu. D�le jsem se předevš�m věnovala muzikoterapeutick�mu 

působen� tak, jak na klinice prakticky prob�h�. Pokusila jsem se zhodnotit př�nos t�to 

intervence. Lekce muzikoterapie jsem se �častnila nejen jako člen skupiny, ale i jako 

pozorovatel. U klienta po TBI jsem sledovala vliv terapeutick�ho působen� 

muzikoterapeutick�ch prvků na jeho pohybov� syst�m. Na z�kladě vyšetřen� klienta 

jsem stanovila kr�tkodob� rehabilitačn� pl�n. V n�vaznosti na tento kr�tkodob� 

rehabilitačn� pl�n jsem zvolila pět konkr�tn�ch c�lů, na kter�ch bych z pohledu 

fyzioterapie viděla důležitost pracovat. Během muzikoterapeutick�ho sezen� jsem u 

pozorovan�ch c�lů sledovala možnosti jejich ovlivněn�. Pro objektivnějš� zhodnocen� 

dosažen�ch �činků jsem použila testov�n� pomoc� Modifikovan� Ashworthovy šk�ly a 

Bergovy funkčn� šk�ly rovnov�hy. Z�skan� hodnoty jsem graficky zn�zornila. 
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3. MUZIKOTERAPIE JAKO SOUČ�ST 

REHABILITAČN�HO PROGRAMU 

KLIENTŮ DENN�HO STACION�ŘE KRL

3.1 Denn� stacion�ř

Denn� stacion�ř (DS) Kliniky rehabilitačn�ho l�kařstv� (KRL) 1. l�kařsk� fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) je určen pro pacienty po poraněn� mozku. Jedn� 

se předevš�m o klienty po traumatick�m poraněn� mozku, c�vn� mozkov� př�hodě, 

operaci n�doru či z�nětech mozku. Věkov� hranice nen� pevně stanovena. Nejčastěji se 

však pohybuje od 18 do 60 let. Do DS jsou přij�m�ni klienti s probl�my v oblasti 

pohybov�, kognitivn�, behavior�ln� a soci�ln�. Klientovy obt�že mohou b�t vyj�dřeny 

v různ� m�ře a mohou zasahovat do jedn� či v�ce oblast� najednou a různě se 

kombinovat. Nutn� je pro tyto klienty  komplexn� př�stup. 

Klinika rehabilitačn�ho l�kařstv�, kter� je rovněž souč�st� Všeobecn� fakultn� 

nemocnice, je jedn�m z m�la pracovišť v Česk� republice s komprehenzivn�m 

(ucelen�m) rehabilitačn�m př�stupem ke klientovi. Tento př�stup zajišťuje řada 

odborn�ků, kteř� na KRL pracuj� a tvoř� tzv. multidisciplin�rn� t�m. Jedn� se předevš�m 

o tyto profese: rehabilitačn� l�kař s různou z�kladn� odbornost� (neurologie, interna, 

chirurgie atd.), fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, speci�ln� pedagog –

muzikoterapeut, zdravotn� sestra. Od roku 2006 je KRL akreditovan�m pracovištěm 

v oboru Rehabilitace a fyzik�ln� medic�ny Ministerstva zdravotnictv�.

DS m� lůžkovou a ambulantn� č�st. Lůžkov� č�st vznikla ve spolupr�ci s Klinikou 

nemoc� z povol�n� (KNP) 1. LF UK a je určena pro velmi těžce postižen� či 

mimopražsk� klienty. Hospitalizovan� klienti jsou na program DS přiv�ženi každ� r�no 

sanitkou. Ostatn�, pražšt� klienti, doj�žděj� do DS ambulantně ze sv�ho bydliště nebo je 

dov�ž� rodinn� př�slušn�ci. D�lka pobytu v DS je čtyři t�dny pro hospitalizovan� klienty. 

Pro ambulantn� klienty je tato d�lka šest t�dnů. Po uplynut� čtyř t�dnů u 

hospitalizovan�ch klientů je možn� pokračovat v rehabilitaci ambulantně. Pot� je 

možn� b�t znovu zařazen do DS po třech měs�c�ch. Celkov� kapacita DS je omezena 

počtem šesti klientů. 
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Na z�kladě vstupn�ho vyšetřen� multidisciplin�rn�m t�mem je připraven 

individu�ln� a skupinov� rehabilitačn� program. Ten je pro každ�ho klienta sestavov�n 

individu�lně v rozmez� osm hodin denně  v t�denn�ch bloc�ch. Program zač�n� r�no 

v devět hodin vizitou. Zde mohou klienti hovořit o sv�ch pocitech, mohou m�t 

připom�nky, dotazy. Shrnuje se zde tak� terapie, �spěchy či ne�spěchy atd. Po vizitě 

n�sleduj� aktivity dle rozepsan�ho programu až do oběda. Po obědě je čas na odpočinek 

a od 13:30 do 15:30 hodin se klienti opět �častn� stanoven�ch terapi� dle individu�ln�ho 

rozpisu. 

Individu�ln� rehabilitačn� program zahrnuje: fyzioterapii (FT), ergoterapii, 

logopedii, psychologii či psychoterapii, soci�ln� poradenstv�, pr�ci v d�ln�ch (dřevařsk�, 

textiln�, administrativn�).

Skupinov� rehabilitačn� program zahrnuje aktivity konan� jedenkr�t t�dně, jsou to: 

muzikoterapie, arteterapie, tanečn� terapie, keramika a společn� vařen�. 

Na konci pobytu v DS se kon� rehabilitačn� konference. Snahou v r�mci 

rehabilitačn�ho procesu je po celou dobu aktivn� spolupr�ce klienta i jeho rodiny a proto 

je zde důležit� tak� jejich př�tomnost. Jednotliv� členov� t�mu zde hovoř� o v�sledc�ch, 

doporučuj� n�sledn� rehabilitačn� programy, pobyty, ambulantn� n�vštěvy či navrhuj� 

opakovan� pobyt v DS.

3.2. Muzikoterapeutick� c�le u klientů po TBI

Vlastn� využit� muzikoterapie představuje velmi širokou oblast. V kapitole 2.6. 

jsem uvedla možn� sledovan� c�le při muzikoterapii aplikovan� v l�čebn� rehabilitaci. 

V l�čebn� rehabilitaci je v centru pozornosti člověk, nikoliv konstrukt nemoci či 

probl�mu. C�lem tedy nen� pouze snaha reagovat na nemoc, probl�m, handicap, ale 

harmonizace člověka při zdůrazněn� jeho neděliteln� bio-psycho-soci�ln� jednoty. 

Fyzick� funkce ovlivňuj� funkce psychick� a naopak. Tento fakt je v�razn� pr�vě u 

klientů po TBI. Stav psychiky se odr�ž� na konfiguraci těla i na pohybov�m chov�n�. 

Nepř�zniv� ment�ln� pochody zhoršuj� celkov� držen� těla tak, že vznik� tendence ke 

schoulen�mu flexn�mu držen� těla s omezen�m pohybov� aktivity (V�le, 2006). TBI 

samo o sobě často představuje z�važnou poruchu motoriky. Pr�ce s pohybov�m 

syst�mem klienta po TBI a jeho nepř�zniv�m psychick�m stavem je tak z pohledu FT
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ještě v�ce zt�žena. Na klienta je nezbytn� nahl�žet  komplexně. Přesně z tohoto �hlu 

pohledu vych�z� cel� řada terapi� použ�van�ch v l�čebn� rehabilitaci. Fyzioterapie i 

muzikoterapie patř� bezesporu mezi ně. 

N�sleduj�c� č�st je proto podrobněji orientov�na na již uveden� c�le 

muzikoterapeutick�ho působen� s popisem použ�van�ch technik. C�le jsou rozděleny do 

čtyř hlavn�ch skupin, podle kategori� (viz kapitola 1.4.), kter� mohou b�t u klientů po 

TBI poškozeny:

A. Zlepšen� motoriky a percepce

 Celkov� aktivizace

U klientů DS po TBI se můžeme setkat s pasivitou, nez�jmem. Př�činou může b�t 

jejich ponořen� se do nemoci, rezignace, sebenedůvěra, ztr�ta motivace, strach 

z emočn�ho vyj�dřen�, bolest. To vše většinou vypl�v� z prož�van�ho trauma. 

Hudba m� ten dar, že n�s t�měř v jednom okamžiku přiv�d� ke zdroji různ�ch 

emoc� a prožitků. Působ� tak jako v�born� motivačn� prostředek nejen při rozvoji 

motoriky. 

Aktivn� forma MT může zm�rnit klientovu pasivitu a t�m podm�nit aktivnějš� 

př�stup i k dalš�m terapi�m.

 Reedukace pohybu

Vhodn�m stimulem k pohybu je pr�vě hudba, neboť vhodn� hudba napom�h� 

přirozen�mu pohybu. Ke zlepšen� motorick� funkce může doj�t pomoc� tr�ninku aktivn� 

hybnosti, svalov� s�ly, koordinace, stability a v�drže. To vše je podporov�no zejm�na 

při technice pohybov�ch aktivit při hudbě. Klienti se mohou např�klad při poslechu 

hudby kreativně vyjadřovat pohybem. Podle charakteru hudby dost�vaj� různ� t�mata 

pro pohybov� ztv�rněn�. Při dalš�m cvičen� mohou klienti poslouchat p�seň, kter� 

obsahuje různ� �koly, např. ukazovat na různ� č�sti těla, potř�st si rukama se sousedem, 

vyměnit si s něk�m ve skupině hudebn� n�stroj apod. (Kantor, 2007). D�le je vhodn�m 

cvičen�m hra na sochy, kdy se klienti k hudebn�mu doprovodu pohybově vyjadřuj�, 

zpracov�vaj�, co slyš�. Když hudba ustane, klienti znehybn�. To je okamžik napět�, 

polarita k uvolňuj�c�mu pohybu. Ovlivňujeme hlavně hrubou motoriku (jistotu při 

pohybu, stoji, zauj�m�n� určit�ho držen�).
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Vhodn� je zde předevš�m rytmick�, dynamick� hudba, kter� povzbuzuje 

k pohybu, tanci a stimuluje rytmick� pohyby.

 Zlepšen� koordinace pohybů, zvětšen� rozsahu pohybů, zv�šen� svalov� s�ly

Všechny tyto složky jsou rozv�jeny při pohybov�m cvičen� (pohyb při hudbě v 

prostoru, zrcadlen� pohybu ve dvojici při hudbě, hra na sochy). D�le při hře na hudebn� 

n�stroje a hře na tělo. Způsob hry aktivuje oslaben� svalov� skupiny. Podle schopnost� a 

možnost� klienta směřujeme ke st�le větš� motorick� komplexitě (zapojen� všech prstů, 

hran� oběma rukama současně atd.).

 Sn�žen� svalov�ho napět� 

Prostřednictv�m autonomn� nervov� soustavy spojuj� sluchov� nervy vnitřn� ucho 

s ostatn�mi svaly v těle. S�la, pružnost a tonus svalů jsou v důsledku toho ovlivňov�ny 

zvukem a vibrac�. Hudba různ�ch ž�nrů, kter� umožňuje ponořen� se do zvuku, dok�že 

zm�rnit svalov� napět� a pom�h� klientům se uvolnit (Campbell, 2008).

U klientů po TBI často vznik� svalov� hypertonus. Pr�ce na sn�žen� tohoto 

zv�šen�ho svalov�ho napět� je dom�nou fyzioterapie. Muzikoterapeuticky lze však 

pos�lit schopnost uvolněn� napět� svalů hrou na hudebn� n�stroj. Nejvhodnějš� je hra na 

kantelu či lyru, kter� sv�m něžn�m zvukem při jemn�m přej�žděn� strun rukou vedou 

klienty k nevědom�mu uvolněn� sevřen�ho akra a uvolněn� paž�.

V�znam zde m� rovněž d�ch�n�. Optim�ln� je hlubš�, pomalejš� d�ch�n�. To 

přisp�v� ke klidu, k uvolněn�, ovl�d�n� vlastn�ch emoc�, hlubš�mu přem�šlen� i k 

lepš�mu ovlivněn� postur�ln�ch funkc�. Pr�ce s dechem se  při muzikoterapii použ�v� při 

hře na dechov� n�stroje (p�sk�n�, fl�tna, foukac� harmonika), zejm�na pak při zpěvu a 

z�věrečn� relaxaci.

 Zapojen� postižen�ch č�st� těla

Zapojit postižen� č�st� těla (předevš�m končetiny) je možn� např�klad 

prostřednictv�m hry na tělo, hrou na vhodně volen� hudebn� n�stroje, rytmick�m 

cvičen�m, pohybem podle hudby, zrcadlen�m pohybu ve dvojici apod. Stimulujeme 

hrubou i jemnou motoriku, citlivost i taktiln� vn�m�n�. 

D�ky hře na vhodn� hudebn� n�stroj je klient často motivov�n k zapojen� postižen� 

č�sti těla.
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 Vn�m�n� a vyjadřov�n� rytmu

Hudebn� rytmus je v �zk�m vztahu k tělesn�mu rytmu člověka. Hudba se siln�m 

rytmem tak může klienta aktivizovat a plnit energi� a naopak pomalejš� rytmus d�v� 

vzniknout menš�mu fyzick�mu napět� (Campbell, 2008).

Porucha rytmick�ho c�těn� a vyjadřov�n� je u klientů po TBI čast�. Pokud se odr�ž� 

v pohybu (hlavně v chůzi), je možn� na tomto probl�mu pracovat např�klad sluchovou 

rytmickou stimulac�. Při muzikoterapii v DS se použ�v� různ�ch druhů rytmick�ch 

cvičen�. Klienti se např. posad� do kruhu a připrav� si ruce na tlesk�n�. Představ�me si 

proud�c� vodu v potoku, kter� nar�ž� na kam�nky. Terapeut d� sv�m tlesknut�m impuls. 

Postupně roztlesk� cel� kruh. Po chv�li změn�me směr, rychlost a hlasitost. Můžeme 

hr�t na „žabičky“ – od nejsilnějš�ho tlesknut� až k tomu nejslabš�mu. D�le hrajeme např. 

na nejrychlejš� plynul� proud až po vodop�d, kter� se vždy zastav� u toho, kdo ho začal. 

To sam� můžeme vytvořit s dup�n�m nohama. 

Chceme-li zat�žit levou hemisf�ru, vytvoř�me rytmus tlesk�n�, při kter�m se proud 

vody zastav� vždy u lich�ho klienta (prvn�, třet� atd.). Klienti jsou tak nuceni v duchu 

poč�tat a přem�šlet (Felber, Reinhold, Stűckert, 2005).

B. Zlepšen� kognitivn�ch funkc�

 Pos�len� koncentrace a pozornosti

Koncentrace a pozornosti klienta vyžaduje cel� řada metodik využ�van�ch ve 

fyzioterapii. Obě oblasti jsou často u klientů po TBI narušeny. Př�činou je již  samotn� 

organick� poškozen� mozku. 

Každ�ho klienta dok�že určit� hudba zaujmout. Prostřednictv�m rytmu, melodie a 

harmonie se aktivuj� emocion�ln� pochody a upevňuje se schopnost soustředěn�. 

Hudebn� z�žitek, je z�žitkem cel�ho těla. Ten ovlivňuje klientovo hudebn� vědom�, jeho 

citov� a myšlenkov� svět. Procesy, kter� se při poslechu hudby odehr�vaj�, zasahuj� do 

v�vojově nejstarš�ch oblast� mozkov� kůry, tj. thalamus, hypothalamus, limbick� 

syst�m a retikul�rn� formace. Jsou to přesně ty č�sti mozku, kter� je potřeba stimulovat, 

k pos�len� koncentrace a pozornosti (Lipsk�, 2002).
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Při muzikoterapii využ�v�me např. cvičen� se zavřen�ma očima, kdy klient m� za 

�kol rozpoznat, z jak� č�sti m�stnosti se zvuk či hudba š�ř�, co je to za n�stroj a z jak�ho 

materi�lu. Tak� při relaxaci lze využ�t vědom�ho zaměřov�n� se na konkr�tn� č�sti těla.

 Zlepšen� paměti

Kr�tkodobou paměť cvič�me často v muzikoterapii určit�m typem sluchov� 

anal�zy a pokusem o jej� interpretaci či alespoň rozlišen�m od jin�ch. Popř�padě 

rozpomenut� se na tento hudebn� motiv po určit� přest�vce. Vhodn� je i opakov�n� 

ř�kadel.

Dlouhodob� paměť se reflektuje např�klad při rozpomenut� se na dř�ve zn�mou 

p�seň, skladbu či na ud�lost s n� spojenou (Gerlichov�, 2006).

 Tr�nink prostorov� orientace

Lze cvičit při pohybov�ch aktivit�ch v prostoru nebo při rozlišov�n� zvuků 

z různ�ch č�st� m�stnosti.

 Vn�m�n� vlastn�ho tělesn�ho sch�matu

Klientovo vn�m�n� vlastn�ho tělesn�ho sch�matu je důležit� nejen pro samotn�ho 

klienta, ale tak� pro někter� metody fyzioterapie, kter� jsou na t�to schopnosti založen�. 

Podpořit tuto schopnost v muzikoterapii lze při pohybov�ch aktivit�ch v prostoru 

při hudbě, hrou na tělo. Dalš� možnost� je hra na sochy, kdy při zastaven� hudby klienti 

zkamen�. Terapeutka vybere několik „soch“, kter� si ostatn� prohl�dnou a vymysl�  

jejich n�zvy. Dotyčn� sochy maj� vn�mat, jak�m způsobem stoj�, jakou maj� polohu, jak 

se c�t�. 

 Tr�nink myšlen�, řešen� probl�mů, rozhodov�n�

Tyto složky jsou nejv�ce tr�nov�ny při skupinov�ch �kolech nebo při pr�ci ve 

dvojici. Lze využ�t hudebn� dialogu  s hudebn�mi n�stroji, kdy klienti maj� za �kol 

ztv�rnit určit� situace, např. usmiřov�n�, h�dku, n�hodn� setk�n�. Kromě hudebn�ch 

n�strojů můžeme pro dialog použ�t pantomimu a ztv�rnit např�klad roli poddan�ho, 

kter� m� zaujmout sv�ho kr�le. V pantomimě tr�nuje klient očn� kontakt, gestikulaci a 

předevš�m mimiku.
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C. Podpora vyjadřov�n� emoc�, citov�ch reakc� a  chov�n�

 Vyjadřov�n� emoc�

Muzikoterapie je silnou prožitkovou terapi�. Hudba vytv�ř� nosnou vlnu pro 

z�žitky. Emočn� z�žitky jsou často d�ky zvuku a hudbě dramaticky zes�leny a lze 

pozorovat intenzivn� prožitky spojen� a abreakc� a katarz� (Campbell, 2008). Klient se 

tak může z konkr�tn�ch frustrac� vybubnovat, vydupat či vyzp�vat. Předevš�m si 

uvědomit, že vůbec nějak� city m� a že se s nimi d� pracovat. 

Při muzikoterapii je vhodn� nechat klienty hovořit po skončen� každ�ho cvičen� o 

sv�ch pocitech.

Velmi zaj�mav� je sledovat, jak se emoce, ať už při hran� na hudebn� n�stroj, zpěvu 

či pouze vn�m�n� hudby, spont�nně projevuj� v mimice klienta. Jak se jim při prožitku 

kladn�ch emoc� např�klad vykouzl� �směv na jinak monot�nn�m v�razu tv�ře.

 Sebepřijet�

Klient je vlivem �razu postaven do zcela nov� situace, do jin�ch životn�ch rol�. Z 

cela nez�visl�ho člověka se najednou st�v� klient v různ� m�ře z�visl� na pomoci okol� 

či kompenzačn�ch pomůck�ch. MT pom�h� klientovi sm�řit se s realitou a naj�t nov� 

možnosti k naplněn� kvalitn�ho života. 

 Pocit sebedůvěry, větš� jistoty a z�sk�n� nadhledu

Pozitivn� psychick� naladěn� a motivace klienta je nezbytn�m předpokladem 

�spěchu jak�koliv dalš� terapie, tedy i fyzioterapie. 

MT přin�š� nov�, dosud nepoznan� zkušenosti. Pom�h� ke zv�šen� nebo 

znovuobnoven� důvěry ve sv� schopnosti a v pr�ci s pocity. 

 Odreagov�n� se od probl�mu,  uměn� relaxace

Zvuk a hudba je ide�ln�m prostředkem při navozov�n� stavu relaxace. Mnoho 

klientů se dok�že uvolnit sp�še při vhodn� hudbě než v tichu. Relaxačn� techniky 

představuj� �činn� prostředek redukce napět� a stresu, nadměrn� psychick� z�těže. 

Př�činou tohoto napět� je často neust�l� přem�šlen� nad sv�m zdravotn�m stavem. 

Relaxace pom�h� klientovi zaměřit a koncentrovat pozornost na jin� věci, než jeho 

nemoc a vyvolat pozitivn� afektivn� reakce. 
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K odreagov�n� přisp�v� však cel� muzikoterapie, nejen relaxace. Klient je při 

muzikoterapeutick�m sezen� zaměstn�v�n řadou �kolů a činnost� a je nucen svůj 

probl�m na určitou dobu opustit.

V�znam hudby zde spoč�v� tak� v tom, že hudebn� stimulace zvyšuje vyplavov�n� 

endorfinů. Ty uměj� tišit bolest. Hudba tedy slouž� jako rozpt�len� od bolesti. Nav�c 

může pomoci sn�žit potřebu medikace (Campbell, 2008). Odveden� pozornosti od 

bolesti je v�znamn� pro fyzioterapii při reedukaci pohybu. Pr�vě bolest je zde totiž 

často limituj�c�m faktorem.

 Socializace, v�chova k poslechu

Klienti DS se �častn� skupinov� MT. Během terapie tak musej� umět přizpůsobit 

sv� chov�n�, nerušit, spolupracovat a předevš�m navozovat kontakt s ostatn�mi. 

Komunikovat s ostatn�mi klienty verb�lně i neverb�lně. Vytv�řen� interakc� během MT 

jim pak může pomoci v opětovn�m začleněn� se do společnosti. 

Klienti po TBI jsou často zvykl� st�le hovořit o sv�ch probl�mem, ale velmi 

pomalu se uč� naslouchat jin�m. Naučen� se naslouchat hudbě tak může b�t cestou i 

k naslouch�n� druh�ch (Gerlichov�, 2006).

D. Rozvoj řečov�ch a komunikačn�ch dovednost�

 Komunikace 

Pro klienta po TBI je často zdrcuj�c�, že se nemůže vyjadřovat jako dř�ve. Pro 

klienta je obt�žn� sdělit sv�mu fyzioterapeutovi, že je již unaven�,  někter� pohyb je pro 

něj nepř�jemn�, bolestiv� apod.

Zvuk a hudba je v�born�m prostředkem neverb�ln� komunikace. Využit� 

muzikoterapie často překračuje intenzitu a hloubku odpov�daj�c�ch jevů ve verb�ln�ch 

př�stupech. Hudba totiž směřuje do hlubš�ch sf�r psychiky než mluven� slovo. MT 

rozv�j� různ� formy neverb�ln� komunikace prostřednictv�m hry na tělo, hrou na 

hudebn� n�stroje, tr�ninkem mimiky a gestikulace. 
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 Reedukace řeči

Muzikoterapie pracuje tak� s řeč� a hlasem. K podpoře řečov�ch schopnost� se 

využ�v� hlavně rytmick�ch a melodick�ch cvičen� – ř�kadla, rozpočitadla. Pom�haj� 

s rozvojem řeči i s jej�m rytmem. Můžeme u nich obměňovat tempo, hlasitost, v�raz. 

Vhodn� jsou i dechov� cvičen�. D�le se jedn� o využit� zpěvu. Při zpěvu zapojuje klient 

percepčn�, motorick�, kognitivn� i emocion�ln� funkce (Kantor, 2007). Pro terapeuta je 

velice potěšuj�c�, když se klientovi s af�zi� povede při zpěvu p�sně vyslovit slovo, 

přičemž běžně ještě nemluv�.

3.3. Skupinov� muzikoterapie klientů denn�ho stacion�ře KRL

Skupinov� MT je souč�st� rehabilitačn�ho programu denn�ho stacion�ře KRL. Již 

od poč�tku vzniku DS ji vede speci�ln� pedagožka, fyzioterapeutka a muzikoterapeutka 

Mgr. Gerlichov�. 

Muzikoterapeutick� sezen� prob�h� jedenkr�t t�dně, vždy v p�tek, od 9.00 do 10.30 

hodin. V r�mci programu DS se sezen� �častn� všichni klienti. Po domluvě je možn� 

tak� ambulantn� doch�zen� klientů, kteř� již pobyt v DS ukončili a MT je pro ně v r�mci 

rehabilitace př�nosn�. Průměrn� počet klientů je obvykle čtyři až sedm.

Skupinov� MT prob�h� v m�stnosti naz�van� Stacion�ř. Ten se nach�z� ve druh�m 

poschod� kliniky. Př�stup do m�stnosti je tedy zajištěna bezbari�rov�m vstupem 

s plošinou a v�tahem v př�zem�. Stacion�ř je dostatečně prostorn�, �tulně zař�zen� a 

působ� již na prvn� pohled velice př�jemně. Je vybaven sedac� soupravou a stolečkem, 

kde klienti mohou odpoč�vat. D�le se v m�stnosti nach�z� i několik gymnastick�ch 

m�čů, kter� zde maj� širokou šk�lu uplatněn�. Podlaha je pokryta kobercem a společně 

s podložkami ji lze využ�t při relaxaci na zemi. Ned�lnou souč�st� vybaven� t�to 

m�stnosti jsou samozřejmě hudebn� n�stroje. Nejv�ce se zde využ�v� Orffova hudebn�ho 

instrument�ře (obr. 1 viz př�loha č. 2), bubnů různ�ch velikost�, metalofon, xylofon, 

kantela. Ve stacion�ři nechyb� ani aparatura (CD přehr�vač, reprosoustava), na kter� se 

přehr�vaj� vešker� hudebn� nahr�vky určen� k muzikoterapeutick�m �čelům. 

MT využ�v� různ�ch činnost�, kter� jsou zaměřeny na cvičen� při hudbě, pohyb 

v prostoru při dynamick� hudbě, cvičen� rytmu, hru na hudebn� n�stroje Orffova 

hudebn�ho instrument�ře, zpěv, pr�ci s mimikou, cvičen� verb�ln� i neverb�ln� 
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komunikace, pr�ci s emocemi, poslech hudby a sluchovou anal�zu či cvičen� 

koncentrace a relaxace.

3.3.1. Struktura skupinov� lekce muzikoterapie  
Při skupinov� muzikoterapii je pod veden�m Mgr. Gerlichov� dodržov�no těchto 

šesti f�z�:

1. �VOD 

�vodn� č�st MT slouž� k sezn�men� s terapeutem, ostatn�mi klienty, činnostmi, 

hudebn�mi n�stroji i s celkovou moment�ln� atmosf�rou ve skupině.

Na zač�tek prov�d�me postupn� rozcvičen� cel�ho těla při hudbě. C�lem je 

zaktivovat cel� tělo, podpořit aktivn� hybnost všech č�st� těla, uvědomit si jednotliv� 

č�sti těla, prot�hnout a uvolnit svaly a klouby, zajistit lepš� v�choz� postaven� segmentů, 

pohybem jednotliv�ch č�st� sv�ho těla a poslechem hudby podpořit koncentraci, 

pozornost a stimulovat klienta pro dalš� aktivity, zapojen�m do pohybu ho odv�st od 

jeho probl�mů. 

2. ROZEHŘ�VAC� Č�ST

V t�to č�sti je vhodn� zaktivizovat klienty. Toho dos�hneme např�klad 

vyjadřov�n�m jednotliv�ch emoc� (vztek, radost, strach) při hře na hudebn� n�stroje. 

Klient se uč� ventilovat svoje emoce, předevš�m s nimi vůbec pracovat. Hra na 

hudebn� n�stroj podporuje zapojen� postižen� končetiny, aktivn� hybnost, tr�nuje 

koordinaci pohybu, svalovou s�lu, snižuje svalov� napět�, stimuluje taktiln� vn�m�n�. 

Působ�  na jemnou i hrubou motoriku.

3. PŘ�PRAVA NA T�MA LEKCE

K př�pravě na t�ma lekce lze využ�t cel� řady muzikoterapeutick�ch cvičen� nebo 

jejich kombinac�. V z�vislosti na hlavn�m t�matu lekce jde např�klad o průpravn� 

cvičen� zaměřen� na:

 cvičen� pohybu v prostoru při dynamick� hudbě – přisp�v� ke zlepšen� 

stability, jistoty při chůzi a pohybu, koordinaci, vytrvalosti. Hudba zde 

podporuje spont�nn� a přirozen� projev k pohybu. Přisp�v� k lepš�mu vn�m�n� 

tělesn�ho sch�matu a prostorov� orientace. Při zaměřen� se na dech během 
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těchto aktivit  podporujeme činnost d�chac�ch svalů a t�m ovlivňujeme i 

postur�ln� aktivitu a držen� těla.

 zrcadlen� pohybu ve dvojici – jeden z dvojice předv�d� pohyby při hudbě a 

druh� ho kop�ruje, n�sledně si role vyměn�. Podporujeme kreativn� vyjadřov�n� 

pohybem, neverb�ln� komunikaci – očn� kontakt a mimiku, pozornost a 

koncentraci, myšlen�, rozhodov�n�. D�le předevš�m aktivn� hybnost a pohyb 

jako takov�.

 rytmick� cvičen� – vhodn� je hra na tělo (tlesk�n�, plesk�n�, dup�n�), ř�kadla 

doplněn� hrou na tělo. Hra na tělo rytmicky stimuluje jemnou i hrubou 

motoriku, rozv�j� citlivost, taktiln� vn�m�n� a  vn�m�n� vlastn�ho těla. Ř�kadla 

pom�haj� v rytmizaci řeči. 

 zpěv – je vhodn� pro pr�ci s dechem, ovlivněn� mimick�ch svalů a rozvoj řeči.

 poslech hudby – pom�h� zlepšovat koncentraci, pozornost, uvědoměn� si 

vlastn�ch pocitů, l�pe se uvolnit a nechat hudbu na sebe působit, odreagovat se 

od probl�mu. Hudbu lze použ�t k tr�ninku paměti. Pomal�, klidn� hudba vede ke 

sn�žen� napět�, uvolněn� a relaxaci.

4. T�MA LEKCE 

Tato č�st zahrnuje hlavn� činnost, na kter� chce muzikoterapeutka pracovat. 

V podstatě se jedn� o podrobnějš� pr�ci s někter�m v�še uveden�m cvičen�m, kter�m se  

snaž� působit na co nejv�ce oblast�.

5. REFLEXE

Zpětnou vazbu ohledně pocitů a z�žitků z terapie řad� muzikoterapeutka po 

každ�m cvičen�. C�len�mi ot�zkami vede klienty k zamyšlen� se a pr�ci s emocemi, 

nav�c podporuje komunikaci.

6. RELAXACE

Z�věr terapie je ukončen některou z forem relaxace za poslechu vhodně volen� 

hudby. Obzvl�ště při pr�ci s dechem doch�z� k uvolněn� svalov�ho napět� a napět� 

cel�ho těla. Včetně tenze psychick�. Relaxace posiluje schopnost vn�mat vlastn� tělesn� 

sch�ma a koncentraci. 
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3.3.2. Zhodnocen� muzikoterapie denn�ho stacion�ře
Možnost z�častnit se lekce MT př�mo jako člen skupiny a nejen jako pozorovatel 

mě nesm�rně obohatila. Umožnila mi poznat a hlavně poc�tit věci, kter� při 

muzikoterapii klienti po TBI mohou v různ� m�ře prož�vat. Vn�m�n�  a přem�šlen� nad 

vlastn�mi prožitky mi uk�zalo celou šk�lu oblast�, na kter� hudba a zvuk působ�. 

Někter� z těchto oblast� bych si jako pouh� pozorovatelka neměla šanci zcela 

povšimnout. Měla jsem tedy cennou možnost pozorovat i prov�dět dan� aktivity.

Sezen� na mě pokažd� působilo velice kladně a z v�razů klientů jsem usoudila, že 

na ně takt�ž. Tento dojem umocňovala př�jemn� a př�telsk� atmosf�ra. Vždy byla 

dodržena struktura hodiny i jej� d�lka. Pozitivně na mě působila možnost reflexe po 

každ� skončen� aktivitě. Muzikoterapeutka vedla klienty k zamyšlen� se a odpovědi na 

c�leně veden� ot�zky. Stimulovala tak v klientovi uvědoměn� si a vyj�dřen� sv�ch 

pocitů. Předevš�m pak možnost, se sv�mi pocity vůbec nějak pracovat. Klienti měli tak� 

možnost se vyj�dřit k dan� hudbě, popř�padě navrhnout, co by př�ště r�di slyšeli. 

Samotn� působen� muzikoterapeutky jsem hodnotila velice kladně. Ke klientům 

přistupovala př�telsky a empaticky. Pokud klient nemohl nebo nechtěl v danou chv�li 

spolupracovat či se nemohl např�klad soustředit, muzikoterapeutka ho nenutila do 

ničeho, co mu bylo nepř�jemn�. Naopak se snažila sezen� přizpůsobovat potřeb�m 

klientů a jejich moment�ln� n�ladě. 

Za v�razn� m�nus považuji počet sezen�. Možnost muzikoterapeutick� intervence 

byla omezena d�lkou pobytu klienta v DS. Vzhledem k tomu, že se skupinov� MT 

konala jednou t�dně, se klienti �častnili sezen� pouze čtyřikr�t, maxim�lně šestkr�t. 

Nev�hodu jsem pozorovala i v měn�c�m se složen� skupiny. Ta spoč�vala v odchodu 

někter�ch členů, kteř� již končili pobyt v denn�m stacion�ři, a z�roveň v př�chodu 

nov�ch členů. Bylo tak zt�ženo směřovat skupinu k určit�mu c�li, dos�hnout viditeln�ch 

a trval�ch změn. Nově př�choz� členov� skupiny potřebovali nějak� čas na sezn�men� se 

s ostatn�mi členy i se samotnou lekc� MT, překon�n� poč�tečn� nedůvěry či strachu a 

nejistoty. Naopak klienti, kteř� již prošli touto adaptačn� f�z�, mohli pociťovat určit� 

zpomalen� ve sv�m v�voji. I přesto bylo v někter�ch hodin�ch př�jemn� vn�mat siln� 

působen� skupiny. St�vaj�c� členov� nov�ho klienta nen�silně povzbuzovali, vytv�řeli 

kolem něj př�telskou atmosf�ru, kterou ho vt�hli do děje a přirozeně ho zařadili mezi 

sebe.
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Během muzikoterapeutick� lekce je pro fyzioterapeuta v�znamn� pozorov�n� 

klientů. Klient se zde při různ�ch aktivit�ch (pohybov� aktivity při hudbě, hra na sochy, 

hra na tělo nebo na hudebn� n�stroj) st�v� l�pe „čiteln�“ a mnoh� momenty a vazby se 

projevuj� transparentněji. Mimo jin� je pr�vě pohybov� chov�n� při lekci MT ve velk� 

m�ře spont�nn� a přirozen�. Hudba a zvuk podporuj�c� klientovu přirozenost 

v motorick�m projevu přin�š� pro fyzioterapeuta možnost objektivnějš�ho hodnocen�. 

Zejm�na pak ve spolupr�ci s muzikoterapeutem. Pozorov�n� při muzikoterapii  

umožňuje l�pe z�skat představy o klientov�ch schopnostech, dovednostech, 

využiteln�ch či naopak probl�mov�ch oblastech. Fyzioterapeut pro svoji terapii 

s klientem potřebuje zn�t i dalš� jeho str�nky. Pro �spěšnou terapii nestač� pouze znalost 

t� motorick�. Mus� s klientem nav�zat a vytvořit vztah, motivovat ho a komunikovat 

s n�m. U klientů po TBI je čast� někter� z řečov�ch poruch a komunikace je proto 

obt�žnějš�. MT nab�z� fyzioterapeutovi pohled jak efektivněji komunikovat (verb�lně i 

neverb�lně) a motivovat klienta. Kromě toho pom�h� k vytvořen� si představy o 

klientově osobnosti a n�vrhu kr�tkodob�ho i dlouhodob�ho rehabilitačn�ho pl�nu. 

Z fyzioterapeutick�ho pohledu je nejv�znamnějš� u klientů po TBI c�len� 

využ�v�n� hudby a zvuku ke zlepšen� motorick�ch funkc�. Hudba zde působ� jako 

vhodn� stimul k pohybu i celkov� aktivizaci klienta. Prostřednictv�m pohybov�ch 

aktivit při hudbě podporujeme stabilitu, koordinaci pohybu, zvětšen� rozsahu pohybu i 

svalov� s�ly. Hra na tělo a hudebn� n�stroj ovlivňuje svalov� napět�, taktiln� vn�m�n�, 

tr�nuje jemnou motoriku a zapojov�n� postižen�ch č�st� těla. MT využ�v� předevš�m 

harmonie, melodie a rytmu. Rytmus podporuje pohyb, neboť působ� budivě předevš�m 

na retikul�rn� formaci. Reakc� je pak změna svalov�ho napět� a zv�šen� svalov� činnost. 

MT stejně jako FT pracuje s dechem. �tlumu nervov� i svalov� činnosti 

prostřednictv�m d�ch�n� se využ�v� v muzikoterapii pro dosažen� relaxace. Zaj�mav�m 

odrazem terapeutick�ho �činku hudby a zvuku jsou spont�nn� projevy v mimice klientů. 

MT nepůsob� jen na motorick� funkce klienta, ale i na dalš� jeho oblasti. Někter� 

z nich mohou m�t i pro fyzioterapii svůj v�znam. Pro zlepšen� kognitivn�ch funkc� MT 

tr�nuje koncentraci, pozornost, paměť a předevš�m uvědomov�n� si sv�ho vlastn�ho těla. 

Těchto funkc� je potřeba v cel� řadě metodik, kter�ch FT při pr�ci s klientem po TBI  

využ�v�. Z pohledu emocion�ln� a behavior�ln� str�nky klienta je podpořeno 

vyjadřov�n� emoc�, vědom� a přijet� sebe sama. Snahou je, aby klient nabyl pocitu 

sebedůvěry, větš� jistoty a předevš�m se dok�zal odreagovat od probl�mů, kter� mu jeho 

poraněn� přineslo. MT pom�h� klientovi přijmout a poznat sv� pozměněn� J�, sm�řit se 
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s novou životn� situac� či rol�. Podporuje v klientovi pozitivn� myšlen�. Pozitivn� a 

vyrovnan� psychick� stav mysli si tak jako velk� plus klient přin�š� do dalš�ch terapi�. 

Fyzioterapeut během sv� pr�ce nar�ž� na největš� přek�žku, kterou je bolest. Reakc� 

klienta na bolest může b�t ztr�ta sebedůvěry, nadhledu až rezignace. Pokud dok�žeme 

klienta motivovat, vzbudit  důvěru v jeho schopnosti a odv�st jeho pozornost od bolesti, 

můžeme oček�vat lepš� spolupr�ci i dosažen� stanoven�ch rehabilitačn�ch c�lů. 

V�znamn�m pomocn�kem v tomto směru je pr�vě hudba. 

3.4. Kasuistika

Jm�no klienta: P. M.

Ročn�k narozen�: 1983

Pohlav�: muž

Diagn�za: Ložiskov� - fok�ln� - poraněn� mozku

Anamn�za

RA: otec 57 let, zdr�v; matka 50 let, DM II. typu na inzul�nu, s komplikacemi; sestra 28 

let a bratr 15 let, zdrav�

OA: běžn� dětsk� nemoci 

operace: kromě NO 0

�razy: jin� než NO 0

Abusus: kouř� cca 15 cigaret denně, alkohol neguje, k�va 3x denně

Alergie: neguje

FA: Geratam, Ranisan, Cavinton, Lamictal, Baclofen, Detralex, Apo-Citalopram

PA: pln� invalidn� důchod, vyučen truhl�řem bez maturity

SA: svobodn�, bezdětn�; bydl� v rodinn�m domě s rodiči a sourozenci, kde m� svůj 

pokoj. Pom�h� mu hlavně otec, ale zapojuje se cel� rodina.

Z�jmy: před nehodou – chodil do posilovny, šachov�ho klubu, četba (hl. sci - fi), 

rybařen�; nyn� – přes den je většinou st�le doma, nikam moc nechod�, poslouch� hudbu, 

hraje hry na PC
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NO: 30.3.2005 došlo při autonehodě (jako spolujezdec) k těžk�mu kraniocerebr�ln�mu 

poraněn�. Pacient utrpěl poraněn� kalvy s rozs�hl�m kontuzn�m ložiskem vlevo 

a mozkov�m ed�mem. 1.4.2005 Pro přetlak indikov�na dekompresn� kraniektomie. 

N�sledně pacient na UPV do 18.4.2005 , postupně extubov�n. Jako komplikace se 

vyvinula flekčn� kontraktura v oblasti prav�ho kyčeln�ho kloubu v abdukčn�m a zevně 

rotačn�m postaven�. Na CT kyčeln�ho kloubu  pops�na rozs�hl� osifikace v bl�zkosti 

nervově-c�vn�ho svazku. Stav  hodnocen jako rizikov�, kde riziko převažuje efekt 

operace samotn� - doporučen konzervativn� postup. 29.4.2005 zjištěna na AG př�m� 

karotido-kavernosn� p�štěl (uzavřen� ACI  l. dx. – embolizace). Od ř�jna 2005 sledov�n 

na neurologii VFN – zařazen do studie s botulotoxinem (aplikace do PHK). 10.1. 2006 

provedena kranioplastika. Z�ř� 2006  st. p. operaci lev�ho horn�ho v�čka – gold 

implant�t. Leden 2007 provedena plastika n. facialis l. sin. 7.5.2008 a 7.10.2008 st. p. 

očn� operaci. Přetrv�v� pravostrann� hemipar�za s predilekc� na PHK, perifern� par�za 

n. facialis l. sin., sm�šen� fatick� porucha s převahou expresivn� složky, sekund�rn� 

epilepsie typu grand mal  (posledn� z�chvat leden 2008).

Průběh hospitalizac� a dosavadn� rehabilitace: Pacient hospitalizov�n od 30.3.2005

na JIP, NCH a neurologii FNM. 15.8.2005 přeložen do rehabilitačn�ho střediska 

Hranice – Karvin�, kde rehabilitoval do 5.10.2005. 3.10. - 9.11.2007 navštěvoval DS 

KRL při hospitalizaci na KNP. N�sledně dlouhodobě doch�zel na ambulantn� terapie –

fyzioterapie, ergoterapie, logoterapie, speci�ln� pedagogika. 3.11. - 28.11.2008 přijat 

k opakovan�mu pobytu do DS. N�sleduje ambulantn� doch�zen� na KRL. 

Soběstačnost: v P ADL zcela soběstačn�, někter� aktivity (např. obl�k�n�) zvl�d� 

v pomalejš�m tempu, PHK do činnost�  zapojuje minim�lně (dominantn� LHK)

Spolupr�ce: aktivně spolupracuje

Kineziologick� rozbor

Vyšetřen� stoje: 

Stoj je stabiln�, PDK v zevně rotačn�m postaven� v kyčli, zatěžuje ji z medi�ln� strany 

chodidla, v�ha přev�žně na LDK, stoj I. i II. zvl�dne, III. lehk� titulace cel�ho těla, stoj 

na jedn� noze zvl�dne LDK i PDK – zde však v�raznějš� titubace, stoj tandem – při 

nakročen� patrny titubace, do pozice se dostane jen na chv�li, neudrž� ji.



51

Zezadu:

Hypertonus v horn� č�sti m. trapezius ,prav� rameno n�že, doln� �hel prav� lopatky n�že 

než lev�, oslaben� mezilopatkov� svaly, thorakobrachi�ln� troj�heln�k vpravo menš�, 

PDK v zevně rotačn�m postaven� a abdukci v kyčeln�m kloubu, v�ha přev�žně na LDK, 

valg�zn� postaven� prav�ho hlezenn�ho kloubu

Zboku:

Protrakce hlavy a ramen, m�rně zvětšen� hrudn� kyf�za a sn�žen� bedern� lord�za, břišn� 

stěna povolen�, retroverze p�nve

Zepředu:

Deformita kalvy vlevo, četn� jizvy v obličeji, flekčn� držen� trupu, prav� rameno je n�že, 

flekčn� držen� z�pěst� a prstů na PHK, PDK v zevně rotačn�m postaven� v kyčli

Vyšetřen� chůze:

Chůze je stabiln�, samostatn�, bez kompenzačn� pomůcky, v�zne souhyb trupu a PHK, 

zevně rotačn� postaven� a omezen� extenze v kyčli PDK, na PDK chyb� odval plosky –

pacient našlapuje přes celou plosku nohy (poč�tečn� kontakt na patu, later�ln� stranu 

nohy a klouby metatarzu jsou v jednom okamžiku), nakonec odraz nohy z 3. - 1. 

metatarzu

Vyšetřen� hybnosti:

LHK – kloubn� rozsah aktivně i pasivně bez omezen�, svalov� s�la v normě

PHK – aktivn� hybnost – v ramenn�m kloubu omezen� zejm�na rotace, flexe do 90˚ bez 

souhybu, abdukce 60˚, v loketn�m kloubu zvl�d� flexi i extenzi, supinace předlokt� 

v�zne – pouze n�znak, na akru nelze dorz�ln� flexe – pouze středn� postaven�, prsty 

dok�že extendovat v IP kloubech, v MP kloubech se moc nedař�, zvl�d�  kulov� i 

v�lcov� �chop, špetka nelze; pasivn� hybnost – v normě, kromě omezen�ch rotac� 70˚ 

v rameni ; svalov� s�la – v�razně sn�žen� (zejm�na akr�lně) 

LDK – kloubn� rozsah aktivně i pasivně bez omezen�, svalov� s�la v normě

PDK – aktivn� hybnost – v kyčeln�m kloubu omezen� flexe 70˚, extenze 5˚, vnitřn� 

rotace 0˚, v kolenn�m kloubu omezena flexe 110˚, v hlezenn�m kloubu inverze/everze 

minim�ln�; pasivn� hybnost – v kyčeln�m kloubu omezen� flexe 90˚, extenze 10˚, vnitřn� 

rotace 5˚; svalov� s�la – lehce sn�žen�

Vyšetřen� palpac�: 

PHK – hypertonus na flexorech lokte
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PDK – v hypertonu m. iliopsoas, m. piriformis, adduktory kyčle

Neurologick� vyšetřen�

Kognitivn� funkce:

Orientov�n osobou, m�stem i časem; trp� fatickou poruchou – komunikuje jednoslovně 

nebo v jednoduch�ch vět�ch, m� dobr� vyjadřov�n� pomoc� gestiky a mimiky, někter�m 

pokynům nerozum�, ale je schopen to d�t najevo; paměť poměrně dobr�; koncentrace 

dobr�

Čit�: 

Povrchov� čit�: 

Taktiln� – hypestezie na extenzorech  předlokt� po akrum na PHK

Termick� – hypestezie na extenzorech  předlokt� po akrum na PHK

Hlubok� čit�: 

Polohocit – neporušeno

Pohybocit – neporušeno

Šlachookosticov� reflexy: 

HKK: 

Reflex bicipitov� (C5-C6) – PHK hyperreflexie, LHK hyporeflexie

Reflex tricipitov� (C7) – PHK hyperreflexie, LHK normoreflexie

Reflex styloradi�ln� (C6) – PHK hyperreflexie, LHK normoreflexie

Reflex flexorů prstů (C8) – PHK hyperreflexie, LHK hyporeflexie

DKK:

Reflex Achilovy šlachy (L5-S2) – PDK hyperreflexie, LDK normoreflexie

Reflex patel�rn� (L2-L4) – PDK hyperreflexie, LDK normoreflexie

Reflex medioplant�rn� (L5- S2) – PDK hyperreflexie, LDK normoreflexie

Z�nikov� pyramidov� jevy:

HKK:

Mingazzini – vpravo instabilita, pokles cca 10 cm
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DKK: 

Mingazzini – vpravo instabilita, pokles cca 10 cm

Spastické pyramidové  jevy:

HKK:

Juster – nelze spolehlivě posoudit (spastick� držen�)

Hoffmann – nelze spolehlivě posoudit (spastick� držen�)

DKK:

Babinsky – pozitivn�

Chaddock – negativn�

Oppenheim – pozitivn�

Taxe: 

Zkouška prst-nos: PHK nelze, LHK přesn�

Zkouška pata-koleno: PDK i LDK nelze pro neporozuměn� v�zvě

Hlavové nervy:

n. I. – v normě

n. II. – sn�žen� rozsah zorn�ho pole

n. III., IV., VI. – bulby ve středn�m postaven�, nelze pohled zevně (abdukce) u prav�ho 

oka, při pohledu zevně současn�  diplopie, zornice izokorick�

n. V. – v�stupy nebolestiv�, čit� symetrick�, Masseterov� reflex vyšš�

n. VII. – perifern� par�za l. sin. (asymetrie �st s poklesem koutku vlevo, v�čko dov�r� –

st. p. implantaci gold implant�tu, při intenci přetažen� doprava), Chvostkův př�znak 

negativn�

n. VIII. – v normě

n. IX.-XII. – patrov� oblouky symetrick�, zvedaj� se, jazyk plaz� středem, bez atrofi� či 

fascikulac�

Svalový tonus:

PHK – svalov� tonus zv�šen ve smyslu spasticity na flexorech lokte (2 dle Ashworth), 

flexorech z�pěst� (3 dle Ashworth) a flexorech prstů (3 dle Ashwort)
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PDK – svalov� tonus ve smyslu spasticity zv�šen na adduktorech kyčeln�ho kloubu (1 

dle Ashworth), extenzorech kolenn�ho kloubu  (2 dle Ashwort) a m. triceps surae (2 dle 

Ashwort)

Z�věr vyšetřen�: 

U pacienta přetrv�v� pravostrann� hemipar�za, kter� je vyj�dřena zejm�na na 

PHK. Pozorujeme flekčn� držen� z�pěst� i prstů. Při aktivn� hybnosti jsou nejv�ce 

omezeny rotace v rameni, supinace předlokt� a předevš�m pak jemn� motorika. Pasivně 

jsou na PHK omezeny pouze rotace v ramenn�m kloubu. Svalov� s�la je akr�lně v�razně 

sn�žen� – t�měř plegie. Na extenzorech předlokt� ud�v� pacient hypest�zii u taktiln�ho i

termick�ho čit�. Při vyšetřen� svalov�ho napět� zjišťujeme zv�šen� ve smyslu spasticity 

(loket, z�pěst�, prsty). Držen� trupu ve stoji i vsedě je chab�, m� tendenci se st�le hroutit 

– flekčn� postaven�. PDK je v zevně rotačn�m postaven� a abdukci v kyčeln�m kloubu. 

Při vyšetřen� kloubn�ho rozsahu zjišťujeme omezen� aktivn� i pasivn� hybnosti 

v kyčeln�m kloubu (flexe, extenze, vnitřn� rotace). Svalov� s�la PDK je oproti LDK jen 

lehce sn�žen�. Z vyšetřen� stoje je patrn� zhoršen� stabilita (zejm�na dynamick�), kter� 

může souviset se zhoršenou orientac� v prostoru po operaci oka. Při chůzi je v�razn� 

nespr�vn� stereotyp chůze. 

Hlavn� probl�m/c�l pacienta: 

Pacient přizn�v�, že největš� probl�m je pro něj motivace. Chtěl by tr�novat hybnost 

s PHK, aby mohl l�pe rybařit. D�le se naučit znovu č�st, poč�tat i ps�t. 

Hlavn� probl�m/c�l terapeuta:

Největš�m probl�mem pacienta je motivace. Odpovědnosti za svoji rehabilitaci si je 

však vědom. V zapojov�n� PHK do běžn�ch denn�ch aktivit je laxn� (dominantn� je 

LHK). C�lem je aktivizovat pacienta, motivovat ho a neust�le podporovat zapojov�n� 

PHK pomoc� nejrůznějš�ch činnost�. 

Kr�tkodob� rehabilitačn� pl�n:

- celkov� aktivizace a motivace

- podpořit zapojen� PHK do běžn�ch denn�ch aktivit 

- zajistit centrovan� postaven� ramenn�ho kloubu

- zvětšit hybnost, koordinaci pohybu, svalovou s�lu PHK
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- sn�žit svalov� napět� na akru a zlepšit jemnou motoriku PHK

- podpořit stabilitu trupu, korekce držen� těla

- zlepšit opornou funkci nohy

- zlepšit stabilitu ve stoji, při chůzi

- upravit stereotyp chůze

Muzikoterapie
Muzikoterapeutick� lekce 7.11.2008

Pozorované cíle: 

- aktivn� hybnost

- zapojen� postižen� PHK

- uvolněn� akra PHK

- držen� těla

- stabilita při sedu, stoji, pohybu

Aktivní hybnost:

Při �vodn�m rozcvičen� se klient zaměřil nejdř�ve na LHK, hlavu, n�sledně trup a 

nohy. Po instrukci procvičit i postižen� č�sti těla zapojil PHK. Pohyby PHK vych�zely 

nejv�ce z ramenn�ho kloubu  (ve smyslu flexe, extenze, abdukce, addukce vše 

maxim�lně do horizont�ly a při flektovan�m lokti), v loketn�m kloubu provedl p�rkr�t 

flexi a extenzi bez využit� pln�ho rozsahu, o pohyby akrem se pokusil jen minim�lně.

Pro hru na  hudebn� n�stroj si vybral africk� buben (obr. 2 viz př�loha č. 2) Pro 

udržen� n�stroje mezi koleny musel využ�t izometrick� kontrakce DKK, zlepšit oporu o 

chodidla, zaujmout jin� držen� těla a to udržet. Při bubnov�n� využil na PHK hybnost 

ramene, lokte a n�znakem i z�pěst�. Tr�noval tak koordinaci pohybu, zapojil celou řadu 

svalov�ch skupin. 

Na poslouchanou hudbu reagoval podup�v�n�m do rytmu. Během pohybov�ch 

aktivit v prostoru se při dynamick� hudbě samostatně pohyboval po cel� m�stnosti. 

Pohybově se vyjadřoval nejv�ce hlavou, LHK, často spont�nně zapojil i PHK. Při 

pomalejš�, klidnějš� hudbě se pomalu proch�zel, volně pohupoval, pracoval s trupem, 

přenosem v�hy. 
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Při cvičen� zrcadlen�, kde jako prvn� předv�děl pohyb, se po celou dobu snažil 

udržovat očn� kontakt i zapojovat mimiku. Opět využ�val nejčastěji LHK, hlavu, trup, 

doln� končetiny. Několikr�t se mu však podařilo zapojit obě horn� končetiny současně. 

Zapojen� postižen� PHK:

Klient neměl př�liš tendence aktivně PHK zapojovat. Činil tak většinou až po 

v�zvě či konkr�tn� instrukci muzikoterapeutky. Během MT bylo přesto možn� 

několikr�t sledovat aktivn� zapojen�. To se mu podařilo při hře na hudebn� n�stroj 

(africk� buben, dř�vka, kantela), při pohybov�ch aktivit�ch na dynamickou hudbu a 

vyjadřov�n� pohybem, tak� během pohybov�ho zrcadlen� ve dvojici.

Uvolněn� akra PHK: 

K ovlivněn� zv�šen�ho svalov�ho napět� ve smyslu spasticity se snaž� MT přispět 

nejrůznějš�mi činnostmi. U klienta došlo k lehk�mu uvolněn� prstů při hře na kantelu 

(obr. 3 viz př�loha č. 2). Na akru PHK se sn�žen� svalov�ho napět� projevilo při 

z�věrečn� relaxaci minim�lně i přesto, že se klient dok�zal zcela uvolnit. 

Držen� těla: 

Během sedu i stoje v průběhu cvičen� zauj�mal flekčn� postaven� trupu (hroutil se), 

PDK byla st�le v zevně rotačn�m postaven�. Na pokyn zkorigovat držen� trupu se 

např�mil, ale spr�vn� postaven� dok�zal udržet jen velmi kr�tce. S�m se během aktivit 

zkorigoval jen jednou. 

Stabilita při sedu, stoji, pohybu: 

V sedě i stoji byl klient během muzikoterapie stabiln�. Rovnov�hu mohl klient 

tr�novat prostřednictv�m hry na sochy. Zde byly při zastaven� hudby a „zkameněn�“ 

v určit� f�zi pohybu a poloze př�tomny v�razn� titubace cel�ho těla. Během cvičen� 

pohybu v prostoru na dynamickou hudbu byla ze zač�tku chůze a ot�čen� se patrn� 

m�rn� nejistota a titubace. U někter�ch rychlejš�ch pohybů trupu musel klient 

balancovat a udělat nav�c p�r kroků, aby udržel rovnov�hu. Ke konci cvičen� byl již 

v�razně stabilnějš�, titubace byli minim�ln�. Klient si v r�mci pohybov�ch aktivit zvolil 

i cvičen� na m�či, na kter�m se po celou dobu bez větš�ch probl�mů udržel (obr. 4 viz 

př�loha č. 2).
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Z�věr pozorov�n�:

Hudba v�razně  pomohla klientovi k pohybu. Během muzikoterapie zapojil a 

procvičil cel� tělo a různ� svalov� skupiny. Pracoval tak na udržen� či zvětšen� 

kloubn�ho rozsahu, zlepšen� koordinace pohybu, zvětšen� svalov� s�ly. U někter�ch 

cvičen� s�m aktivně zapojil PHK, což je vzhledem ke stanoven�m rehabilitačn�m c�lům 

klienta velmi př�nosn�. Klient takt�ž v�razně tr�noval stabilitu, přenos v�hy, pr�ci 

s těžištěm. To se projevilo na konci MT větš� jistotou při stoji i chůzi. Ovlivněn� 

zv�šen�ho napět� z�pěst� a prstů na prav� končetině se na funkci projevilo minim�lně. 

Testov�n� spasticity a rovnov�hy

1. Vyšetřen� spasticity 

K vyšetřen� spasticity jsem využila Modifikovan� Ashworthovy šk�ly (viz tabulka 

3), kter� k posouzen� svalov�ho tonu použ�v� sk�rov�n� 0 až 5. Z�skan� hodnoty před a 

po muzikoterapii uv�d�m v tabulce 4. 

Z grafu 1 jsou patrn� změny sk�rov�n� svalov�ho tonu, ke kter�m v důsledku 

muzikoterapie došlo. Ke sn�žen� spasticity o jeden stupeň došlo u m. biceps brachii, 

flexorů prstů a m. triceps surae. Naopak zv�šen� svalov�ho tonu bylo patrn� u 

adduktorů kyčle. 

Tabulka 4 Modifikovan� Ashworhova šk�la  před a po muzikoterapii

Sval/Svalov� skupina Před muzikoterapi� Po muzikoterapii

Biceps brachii 2 1

Triceps brachii 1 1

Flexory z�pěst� 3 3

Flexory prstů 3 2

Abduktory palce 1 1

Flexory kyčle 1 1

Adduktory kyčle 1 2

Flexory kolene 1 1

Extenzory kolene 2 2

Triceps surae 2 1

Zdroj: vlastn� šetřen�
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Graf 1 Změny svalov�ho tonu ve smyslu spasticity u jednotliv�ch svalů/skupin před a 

po muzikoterapii.
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2. Vyšetřen� stability   

Testov�n� stability jsem provedla pomoc� Bergovy funkčn� šk�ly rovnov�hy. Tento 

test hodnot� 14 různ�ch �kolů stupnic� 0 až 4 a je uveden v př�loze č. 3. Slouž� 

k posouzen� statick� i dynamick� rovnov�hy. 

Dosažen� hodnoty z jednotliv�ch aktivit testu před a po muzikoterapii jsou 

zn�zorněny v grafu 2. Před muzikoterapi� dos�hl klient sk�re 44, po muzikoterapii sk�re 

50 z celkov�ch možn�ch 56 bodů. Na pln� počet bodů splnil celkem šest �kolů. Z grafu 

je patrn�, že došlo ke zlepšen� stability v šesti př�padech. Ke zlepšen� došlo v těchto 

aktivit�ch – stoj bez opory (zavřen� oči), stoj spojn�, rotace 360˚, počet naměřen�ch 

kontaktů, stoj tandem a stoj na jedn� noze (PDK).
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Graf 2 Vyšetřen� stability pomoc� Bergovy funkčn� šk�ly rovnov�hy
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DISKUSE

C�lem m� pr�ce bylo z�skat informace o možnostech využit� muzikoterapie u 

pacientů po traumatick�m poraněn� mozku. Sledovat a zhodnotit terapeutick� působen� 

muzikoterapeutick�ch prvků na pohybov� syst�m těchto pacientů . 

Muzikoterapie, jako terapeutick� využ�v�n� zvuku a hudby, zač�n� m�t u n�s st�le 

větš� uplatněn�. I přes to jsem se pot�kala s nedostatkem odborn� literatury. Zejm�na 

pak při pohledu na muzikoterapii z �hlu medic�ny či l�čebn� rehabilitace. Pr�ci jsem 

proto zaměřila tak, abych vytvořila jeden z možn�ch pohledů na �činky MT a jejich  

př�nos v l�čebn� rehabilitaci klientů po TBI. 

Skupinov� MT denn�ho stacion�ře jsem se z�častnila celkem pětkr�t. Svoji 

pozornost jsem soustředila na klienty po TBI, kteř� se lekce MT �častnili v r�mci sv�ho 

rehabilitačn�ho programu DS. U těchto klientů se setk�v�me s n�sledky poraněn� 

mozku, kter� zasahuj� jejich motorick�, senzorick�, kognitivn�, emocion�ln� i 

behavior�ln� funkce. Poruchy se mohou objevit v jak�koli oblasti a m�ře. Tak� se 

mohou kombinovat. 

U jednoho z těchto klientů jsem během MT pozorovala předem zvolen� c�le, kter� 

se soustředili na aktivn� hybnost, zapojen� postižen� PHK, uvolněn� akra PHK, držen� 

těla a stabilitu. Tyto c�le jsem stanovila na z�kladě vyšetřen�, kter�m jsem zjistila 

klientovy největš� poruchy a z nich plynouc� nedostatky v oblasti motoriky. C�le jsem 

rovněž volila vzhledem k sestaven�mu kr�tkodob�mu rehabilitačn�ho pl�nu, na kter�m 

bych jako fyzioterapeut pracovala při obnoven� a zlepšen� funkc�, ztracen�ch či 

omezen�ch poraněn�m. Sledovala jsem, jak MT během lekce naplňuje stanoven� c�le a 

svou intervenc� může b�t n�pomocn� fyzioterapii při dosažen� stanoven�ho 

rehabilitačn�ho pl�nu. 

D�ky hudbě, zvuku a předevš�m rytmu byla během lekce podpořena klientova 

aktivn� hybnost. Klient zapojil během pohybově-hudebn�ch cvičen� jednotliv� č�sti těla. 

T�m bylo podpořeno udržen� či zvětšen� kloubn�ho rozsahu, svalov� s�ly. Klient během 

těchto cvičen� pracoval tak� na koordinaci pohybů, zvl�ště hemiparetickou stranou těla. 

V�razně pracoval s rovnov�hou během pohybov�ch aktivit v prostoru. V�znamn� bylo 

aktivn� zapojen� paretick� PHK do někter�ch činnost� (zejm�na při hře na tělo, hudebn� 

n�stroj), protože do běžn�ch denn�ch aktivit ji vzhledem k dominanci zdrav� LHK př�liš 
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nepouž�v�. Muzikoterapie tak v tomto směru pozitivně zapůsobila a podpořila 

sledovan� c�le.  

Pozorov�n� z�roveň umožnilo utvrdit se v klientov�ch pohybov�ch nedostatc�ch a 

slab�ch str�nk�ch. Tento fakt může přispět v n�sleduj�c�ch terapi�ch k lepš�mu zaměřen�  

se na probl�movou oblast. Klientov�m největš�m probl�mem ze sledovan�ch c�lů bylo  

držen� těla. Po v�zvě se dok�zal sice zkorigovat, ale vydržel p�r sekund a opět se vr�til 

ke sv�mu flekčn�mu držen� trupu. MT působ� i v t�to sf�ře. K ovlivněn� d�chac�ch 

pohybů využ�v� zpěvu a pr�ce s dechem při relaxaci. Tyto aktivity stimuluj� dechov� 

svaly, zejm�na br�nici. Ta m� v�razn� vliv na postur�ln� aktivitu a držen� děla. 

Na z�kladě sv�ho pozorov�n� se domn�v�m, že MT pozitivně působ� na pohybov� 

syst�m klienta, tedy hrubou i jemnou motoriku. Hudba podporuje pohyb, kter� je 

důležitou souč�st� muzikoterapeutick� a z�kladem fyzioterapeutick� praxe. K nev�hodě 

MT zde neexistuje objektivnějš� hodnocen� dosažen�ch �činků. Pro lepš� 

transparentnost  efektu MT na motoriku klienta jsem proto použila n�sleduj�c� dva testy, 

běžně použ�van� ve fyzioterapii. 

Pro vyšetřen� spasticity jsem použila Modifikovanou Ashworthovu šk�lu. 

Sledovala jsem změny ve svalov�m tonu před a po muzikoterapii. Sn�žen� svalov�ho 

tonu se podařilo jen v někter�ch př�padech. Z�sadn� efekt na samotnou funkci to však 

nemělo. Tato skutečnost se dala oček�vat. Spasticita, vznikaj�c� l�z� centr�ln�ho 

motoneuronu, vyžaduje dlouhodob� rehabilitačn� proces. Muzikoterapeutick� prvky se 

zde uplatňuj� při podpoře aktivn� hybnosti a br�něn� vzniku komplikac�. Např�klad 

kontraktur�m, vznikaj�c�ch z vyšš�ho stupně spasticity. 

Vzhledem k zhoršen� stabilitě (předevš�m dynamick�) klienta jsem pro působen� 

MT na tuto oblast využila Bergovy funkčn� šk�ly rovnov�hy. Test jsem podrobněji 

použila k lepš� anal�ze statick� i dynamick� rovnov�hy během aktivit, sledovan�ch 

v tomto testu. Klient se po muzikoterapeutick�m sezen� zlepšil v šesti �kolech 

z možn�ch osmi. Dan� aktivity testu na konci MT plnil s větš� jistotou, rychlost� a lepš� 

koordinac�. 

Ve fyzioterapii je kromě motorick� str�nky tak� důležit�  str�nka psychick�. 

Psychika m� vliv na pohybov� chov�n� i držen� těla. MT napom�h� zlepšit psychick� 

stav klienta a fyzioterapeut tak může l�pe s klientem pracovat na jeho pohybov�m 

apar�tu. MT umožňuje klientovi prostřednictv�m hudby odv�st pozornost od bolesti, 

ponořen� se do sv�  nemoci. Pom�h� mu se sm�řit s n�sledky poraněn� a z�roveň mu 

ukazuje nov� možnosti. 
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Samotn� efekt vlivu hudby a jeho prožitku je logicky d�n i individu�ln�mi rozd�ly 

mezi lidmi. Neexistuje pouze jedin� a u všech klientů stejn� hudebn� prožitek. Př�nos 

MT vid�m v tom, že působ� na klienty po TBI celostně. Pokud  využit� melodie, 

harmonie a rytmu neoslov� motorickou nebo psychickou oblast, může zapůsobit pr�vě 

v oblasti kognitivn� či soci�ln�. Z kognitivn�ch funkc� se jedn� o tr�nink lepš�ho vn�m�n� 

vlastn�ho těla, soustředěn� a koncentrace. Pro oblast soci�ln� je důležit� podpora a 

usnadněn� komunikace. Pozitivn� �činek muzikoterapie lze nal�zt i v těchto sf�r�ch. 
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Z�VĚR

Traumatick� poraněn� mozku představuje n�sledky, kter� mohou b�t svoj� 

z�važnost� vyj�dřeny v různ� m�ře. Od smrti, přes těžk� poraněn� s absolutn� 

nesoběstačnost�, až po třeba jen nepatrn� funkčn� deficit. Poškozen� mozku se může 

projevit poruchami motorick�ch, kognitivn�ch funkc� i probl�my v oblasti 

psychosoci�ln�.

Pro klienta po TBI a dosažen� jeho co nejlepš� kvality života a soběstačnosti  je 

nezbytn� ucelen� rehabilitace. Každ� člověk je nedělitelnou bio-psycho-soci�ln� 

jednotou. 

Velk� v�znam m� v prvn� řadě rehabilitace l�čebn�. Zahrnuje jednotliv� terapie, 

kter� se snaž� obnovit nebo zlepšit poškozen� funkce. Sv� důležit� m�sto zde m� pr�vě i 

muzikoterapie, kter� na klienty působ� celostně.

V pr�ci jsem se zab�vala působen�m muzikoterapie na pohybov� syst�m klienta po 

TBI. Pozorov�n�m klienta během muzikoterapeutick�ho sezen� a konkr�tn�ch c�lů, 

vyšetřen�m stability před a po muzikoterapii jsem dospěla k z�věru, že muzikoterapie 

pozitivně působ� na jeho motoriku. Splnila tak m� oček�v�n�. Hudba a předevš�m 

rytmus stimuluj� klienta k přirozen�mu a spont�nn�mu pohybu. Pohyb je z�kladem 

fyzioterapeutick� intervence. Využit� muzikoterapeutick�ch prvků tak napom�h� 

k podpoře hybnosti, kter� je často n�sledkem poraněn� mozku v�ce či m�ně omezen�. 

Z�roveň ovlivňuje i dalš� aspekty jako rozsah pohybu, svalovou s�lu, svalov� napět� či 

koordinaci, kter� maj� na v�slednou hybnost svůj vliv.

V�znamn� je tak� působen� muzikoterapie na psychiku klienta. Psychika klienta a 

jeho př�stup i motivace hraje v průběhu rehabilitačn�ho procesu důležitou roli. 

Muzikoterapie a jej� c�len� využ�v�n� hudby a zvuku se ukazuje jako př�nosn� 

metoda, kter� v r�mci l�čebn� rehabilitace napom�h� nejen pohybov�mu syst�mu a tedy 

fyzioterapii. Pozitivně působ� na cel�ho klienta a jeho psychosomatick� funkce a značně 

se pod�l� na dosažen� stanoven�ch  rehabilitačn�ch c�lů klienta.
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SEZNAM ZKRATEK

1. LF UK    1. l�kařsk� fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ACI             Art�rie Carotis Interna 

AG              angiografie

AMTA Americk� muzikoterapeutick� asociace (American Music Therapy 

Association)

ARO           anesteziologicko resuscitačn� oddělen�

CNS           centr�ln� nervov� syst�m

CT              computed tomography

DM             Diabetes mellitus

DKK          doln� končetiny

DS              denn� stacion�ř

FNM          Fakultn� nemocnice Motol

FT              fyzioterapie 

GCS           Glasgowsk� šk�la poruch vědom� (Glasgow Coma Scale)

GOS          Glasgowsk� v�stupn� šk�la (Glasgow Outcome Scale)

HKK           horn� končetiny

IP                interfalangov�

JIP               jednotka intenzivn� p�če 

KNP            Klinika nemoc� z povol�n�

KRL            Klinika rehabilitačn�ho l�kařstv�

LDK     lev� doln� končetina

LHK            lev� horn� končetina

m.                musculus

MP              metakarpofalangov� 

MT              muzikoterapie

n.                 nervus

NCH            neurochirurgie

P ADL         person�ln� běžn� denn� činnosti (activities of daily living)

PDK            prav� doln� končetina

PHK            prav� horn� končetina

st. p.            stav po
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TBI              traumatick� poraněn� mozku (Traumatic Brain Injury)

UPV            uměl� plicn� ventilace

VFN            Všeobecn� fakultn� nemocnice

WHO          Světov� zdravotnick� organizace (World Health Organization
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Př�loha č. 1 - Glasgowsk� šk�la poruch vědom�  (GCS) 

Zdroj: Lippertov�-Grűnerov�, 2005

Hodnocen� kvality Stupeň reakce Počet bodů

Otev�r�n� oč� Neotv�r�

Na bolestiv� podnět

Na v�zvu

Spont�nně

1

2

3

4

Motorick� reakce Bez reakce

Extenze na bolestiv� podnět

Flexe na bolestiv� podnět

Nec�leně uh�b�

C�len� obrana

Uposlechne v�zvu

1

2

3

4

5

6

Slovn� odpověď Ž�dn�

Nesrozumiteln�

Nepřiměřen�

Zmaten�

Orientovan�

1

2

3

4

5



Př�loha č. 2 - Fotodokumentace

Obr. 1 Hudebn� n�stroje Orffova hudebn�ho instrument�ře použ�van� na KRL



Obr. 2 Klient při hře na hudebn� n�stroj  - africk� buben



Obr. 3 Klient při hře na hudebn� n�stroj – kantela



Obr. 4 Klient při pohybov�ch aktivit�ch na dynamickou hudbu



Př�oha č. 3 - Bergova funkčn� šk�la rovnov�hy

Bergova funkčn� šk�la rovnov�hy
(Upraveno Berg K, Wood-dauphinee S.L. a Williams J.L. Measuring balance in the elderly: validation of 

an instrument. Can J. Public Health 83: supp 2:S7-S11, 1992.)

Popis: Vyšetřen� schopnosti udržet rovnov�hu jak staticky tak během prov�děn� specifick�ch funkčn�ch 

pohybů. Slouž� k vytv�řen� představy o pohyblivosti pacienta a stupni p�če, kterou potřebuje.

Obsahuje 14 �kolů denn�ch aktivit, měřen�ch pětibodovou stupnic� 

56 bodů maximum

V�ce jak 45 bodů – bezpečn� ambulance, bez použit� kompenzačn�ch pomůcek

V�ce jak 35 bodů – bezpečn� ambulance, s použit�m kompenzačn�ch pomůcek

Čas: 5.minut

Vybaven�: stopky, židle (stůl), prav�tko

Určen pro: starš� populaci s poruchami rovnov�hy, pacienti s CMP, TBI

Stupně: Hodnoťte nejnižš� kategorii (4=nejlepš�, 0=nejhorš�)

1. Postavov�n� ze sedu (sed-stoj)

Instrukce: Pros�m, postavte se. Pokuste se nepouž�vat při postavov�n� ruce.

(4) schopen postavit se, nepouž�v� ruce a stabilizuje samostatně

(3) schopen postavit se samostatně, použ�v� ruce

(2) schopen postavit se přičemž použ�v� oporu HK a to po několika pokusech

(1) potřebuje minim�ln� asistenci k postaven� nebo k stabilizaci

(0) potřebuje středn� nebo maxim�ln� dopomoc k postaven�

2. Stoj bez opory

Instrukce: Stoj 2 minuty bez opory

(4) schopen st�t samostatně 2 minuty 

(3) schopen st�t 2 minuty s dohledem

(2) schopen st�t 30 sekund bez opory

(1) potřebuje několik pokusů st�t 30 sekund bez opory

(0) neschopen st�t 30 sekund bez asistence

Jestliže je pacient schopen st�t 2 min. samostatně, boduje plnou zn�mkou v bodě 3 a pokračuje bodem 4.



3. Sed bez opory, nohy na podložce

Instrukce: Seďte s rameny volně při těle po dobu 2 minut

(4) schopen sedět samostatně po dobu 2 minut 

(3) schopen sedět 2 minuty s dohledem

(2) schopen sedět 30 sekund 

(1) schopen sedět 10 sekund 

(0) neschopen sedět bez opory 10 sekund

4. Stoj – sed (posazov�n� ze stoje)       

Instrukce: Posaďte se, pros�m

(4) sed� si bezpečně s minim�ln�m použit�m HK 

(3) kontroluje posazov�n� HK

(2) použ�v� oporu zadn� stranu končetin 

(1) sed� si samostatně, ale je nestabiln�

(0) potřebuje asistenci k stabiln�mu sed�n�

5. Přesuny

Instrukce: Přesuňte se z židle na postel a zp�tky. Jedn�m směrem se posazuje na sedadlo (postel) bez 

opěrek, druh�m na židli s opěrkami.

(4) schopen přesunů bezpečně s minim�ln�m použit�m HK 

(3) schopen přesunů bezpečně s použit�m HK

(2) schopen přesunů se slovn� dopomoc� a nebo dohledem

(1) potřebuje asistenci 1 osoby

(0) potřebuje asistenci 2 osob nebo dohled druh� osoby

6. Stoj bez opory, zavřen� oči

Instrukce: Zavřete oči a stůjte tak po dobu 10 sekund.

(4) schopen st�t 10 sekund samostatně

(3) schopen st�t 10 sekund se superviz� (dohledem druh� osoby)

(2) schopen st�t 3 sekundy 

(1) neschopen udržet zavřen� oči 3 sekundy, ale stoj� samostatně

(0) potřebuje pomoc, aby neupadl

7. Stoj bez opory, stoj spojn�
Instrukce: Stoj spojn� a udržte se vzpř�meně v stoji.



(4) schopen st�t s nohami u sebe samostatně, v�drž 1.minuty

(3) schopen st�t s nohami u sebe samostatně, v�drž 1.minuty s dohledem

(2) schopen st�t s nohami u sebe samostatně, v�drž 30.sekund

(1) neschopen udržet danou polohu, ale schopen st�t 15 sekund v stoji spojn�m

(0) potřebuje pomoc k udržen� polohy a neschopen s�t 15 sekund

N�sleduj�c� položky jsou prov�děn� v stoji bez opory

8. Natahov�n� dopředu v předpažen� 

Instrukce: Zvedněte ramena do �hlu 90 stupňů. Nat�hněte prsty a předpažte. Vyšetřuj�c� přilož� prav�tko 

ke konečkům prstů. Pak se pacient nat�hne dopředu, bez pohybů doln�ch končetin. Vyšetřuj�c� zaznamen� 

rozd�l mezi oběma vzd�lenostmi.

(4) schopen nat�hnout se dopředu, vzd�lenost 25 cm (P.Duncanův Funkčn� Test)

(3) schopen nat�hnout se dopředu, vzd�lenost větš� než 13 cm

(2) schopen nat�hnout se dopředu, vzd�lenost větš� než 5 cm

(1) nat�hne se dopředu, ale potřebuje dohled druh� osoby

(0) potřebuje pomoc, aby neupadl

9. Zvednout předmět ze země

Instrukce: Zvedněte pantofle ze země.

(4) schopen zvednout předmět bezpečně a samostatně

(3) schopen zvednout předmět ale potřebuje dohled

(2) neschopen zvednout předmět, ale je schopen se k němu přibl�žit na vzd�lenost 5 cm, je schopen udržet 

v t�to poloze rovnov�hu

(1) neschopen zvednout předmět a potřebuje dohled při sv�m pokusu

(0) neschopen ani pokusu / potřebuje pomoc aby neupadl

10. Rotace hlavy. Ohl�dnout se přes prav�/lev� rameno

Instrukce: Otočte hlavou doprava a ohl�dněte se přes prav� rameno. Zopakujte instrukci vlevo.

(4) rotace do obou stran, schopen ohl�dnout se přes obě ramena, adekv�tně přen�š� v�hu

(3) rotace možn� jenom do jedn� strany: na obou stran�ch neadekv�tně přen�šen� v�hy

(2) rotace do stran, udrž� rovnov�hu, neohl�dne se přes rameno

(1) potřebuje dohled při ot�čen� se

(0) potřebuje pomoc při ot�čen�, aby neupadl



11. Rotace 360 stupňů

Instrukce: Otočte se kolem sv� osy. Přest�vka. Pak otočit kolem sv� osy opačn�m směrem

(4) schopen otočit se kolem sv� osy bezpečně v limitu 4 sekund každ�m směrem

(3) schopen otočit se kolem sv� osy bezpečně jenom jedn�m směrem v limitu 4 sekund

(2) schopen otočit se kolem sv� osy bezpečně ale pomalu

(1) potřebuje asistenci druh� osoby, nebo verb�ln� n�povědu

(0) potřebuje asistenci druh� osoby při ot�čen� se kolem sv� osy

Dynamick� přen�šen� v�hy, stoj bez opory

12. Počet naměřen�ch kontaktů

Instrukce: Stř�davě pokl�dejte nohy na n�zkou židli. Pokračujte až se každ� noha dotkne židle 4 kr�t

(4) schopen st�t samostatně a bezpečně a prov�st 8 kontaktů v limitu 20 sekund

(3) schopen st�t samostatně a bezpečně a prov�st 8 kontaktů v limitu menš�m 20 sekund

(2) schopen prov�st 4 kontakty nohy se židl� bez pomůcky nebo supervize

(1) schopen prov�st m�ně než 3 kontakty, potřebuje minim�lně asistenci

(0) potřebuje asistenci aby neupadl/neschopen

13. Stoj bez opory, tandem

Instrukce: (Předveďte instrukci). Um�stěte plosky nohou jednu před druhou. Jestliže c�t�te že nemůžete 

udržet tuto pozici, pokuste se v�ce nakročit.

(4) schopen prov�st tandem samostatně a vydržet 30 sekund

(3) schopen udržet pozici tandem samostatně s větš�m nakročen�m a vydržet 30 sekund

(2) schopen udržet pozici semi-tandem a vydržet 30 sekund

(1) potřebuje pomoc při nakročen� ale vydrž� 15 sekund

(0) ztr�c� rovnov�hu při nakročen� a stoji, neschopen udržet rovnov�hu v t�to pozici

14. Stoj na jedn� noze

Instrukce: Stojte na jedn� noze bez opory tak dlouho, jak můžete.

(4) schopen udržet se na 1 noze samostatně, v�drž větš� než 10 sekund

(3) schopen udržet se na 1 noze samostatně, v�drž 5 - 10 sekund

(2) schopen udržet se na 1 noze samostatně, v�drž 3 - 5 sekund

(1) pokus o zvednut� nohy: neschopen udržet nohu po dobu 3 sekund, stoj je samostatn�

(0) neschopen prov�st �kol/potřebuje asistenci druh� osoby aby neupadl

Celkov� sk�re : 


