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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce se zabývá muzikoterapeutickými přístupy v České republice a 

ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.  

 Text se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a empirické. Teoretická část se, 

po obecném uvedení do problematiky muzikoterapie, zabývá muzikoterapeutickými 

přístupy z obou zemí v minulosti i současnosti v různých souvislostech teorie i praxe. 

Na základě uvedených poznatků přístupy v obou zemích srovnává. Empirická část 

obsahuje dvě výzkumné sondy, které byly realizovány pomocí dotazníkového šetření. 

První z nich byla uskutečněna mezi muzikoterapeuty z obou zemí. Zaměřuje se na 

nejrůznější aspekty muzikoterapeutické práce a na základě získaných informací přístupy 

muzikoterapeutů srovnává. Druhé šetření se zabývá problematikou odborné přípravy 

v muzikoterapii u nás a bylo provedeno mezi studenty dvou studijních programů, které 

probíhají v České republice. 

 Cílem práce je předloţit ucelený přehled o muzikoterapii v obou zemích a 

následně porovnat muzikoterapeutické přístupy v komplexních souvislostech. Dále je 

cílem práce reflektovat, na základě inspirace ze Spojeného království, současnou situací 

muzikoterapie v České republice a poskytnout podněty k diskusi o jejím budoucím 

směřování. 



 

 

Abstract 

 

 This thesis deals with music therapy approaches in the Czech Republic and the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

 The text consists of two main parts, theoretical and empirical. After general 

introduction to music therapy the theoretical part addresses music therapy approaches of 

these two countries in the past and present in theory and practice. On the basis of 

obtained findings, approaches in both countries are compared. The empirical part 

contains two experimental probes that were carried out using a questionnaire survey. 

The first probe was made among music therapists from both countries. It focuses on 

different aspects of music therapy practice and it compares the music therapist´s 

approaches on the basis of the information obtained. The second probe deals with 

training in music therapy in our country and it was carried out among students of two 

study programs, which take place in the Czech Republic. 

 The aim of the thesis is to present a comprehensive overview of music therapy in 

both countries and then compare music therapy approaches in complex contexts. The 

aim is also to reflect the current situation of music therapy in the Czech Republic, 

drawing inspiration from the United Kingdom, and provide suggestions to the debate 

about its future direction. 
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Úvod 

 

 Muzikoterapie u nás v současné době představuje rychle se vyvíjecí disciplínu, 

která si získává stále větší oblibu. Pro mě osobně znamená příleţitost ke spojení oborů, 

které studuji – psychologie, speciální pedagogiky a hudby. Při výběru tématu bakalářské 

práce jsem byla ovlivněna studijní cestou do Spojeného království, kde jsem měla 

moţnost navštívit muzikoterapeutické centrum Nordoff-Robbins v Londýně. Spojené 

království patří mezi země, kde je muzikoterapie legislativně vymezena, je vyučována 

na univerzitách a představuje plnohodnotnou součást komprehenzivní péče. V České 

republice má muzikoterapie poměrně dlouhou tradici a osobnosti, které v této oblasti 

působily a působí, se své práci jistě nevěnovaly o nic méně, neţ jejich britští kolegové. 

Organizace a legislativa se však u nás teprve utváří. 

 Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, která je rozdělena do čtyř kapitol. 

První kapitola stručně vymezuje muzikoterapii obecně. V dalších dvou kapitolách se 

zabývám různými aspekty muzikoterapie ve Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska (dále „Spojené království“, „Velká Británie“ nebo „UK“) a v České 

republice („ČR“); kaţdá z těchto kapitol je členěna do čtyř podkapitol. První 

podkapitola nabízí stručný přehled moderních dějin muzikoterapie
1
 v dané zemi; v další 

se zabývám jednotlivými modely muzikoterapie, které mají v zemi svůj původ; třetí 

podkapitola, nazvaná „Systém muzikoterapie“, se zaobírá legislativou, etikou, 

muzikoterapeutickými organizacemi a dalšími charakteristikami muzikoterapie v dané 

zemi a čtvrtá podkapitola se zaměřuje na odbornou přípravu v muzikoterapii. Na 

základě těchto podkladů srovnávám muzikoterapii v obou zemích ve čtvrté kapitole. 

V teoretické části práce čerpám z české i zahraniční literatury, z vlastních materiálů 

získaných v rámci studia Edukační muzikoterapie na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy a ve snaze o co nejaktuálnější informace rovněţ hojně z internetových zdrojů. 

 Empirická část obsahuje dvě dotazníková šetření mezi muzikoterapeuty a 

studenty muzikoterapie, která by měla poznatky z teoretické části ověřovat a doplňovat. 

                                                 

1
 Vývoj muzikoterapie sleduji přibliţně od 2. světové války aţ do současnosti. Právě v této době se po 

celém světě začala formovat muzikoterapie, jak ji známe dnes; zakládající osobnosti daly vzniknout dnes 

jiţ tradičním muzikoterapeutickým modelům, byly zakládány první organizace, obor se začal vyučovat na 

vysokých školách a postupně se rozvíjel v samostatnou vědní disciplínu. 
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 V závěrečné Diskusi konfrontuji zjištění z teoretické a empirické části a 

předkládám podněty k dalšímu zpracování tématu. 

 Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o muzikoterapii v obou zemích a 

porovnat muzikoterapeutické přístupy v komplexních souvislostech teorie i praxe; na 

základě inspirace ze Spojeného království reflektovat současnou situací české 

muzikoterapie a zamyslet se nad jejím budoucím vývojem. Protoţe se jedná o téma 

poměrně široké, není v moţnostech této práce podat vyčerpávající informace o dané 

oblasti. Doufám však, ţe práce nabídne podněty k diskusi o budoucím směřování 

muzikoterapie v České republice a snad bude i tou příslovečnou kapkou v moři, která 

přispěje k posílení prestiţe oboru u nás. 

 

 V této práci chápu následující pojmy ve významu, v jakém je uvádí Kantor a 

kol. (2009, s. 279): 

Muzikoterapeutická metoda: „zvláštní typ hudební zkušenosti pouţívaný pro 

diagnostiku, intervenci a evaluaci. V muzikoterapii rozeznáváme čtyři metody – 

hudební improvizaci, interpretaci, kompozici a poslech hudby. Kaţdá metoda má 

mnoţství variací.“ 

Muzikoterapeutická technika: „jednotlivá operace nebo interakce, kterou terapeut 

pouţije k dosaţení bezprostřední reakce klienta nebo ke tvarování jeho hudební 

zkušenosti.“ 

Muzikoterapeutický model: „specifikuje, jak pouţívat jednotlivé muzikoterapeutické 

metody pro určité skupiny klientů. Zahrnuje např. teoretickou orientaci, indikace, 

kontraindikace a určité procedurální kroky.“ 

 Pokud tyto pojmy uţiji v odlišném významu, respektuji terminologii autorů, 

z nichţ vycházím. 

 Pod pojmem muzikoterapeutický přístup rozumím souhrn různých aspektů 

muzikoterapie jako disciplíny i jako profese v teorii i praxi (filosofická východiska, 

modely, metody a techniky, legislativa, vzdělávání ad.) 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

Vymezení muzikoterapie 

 

 Muzikoterapie je terapeutický přístup z oblasti tzv. expresivních terapií, které 

pracují s výrazovými uměleckými prostředky (Kantor a kol., 2009). 

 Novodobá muzikoterapie se začala vyvíjet po druhé světové válce do podoby 

dnešní léčebně-, speciálně-, sociálně-pedagogické a psychoterapeutické muzikoterapie a 

dnes je jako vědecká disciplína aplikována ve více neţ čtyřiceti zemích světa, 

v rozdílném stadiu svého vývoje (Zeleiová, 2007). Můţeme se setkat s rozmanitými 

směry a orientacemi muzikoterapie v závislosti na kulturním prostředí, cílové skupině 

klientů, konkrétním muzikoterapeutickém modelu a dalších faktorech. Rozmanitých 

definic muzikoterapie je proto také nespočet. Jedna z nejčastěji uţívaných je definice 

Americké muzikoterapeutické asociace (AMTA): 

 „Muzikoterapie je pouţití hudby k terapeutickým cílům: znovuobnovení, udrţení 

a zlepšení mentálního a fyzického zdraví. Je to systematická aplikace hudby řízená 

terapeutem v terapeutickém prostředí tak, aby se dosáhlo kýţené změny v chování. 

Hudba pomáhá jedinci v rozvíjení jeho celkového potenciálu a přispívá k jeho větší 

sociální přizpůsobivosti. Muzikoterapie je plánovité a kontrolované pouţití hudby 

k terapeutickým účelům s dětmi, mládeţí a dospělými se specifickými potřebami na 

základě sociálních, emocionálních, fyzických nebo duševních omezení. Při formulaci 

léčebných a tréninkových cílů se oslovují čtyři funkční oblasti: sociální, psychologická, 

fyzická a intelektuální.“ (Decker-Voigt, Knill, Weymann, 1996 in Zeleiová, 2007, s. 

28). 

 Bruscia ve své knize Defining Music Therapy (1998, s. 20) zdůrazňuje, ţe 

formulovat jednu všeobecně přijímanou, konečnou definici muzikoterapie nelze. Jedna 

z jeho vlastních definic zní: „Muzikoterapie je systematický proces intervence, při 

kterém terapeut pomáhá klientovi zlepšovat jeho zdraví prostřednictvím hudebních 

zkušeností a vztahu, který se skrze ně vyvíjí, jakoţto dynamických sil způsobujících 

změnu.“ 

 Jedná se o transdisciplinární obor, jehoţ hranice ve vztahu k ostatním oborům 

nejsou pevně stanoveny. V systému věd stojí na hranici s hudební psychologií, 
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pedagogikou, sociologií, etnologií, hudební akustikou a hudební teorií, filosofií a 

estetikou; metodologicky souvisí se všeobecnou medicínou, psychiatrií, psychologií a 

pedagogikou (Kantor a kol., 2009; Zeleiová, 2007). 

 V souvislosti s jejím vývojem na evropském kontinentu byla muzikoterapie 

dříve často definována v uţším významu jako pomocný prostředek psychoterapie. 

V současné době je ve většině zemí patrný posun k jejímu chápání v širším pojetí, ve 

kterém integrovala zkušenosti s terapeutickými aplikacemi hudby z různých oborů 

pomáhajících profesí – speciální pedagogiky, fyzioterapie, neurologie, ošetřovatelství, 

porodnictví, paliativní péče a dalších oblastí (Kantor a kol., 2009). 

 Muzikoterapii lze chápat jako umění, jako vědu nebo jako interpersonální 

proces. Muzikoterapii můţeme dále rozlišovat jako disciplínu, která představuje ucelený 

systém poznatků skládající se z teorie, praxe a výzkumu, a jako profesi, která zahrnuje 

organizovanou skupinu lidí, kteří pouţívají stejný systém poznatků (Bruscia, 1998). 

 Za základní podmínky muzikoterapie povaţuje Bruscia (tamtéţ) proces 

systematické intervence, vztah terapeuta a klienta, podporu zdraví klienta a hudební 

zkušenost sdílenou klientem a terapeutem. 

 Bruscia (tamtéţ) dále odlišuje základní přístupy v muzikoterapii podle toho, zda 

je primárním prostředkem terapie hudba – „hudba jako terapie“ (Music as Therapy), 

nebo vztah mezi terapeutem a klientem, popř. jiný terapeutický prostředek a hudba je 

tak jednou ze součástí terapeutického procesu – „hudba v terapii“ (Music in Therapy). 

 Cílem muzikoterapie je podle Mátejové a Mašury (1992) pomáhat objektivně 

zlepšit nebo upravit celkový stav ohroţených, postiţených nebo narušených osobností 

pomocí specifických výrazových prostředků, a to bez ohledu na věk, pohlaví, povolání a 

úroveň vzdělání. 

 Můţeme rozlišovat několik forem muzikoterapie, které se vztahují k uspořádání 

terapeutické situace z hlediska počtu klientů, popř. z hlediska systému, v němţ probíhá. 

Obecně se nejčastěji vyuţívá forma individuální, skupinové a komunitní, popř. 

kolektivní či hromadné terapie. Individuální terapie je zaloţena na interakčním vztahu 

terapeut – klient (Kantor a kol., 2009). Skupinová terapie vyuţívá skupinovou 

dynamiku, kterou Kratochvíl (2005, s. 15) definuje jako „souhrn skupinového dění a 

skupinových interakcí“. Tím se liší od kolektivní či hromadné terapie, ve které terapeut 

působí na více klientů současně, avšak nevyuţívá k léčebným účelům to, co se mezi 

nimi odehrává. Komunitní forma terapie na rozdíl od skupinové terapie nepracuje 
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s uměle vytvořenými skupinami klientů, ale s přirozeně existujícími skupinami, např. 

rodina, komunita vrstevníků apod. (Kantor a kol., 2009). 

 Obsah muzikoterapie, pod kterým se rozumí systém metod a postupů, se 

uskutečňuje prostřednictvím aktivních a receptivních hudebních činností. Tzv. aktivní 

muzikoterapie se uskutečňuje pacientovou vokální nebo instrumentální, popř. obojí 

interpretací nebo improvizací; receptivní (poslechová, pasivní) muzikoterapie můţe být 

uskutečňována poslechem ţivě hrané nebo reprodukované hudby. Toto rozlišení však 

není všeobecně přijímáno a ve skutečnosti v terapii bývá více zastoupeno aktivní 

provozování hudby (Mátejová, Mašura, 1980 a 1992; Linka, 1997; Wehle in Pipeková, 

Vítková, 2001). 

 Muzikoterapeutická intervence obsahuje z procedurálního hlediska přípravu, 

realizaci a evaluaci muzikoterapeutického programu. V rámci přípravné fáze probíhá 

proces vstupní diagnostiky, zvaţují se kontraindikace, dochází k určování 

terapeutických cílů a uzavírá se terapeutický kontrakt. Po vyhotovení terapeutického 

plánu přichází fáze jeho realizace, sledování vývoje klienta během terapie a vedení 

dokumentace (Kantor a kol., 2009). 

 Realizace terapeutického plánu probíhá s předem stanovenou frekvencí, obvykle 

jednou aţ dvakrát týdně. Délka jednotlivých sezení se pohybuje v rozmezí 20 – 60 

minut u individuální muzikoterapie a 45 – 90 minut u skupinové muzikoterapie. 

Struktura sezení závisí na způsobu práce jednotlivých muzikoterapeutů, nicméně 

tradiční schéma, podle kterého postupují mnozí muzikoterapeuti, se skládá z těchto fází 

(Kantor a kol., 2009, s. 126): 

 

„Navázání kontaktu s klientem: verbální komunikace, vstupní hudební rituály, reflexe 

aktuálního stavu klientů. 

Warming-up: zahřívací a aktivizační činnosti, které připravují na náročnější techniky 

v další části setkání. 

Hlavní náplň muzikoterapeutické jednotky: nejnáročnější úsek setkání zaměřený 

primárně na vlastní terapeutickou práci. 

Relaxace: slouţí k celkovému zklidnění, usměrnění a uzemnění energie, která vznikla 

v průběhu předchozích fází. 

Závěr: reflexe a sdílení proţitých zkušeností (sharing), diskuse, závěrečné hudební 

rituály.“ 
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 Evaluace terapie pak umoţňuje zhodnotit dosaţené výsledky a efektivitu terapie. 

Výsledkem evaluace je psaná zpráva. V průběhu práce se muzikoterapeutům 

doporučuje vyuţívat supervize nebo odborných konzultací (Kantor a kol., 2009). 

 Některými aspekty muzikoterapeutického procesu v kontextu srovnání přístupů 

muzikoterapeutů ze Spojeného království a České republiky se dále zabývám 

v empirické části práce. 
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2. Muzikoterapie ve Spojeném království Velké Británie a Severního 

Irska 

 

 

 2.1 Moderní dějiny muzikoterapie 

  

 Vedle Spojených států Amerických, Švédska, Německa, Rakouska a dalších je 

Spojené království zemí, která po druhé světové válce významně přispěla k rozvoji 

euroamerické tradice muzikoterapie a modely, které zde byly zaloţeny, jsou dnes 

uznávány a uţívány po celém světě. 

 První výzkumy a spisy zakládající moderní muzikoterapii se ve Spojeném 

království začínají objevovat ve 40. letech 20. století, pravděpodobně inspirovány 

vývojem ve Spojených státech. Ve Warlinghamské nemocnici zaloţil Dr. Sydney 

Mitchell s pacienty hudební soubor (zpěv, smyčcové a bicí nástroje, klavír), jehoţ cílem 

byla spíše neţ vysoká umělecká kvalita „léčba hudbou“. Spolu se svými kolegy rovněţ 

zkoumal vliv reprodukované hudby na své pacienty. Došel k závěru, ţe váţná hudba 

navozuje pocit bezpečí, zatímco lidová hudba podporuje soulad ve skupině a napomáhá 

tak pocitu sounáleţitosti. Po Mitchellově smrti pokračovala v jeho práci manţelka Nora 

Gruhn, známá operní pěvkyně, díky níţ přestala být muzikoterapie pouze doménou 

lékařů a dostala se do oblasti zájmu profesionálních hudebníků (Darnley-Smith, Patey, 

2003). 

 Z řad hudebníků vyšla i iniciátorka moderní britské muzikoterapie, zakladatelka 

modelu Volné improvizace, violoncellistka Juliette Alvin (1897 - 1982). V roce 1958 

vytvořili hudebníci, učitelé, lékaři a terapeuti v čele s J. Alvin organizaci s názvem 

Společnost pro muzikoterapii a léčebnou hudbu (Society for Music Therapy and 

Remedial Music), jejímţ cílem bylo sdruţovat jednotlivce napříč vědními disciplínami 

se zájmem o muzikoterapii a hledat a rozvíjet moţnosti vývoje oboru. Společnost 

organizovala nejprve krátké úvodní vzdělávací kurzy, na nichţ přednášela řada 

uznávaných odborníků. V roce 1967 byl díky budoucímu řediteli Guildhallské školy 

hudby a dramatu A. Percivalovi otevřen na této škole první postgraduální vzdělávací 

program, jehoţ vedením byla pověřena J. Alvin. Muzikoterapii zde vystudoval mj. i 

představitel humanistického proudu, Leslie Bunt. V témţe roce Společnost změnila své 

jméno na Britskou společnost pro muzikoterapii (British Society for Music Therapy, 
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BSMT) z důvodu snadnější odlišitelnosti od organizací z jiných zemí, které v této době 

rovněţ vznikaly, a pod tímto jménem funguje dodnes. Sílící mezinárodní spolupráci na 

poli muzikoterapie dokládají cesty J. Alvin po Evropě, USA a Japonsku
2
 (Darnley-

Smith, Patey, 2003; Wigram et al., 2002). 

 V roce 1959 začala spolupráce amerického skladatele a klavíristy Paula 

Nordoffa (1909 – 1977) a britského speciálního pedagoga Cliva Robbinse (nar. 1925).  

C. Robbins v té době pracoval ve škole při dětském domově Sunfield ve 

Worcestershire, jejíţ vyučovací principy byly ovlivněny myšlenkami anthroposofického 

filosofa Rudolfa Steinera, který při vyučování a výchově zdůrazňoval roli hudby a 

umění vůbec. P. Nordoff byl do školy pozván tamním psychologem Herbertem 

Geuterem, který se rovněţ zajímal o vyuţívání umění v terapii. V letech 1959 – 1960 

zde Nordoff a Robbins společně pracovali s dětmi s různým postiţením a vytvořili 

základ muzikoterapeutického modelu označovaného jako Kreativní muzikoterapie 

(Darnley-Smith, Patey, 2003). 

 Představitelkou psychoanalytického směru muzikoterapie a zakladatelkou 

modelu Analytické muzikoterapie je studentka J. Alvin, Mary Priestley. Zatímco v 

Kreativní muzikoterapii Nordoffa a Robbinse hraje klíčovou roli hudba (Brusciovo 

Music as Therapy), v Analytické muzikoterapii i v modelu Volné improvizace je hudba 

jen jednou ze součástí terapeutického procesu a centrální úlohu má terapeutický vztah 

(Music in Therapy). Ve všech třech modelech je však kladen důraz na hudební 

improvizaci (Darnley-Smith, Patey, 2003). Jednotlivými modely se podrobněji zabývám 

v následující kapitole. 

 Protoţe první muzikoterapeuté ve Velké Británii pracovali převáţně v institucích 

pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami a pro dospělé psychiatrické pacienty, 

probíhal zde vývoj muzikoterapie v počátku především v těchto dvou oblastech. 

Dlouhou tradici má dále syntéza muzikoterapie s britskými školami psychoanalýzy (D. 

Winnicott, W. Bion, M. Klein) a s psychobiologickými teoriemi L. W. D. Sterna a C. 

Trevarthena (Kantor a kol., 2009). 

 Se zvyšujícím se počtem praktikujících muzikoterapeutů rostla i potřeba vytvořit 

organizaci, která by hájila jejich zájmy a pomohla tak zvyšovat kvalitu jejich práce. 

Proto v roce 1976 vznikla Asociace profesionálních muzikoterapeutů (Association of 

                                                 

2
 Do Japonska se J. Alvin vydala na konci šedesátých let, aby zde prezentovala svůj film „Muzikoterapie 

u retardovaných dětí“. 
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Professional Music Therapists, APMT), která funguje dodnes (Darnley-Smith, Patey, 

2003). 

 Za spolupráce APMT a BSMT vyšlo v roce 1987 první číslo 

muzikoterapeutického časopisu The British Journal of Music Therapy (dříve pod 

názvem Journal of British Music Therapy). Ten nahradil původní časopis menšího 

rozsahu, který do té doby vydávala BSMT a který se následně transformoval do podoby 

informačního bulletinu Music Therapy Now (BSMT [online], 2011). 

 Ve Skotsku se muzikoterapie začala pouţívat v komunitě Camphill, a to 

především hra na lyru a jiné strunné nástroje (Mátejová, Mašura, 1992). První oficiální 

post muzikoterapeuta ve Skotsku byl vytvořen v roce 1978 v nemocnici Herdmanflat 

v Haddingtonu; ve Walesu pak v roce 1985 v nemocnici St Cadoc´s (Darnley-Smith, 

Patey, 2003). 

 V roce 1983 se v Londýně konala první výzkumná konference, jejímţ tématem 

byly kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody v muzikoterapii. V roce 1988 se 

v Severním Irsku uskutečnila první konference expresivních terapií. V roce 1992 se pod 

záštitou APMT a BSMT uskutečnila Evropská muzikoterapeutická konference 

v Cambridge, které se zúčastnilo 300 muzikoterapeutů z 23 zemí z celého světa. O deset 

let později tytéţ organizace ve spolupráci se Světovou federací muzikoterapie 

uspořádaly Světovou muzikoterapeutickou konferenci, které se zúčastnilo přes 900 

delegátů (Darnley-Smith, Patey, 2003). 

 Přestoţe si muzikoterapie ve Spojeném království postupem času získávala stále 

větší oblibu, jako oficiální léčebná metoda byla ministerstvem zdravotnictví uznána aţ 

v roce 1982 a jako samostatná profese byla spolu s dalšími expresivními terapiemi 

registrována v roce 1999 (Darnley-Smith, Patey, 2003; APMT [online], 2008). 

 

 

 2.2 Muzikoterapeutické modely 

 

 Nejznámějšími a nejrozšířenějšími muzikoterapeutickými modely ve Velké 

Británii jsou Volná improvizace (J. Alvin), Analytická muzikoterapie (M. Priestley) a 

Kreativní muzikoterapie (P. Nordoff a C. Robbins). Model Volné improvizace se stal 

inspirací pro muzikoterapeuty po celém světě; další dva modely byly na Světovém 

kongresu muzikoterapie ve Washingtonu v roce 1999 oficiálně zahrnuty mezi pět 
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mezinárodně uznávaných modelů
3
 (Darnley-Smith, Patey, 2003; Wigram et al., 2002). 

Kantor a kol. (2009, s. 104) uvádí, ţe „průkopnická práce J. Alvin a P. Nordoffa 

pomohla vytvořit image britské muzikoterapie, pro kterou je typické zaměření na 

hudbu, její terapeutické vlastnosti, zvláštní důraz na hudební improvizaci a rozvoj 

hudebního a interpersonálního vztahu mezi klientem a terapeutem.“ 

 

Volná improvizace (Free Improvisation) 

 Model Volné improvizace vyvinula J. Alvin v 50. – 80. letech minulého století. 

Inspirací pro vytvoření tohoto eklektického modelu byla Freudova psychoanalýza, 

humanistické a vývojové teorie (Wigram et al., 2002). 

 Alvin povaţovala hudbu za most mezi vědomím a nevědomím. Vychází 

z psychoanalytického chápání osobnosti jako ţivota tří instancí, ega, id a superega, mezi 

nimiţ dochází ke konfliktům a v rámci kterých působí vědomé i nevědomé sloţky. 

Terapeutický proces je zaloţen na zpřístupnění nevědomých sloţek, katarzi a 

rozšiřování oblasti ega. Podle J. Alvin můţe hudba vyvolat a provázet instinkty a pocity 

(id), ovládnout je a usměrnit (ego) i esteticky zušlechtit (superego); a dovoluje vyjádřit i 

takové emoce, které klient potlačuje nebo za které se stydí (Zeleiová, 2007). 

 Hudebně model vycházel z díla skladatelů 20. století, především I. Stravinského. 

Jeho hudba porušuje klasická hudební pravidla, co se týče harmonie, melodie, rytmu i 

formy, a tím se přibliţuje hudebnímu vnímání a projevu „hudebně neškolených“ lidí. 

 Model je zaloţen na hudební improvizaci, která nevyţaduje hudební vzdělání 

klienta. Hudba je oproštěna od tradičních pravidel tonality, klienti mají naprostou 

svobodu ve svém vyjadřování, neplatí zde ţádná pravidla. Improvizace není nijak 

strukturována (někdy můţe terapeut určit téma pro improvizaci) a klient i terapeut při ní 

hrají rovnocennou roli. Její průběh řídí především klient, terapeut ji však můţe 

prostřednictvím svého hudebního projevu rovněţ ovlivňovat. Sezení mohou probíhat 

individuálně nebo ve skupině (Kantor a kol., 2009; Wigram et al., 2002). 

 Centrální úlohu v modelu Volné improvizace má vztah, který si klient vytváří 

k hudbě a k hudebnímu nástroji, na který hraje. Na základě tohoto vztahu si 

prostřednictvím společné spontánní improvizace s terapeutem vytváří vztah také 

s hudebním nástrojem terapeuta a na základě toho vztah s terapeutem samotným. 

                                                 

3
 Kromě dvou britských modelů se jedná o modely Behaviorální muzikoterapie, Benenzon muzikoterapie 

a Řízená imaginace a hudba (H. L. Bonny).  
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 Pro plné porozumění vlivu hudby v muzikoterapii je podle Alvin zapotřebí, aby 

muzikoterapeut vedle psychologických funkcí rozuměl rovněţ fyziologickým efektům 

hudby, tomu, jak hudba působí na lidské tělo. 

 Alvin poloţila základ britské muzikoterapeutické tradici, ve které má napříč 

různými modely klíčové postavení hudební improvizace. Ve své době se jednalo o 

převratný koncept, který se značně lišil od tehdejšího pojetí behaviorálně orientované 

americké muzikoterapie, která vyuţívala především předem zkomponovanou hudbu. 

Byl rovněţ inspirací pro modely, které kladou důraz na hudební kompetence 

muzikoterapeuta (Wigram et al., 2002). 

 Model Volné improvizace je orientován psychoanalyticky, nicméně přímo 

k tomuto směru se přihlásila aţ M. Priestley, pro kterou byla práce Alvin inspirací. 

  

Analytická muzikoterapie (Analytical Music Therapy) 

 Analytická muzikoterapie je psychodynamicky zaměřený improvizační model, 

který vyvinula M. Priestley. Její práce začala v 70. letech na psychiatrickém oddělení 

nemocnice Sv. Bernarda v Middlesexu s dospělými pacienty, později byl model upraven 

také pro práci s dětmi. Pacientům se zde Priestley spolu se svými kolegy P. Wrightem a 

M. Wardle (kteří jsou někdy povaţováni za spoluzakladatele modelu) věnovala 

s mimořádnou péčí a pořádala aktivity rozličného charakteru, které byly prvotní 

inspirací pro vývoj modelu. Prováděly se zde hudebně - pohybové aktivity, pořádala se 

hudební vystoupení a pacientům byla poskytována skupinová i individuální 

muzikoterapeutická sezení. Fungoval zde také pravidelný hudební klub neformálního 

charakteru zaloţený na dobrovolné participaci, jehoţ náplň vznikala spontánně na 

základě společné improvizace pacientů i terapeutů. 

 Inspirací byla pro Priestley také její vlastní psychoanalytická sezení, která 

podstupovala při muzikoterapeutickém vzdělávání na Guildhallské hudební škole. Silný 

vliv na ni měl rovněţ skladatel Alfred Nieman, který na této škole vyučoval 

improvizaci. Nieman vycházel z předpokladu, ţe existují dva rozdílné světy - vnitřní a 

vnější. Tzv. vnitřní svět je spirituální, nevědomý, často uzavřený a těţko přístupný 

z vnějšího světa, ve kterém spolu lidé běţně komunikují. Hudba a zvláště improvizace 

je pak jakýmsi mostem, který umoţňuje přímý kontakt s vnitřním světem člověka, a 

proto je v terapii tak důleţitá (Darnley-Smith, Patey, 2003). 

 Analytická muzikoterapie vychází z psychoanalytického a analytického 

konceptu S. Freuda, C. G. Junga, A. Adlera, M. Klein a A. Lowena, kromě verbálních 
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diskusí však vyuţívá také vzájemných improvizačních duetů klienta a muzikoterapeuta, 

coţ muzikoterapeutovi umoţňuje přijmout aktivnější roli při práci s klientovým 

nevědomím (Kantor a kol., 2009). Priestley (in Darnley-Smith, Patey, 2003, s. 26) svůj 

model definuje jako „uţití slov a symbolické hudební improvizace klienta i terapeuta za 

účelem prozkoumávat klientův vnitřní svět a poskytovat mu prostor pro osobní růst.“. 

Kombinace hudby a slova má pacienta dovést k hlubšímu porozumění vnitřním 

konfliktům, které mohou způsobit nemoc nebo k ní přispívat. Nejprve terapeut 

s klientem mluví o jeho obtíţích a následně ho vyzve k improvizaci, která je často 

společná, hrát můţe případně i klient sám. Téma improvizace určí klient, terapeut nebo 

společně. O improvizaci se posléze diskutuje, případně je moţné znovu si ji pustit ze 

záznamu (Darnley-Smith, Patey, 2003; Kantor a kol., 2009). Bruscia (1987 in Darnley-

Smith, Patey, 2003, s. 28) píše: „Charakteristickým rysem Analytické muzikoterapie je, 

ţe klientova improvizace je často stimulována a vedena pocity, myšlenkami, obrazy, 

fantaziemi, vzpomínkami, událostmi, situacemi atp., které klient nebo terapeut 

identifikoval jako téma hodné dalšího terapeutického zkoumání. Tyto ´pojmenované´ 

improvizace jsou programové a ´referenční´, hudba symbolizuje a odkazuje k něčemu 

vnějšímu.“. Analytická muzikoterapie začala také jako první muzikoterapeutický model 

v Británii pracovat s koncepty přenosu a protipřenosu (Darnley-Smith, Patey, 2003).  

 Sezení mohou být prováděna individuálně, ve dvojici nebo skupinově. Probíhají 

v příjemném, tichém a jednoduchém prostředí, kvůli zachování stability terapeutické 

situace by se nemělo hýbat zařízením, nábytkem ani hudebními nástroji. K dispozici by 

měl být dostatečný počet rozmanitých hudebních nástrojů, aby měl klient široký výběr 

podle tématu improvizace (Kantor a kol., 2009). 

 

Kreativní muzikoterapie / Muzikoterapie Nordoff-Robbins (Creative Music Therapy 

/ Nordoff-Robbins Music Therapy) 

 Spolupráce C. Robbinse a P. Nordoffa vyústila ve vytvoření jednoho z pěti 

mezinárodně uznávaných modelů muzikoterapie. Sami zakladatelé však nebyli nadšeni 

z toho, ţe je jejich práce označována za „školu“ či „metodu“ a své studenty nabádali 

k tomu, aby všechny techniky přizpůsobili konkrétnímu dítěti, se kterým pracují, „jinak 

by se muzikoterapie stala pouhým předpisem, dogmatem, nekreativní aktivitou“ (Aigen, 

1996 in Darnley-Smith, Patey, 2003, s. 30). Klíčovým předpokladem modelu Kreativní 

terapie je, ţe hudba je univerzální zkušenost, která je dostupná všem lidem bez ohledu 

na postiţení. V kaţdém z nás dřímá tzv. „hudební dítě“, osobitá vrozená hudební 
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citlivost, kterou lze dříve nebo později probudit. Stejně jako v modelech Alvin a 

Priestley, klienti nepotřebují mít ţádné hudební vzdělání, improvizace je zbavena všech 

hudebních konvencí (Darnley-Smith, Patey, 2003; Kantor a kol., 2009; Nordoff, 

Robbins, 2004). 

 Kreativní muzikoterapie byla původně vytvořena pro práci s dětmi s různým 

typem postiţení, postupně se její aplikace rozšířila i na dospělou populaci. Uplatňuje se 

při individuálních i skupinových sezeních. Muzikoterapie se uskutečňuje především 

prostřednictvím hudební improvizace na klavír za účasti klienta a dvou 

muzikoterapeutů. „Jeden z nich je po celou dobu setkání u klavíru
4
 a improvizuje na 

základě interakce probíhající mezi všemi zúčastněnými. Především se však snaţí 

navázat vztah s klientem prostřednictvím hudby. Hudba představuje centrální zkušenost, 

společné univerzum terapeutů a klienta. (...) Druhý muzikoterapeut, tzv. koterapeut, je 

plně k dispozici klientovi. Snaţí se jej podporovat v instrumentálních (...) i vokálních 

projevech a zajišťuje celkový komfort v rámci muzikoterapeutického sezení.“ (Kantor a 

kol., 2009, s. 220). Kreativní muzikoterapie je primárně zaměřena na rozvoj 

komunikace klienta a terapeuta v kontextu společné hudební zkušenosti, mluvené slovo 

se příliš nepouţívá (Kantor a kol., 2009). 

 

 

 2.3 Systém muzikoterapie 

 

 V roce 1999 byla muzikoterapeutům ve Spojeném království spolu 

s arteterapeuty a dramaterapeuty poskytnuta profesionální registrace. „To znamená, ţe 

muzikoterapii byl přidělen status nezávislého člena paramedicínských profesí a není 

legislativně zastřešována jinou profesí (kaţdá nezávislá profese je regulována přímo 

parlamentem).“ (Kantor a kol., 2009, s. 105). Tím se přidala k dalším pomáhajícím 

profesím ve zdravotnictví, jejichţ vykonavatelé mohou být registrováni u státního úřadu  

Health Professions Council (HPC) a následně mohou být zaměstnáni ve státem 

zřízených institucích v oblasti zdravotnictví. Muzikoterapeuté ve Spojeném království 

mohou být dále zaměstnáni ve školství, v sociální sféře, v neziskových organizacích, 

nadacích, nebo mohou provozovat soukromou praxi. 

                                                 

4
 V dnešní době často i u kytary; klient pak má k dispozici celou řadu hudebních nástrojů (dechové, 

smyčcové, bicí). 
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 Kaţdá státem uznaná profese má v rámci HPC svůj profesní výbor s vyšetřovací 

a disciplinární komisí, který určuje profesní standardy; a kaţdá profese je zastupována 

vlastní asociací. Asociace profesionálních muzikoterapeutů, zaloţená jiţ v roce 1976, se 

tak v roce 1999 stala státem oficiálně uznanou profesní organizací. K registraci u 

příslušného výboru HPC je zapotřebí splňovat jeho poţadavky ohledně vzdělání. 

Registrace by měla zaručit kompetentnost registrovaného terapeuta a chránit veřejnost 

před neprofesionálním a neetickým chováním (APMT [online], 2008; HPC [online], 

2011). 

 Jiţ před uznáním muzikoterapie jako samostatné profese však vznikaly instituce, 

které pomáhaly utvářet její status. V roce 1958 byla zaloţena Britská společnost pro 

muzikoterapii za účelem prosazovat rozvoj a vyuţití muzikoterapie u dětí i dospělých 

se specifickými potřebami v oblasti fyzické, emoční či psychické, coţ je jejím cílem i 

dnes. BSMT je organizací, která významně podpořila rozvoj muzikoterapie v jejích 

počátcích a přispěla k uznání muzikoterapie odbornou i širokou veřejností. 

 Náplní práce Společnosti je v současné době šíření a zprostředkovávání 

informací, organizování konferencí, workshopů a meetingů pro profesionály a 

veřejnost; funguje jako informační centrum v oblasti sluţeb, vzdělávání a výzkumu. Je 

v úzkém kontaktu s evropskými i světovými muzikoterapeutickými organizacemi. 

 Společně s Asociací profesionálních muzikoterapeutů vydává BSMT časopis 

British Journal of Music Therapy. Vychází dvakrát ročně, je určen muzikoterapeutům i 

profesionálům z jiných oborů a obsahuje příspěvky o muzikoterapii z celého světa 

z oblasti klinické praxe, teorie, výzkumu, ale i historie, etiky, filosofie, práva a dalších 

oblastí
5
. Dále vydává třikrát do roka newsletter Music Therapy Now, který obsahuje 

aktuální informace a novinky ze světa muzikoterapie. Záznamy z konferencí, které 

Společnost pořádá, jsou vydávány v podobě Conference Papers. BSMT podporuje také 

vydávání monografií a videomateriálů a sama se na vydavatelské činnosti podílí. BSMT 

sídlí v Londýně, součástí je rozsáhlá knihovna a obchod (Darnley-Smith, Patey, 2003; 

BSMT [online], 2011). 

 

                                                 

5
 Na webových stránkách http://www.bsmt.org/publications.htm lze najít přehled obsahu všech čísel 

časopisu od počátku jeho vzniku a informace o dalších publikacích vydaných BSMT. 

http://www.bsmt.org/publications.htm
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 Další významnou organizací se sídlem v Londýně je jiţ zmiňovaná Asociace 

profesionálních muzikoterapeutů, sdruţující kvalifikované
6
 muzikoterapeuty ve 

Spojeném království. APMT sleduje a formuje dění na poli muzikoterapie v oblasti 

výzkumu a vzdělávání, podílí se na vytváření etických norem
7
, podporuje spolupráci 

muzikoterapeutů s dalšími profesionály, sleduje celosvětové dění v oboru, vytváří 

pracovní příleţitosti, zajišťuje supervize, pořádá konference ad. V současné době je ve 

Spojeném království registrováno přes 600 muzikoterapeutů. 

 Jiţ od svého vzniku Asociace profesionálních muzikoterapeutů úzce 

spolupracuje s Britskou společností pro muzikoterapii. V roce 2000 se všichni členové 

APMT stali automaticky i členy BSMT. V současné době se připravuje spojení těchto 

dvou organizací v jedinou, která ponese název Britská Asociace pro muzikoterapii 

(British Association for Music Therapy) (APMT [online], 2008). 

 

 

 2.4 Vzdělávání 

   

 Wigram et al. (2002) popisuje tři moţné způsoby vzdělávání v muzikoterapii na 

různých úrovních, které se uplatňují v evropských zemích: 

 

1. Univerzitní studijní program muzikoterapie na bakalářské a navazující magisterské 

úrovni – tento model můţeme najít např. v Dánsku a Německu, ve Spojeném království 

není typický. 

 

2. Vzdělávání v muzikoterapii navazující na relevantní bakalářské studium – toto jedno- 

aţ dvouleté studium můţe a nemusí být ukončeno titulem magistr. Je uskutečňováno na 

univerzitách, případně na college of higher education (vysoké školy, které nemají status 

univerzity – pozn.) a konzervatořích. Podmínkou k přijetí je ukončené bakalářské 

studium v hudebním, pedagogickém či zdravotnickém oboru. Tento model najdeme ve 

Spojeném království, dále se vyskytuje v Irsku, Norsku, Švédsku, Holandsku, 

Německu, Francii, Itálii či Španělsku. 

                                                 

6
 Otázkou vzdělávání a kvalifikace se zabývám v následující kapitole. 

7
 Kaţdý člen Asociace se zavazuje plnit etické normy, které jsou dostupné online na 

http://www.apmt.org/TheAPMT/CodeofEthics/tabid/79/Default.aspx 

http://www.apmt.org/TheAPMT/CodeofEthics/tabid/79/Default.aspx
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3. Krátkodobé kurzy pro odborníky z příbuzných oborů – cílem těchto kurzů není 

vyškolit profesionální muzikoterapeuty, nýbrţ poskytnout učitelům, zdravotním 

sestrám, psychoterapeutům a dalším odborníkům vhled do teorie a praxe muzikoterapie 

a rozšířit tak jejich moţnosti v práci s klienty. Takovéto kurzy jsou pořádány 

muzikoterapeutickými organizacemi po celé Evropě včetně Spojeného království. 

 

 Terciární vzdělávání je ve Spojeném království rozděleno na pregraduální a 

postgraduální úroveň. Na pregraduální úrovni se jedná většinou o tříleté bakalářské 

studium, jehoţ absolventi získají titul bakalář (Bachelor, BA). Postgraduální úroveň 

zahrnuje magisterské (Master, MA) a doktorské studium (The European Education 

Directory [online], 1995 - 2001). K magisterskému studiu muzikoterapie se mohou 

přihlásit studenti, kteří absolvovali studium na hudební škole neuniverzitního typu 

(college) či bakalářské studium hudebního oboru, případně se mohou hlásit i absolventi 

bakalářského studia v jiném oboru neţ hudebním (speciální pedagogika, psychologie) 

za předpokladu, ţe jejich hudební dovednosti dosahují poţadované úrovně (APMT 

[online], 2008). 

 Darnley-Smith a Patey (2003) popisují, v jakých oblastech je uchazeč o studium 

muzikoterapie ve Spojeném království posuzován: 

 

1. Hudebnost 

 Podle APMT je k tomu, aby se člověk mohl stát muzikoterapeutem, zapotřebí 

hudební kvalifikace. Tento poţadavek se můţe zdát zbytečný, jistě existuje řada lidí, 

kteří nemají oficiální hudební vzdělání, a přesto mají předpoklady k vykonávání 

muzikoterapeutické profese. Přijímací komisi ovšem nejde o to, kolik zkoušek daný 

uchazeč sloţil či kolik hudebních soutěţí vyhrál. Pokud však uchazeč věnoval 

několikaleté úsilí zdokonalování se v technice hry na hudební nástroj, vypovídá to o 

jeho kladném vztahu k tomuto nástroji a potaţmo k hudbě jako takové. 

 Komise se zajímá v první řadě o to, jakým způsobem uchazeč prostřednictvím 

své hudby komunikuje, jestli dostatečně citlivě a pohotově reaguje na spoluhráče (např. 

na klavírní doprovod), zdali dokáţe expresivně vyuţívat svůj hlas. Je zapotřebí, aby se 

v hudebním vyjadřování cítil „jako doma“, aby hudba byla nedílnou součástí jeho ţivota 

a přirozeným prostředkem jeho vyjadřování. To jsou předpoklady, které můţe formální 

vzdělání předurčovat (garantovat ovšem nikoliv). 
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 Účelem studia muzikoterapie je naučit kompetentní hudebníky terapeuticky 

pouţívat své hudební dovednosti. Učí studenty improvizovat, a to nejen v hudbě, ale v 

komunikaci obecně. Učí studenty reagovat na klienta a jeho hudbu. 

 

2. Osobnostní charakteristiky 

 Klienti přicházejí s rozličnými emočními a psychologickými problémy, které 

mohou rezonovat s vlastními problémy muzikoterapeuta. Proto je zapotřebí, aby 

muzikoterapeut rozuměl sám sobě, svým konfliktům a věděl, jak s nimi pracovat. Pokud 

chce pracovat s vnitřním světem klienta, musí se nejprve zabývat svým vlastním 

vnitřním světem. Osobnost terapeuta je nedílnou součástí léčebného procesu. 

 Přijímací komise se zajímá o „vyspělost a stabilitu“ potenciálního studenta a o 

jeho motivaci k poznávání svých vlastních hranic. Z toho důvodu jsou zřídka přijímáni 

uchazeči mladší 23 let. Důleţitou součástí je sebezkušenostní část, studenti jsou povinni 

navštěvovat svoji vlastní individuální či skupinovou terapii. 

 Stejně jako je zapotřebí flexibilní, sebereflektující a expresivní hudebnost 

muzikoterapeuta, je důleţitá také jeho flexibilní, sebereflektující a expresivní osobnost 

– otevřenost ke změně a růstu jak v oblasti hudby, tak v oblasti osobní. 

 

3. Intelektuální zvídavost 

 Vedle odborných stáţí na různých pracovištích, které jsou nedílnou součástí 

studia, je pro studenty nezbytné zabývat se muzikoterapií také z objektivního a 

akademického hlediska. Potřebují se naučit, jak integrovat znalosti z oblasti 

muzikoterapie, ale také psychologie, psychoterapie, medicíny, patologie, filosofie a 

hudební vědy do klinické praxe. Jak můţe muzikoterapie klientovi pomoci, pochopí 

terapeut jedině tehdy, má-li potřebné znalosti o typu jeho postiţení. Tyto znalosti mu 

zároveň umoţňují komunikovat s ostatními profesionály v rámci multidisciplinární 

spolupráce. 

 

 Při přijímacím řízení musí uchazeči kromě výše uvedených předpokladů 

prokázat rovněţ odpovídající znalost anglického jazyka. Kladně je hodnoceno, má-li 

uchazeč nějakou zkušenost s prací s lidmi se znevýhodněním. 

 Studium muzikoterapie je ve Spojeném království zpoplatněno, přičemţ zde 

funguje systém studentských půjček, studenti mají moţnost získat různé druhy stipendií 

apod. 
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 Absolventi níţe uvedených studijních programů splňují kvalifikační poţadavky 

HPC a mohou se oficiálně zaregistrovat jako muzikoterapeuté. 

 Vzdělávání akreditované APMT se uskutečňuje na různých místech Velké 

Británie v následujících studijních programech (APMT [online], 2008): 

 

 Guildhall School of Music & Drama - Magisterský studijní program 

muzikoterapie s nejdelší tradicí ve Spojeném království se nachází na konzervatoři 

v Londýně. Zaměření dvouletého studia je ovlivněno psychodynamickými směry, důraz 

je kladen na osobnostní růst studenta. Škola nabízí také kurzy muzikoterapie v rámci 

celoţivotního vzdělávání pro profesionály z řad ostatních expresivních terapií 

(Guildhall School of Music & Drama [online], 2010). 

 

 Centrum Nordoff-Robbins - Kromě muzikoterapeutických sluţeb Centrum 

nabízí řadu vzdělávacích programů v Londýně, v Manchesteru a dalších městech Velké 

Británie. První vzdělávací program Nordoff-Robbins muzikoterapie byl zaloţen jejími 

tvůrci v roce 1974. 

 Po absolvování dvouletého prezenčního programu student získá titul MMT 

(Master of Music Therapy). 

 Dále zde běţí dva doktorské postgraduální vzdělávací programy, jeden se 

zaměřením na muzikoterapii a druhý obecněji zaměřený na hudbu, zdravotnictví a 

společenské vědy (Music, Health and Society). Jedná se o tří aţ sedmileté studium 

zaměřené na výzkum. Přihlásit se mohou absolventi magisterského studia podobně 

zaměřených oborů (muzikoterapie, hudební psychologie, učitelství hudby apod.), kteří 

po dvou letech studia získají titul MPhil (Master of Philosophy) a následně titul PhD. 

 Centrum dále pořádá desetitýdenní úvodní kurzy muzikoterapie pro zájemce 

z řad odborné i laické veřejnosti a jednodenní úvodní kurzy, kde se účastníci mohou 

stručně seznámit s prací muzikoterapeutů v Centru. V nabídce jsou rovněţ jednorázové 

kurzy a semináře v rámci dalšího vzdělávání muzikoterapeutů a dalších odborníků; jiné 

kurzy jsou zaměřeny na rodiče dětí se znevýhodněním atp. (Nordoff-Robbins [online], 

2009). 

 

 Queen Margaret University - Univerzita ve skotském Edinburghu nabízí 

dvouleté prezenční studium, jehoţ absolventi získají titul MSc (Master of Science). Je 

zaměřeno primárně na model Nordoff-Robbins, studenti ale mají moţnost studovat také 
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práci muzikoterapeutů uplatňujících jiné muzikoterapeutické modely (Queen Margaret 

University [online], 2005). 

 

 Roehampton University - V hlavním městě Velké Británie se nachází 

Univerzita Roehampton, která nabízí magisterský vzdělávací program muzikoterapie 

v prezenční i distanční formě se zaměřením na psychodynamický přístup. Cílem 

programu je vést studenty ke zdokonalování sebe sama a svých schopností 

prostřednictvím hudby, která je chápána jako prostředek sebevyjadřování. Vedle 

osobního rozvoje je kladen důraz na rozvoj teoretických i praktických dovedností 

hudebních i klinických pod odbornou supervizí a rovněţ na výzkumnou činnost 

studentů. Kromě magisterského studia Univerzita nabízí také řadu krátkodobých kurzů a 

workshopů pro zájemce z řad příbuzných profesí (Roehampton University [online], 

2011). 

 

 University of the West of England - Universita v Bristolu nabízí tříleté 

magisterské studium, jehoţ distanční forma frekventantům umoţňuje studovat při 

zaměstnání. Zakladatelem a odborným garantem studijního programu je prof. L. Bunt 

(UWE [online], 2011). 

 

 Anglia Ruskin University - Dvouletý magisterský program v Cambridge nabízí 

studium v prezenční formě napříč muzikoterapeutickými modely. Studium zahrnuje 

následující oblasti: skupinová improvizace, zdokonalování ve hře na hlavní hudební 

nástroj i na další nástroje (klavír, zpěv), teorie muzikoterapie, studium klinických 

disciplín, stáţe na klinických pracovištích, účast v supervizních skupinách ad. (Anglia 

Ruskin University [online], 2011).  
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3. Muzikoterapie v České republice 

 

 

 3.1 Moderní dějiny muzikoterapie 

 

 Podle Šimanovského (1998) roste obecné povědomí a úroveň muzikoterapie ve 

světě i u nás zároveň s tím, jak se rozšiřují její moţnosti a oblasti vyuţití v praxi. 

V průběhu 20. století byla sice muzikoterapie v České republice vyuţívána v řadě 

zařízení, ovšem tyto snahy většinou zůstávaly na neoficiální úrovni. V době 

komunistickému reţimu bylo získávání informací o aktuálním dění na poli 

muzikoterapie ve světě omezené. Teoretická i praktická základna muzikoterapie 

v České republice byla tedy formována částečně vlivy ze zahraničí, ale zároveň u nás 

vznikalo a stále vzniká mnoho specifických přístupů, které muzikoterapeuté postupně 

propracovávali na základě svých zkušeností s klienty. 

 První vědecká zpráva autorů F. Englsmanna a B. Študlara o muzikoterapii u nás 

pochází z 60. let 20. století (Poledňák in Kantor a kol., 2009). V Praze se muzikoterapie 

začala pouţívat v psychiatrické léčebně v Bohnicích, na Foniatrické klinice Miloslava 

Seemana, na foniatrickém oddělení Logopedického ústavu pod vedením speciálního 

pedagoga Františka Kábeleho a na Základní škole pro neslyšící v Praze - Radlicích 

(Mátejová, Mašura, 1980; Šimanovský, 1998). 

 Na přelomu 60. a 70. let absolvovala Jitka Vodňanská
8
 muzikoterapeutický 

výcvik u německého malíře, hudebníka a muzikoterapeuta Christopha Schwabeho a 

muzikoterapii se soustavně věnovala v Protialkoholické léčebně v Praze u Apolináře a 

později ve Středisku péče o mládeţ a rodinu (Mátejová, Mašura, 1992). V roce 1975 

spolu s  Vojtěchem Zappnerem zaloţila v Praze Pracovní skupinu pro muzikoterapii při 

psychoterapeutické sekci Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti. Skupina 

sestávala z několika desítek členů z řad psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů, 

hudebních pedagogů, hudebníků, hudebních vědců a zdravotních sester (Linka, 1997). 

Postupem času skupina zanikla, v současnosti v jejím odkazu funguje Sekce systemické 

                                                 

8
 J. Schánilcová-Vodňanská patří mezi nestory české muzikoterapie.  Působí v oblasti psychoterapie a 

rodinné terapie, muzikoterapie a supervize; zabývá se lektorováním výcvikových skupin (SUR, kurz 

neverbálních technik, práce s tělem ad.), zajímá se o meditaci vipassaná (http://www.vodnanska.eu/). 

 

http://www.vodnanska.eu/
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muzikoterapie. V letech 1981 – 1986 vedla s Kamilem Kalinou a Jaroslavem Skálou 

muzikoterapeutickou výcvikovou komunitu akreditovanou pod psychoterapeutickým 

směrem SUR. Zásluhou J. Vodňanské a dalších psychoterapeutů byl vývoj české 

muzikoterapie dlouhou dobu ovlivněn psychodynamickými modely muzikoterapie 

(Kantor a kol., 2009). 

 Nezávisle se u nás vyvíjela anthroposoficky orientovaná muzikoterapie, kterou 

zde představil Josef Krček (nar. 1946). Řadu let vedl v Praze muzikoterapeutickou sekci 

České hudební společnosti, která v roce 2007 ukončila své působení (Kantor a kol., 

2009). Tato sekce se kromě praktického výcviku soustředila i na teoretické otázky 

muzikoterapeutické metodiky a ve spolupráci se Sdruţením pro ucelenou rehabilitaci 

postiţených při Klinice rehabilitačního lékařství Karlovy univerzity pořádala přednášky 

tuzemských i zahraničních odborníků (Linka, 1997). 

 Muzikoterapií se rovněţ zabýval český psychiatr Ferdinand Knobloch (nar. 

1916). Jeho pojetí hudby bylo inspirováno interpersonálním circumplexem psychologa 

a spisovatele T. Learyho a teoriemi A. Freud, M. Klein a J. L. Morena, s nimiţ se dostal 

do kontaktu po svém přesídlení do Kanady v roce 1970 (Linka, 1997). 

 Linka (tamtéţ) staví proti Knoblochově racionalisticko-scientistickému přístupu 

pojetí amerického psychiatra českého původu Stanislava Grofa (nar. 1931), který 

v souvislosti s muzikoterapií kalkuluje také s iracionálními stránkami lidské osobnosti. 

Grofa zajímá hudba jako účinný nástroj měnící vědomí. Vznáší poţadavek vzdát se 

jakékoliv klasifikace při poslechu hudby - nepřemýšlet, kdo je autorem hudby, ze které 

kulturní oblasti pochází, nezkoumat její podobnost s jiným dílem, nesoudit technickou 

kvalitu nahrávky apod. Při muzikoterapii doporučuje vyhnout se skladbám navozujícím 

u klientů příliš konkrétní a jednoznačné asociace
9
. 

 Psychiatrií, psychoterapií a muzikoterapií v rámci geriatrické péče se u nás 

zabýval Miloš Vojtěchovský (nar. 1925) (Linka, 1997). Kantor a kol. (2009) uvádí další 

osobnosti, které se zaslouţily o vývoj muzikoterapie u nás, a to v rozmanitých směrech. 

Patří mezi ně mimo jiné Vladimír Mikula, Jana Procházková, Jitka Pejřimovská, Irena 

Strossová, Hana Vyhnálková nebo Vlastimil Marek. Po roce 1989 se můţeme setkat se 

jmény Zdeněk Šimanovský, Jan Braunstein, Marina Stejskalová, Jana Weber, Marie 

                                                 

9
 Např. svatební pochody z Wagnerova Lohengrina nebo Mendelssohnova Snu noci svatojánské okamţitě 

evokují atmosféru svatebního obřadu, Bizetova Carmen představu arény, toreadora a býčích zápasů apod. 
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Břicháčková, Katarína Grochalová, Markéta Gerlichová Jiří Kantor, Matěj Lipský, 

Tomáš Procházka, Zdeněk Vilímek ad. 

 V rámci této bakalářské práce není moţné vzpomenout všechny osobnosti, které 

přispěly k vývoji muzikoterapie u nás. Výběr uvedených jmen je inspirován pouţitou 

literaturou a mojí vlastní zkušeností s některými muzikoterapeuty. 

 V roce 2004 se v Českých Budějovicích konala muzikoterapeutická konference 

„Hudba léčitelka“. V roce 2007 uspořádala Česká asociace muzikoterapie a 

dramaterapie konferenci v Praze s názvem „Setkávání muzikoterapie a dramaterapie“, 

kde se návštěvníci měli moţnost zúčastnit mimo jiné semináře amerického 

muzikoterapeuta Josepha J. Morena
10

. O rok později se pod záštitou České 

muzikoterapeutické asociace a katedry speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě 

v Praze uskutečnila mezinárodní konference Music Therapy – Experience with Music, 

jíţ se mj. zúčastnil C. Robbins z Velké Británie (Kantor a kol., 2009). V roce 2010 se u 

nás konala mezinárodní konference expresivních terapií Space for Art Therapies, kterou 

připravila Česká muzikoterapeutická asociace ve spolupráci s dalšími asociacemi 

expresivních terapií. 

 

 

 3.2 Muzikoterapeutické modely 

 

 Vzhledem k tomu, ţe v České republice zatím muzikoterapie legislativně 

nefunguje jako samostatná profese, nejsou ani původní modely českých 

muzikoterapeutů oficiálně uznány a všeobecně uţívány. Většina muzikoterapeutů se ve 

své praxi nechává inspirovat více vlivy, ať uţ českými či zahraničními. Výjimečně jsou 

u nás uplatňovány přímo konkrétní modely původem ze zahraničí, např. K. Grochalová 

studovala hudební terapii ve Švédsku a v současné době pracuje podle FMT-metody
11

 v 

Brně. 

                                                 

10
 J. J. Moreno je synovec Jacoba Morena, tvůrce psychodramatu. Psychodrama je terapeutická metoda, 

„s jejíţ pomocí mohou jedinci zkoumat psychologické dimenze svých problémů nikoli při rozhovoru o 

svých problémech, ale spíše prostřednictvím přehrávání konfliktních situací.“ (Moreno, 2005; Blatner in 

Moreno, 2005). V ČR zařazovala obdobu psychodramatu do psychoterapie I. Strossová (Linka, 1997). 

11
 „FMT-metoda je švédský muzikoterapeutický model, který vytvořil Lasse Hjelm. V překladu znamená 

hudební terapii zaměřenou na funkce lidského těla.“ (Kantor a kol., 2009, s. 280). 
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 Řada muzikoterapeutů vypracovala vlastní originální metodiku
12

, kterou 

uplatňují. V této kapitole se pokusím tyto původní české metody i další směry, kterými 

je práce českých muzikoterapeutů ovlivněna, stručně popsat. 

 

Celostní přístup v muzikoterapii 

  Celostní přístup v muzikoterapii nepředstavuje konkrétní muzikoterapeutický 

model, ale je inspirací pro řadu muzikoterapeutů v rovině filosofických východisek i 

v samotném praktickém způsobu terapeutické práce. Toto interdisciplinární pojetí 

vnímá člověka (klienta) jako bio – psycho – sociálně - spirituální jednotu, přičemţ 

spojuje poznatky z různých oblastí. Východisky celostního přístupu jsou systemické 

myšlení, teorie radikálního konstruktivismu a neexpertní přístup. Systemický přístup 

pracuje s narativní zkušeností. Nehledá „objektivní“ pravdu, realitu chápe jako sociální 

konstrukci, kterou si vytváříme na základě našich dřívějších záţitků. Radikální 

konstruktivismus představuje alternativu vědeckého pozitivismu. Jeho základním 

předpokladem je, ţe naše pojetí světa se vytváří skrze naši zkušenost a její sdílení 

prostřednictvím jazyka. Svět klienta je tedy vţdy jeho vlastním subjektivním světem a 

nelze s ním zacházet jako s objektivní skutečností. Neexpertní postoj klade v terapii 

důraz na otevřený a partnerský vztah mezi klientem a terapeutem. Expertem na svůj 

ţivot je klient sám, terapeut mu předává něco ze své zkušenosti prostřednictvím 

dialogu, spolupráce, bezpečného prostředí a podpory a vkládá tak moc do jeho rukou. 

Vztah jako podstata terapie je na jedné straně vymezen kontraktem, na straně druhé 

etikou (Procházka in Kantor, 2009). 

 V kontextu celostního přístupu chápe muzikoterapii speciální pedagog, terapeut 

a hudebník Tomáš Procházka. Model, který vytvořil, je vyuţíván především v rámci 

individuálních i skupinových muzikoterapeutických sezení v oblasti institucializované 

péče. Sezení, v jejichţ rámci se uplatňují aktivní i receptivní techniky, jsou 

strukturována na základě tzv. proţitkové vlny, která klienta vede od abreakce k relaxaci. 

Kromě muzikoterapeutických prostředků jsou pouţívány dotekové a pohybové aktivity 

a tanec, bazální stimulace, působení vizuálních podnětů, verbální techniky, prvky 

arteterapie, reflexní terapie, hydroterapie ad. V celostním přístupu není kladen důraz na 

metodu, je spíše pátráním po kontextu a snahou o respekt k potřebám člověka v roli 

                                                 

12
 Čeští muzikoterapeuté ve většině případů nenazývají svůj přístup „modelem“, nýbrţ hovoří o 

„metodě“. 
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klienta (Procházka in Kantor a kol., 2009; Procházka in Lipský, 2010b; Procházka, 

2010). 

 

 S pojmem celostní muzikoterapie se můţeme setkat i v poněkud odlišném 

kontextu specifické muzikoterapeutické metody speciálního pedagoga, 

muzikoterapeuta, učitele a umělce Lubomíra Holzera. Svoji metodu řadí do proudu 

holistické, duchovně-energetické, nadsmyslově-metafyzické muzikoterapie. Tato 

metoda rozšiřuje pole svého působení kromě oblasti smyslového vnímání na vnímání 

mimosmyslové a nadsmyslové. Pracuje s lidským i univerzálním energetickým polem; 

zásadní důleţitost přikládá okamţité volné hudební tvorbě muzikoterapeuta, při které 

klient zaujímá pasivní roli recipienta. Teprve po této receptivní terapii je klient 

„připraven“ vstoupit do dalšího muzikoterapeutického procesu v rozličných aktivních 

formách. Metoda nachází své zdroje v odkazech pravěkých, starověkých i přírodních 

národů a tradičních kultur, vyuţívá výhradně akustické etnické, lidové a staré nástroje 

s přirozeným laděním, dále perkusivní nástroje a rovněţ hlas, nepouţívá ovšem 

konkrétní texty, pouze jakousi „prařeč“, kterou si muzikoterapeut sám vytváří (Holzer 

[online], 2010). 

 

 Celostním přístupem (tak, jak ho popisuje Procházka in Kantor a kol., 2009) je 

ovlivněn také koncept anthroposofické muzikoterapie, který má úzký vztah 

s medicínou a naukou o člověku (Kantor a kol., 2009). Je zaloţen na anthroposofickém 

učení Rudolfa Steinera. Anthroposofie je podle Krčka (2008) duchovní věda, která 

nestaví na vnější smyslové zkušenosti, nýbrţ na zkušenosti vnitřní duchovní. Snaţí se 

uvést do souladu vědu, náboţenství a umění. 

 Anthroposofická muzikoterapie vnímá paralely mezi hudbou, světem rostlin a 

zvířat, člověkem a přírodou jako celek. Zabývá se vztahy mezi uměleckými prostředky 

a specifickými činnostmi orgánů v těle (Kantor a kol., 2009). „Naslouchání společně 

s důrazem na hudební proţitek je v této muzikoterapeutické škole jedním z opěrných 

bodů. Kromě vokálního a pohybového projevu se metodika zaměřuje na práci 

s jednoduše ovladatelnými hudebními nástroji - kantelou, citerou, lyrou atd.“ 

(Břicháčková, 2005, s. 83). Anthroposofická muzikoterapie se uplatňuje u dětí i 

dospělých s nejrůznějšími obtíţemi, na anthroposofickém modelu jsou mj. postaveny 

základní principy Waldorfského školství. 
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 Principy anthroposofie byly aplikovány řadou muzikoterapeutů v rámci 

muzikoterapie po celém světě, v Čechách je propagátorem anthroposofické 

muzikoterapie Josef Krček (Kantor a kol., 2009). 

 

 Absolventkou školy J. Krčka je speciální pedagoţka, fyzioterapeutka a 

muzikoterapeutka Markéta Gerlichová, autorka metody „Ikapus“. Tuto ucelenou 

metodiku uţívá v praxi, teoreticky zatím popsána nebyla. „Jde vlastně o zdůraznění 

několika základních bodů (fenoménů), které jsou společné při práci jak s lidmi tzv. 

zdravými, tak s lidmi lehce i těţce postiţenými. Aplikovatelnost metody je moţná u 

jakéhokoliv věku, i s různým terapeutickým cílem.“ (Gerlichová [online], 2011). 

Písmena ve slově „Ikapus“ znamenají následující: 

 

I jako Invence (nápad, myšlenka) - V muzikoterapii je vyzdvihována originální 

invence před pouhou interpretací. Je přínosné, pokud můţe klient bezpečně projevit 

sebe sama. 

K jako Kreativita (hravá tvořivost) - Tvořivost jako zdroj energie, který pomáhá 

nastartovat sebeuzdravující procesy v člověku. 

A jako Aktivita (činorodost) - Vyjít z pasivity znamená stát se místo objektem děje 

jeho činitelem a přispívá k řešení problémů. 

P jako Pohyb (projev) - Práce s tělem, zaloţená na tělesné aktivitě, na uvědomění si 

svého těla a jeho přirozeného pohybu. 

U jako Uvolnění (relaxace) – Relaxace pomáhá zbavit se tělesné i psychické tenze a 

vede k úsporám energie. 

S jako Sebeuvědomění – Je důleţité uvědomit si sám sebe, své tělo i to, jak vnímám 

svět, své pocity, přání, ambice, limity i reálné moţnosti (Gerlichová [online], 2011). 

 

 Zakladatelkami větve muzikoterapie pro dětský věk a rodinné muzikoterapie 

jsou Jana Procházková a Jitka Pejřimovská
13

. J. Pejřimovská je autorkou 

muzikoterapeutické metody „Geneapé“, „která vnímá jedince jako bio - psycho – socio 

- spirituální bytost a hudbu hodnotí jako symbolickou reprezentaci intra a 

interpersonálních procesů.“ (Pejřimovská in Lipský [online], 2010a). Pejřimovská chápe 

hudbu jako medium, které nese informaci o vztahování se klienta k sobě samému, 

                                                 

13
 Více o muzikoterapii z pohledu J. Pejřimovské na http://muzikoterapie.org/  

http://muzikoterapie.org/
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k druhým, ke světu. Kromě způsobu, jakým se klient v terapii projevuje, jsou tedy 

důleţité téţ samotné hudební kreace, které vytváří. Muzikoterapii pak chápe jako 

svébytnou a specifickou terapeutickou metodu, v rámci níţ muzikoterapeut pracuje 

s tzv. autentickým projevem a hudebními posuny, obsahovými zvraty hudebních témat 

(Pejřimovská in Lipský [online], 2010a). 

 

 Muzikoterapii a systemické konstelace propojil vystudovaný psycholog a 

dramaturg Zdeněk Šimanovský v tzv. systemickou muzikoterapii. Vznikla tak 

specifická metoda hudebních konstelací (hukon), při které jsou v rámci rodinných 

konstelací uţívány prvky muzikoterapie, např. společný zpěv (Šimanovský in Koukl 

[online], 2010). 

 

 

 3.3 Systém muzikoterapie 

  

 Muzikoterapie se v České republice uplatňuje jako součást pomáhajících profesí, 

nejčastěji ve zdravotnických, školských a sociálních zařízeních. Jako samostatný obor 

se však teprve rekrutuje (Kantor a kol., 2009). 

 V současné době u nás působí několik organizací, které se podílejí na diskusi o 

budoucí podobě legislativních norem, etického kodexu a profesních standardů, které 

jsou klíčové pro utváření statusu muzikoterapie u nás. Tato diskuse probíhá ve 

spolupráci s Evropskou muzikoterapeutickou konfederací (EMTC)
14

. 

 V roce 2008 vznikla Česká muzikoterapeutická asociace (CZMTA)
15

, která 

plní funkci zastřešující asociace pro muzikoterapeuty v České republice (Kantor a kol., 

2009). „CZMTA by měla být jedním ze subjektů, který by zaštiťoval vzdělávání, 

kompetence a etiku muzikoterapeutické profese. Měla by být platformou pro setkávání 

muzikoterapeutických dimenzí. Měla by představovat i místo, kde by byla hájena 

muzikoterapie jako obor.“ (Pejřimovská in Lipský [online], 2010a). CZMTA předsedá 

M. Lipský, místopředsedové jsou J. Pejřimovská a J. Kantor (Muzikoterapie [online], 

2007 – 2011). 

                                                 

14
 Delegátem pro EMTC za Českou republiku je Markéta Gerlichová. 

15
 V budoucnu by měly fungovat stránky www.musictherapy.cz a www.muzikoterapie.info  

http://www.musictherapy.cz/
http://www.muzikoterapie.info/
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 Na činnost zaniklé Pracovní skupiny pro muzikoterapii navázala v roce 2003 

Sekce systemické muzikoterapie při České psychoterapeutické společnosti při 

Lékařské společnosti J. E. Purkyně (SSMT při ČPS při LSJEP), kterou zaloţil a vede Z. 

Šimanovský. Sekce pořádá pravidelná čtvrtletní setkání v Lékařském domě v Praze. 

 V Praze působí Česká asociace muzikoterapie a dramaterapie (ČAMAD), 

která pořádá výcviky, přednášky a kurzy. Předsedkyní je J. Fajfrová. V rámci Asociace 

vznikají pracovní skupiny, jejichţ náplní je utváření standardů terapeutické a 

osobnostně rozvojové práce se současným utvářením etického prostoru (ČAMAD 

[online], 2011). 

 V Olomouci sídlí Moravská asociace uměleckých terapií (MAUT), jejímţ 

cílem je sdruţování zájemců o umělecké formy terapie (arteterapie, muzikoterapie, 

dramaterapie, tanečně – pohybová terapie). Asociace pořádá kurzy, přednášky, 

konference a tvůrčí dílny pro laickou i odbornou veřejnost. Předsedkyní je M. 

Beníčková (roz. Břicháčková), muzikoterapii v rámci MAUT zastupuje M. Sáričková 

(MAUT [online], 2010). 

 

 

 3.4 Vzdělávání 

  

 Vzdělávání v muzikoterapii se v České republice uskutečňuje v kurzech 

celoţivotního vzdělávání
16

 v rámci univerzitního studia; dále je moţné muzikoterapii 

studovat na soukromých univerzitách a v neposlední řadě pomocí jednotlivých výcviků, 

kurzů, workshopů a seminářů různé časové dotace, které jsou pořádány různými 

organizacemi, nebo přímo jednotlivými muzikoterapeuty. 

 

 Edukační muzikoterapie – Univerzita Karlova v Praze
17

 - Katedra speciální 

pedagogiky na Pedagogické fakultě UK nabízí od roku 2007 v rámci celoţivotního 

vzdělávání specializační kurz Edukační muzikoterapie
18

 pod vedením M. Lipského. 

                                                 

16
 Celoţivotní vzdělávání upravuje § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

17
 Více informací na www.muzikoterapie.eu 

18
 Edukační muzikoterapie je cíleně řízený proces interakce a intervence, který vyuţívá zvuku a hudby 

v rámci terapeutického vztahu a vede k obnovení, zachování, rozvoji a udrţení mentálního, fyzického a 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\��ul�na\Dokumenty\PS-SPPG\Bakal��ka\www.muzikoterapie.eu
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Jedná se o čtyřsemestrální studium s celkovou dotací 320 hodin, z toho 20 hodin je 

určeno pro konzultace a rozšiřující semináře, 190 hodin pro teorii a 110 hodin pro 

praktické semináře. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy 

ČR
19

 (MŠMT), odborným garantem je, kromě katedry speciální pedagogiky, také Sekce 

systemické muzikoterapie při ČPS při LSJEP. Supervizorem kurzu je J. Vodňanská. 

Kurz je určen pro zájemce z řad psychologů a speciálních pedagogů. Absolvent kurzu 

se stává specialistou kvalifikovaným pro práci na základní úrovni muzikoterapeutické 

praxe a obdrţí certifikát jakoţto dodatek k vysokoškolskému diplomu. 

 Studium se uskutečňuje v rámci víkendových setkání, kaţdé setkání je vedeno 

jiným lektorem, coţ studentům umoţňuje poznat práci odborníků uplatňujících různé 

muzikoterapeutické modely a metody a získat tak ucelený přehled o moţnostech svého 

pozdějšího uplatnění. 

 Přijímací řízení ke studiu probíhá formou pohovoru před komisí, která zjišťuje 

uchazečovy profesní a osobní kompetence. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné 

práce a sloţením teoretické i praktické zkoušky (Katedra speciální pedagogiky PedF 

UK [online], 2011) 

 

 Muzikoterapie v edukační praxi – Technická univerzita v Liberci - Od roku 

2008 je na katedře sociálních studií a speciální pedagogiky fakulty přírodovědně – 

humanitní a pedagogické v rámci celoţivotního vzdělávání realizován studijní program 

k prohloubení odborné kvalifikace s názvem Muzikoterapie v edukační praxi. Studium 

je akreditováno MŠMT a garantováno Sekcí systemické muzikoterapie při ČPS při 

LSJEP; odborným garantem kurzu je J. Procházková a J. Pejřimovská. Čtyřsemestrální 

víkendové studium s časovou dotací celkem 320 hodin se uskutečňuje pomocí 

přednášek, sebezkušenostních skupin a seminářů, samostudia a supervizních sezení. Je 

určeno především speciálním pedagogům, kteří by rádi vyuţívali muzikoterapii v praxi 

(TUL [online], 2008a). 

 Kromě výše uvedeného katedra nabízí akreditovaný vzdělávací program Úvod 

do edukační muzikoterapie a terapie zvukem o celkovém počtu 20 hodin, který je určen 

                                                                                                                                               

emocionálního zdraví člověka. Je součástí komprehenzivní rehabilitační péče v pedagogické a speciálně 

pedagogické oblasti. 

19
 Akreditace je udělována podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a podle vyhlášky 

č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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speciálním pedagogům, psychologům či jiným odborníkům z řad pomáhajících profesí. 

Studium se uskutečňuje formou přednášek, dílen a záţitkového semináře, kde jsou 

frekventanti seznámeni se základními technikami, metodami a postupy v rámci 

edukační muzikoterapie a terapie zvukem. Po splnění studijních povinností (písemná 

reflexe, vykonání závěrečné zkoušky) je vydáno osvědčení o absolvování studia 

k prohloubení odborné kvalifikace (TUL [online], 2008b). 

 

 Celostní muzikoterapie – Univerzita Palackého Olomouc - V rámci 

celoţivotního vzdělávání probíhá v Olomouci třísemestrální kurz určený pro 

vychovatele, psychology pedagogicko-psychologických poraden, odborníky ze 

speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pro pedagogy základních, 

mateřských a speciálních škol i další zájemce. Absolventi kurzu se stávají 

kvalifikovanými muzikoterapeuty pro práci především s dětmi se specifickými 

vývojovými poruchami učení a s jedinci s mentálním postiţením, uplatnění naleznou 

zároveň jako specialisté na práci v terapeutických komunitách a odborníci pro oblast 

relaxace, psychohygieny a rozvoje tvůrčích schopností. Základními tématy studia je 

teorie, muzikoterapeutické metody a techniky, rozvoj hudebnosti (intonace, rytmus, 

improvizace), zpěvové techniky (alikvotní a hrdelní zpěv), technika hry na hudební 

nástroje s přirozeným laděním, základy hudební psychologie a psychologie hudebního 

vnímání, nonverbální komunikace a energetický systém člověka, vše v kontextu 

konceptu celostní muzikoterapie podle L. Holzera, který je zároveň garantem a lektorem 

kurzu. 

 Výuka se uskutečňuje prostřednictvím víkendových setkání, pro posílení 

záţitkového charakteru kurzu je jeho součástí také týdenní soustředění po 2. semestru 

studia. Kurz je uzavřen společným koncertem všech účastníků. Úspěšní absolventi 

obdrţí osvědčení Univerzity Palackého v Olomouci. Kurz je akreditován MŠMT. 

 Na kurz Celostní muzikoterapie I. navazuje podobně koncipovaný kurz Celostní 

muzikoterapie II., který prohlubuje znalosti a dovednosti studentů (UPOL [online], 

2011).  

 

 Třísemestrální studium muzikoterapie o celkovém počtu 165 hodin v rámci 

celoţivotního vzdělávání nabízí i Pedagogická fakulta Západočeské univerzity 

v Plzni. Cílem studia je poskytnout posluchačům základní znalosti a dovednosti 

nezbytné pro pouţívání muzikoterapie především ve školství a v sociální péči. Studium 



35 

sestává z přednášek, cvičení, výcviků a samostatného studia. Po obhajobě závěrečné 

práce získá student osvědčení o absolvování programu (ZČU [online], 2010). 

  

 Kromě výše uvedených studijních programů je moţné studovat muzikoterapii na 

soukromých institucích. Jednou z nich je Akademie Alternativa v Olomouci, která 

nabízí tříleté akreditované studium muzikoterapie prohlubující odbornou kvalifikaci 

speciálních pedagogů a psychologů, ale je otevřeno i studentům bez předchozího 

vysokoškolského vzdělání či absolventům jiných vysokoškolských oborů. Ve výuce, 

která čítá celkem 480 hodin, je kromě teorie kladen důraz na proţitek, sebezkušenostní 

techniky a praktické dovednosti. Přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru, při 

kterém je sledována zejména motivace ke studiu a osobnostní profil uchazeče. 

Absolvent získá Diplom Akademie Alternativa (Akademie Alternativa [online], 2011). 

 Od roku 1997 v Praze působí Akademie sociálního umění Tabor. 

Muzikoterapie zde představuje jeden z okruhů, který je součástí pětiletého denního či 

dálkového studia, jehoţ koncept vychází z anthroposofického vnímání světa. Výuka je 

zaloţena na procesu vlastního poznávání, důraz je kladen v první řadě na interaktivitu, 

vlastní proţitek, sebepoznání studentů a osobní růst v tělesné, duševní i duchovní 

rovině. Na jeden rok studenti vyjíţdějí do zahraničí. Akademie získala zahraniční 

akreditaci od Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v 

Goetheanu ve švýcarském Dornachu a od Konference pro léčebnou pedagogiku a 

sociální terapii tamtéţ. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru (Akademie Tabor 

[online], 2009). 

 

 Ráda bych zmínila také dnes jiţ nefungující školu Musica Humana, která byla 

zaloţena v roce 1999 J. Krčkem a která se specializovala na studium anthroposoficky 

orientované muzikoterapie. 

 Jednotlivé kurzy menšího rozsahu a různého zaměření pořádá řada 

muzikoterapeutů (Z. Šimanovský, M. Gerlichová, M. Lipský, T. Procházka ad.). 

 Všechny výše uvedené kurzy muzikoterapie jsou zpoplatněny, konkrétní částky 

lze dohledat na příslušných webových stránkách. 
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4. Srovnání muzikoterapeutických přístupů v České republice a 

ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 

 

 Po druhé světové válce se ve Spojeném království i v České republice začíná 

utvářet muzikoterapie do podoby, jak ji známe dnes. Jednotlivé směry a modely 

muzikoterapie se začaly formovat na základě jejího praktického vyuţití. V obou zemích 

byla muzikoterapie ve svých počátcích ovlivněna psychodynamickými směry. Se 

zvyšujícím se počtem profesionálů, kteří ji začali vyuţívat ve své praxi, byly zakládány 

první organizace. V dnešní době se však muzikoterapie v obou zemích nachází v různé 

fázi svého vývoje, především v oblasti legislativy a organizační struktury. To, ţe vývoj 

(nejen) v oblasti muzikoterapie postupoval ve Spojeném království rychleji, je podle 

mého názoru především důsledek totalitního politického reţimu a izolace naší republiky 

od západního světa v té době. 

 Modely, které vznikly ve Spojeném království během 2. poloviny 20. století, 

jsou oficiálně uznávány a hojně aplikovány dodnes a některé z nich jsou vyučovány na 

vysokých školách. V České republice je uţívána celá řada modelů a přístupů. Podle 

Procházky (in Kantor a kol., 2009, s. 74) je „pro budoucí vývoj muzikoterapie nezbytná 

postupná integrace jednotlivých teorií a zkušeností a vytvoření koherentní metodologie 

oboru.“. 

 Od dob J. Alvin se muzikoterapie ve Spojeném království stala především 

doménou profesionálních hudebníků a toto nastavení přetrvává dodnes. Většina 

uchazečů o postgraduální studium muzikoterapie přichází z hudebních škol a následně i 

v samotných muzikoterapeutických studijních programech je na rozvoj hudebních 

znalostí a dovedností kladen značný důraz. Úkolem muzikoterapeutického vzdělávání 

v UK je naučit hudebníky vyuţívat svoji hudbu k terapeutickým účelům. Oproti tomu 

vzdělávací programy v České republice jsou určeny primárně pro odborníky 

pomáhajících profesí s osobním vztahem k hudbě, oficiální hudební vzdělání 

vyţadováno není. Nakolik je hudební kvalifikace či dokonalé ovládnutí techniky hry na 

hudební nástroj (popř. nástroje), pouţívaný při muzikoterapii, důleţité pro praxi, 

existují různé názory. Pravdou je, ţe i v ostatních zemích Evropy, kde je muzikoterapie 

jiţ legislativně vymezena a kde je moţné ji studovat na univerzitách (Dánsko, 

Holandsko, Německo ad.), mají hudební dovednosti muzikoterapeuta a jejich rozvíjení 

důleţitou pozici (Kantor a kol, 2009). 
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 První muzikoterapeutická organizace vznikla ve Spojeném království jiţ na 

konci padesátých let a dodnes představuje jeden ze dvou nejdůleţitějších orgánů, které 

se jiţ od počátku svého vzniku zabývaly otázkami legislativního a profesního ukotvení. 

V současné době dochází ke sjednocení těchto dvou orgánů v jeden. Tento krok, který 

by měl zjednodušit a sjednotit celkové uspořádání, znamená značnou organizační 

centralizaci. V České republice v současné době fungují tři samostatné 

muzikoterapeutické organizace. Jejich vznik je datován po roce 2000, ve srovnání 

s Velkou Británií se tedy jedná o organizace velmi mladé, jejichţ činnost je zatím teprve 

v začátcích. Je otázkou, zdali je existence více muzikoterapeutických organizací ţádoucí 

a výhodná pro budoucí vývoj muzikoterapie u nás. Jejich vzájemnou spolupráci chápu 

jako nezbytnou pro utváření statusu muzikoterapie v České republice. 

 Za jeden z nejvýznamnějších okamţiků ve vývoji britské muzikoterapie povaţuji 

uznání její profesní samostatnosti v roce 1999. Fakt, ţe se tamním muzikoterapeutům, i 

přes dlouhou tradici, její oficiální prosazení podařilo aţ na samém konci 20. století, 

naznačuje, ţe i v České republice bude zapotřebí ujít ještě dlouhou cestu, neţ bude 

muzikoterapie u nás obhájena jako svébytná a specifická vědní disciplína. Bude 

zapotřebí dokázat, ţe se jedná o profesi, která má k dispozici ucelené penzum 

vědomostí a metod, které jsou podloţeny platnými výzkumy, a která je zastřešována 

odpovídajícími statutárními orgány. S tím souvisí vytváření legislativních podmínek 

včetně kritérií pro odbornou přípravu a vytvoření etického kodexu profese. 

 Otázku vzdělávání chápu jako klíčovou pro další vývoj muzikoterapie v České 

republice. V současné době, na rozdíl od Velké Británie, u nás není moţné 

muzikoterapii studovat na vysokých školách jako samostatný obor. V první řadě je 

zapotřebí oficiálně stanovit potřebnou kvalifikaci k vykonávání muzikoterapeutické 

profese. V tomto směru by mohl být systém vzdělávání v zahraničí jistě potřebnou 

inspirací. 

 V profesní oblasti je tedy česká muzikoterapie stále na začátku cesty. 

Muzikoterapie v praxi jako součást komprehenzivní péče má u nás ovšem tradici 

srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Pejřimovská (in Lipský, 2010a) podotýká, ţe 

„československá muzikoterapie od počátku velmi svědomitě vyhodnocovala svůj 

terapeutický vliv. Pozitivní vliv terapie byl hodnocen sledováním ústupu příznaků u 

klientů. Jazyk, kterým se hovořilo v běţných zápisech, byl jazykem, který propojoval 

změnu symptomů a syndromů ve vztahu k popisu povahy hudebních intervencí a 

projevů klienta. Nacházely se tak souvislosti mezi hudebními aktivitami a mechanismy 
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vlivu na ústup příznaků. Byl tak zajištěn co nejrealističtější popis a hodnocení. 

Současně tím, ţe se zápisy vyvarovaly přílišného drobení povahy hudby na jednotlivé 

analytické nefunkční charakteristiky, se dopřávalo muzikoterapeutům dostatečné tvůrčí 

svobody. Návštěvy ze západních zemí byly většinou udiveny vysokou úrovní naší 

muzikoterapeutické praxe. Muzikoterapie v Československu „pochopila“, ţe hudbu není 

moţné bezezbytku zachytit analytickým popisem. Právě proto, myslím, se stala 

účinnou.“. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 

1. Dotazníkové šetření mezi muzikoterapeuty z České republiky a 

ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

 

 Poznatky z teoretické části práce jsou podepřeny dotazníkovým šetřením mezi 

muzikoterapeuty z obou zemí. Mým cílem bylo získat informace o různých aspektech 

muzikoterapeutické práce a doplnit a ověřit tak informace, které jsem získala 

teoretickým studiem. Pro dané účely by byl nejvhodnější výzkumnou metodou 

rozhovor, ale vzhledem k situaci, kdy osobní setkání s muzikoterapeuty ze Spojeného 

království nebylo moţné, zvolila jsem metodu písemného dotazování. Vzhledem 

k tomu, ţe muzikoterapeutické přístupy, zvláště v České republice, jsou velmi 

různorodé, chtěla jsem zachovat charakter rozhovoru a muzikoterapeutům ponechat 

maximální volnost v pojetí i rozsahu odpovědí. Předesílám, ţe mým cílem není hodnotit 

vzdělání či kvalitu práce muzikoterapeutů. Dotazník
20

, který obsahoval 22 otevřených 

otázek, jsem sestavila na základě následujících oblastí, které mě zajímaly: 

 

1. Jaké je pojetí muzikoterapie daného muzikoterapeuta? 

2. Jaký muzikoterapeutický model uplatňuje? 

3. Kde pracuje, kdo jsou jeho klienti? Pracuje se skupinami či jednotlivci? 

4. Používá muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako jednu z metod v rámci 

terapeutického procesu? 

 Muzikoterapie se můţe uplatňovat v různých oblastech, můţe být pojímána 

různými způsoby a v České republice zatím neexistují normy, které by určovaly, kdy se 

o muzikoterapii jedná a kdy nikoli. Mým záměrem bylo tedy nejprve zjistit, jak ji daný 

muzikoterapeut vnímá, jaká jsou jeho východiska. Konkrétněji tuto oblast zjišťuji 

dotazem na model, který pouţívá. Více o práci muzikoterapeuta můţe napovědět rovněţ 

informace o místě působení a cílové skupině klientů. Dále mě zajímalo, jestli v jeho 

práci muzikoterapie zaujímá místo centrální, primární terapie (podle Bruscii (1998) 

                                                 

20
 Sestavený dotazník v anglickém a českém jazyce a kompletní odpovědi respondentů uvádím v Příloze 

č. 1. 
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Music as Therapy), nebo zdali je začleněna do komplexního terapeutického působení 

(Music in Therapy, tamtéţ). 

 

 Dále mě zajímalo vzdělání muzikoterapeutů. Účelem dotazování na vzdělání 

bylo podpořit poznatky o rozdílných systémech vzdělávání v ČR a v UK z teoretické 

části práce. 

5. Jaké je vzdělání muzikoterapeuta odborné, hudební a muzikoterapeutické? 

  

 Další otázky se zaměřují na konkrétní vyuţívání muzikoterapie v praxi. 

Muzikoterapii na aktivní a receptivní rozdělil Ch. Schwabe v průběhu 60. a 70. let 20. 

století. Toto dělení se někdy obecně pouţívá (Kantor a kol., 2009). Zajímaly mě rozdíly 

ve vnímání aktivní a receptivní muzikoterapie a začlenění těchto dvou sloţek do 

muzikoterapeutické praxe. Stejně tak mě zajímalo vyuţívání zpěvu. 

 Názory o vhodnosti konkrétních hudebních nástrojů v muzikoterapii se značně 

liší. Nástroje je třeba vybírat s ohledem na věk a diagnózu klienta, na stanovený 

terapeutický cíl; nástrojová vybavenost je jistě ovlivněna také finančními moţnostmi. 

Muzikoterapeuti obecně nejčastěji pracují s jednoduchými rytmickými nástroji (bubny, 

perkuse), kytarou, klavírem. Často je u nás, zejména v pedagogické oblasti, pouţíván 

tzv. Orffův instrumentář, sestavený německým skladatelem a hudebním pedagogem C. 

Orffem, který zahrnuje bubny a bubínky, ozvučná dřívka, metalofony, xylofony, 

zvonkohry, triangly, tamburiny, prstové činelky atd. (Franiok in Pipeková, Vítková, 

2001; Kantor a kol., 2009; Pokorná, 1982). Wehle (in Pipeková, Vítková, 2001) míní, 

ţe tradiční nástroje naší kultury jsou pro pouţití v muzikoterapii méně vhodné, protoţe 

vytváření zvuků je většinou poměrně těţké a kromě toho je jiţ určena naše představa o 

zvuku s nimi spojeným, coţ znesnadňuje spontánní improvizaci. Často jsou proto 

v muzikoterapii pouţívány také nástroje etnické, jako je didgeridoo, tibetské mísy ad. 

Wehle (tamtéţ) dále připomíná moţnost vytvořit si hudební nástroje z běţně 

dostupných předmětů; rovněţ vyzdvihuje vlastní lidské tělo (tleskání, dupání ad., za 

nejdůleţitější nástroj lidského těla povaţuje hlas) jako moţnost pro vyuţití 

v muzikoterapii. Zajímalo mě, jaké nástroje pouţívají muzikoterapeuti z obou zemí. 

Souvisí model, který muzikoterapeuti uplatňují a klientela, se kterou pracují, s výběrem 

nástrojů pro muzikoterapii? 

 S lidským tělem souvisí pohyb a tanec, který můţe být spojován se spontánními 

projevy a výkřiky. Tzv. receptivní muzikoterapie můţe být vhodně propojena s prvky 
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arteterapie, např. intuitivní kresba při hudbě. Další moţností vhodného spojení různých 

expresivních terapií můţe být vzájemné doplňování muzikoterapie a dramaterapie 

(popř. psychodramatu), např. tak, jak ho vnímá Moreno (2005). Zajímalo mě, jaké vlivy 

z ostatních expresivních terapií nebo z dalších oblastí působí na muzikoterapeutickou 

praxi respondentů. 

 Zajímala mě i délka muzikoterapeutických sezení a jejich obvyklá struktura. 

6. Jakým způsobem muzikoterapeut využívá aktivní a receptivní formy 

muzikoterapie? Jakým způsobem využívá zpěv? 

7. Jaké hudební nástroje používá? 

8. Používá v rámci muzikoterapie prvky z jiných oblastí (expresivní) terapie?  

9. Jak dlouho obvykle trvá jedno muzikoterapeutické sezení a jak obvykle 

probíhá? 

 

 Následující otázky zkoumají další aspekty muzikoterapeutické praxe, a to 

pořizování a vyuţívání záznamové dokumentace, práce pod supervizí a členství 

v profesních organizacích. Dále mě zajímal způsob financování muzikoterapeutických 

sezení. 

10. Vede muzikoterapeut záznamovou dokumentaci? Jakým způsobem? 

11. Využívá supervize? 

12. Je členem nějaké muzikoterapeutické (popř. jiné profesní) organizace? 

13. Jakým způsobem je jeho práce financována? 

 

 Dále mě zajímalo, jak muzikoterapeuté vnímají prestiţ muzikoterapeutické 

profese. 

14. Je podle muzikoterapeuta jeho práce adekvátně uznávána a oceňována? 

  

 Otázka č. 15 se zaměřuje na situaci v oblasti muzikoterapie v ČR, popř. v UK 

tak, jak ji vnímají samotní muzikoterapeuté. V malém prostoru, který byl 

muzikoterapeutům v rámci dotazníku poskytnut, jistě nemohou obsáhnout téma v celé 

šíři, nicméně je to prostor, kde mají moţnost vyjádřit se k problematice, která se 

vykonávání jejich profese dotýká. Poslední otázka je pouze orientační, byla zařazena 

vzhledem k zaměření bakalářské práce, jejím cílem není hodnotit informovanost 

muzikoterapeutů o situaci v oblasti muzikoterapie v UK, popř. v ČR. 



42 

15. Jak muzikoterapeut vnímá situaci v oblasti muzikoterapie v České republice 

(popř. ve Spojeném království)? 

16. Jak vnímá situaci v oblasti muzikoterapie ve Spojeném království (popř. 

v České republice) a v čem spatřuje případné rozdíly? 

 

 Některé otázky se v kontextu prostředí české muzikoterapie mohou zdát 

irelevantní, např. otázka financování muzikoterapie pojišťovnami, coţ u nás zatím není 

moţné; v britských podmínkách se můţe jevit jako zbytečné dělení vzdělání na 

odborné, muzikoterapeutické a hudební, poněvadţ v tamních vzdělávacích programech 

muzikoterapie jsou všechny tyto oblasti neoddělitelnou součástí studia. Záměrně jsem 

ale ponechala dotazník totoţný jak pro české, tak pro britské muzikoterapeuty, abych 

jeho případnou modifikací výsledky neovlivnila. Šetření se zúčastnilo 9 

muzikoterapeutů z ČR a 8 muzikoterapeutů z UK. Kompletní odpovědi 

muzikoterapeutů jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

 

 

ANALÝZA ODPOVĚDÍ 

 

 

Ad 1. Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

 

 Všichni britští muzikoterapeuté ve svých odpovědích zdůrazňují důleţitost 

terapeutického vztahu mezi klientem a terapeutem, který se v muzikoterapii vytváří 

prostřednictvím hudby. Sdílená hudební zkušenost (např. společná improvizace klienta 

a terapeuta) se jeví jako zásadní pro vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém je 

moţné reagovat na potřeby klienta, ať uţ jsou jakékoli. Několikrát se objevuje tvrzení, 

ţe hudba a její působení jsou přístupné kaţdému bez ohledu na věk či postiţení. Hudba 

je medium, které přesahuje slova a zaběhnuté vzorce chování, a tím umoţňuje změnit 

způsob reagování klienta na druhé a pracovat s jeho vlastními emocemi. 

 Odpovědi českých muzikoterapeutů jsou různorodější. Ve dvou případech je 

zdůrazňována důleţitost vztahu mezi klientem a terapeutem (a popř. hudbou)
21

. Hudba 

můţe zprostředkovat proţitek řádu, rovnováhy a harmonie, liší se názory na to, zda by 

                                                 

21
 Další z respondentů zdůrazňuje význam vztahu v rámci odpovědi na jinou otázku. 
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tento proţitek měl být dlouhodobějšího charakteru, nebo alespoň chvilkový. Je 

zdůrazňováno, ţe se jedná o cílené vyuţívání zvuku a hudby k terapeutickým účelům. 

 Největší shoda v odpovědích muzikoterapeutů z obou zemí panuje ve 

zdůrazňování terapeutického vztahu. Shoda se dá vysledovat rovněţ v chápání 

muzikoterapie jako cílené formy intervence, v rámci které lze pracovat na předem 

stanovených úkolech. Odpovědi britských muzikoterapeutů se zdají být sjednocenější, 

je otázkou, zdali větší pestrost v přístupech českých muzikoterapeutů můţeme hodnotit 

pozitivně, nebo zdali můţe být chápána v negativním smyslu jako jakási roztříštěnost. 

 

 

Ad. 2. K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

 

 Nejvíce britských muzikoterapeutů (4) se hlásí k modelu Nordoff-Robbins 

(Kreativní muzikoterapie), popř. model, který uţívají, popisují jako postavený na 

kreativní improvizaci; dále je několikrát zmíněn psychodynamický přístup, jeden 

respondent uvádí svůj vlastní model, který se nazývá kognitivně-analytická 

muzikoterapie (cognitive analytic music therapy). Většina muzikoterapeutů uvádí 

kromě hlavního zaměření i další vlivy, které na jejich práci působí. 

 Jak napověděla jiţ otázka č. 1, modely, které uplatňují čeští muzikoterapeuté, 

jsou různorodé: anthroposofická muzikoterapie, celostní muzikoterapie, systemická 

muzikoterapie, podpůrná vývojová muzikoterapie, holistická muzikoterapie podle T. 

Procházky, model aktivní a receptivní muzikoterapie podle Ch. Schwabeho (J. 

Vodňanské), Ikapus, pedagogický koncept podle Zeleiové. Většina však rovněţ uvádí 

více vlivů. Model nejčastěji jmenovaný jakoţto inspirativní je, shodně s britskými 

kolegy, Nordoff-Robbins – Kreativní muzikoterapie (3), dále pak anthroposofická 

muzikoterapie (3). 

 Výsledky naznačují, ţe ve Spojeném království existuje větší centralizace a 

jednota co se týče muzikoterapeutických modelů, které jsou oficiálně uznány. 

Muzikoterapeuté z obou zemí však shodně uvádějí, ţe jejich práci ovlivňuje více 

přístupů. V hojné míře české muzikoterapeuty ovlivnil britský model muzikoterapie 

podle Nordoffa-Robbinse. 
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Ad 3. Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? Pracujete se skupinou či 

s jednotlivci? 

 

 Odpovědi respondentů doplňují odpovědi v předchozích otázkách a 

korespondují s nimi. Muzikoterapeuté z obou zemí jsou zaměstnáni v zařízeních 

různého typu (nemocnice, školy, komunitní centra ad.) pro děti i dospělé, případně mají 

soukromou praxi, věnují se rovněţ lektorské činnosti. Kompletní odpovědi uvádím v 

Příloze č. 1. 

 Bez ohledu na zemi původu převaţují muzikoterapeuté, kteří provádějí jak 

skupinovou, tak individuální terapii v závislosti na tom, s jakými klienty pracují a co je 

jejich terapeutickým cílem: 

 

 

 

 

Ad 4. Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 
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 Z odpovědí je patrné, ţe mezi britskými muzikoterapeuty převaţuje pouţívání 

muzikoterapie jako primární terapie, coţ koresponduje s nastavením tamního systému 

vzdělávání a s oficiálním uznáním muzikoterapie jako samostatné profese; v České 

republice jsou zatím moţnosti v tomto ohledu omezené.  

 

 

Ad 5. Jaké je Vaše vzdělání? Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání? Máte 

nějaké hudební vzdělání, pokud ano, jaké? 

 

 V souladu s poznatky o vzdělávání z teoretické části práce, sedm z osmi 

britských muzikoterapeutů má kromě muzikoterapeutického vzdělání (postgraduální 

studium) také vzdělání hudební, nejčastěji na pregraduálním stupni. 

 Vzhledem k moţnostem vzdělávání v muzikoterapii v České republice 

absolvovali tuzemští muzikoterapeuti terciární vzdělání jiné neţ muzikoterapeutické, a 

to pedagogické, speciálně pedagogické, hudebně pedagogické, psychologické a 

psychoterapeutické (psychoterapeutický výcvik), ale i další (fyzioterapie, dramaturgie, 

Akademie sociálních umění Tabor). Z hudební oblasti je to nejčastěji Základní 

umělecká škola (popř. Lidová škola umění), dále je uvedeno soukromé studium, 

samostudium, konzervatoř aj. Co se týče vzdělání v muzikoterapii, uvedené odpovědi 

korespondují s moţnostmi, které jsou u nás v nabídce – dvouletý výcvik 

v muzikoterapii v rámci celoţivotního vzdělávání, výcvik muzikoterapie a neverbálních 

technik, škola Musica Humana a další krátkodobější výcviky a kurzy. 
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Ad 6. Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a 

receptivní složka muzikoterapie? Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické 

intervenci hraje zpěv? 

 

 Zdá se, ţe muzikoterapeuté ze Spojeného království nevnímají aktivní a 

receptivní muzikoterapii v kontextu teorie Ch. Schwabeho. Většina z nich uvedla, ţe 

rozlišit aktivní a receptivní komponenty muzikoterapeutické intervence je nesnadné, ne-

li nemoţné, poněvadţ v řadě situací se aktivní a receptivní sloţka prolíná. Klient i 

terapeut jsou zároveň aktivní i pasivní součástí muzikoterapeutického procesu tím, jak 

spolu interagují (naslouchání druhému, vylaďování se na druhého, reagování na 

druhého na fyzické i hudební úrovni apod.). 

 Čeští muzikoterapeuté se ve svých odpovědích, na rozdíl od britských kolegů, 

nezabývají tím, co je aktivní a co receptivní sloţka muzikoterapie. Většina ve své praxi 

vyuţívá obě komponenty, přičemţ aktivní je podtrhována. 

 Co se týče zpěvu, většina terapeutů z obou zemí povaţuje zpěv a hlas vůbec za 

významnou a neoddělitelnou součást muzikoterapeutické práce, v některých případech 

dokonce za její dominantní komponentu. Shodují se, ţe pouţívání hlasu je záleţitost 

velmi osobní a některými klienty můţe být vnímáno aţ příliš intimně, proto je zapotřebí 

zacházet s ním správným způsobem tak, aby neubliţovalo. Muzikoterapeuti rovněţ 

zmiňují moţnost vyuţití hlasu při neverbální komunikaci (např. u nemluvících klientů). 

Je patrné, ţe hlas a zpěv hrají při muzikoterapii velmi důleţitou roli bez ohledu na stát 

či muzikoterapeutický model. 

 

 

Ad 7. Jaké hudební nástroje používáte? 

 

 Muzikoterapeuté při své práci pouţívají pestrý instrumentář, jsou zastoupeny 

všechny rodiny hudebních nástrojů (smyčcové, drnkací, strunné, dechové, bicí i 

elektrické); nástroje tradiční i etnické. Výběr se liší v závislosti na typu klienta, na typu 

zařízení, kde muzikoterapeut pracuje, a na konkrétní situaci. Muzikoterapeuté ze 

Spojeného království nejčastěji pouţívají klavír, popř. keyboard (7), kytaru (7) a 

širokou škálu perkusních nástrojů, laděných i neladěných. Dále uvádějí housle (2), 
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flétny (2) a řadu dalších nástrojů (kontrabas, violoncello, mikrofony, znějící mísy 

Tobiase Kaye ad.). To, ţe muzikoterapeuti nejčastěji pracují s klavírem (popř. s 

kytarou), koresponduje s uplatňováním modelu Kreativní muzikoterapie, který mezi 

respondenty převaţuje. 

 Nejčastěji pouţívanými nástroji českých muzikoterapeutů jsou rovněţ perkuse 

různého druhu, kytara (6) a klavír, popř. klávesy (5), kromě toho je hojně zmiňován 

Orffův instrumentář. Dalšími nástroji jsou flétny, ţaltáře, chrotty, kantele, měděné tyče, 

sansuly, různé etnické nástroje a rovněţ jednoduché nástroje vyrobené svépomocí. 

 Nejpouţívanějšími nástroji v obou zemích jsou perkuse všeho druhu, klavír a 

kytara. Čeští muzikoterapeuté, na rozdíl od britských, nepouţívají příliš „klasické“ 

nástroje jako jsou housle, violoncello či kontrabas, jejich instrumentář zahrnuje v hojné 

míře nástroje etnické a starobylé. Koncept Orffova instrumentáře je v České republice 

bohatě zastoupen, muzikoterapeuté ze Spojeného království jméno C. Orffa nezmiňují, 

nicméně nástroje podobného typu pouţívají rovněţ (nástroje „do ruky“, bubínky, činely, 

xylofony ad.). 

 

 

Ad 8. Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

 

 Odpovědi britských i českých muzikoterapeutů jsou různorodé. Část 

muzikoterapeutů se nechává inspirovat z dalších oblastí expresivní terapie i z jiných 

zdrojů. Uvedené inspirace jsou pestré a často se neopakují. Kompletní odpovědi uvádím 

v Příloze č. 1. 

 

 

Ad 9. Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? Pokuste se, prosím, popsat typické 

sezení. 

 

 Délka muzikoterapeutického sezení variuje podle toho, zda se jedná o 

skupinovou nebo individuální terapii, podle typu klienta (klientů) a jeho potřeb, podle 

věku klienta a případně i podle jeho aktuálního stavu či naladění. Britští 

muzikoterapeuté uvádějí časové rozmezí od 30 do 60 minut v případě skupiny a cca 10 

– 50 minut v případě individuálního sezení. Čeští muzikoterapeuté uvádějí údaje od 15 
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minut aţ po 2 hodiny, kdy je ovšem muzikoterapie kombinována s jinými přístupy, 

v případě např. víkendových či jiných kurzů pro skupiny se jedná o několik hodin, 

případně dnů. 

 V závislosti na klientovi se různí také podoba muzikoterapeutických sezení. 

Většina britských muzikoterapeutů uvádí, ţe klient je ten, kdo určuje strukturu kaţdého 

sezení a způsob práce (client-led). Britští muzikoterapeuté se dále shodují na zpívání 

písní v úvodu a na konci (hello a goodbye songs). Tyto písně jsou vţdy stejné a plní 

funkci rituálu. V některých případech, kdy pouţití písní není vhodné, volí 

muzikoterapeut rituály jiné. Muzikoterapeuté kladou důraz na ţivou hudbu a hojně 

uţívají improvizované hraní na hudební nástroje, přičemţ klient má k dispozici větší 

počet laděných i neladěných nástrojů. Někteří muzikoterapeuté s klientem komunikují i 

verbálně. Čeští muzikoterapeuté rovněţ zdůrazňují individuální podobu jednotlivých 

sezení. 

 Způsob muzikoterapeutické práce se liší podle toho, jestli muzikoterapeut uţívá 

muzikoterapii jako primární terapii, nebo jestli vyuţívá pouze její prvky, dále podle 

toho, zda pracuje se skupinou nebo s jednotlivcem, podle modelu, který vyuţívá a 

především podle typu klienta/ů. Z odpovědí vyplývá, ţe muzikoterapeuté pracují na 

základě dané struktury, i kdyţ třeba velmi volné a neurčité, a při kaţdém sezení 

vyhodnocují danou situaci a přizpůsobují jí způsob práce. Obecně lze říci, ţe se 

muzikoterapeuté s různými obměnami drţí tradičního schématu práce, který popisuje 

Kantor a kol. (2009) – viz teoretická část. 

 

 

Ad 10. Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

 

 Zdá se, ţe vedení záznamové dokumentace je nedílnou a důleţitou součástí 

muzikoterapeutické praxe. Pouze jeden respondent z ČR uvedl, ţe záznamovou 

dokumentaci nevede. Záznamy jsou důleţité jak pro samotného muzikoterapeuta, tak 

pro ostatní odborníky, kteří s klientem pracují. Jsou pořizovány písemně nebo pomocí 

audio/video zařízení. Ve Spojeném království určuje podobu záznamů National Health 

Service, v České republice jejich podoba není obecně stanovena a určuje ji sám terapeut, 

popř. zařízení, kde pracuje. 
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Ad 11. Využíváte při Vaší práci supervizi? 

 

 

 

 

 Stejně tak i supervize je důleţitou a často vyuţívanou součástí 

muzikoterapeutické praxe. Ve Spojeném království je k vykonávání povolání 

muzikoterapeuta  nezbytná, v České republice oficiálně ustanovena není, přesto je 

většinou muzikoterapeutů vyuţívána. Frekvence supervizních setkání se u jednotlivých 

muzikoterapeutů liší. 

 

 

Ad 12. Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

 

 Regule k vykonávání muzikoterapeutické profese ve Spojeném království 

předepisují rovněţ členství v Health Professions Council a v Asociaci profesionálních 

muzikoterapeutů. Organizace je tedy centralizována více neţ v České republice, kde je 

ovšem většina muzikoterapeutů rovněţ členem jedné nebo více organizací, nejčastěji je 

to Česká muzikoterapeutická asociace, Česká asociace muzikoterapie a dramaterapie a 

Sekce systemické muzikoterapie při ČPS při LSJEP. 
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Ad 13. Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

 

 Muzikoterapie je v obou zemích financována z různých prostředků v závislosti 

na tom, zda je muzikoterapeut někde zaměstnán nebo zda má soukromou praxi. Ve 

Spojeném království ji v některých případech hradí pojišťovna, resp. stát (National 

Health Service), v České republice nikoliv (pojišťovna hradí pouze v rámci jiné péče – 

logopedie). V některých případech v obou zemích platí sám klient či jeho rodina, 

popřípadě organizace, která ho zastupuje. Ve Spojeném království je rozšířen způsob 

financování prostřednictvím různých nadací a fondů (charities), překvapilo mě uvedení 

Národní loterie jakoţto zdroje financování. Jeden z českých respondentů uvedl, mimo 

jiné, jako zdroj financování granty. 

 

 

Ad 14. Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? Myslíte si, že 

je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou veřejností? 

 

 Co se týče platových podmínek, většina respondentů ze Spojeného království si 

myslí, ţe za svoji práci dostávají adekvátní finanční ohodnocení. Mezi českými 

respondenty je v tomto ohledu podíl spokojených a nespokojených muzikoterapeutů 

vyrovnaný. V obou skupinách se objevuje přesvědčení, ţe účel a smysl práce je jiný, 

neţ vydělat peníze. Kopřiva (2006, s. 17) hovoří v tomto kontextu o „angaţovaném 

pracovníkovi“: „Pomáhající profese mají svou velkou přitaţlivost, která můţe způsobit, 

ţe pracovník vykonává zaměstnání v této sféře i při niţším příjmu, neţ jaký se mu 

nabízí jinde.“. 

 V odpovědích na druhou otázku se muzikoterapeuti z obou zemí shodují, ţe ti 

odborníci, kteří se s muzikoterapií a jejími výsledky osobně setkali a mají představu o 

tom, co práce obnáší, muzikoterapeuty respektují, jejich práci oceňují a spolupracují 

s nimi. Odmítavé postoje přičítají hlavně nevědomosti jak u odborníků, tak mezi 

širokou veřejností. 

 Z odpovědí vyplývá, ţe ačkoli jsou nároky na vzdělávání muzikoterapeutů 

srovnatelné např. s nároky na vzdělání lékařů, informovanost odborné i laické veřejnosti 

o muzikoterapeutické profesi roste pomalu, a tím i její prestiţ. 
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Ad 15. Jak byste definoval muzikoterapii v České republice (ve Spojeném 

království)? Co by bylo podle Vás zapotřebí v této oblasti zlepšit? Máte nějaké 

osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království (v České republice)? 

V čem spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 

 

 Poslední, spíše doplňující otázky, jsou značně široké a i odpovědi 

muzikoterapeutů obsáhly mnoţství aspektů dané problematiky: vzdělávání, organizace, 

financování, medializace ad. Ráda bych zmínila alespoň několik věcí, které mě osobně 

zaujaly. Jeden z britských muzikoterapeutů vyslovil zajímavý postřeh - je důleţité, aby 

měli muzikoterapeuté v dané zemi společnou ideu a hodnoty, ale zároveň je třeba mít na 

paměti, ţe kaţdý z nich pracuje odlišně a do role muzikoterapeuta vnáší svoji vlastní 

identitu. Stejného názoru je jeden z českých respondentů, podle kterého by bylo v České 

republice vhodné poloţit základ eklektickému přístupu respektujícímu odlišnosti. 

 Britští muzikoterapeuté o situaci v ČR informováni nejsou; několik českých 

muzikoterapeutů má o muzikoterapii v UK přehled, popř. znají britskou literaturu. 

 

 

 

2. Dotazníkové šetření mezi studenty a absolventy muzikoterapie 

v České republice 

 

 Ve druhé části empirického šetření mě zajímalo, jak vnímají současné moţnosti 

studia muzikoterapie v České republice samotní studenti, popř. absolventi (dále jen 

„studenti“) vzdělávacích programů muzikoterapie. Přestoţe se šetření týká pouze 

studentů českých vzdělávacích programů, výsledky lze v některých bodech porovnat se 

situací ve Spojeném království. 

 Průzkumu se zúčastnilo celkem 26 respondentů ze dvou kurzů muzikoterapie, 

které se konají v České republice, a to z kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(Technická Univerzita Liberec) – dále jen „TUL“ a Edukační muzikoterapie (Univerzita 

Karlova v Praze) – dále „EMT“; z toho 13 studentů TUL, 10 studentů EMT  a 3 
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absolventi EMT
22

. Protoţe toto šetření můţe slouţit jako zpětná vazba lektorům 

uvedených kurzů, předkládám kromě celkového výsledku šetření rovněţ odpovědi 

studentů z kaţdého kurzu zvlášť. 

 Na základě níţe uvedených oblastí, které mě zajímaly, vznikl dotazník, který 

obsahoval 15 otevřených i uzavřených otázek
23

. Kompletní odpovědi respondentů jsou 

uvedeny v Příloze č. 2. 

 

 Zajímala mě skladba studentů muzikoterapie z hlediska pohlaví a z hlediska 

profese. Z jakých oborů se nejčastěji rekrutují? Jedná se o odborníky z řad pomáhajících 

profesí nebo je muzikoterapie zajímavým oborem pro odborníky napříč profesním 

spektrem? 

1. Které profese mají zastoupení mezi studenty muzikoterapie? 

2. Jaké je zastoupení žen a mužů mezi studenty muzikoterapie? 

 

 S otázkou profese souvisí také vzdělání budoucích muzikoterapeutů. Jaké jsou 

jejich kompetence odborné a hudební? 

3. Jaké je vzdělání studentů muzikoterapie? 

 

 Dále mě zajímala oblast působení českých muzikoterapeutů, s čímţ souvisí také 

model, který je uplatňován: 

4. V jaké oblasti by chtěli studenti muzikoterapii uplatnit? 

5. Jaký muzikoterapeutický model by chtěli uplatnit? 

  

 Zajímalo mě, co je nejčastějším podnětem pro studium muzikoterapie. Z jakých 

oblastí (osobní, pracovní) tyto podněty vycházejí, jedná se o osobní rozhodnutí studenta 

nebo byl vyslán zaměstnavatelem, institucí? 

6. Co bylo podnětem pro rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

 

 Další otázky zkoumají informovanost studentů o moţnostech studia 

muzikoterapie v České republice. Třetí z otázek zkoumá konkrétněji zdroj informací o 

                                                 

22
 Kurzy TUL a EMT patří v současné době mezi nejrozsáhlejší v ČR, proto bylo šetření provedeno mezi 

studenty těchto kurzů. 

23
 Sestavený dotazník a kompletní odpovědi respondentů uvádím v Příloze č. 2. 
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moţnosti studia daného kurzu, coţ můţe být zajímavý poznatek pro organizátory a 

propagátory kurzů: 

7. O jakých možnostech vzdělávání v ČR v oblasti muzikoterapie studenti vědí?  

8. Které z těchto možností využívají? 

9. Jakým způsobem se dozvěděli o daném kurzu? 

 

 Následující otázka je zaměřena na konkrétní kurz a můţe být zpětnou vazbou 

pro organizátory a lektory: 

10. Co studenti v daném kurzu hodnotí pozitivně a co negativně? V čem spatřují 

největší přínos studia daného kurzu? 

 

 Otázka č. 11 zkoumá ambice budoucích muzikoterapeutů k získávání studijních 

či pracovních zkušeností v zahraničí. Poslední otázka je orientační, byla zařazena 

vzhledem k zaměření bakalářské práce, jejím cílem není hodnotit informovanost 

studentů v oblasti vzdělávání ve Spojeném království. 

11. Chtěli by studenti získat studijní nebo pracovní zkušenosti v oboru 

v zahraničí? 

12. Jaké jsou znalosti studentů o možnostech studia muzikoterapie ve Spojeném 

království? 

 

 

ANALÝZA ODPOVĚDÍ 

 

Ad 1. Profese 
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 V kurzu TUL převaţují speciální pedagogové
24

 a učitelé, dále jsou zastoupeni 

pracovníci v sociálních službách, jeden respondent pracuje u Policie ČR, jeden účastník 

je informatik, jeden profesi neuvedl (v dotazu na současnou pozici upřesňuje: 

projektový manager, muzikoterapeut). 

 

 

 

 V kurzu EMT převaţují studenti, a to oborů psychologie, speciální pedagogika a 

hudební pedagogika, většinou zároveň při studiu pracují; kurz dále navštěvují učitelé a 

speciální pedagogové. Dále je zastoupen manažer lidských zdrojů – junior, jeden z 

respondentů uvedl jako svoji profesi konzultant a alternativní terapeut (+ dobrovolník 

v neziskových organizacích), jeden uvedl svobodné povolání - intuitivní hudebník – 

terapeut. Po jednom je zastoupen psycholog a sociální pracovník. 

                                                 

24
 Z důvodu větší přehlednosti neuvádím profese zároveň v muţském i ţenském rodě 

(pedagog/pedagoţka). 
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 Otázka profesního sloţení studentů je upřesňována dotazem na současnou 

pracovní pozici. Kompletní odpovědi k této otázce uvádím v Příloze č. 2. 

 Z výsledků vyplývá, ţe studenti muzikoterapie přicházejí z řad příbuzných a 

pomáhajících profesí nebo tyto obory studují. Zaujal mě výskyt „alternativních“ profesí 

(intuitivní hudebník – terapeut, konzultant a alternativní terapeut). Respondenti, kteří 

uvedli profesi z okruhu „nepříbuzných“ oborů, deklarují odklon od této profese 

(„končící informatik“; manaţer lidských zdrojů uvádí „nespokojenost v práci“ jako 

podnět pro studium muzikoterapie). 

 Jelikoţ není v České republice muzikoterapie uznána jako samostatná profese, 

pracovní pozice muzikoterapeut oficiálně neexistuje. Na rozdíl od Spojeného království, 

kde je zákonem stanoveno, kdo a za jakých podmínek se můţe nazývat 

muzikoterapeutem, jedná se v ČR o nejasnou problematiku. 

 Překvapilo mě nízké zastoupení profesionálních hudebníků mezi studenty 

muzikoterapie. Jedná se zřejmě o důsledek nastavení poţadavků k přijetí do konkrétních 

kurzů, které jsou primárně určeny pro profesionály z řad pomáhajících profesí. 

 

 

Ad 2. Mezi studenty muzikoterapie převaţují ţeny. 
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Ad 3. Jaké je Vaše vzdělání? 

 

 

 

 

 V obou kurzech převaţují vysokoškolsky vzdělané osoby, případně studenti 

vysokých škol. 
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Jaké máte hudební vzdělání? 

 

 

 

 Všichni frekventanti hrají na nějaký hudební nástroj/e; ve většině případů se 

jedná o kombinaci vzdělání absolvovaného na Základní umělecké škole (popř. LŠU) či 

jinde, a samovzdělávání. Dále frekventanti získali hudební vzdělání v rámci studia na 

vysoké škole, na Střední pedagogické škole, na konzervatoři, v rámci soukromého 

studia, v zájmových krouţcích a na 1. stupni ZŠ s rozšířenou hudební výchovou. 

 

 

Ad 4. V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete?  
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 V obou kurzech byla nejčastější oblastí budoucího, popř. současného uplatnění 

speciální pedagogika následována oblastí školství, coţ koresponduje s profesním 

zaměřením frekventantů. Stejně často byly označeny oblasti zdravotnictví a 

psychologie, psychoterapie. Jako další nejčastější moţnost byla uváděna sociální oblast. 

Větší část respondentů uvedla více neţ jednu moţnost. Všichni frekventanti 

muzikoterapii uplatnit plánují, popř. jiţ uplatňují (jeden uvedl, mimo jiné, „nevím“). 
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Ad 5. Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní model - 

které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? 

 

 Co se týče muzikoterapeutického modelu, většina frekventantů se nechává 

inspirovat více vlivy a vytvářejí si tak vlastní styl práce v závislosti na cílové skupině 

klientů. Kurzy TUL i EMT jsou koncipovány právě tak, aby měli studenti moţnost 

seznámit se s různými modely a směry a vytvořit si představu o moţných alternativách. 

Respondenti se inspirují modely Geneapé – J. Pejřimovská (7), holistická muzikoterapie 

T. Procházky (5), anthroposofická muzikoterapie a J. Krček (5), Ikapus - M. Gerlichová 

(3), Nordoff-Robbins muzikoterapie (4), dalšími uváděnými inspiracemi jsou práce J. 

Weber (7), J. Procházkové (4), Z. Vilímka (4), M. Lipského (3), L. Holzera (3), Z. 

Šimanovského (2), J. Kantora (2), manţ. Marešových (1), I. Vostárkové (1), Z. Vlčínské 

(1) a K. Grochalové (1). Nutno podotknout, ţe dotazníky byly získány v průběhu studia, 

kdy frekventantům ještě nebyly představeny všechny přístupy, coţ mělo jistě na 

odpovědi vliv. 

 Porovnáme-li výsledky se situací ve Spojeném království, můţeme vidět 

podstatný rozdíl v tom, ţe v UK se studium většinou zaměřuje na jeden konkrétní model 

(např. Nordoff-Robbins) nebo směr (např. psychodynamický směr)
25

. Je ovšem třeba 

brát zřetel na rozdíly v systému muzikoterapeutického vzdělávání v obou zemích. 

 

 

Ad 6. Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

 

 Uvedené podněty ke studiu muzikoterapie jsou různého charakteru. Často se 

objevuje vztah k hudbě a zájem dozvědět se více o jejím působení na člověka, 

seberozvoj, touha obohatit práci s klienty o nové aspekty, předchozí setkání s 

muzikoterapií ad. Jedná se o impulzy z oblasti osobní i pracovní. Kompletní odpovědi 

respondentů jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

 

 

                                                 

25
 V České republice ovšem také najdeme školy, které jsou zaměřeny na studium jednoho modelu, popř. 

jsou tímto modelem ovlivněny, např. studium celostní muzikoterapie podle L. Holzera v Olomouci. 
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Ad 7. O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

 

 Studenti obou kurzů jsou celkově poměrně dobře informováni o moţnostech 

studia muzikoterapie v České republice. Kromě kurzů TUL a EMT bylo nejčastěji 

zmiňováno studium celostní muzikoterapie podle L. Holzera v Olomouci. Kompletní 

odpovědi jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

 

 

Ad 8. Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy…)? 

 

 

 

 Většina studentů obou kurzů se účastní seminářů, workshopů a krátkodobých 

kurzů (jeden či více víkendů, letní kurzy) pořádaných jednotlivými muzikoterapeuty či 

organizacemi. 

 

 

Ad 9. Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 
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 Nejčastěji uvedeným informačním zdrojem o moţnosti studia obou kurzů je 

internet. 

 

 

Ad 10. Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? Co byste 

změnil/a? V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

 

 Studenti TUL nejčastěji oceňují získanou sebezkušenost, práci s hlasem a 

hlasovou improvizaci, praktické ukázky technik a přípravu a realizaci vlastních aktivit 

s následnou reflexí lektorů a skupiny. Uvítali by prodlouţení kurzu. 

 Studenti EMT nejčastěji vyzdvihují společnou improvizaci s nástroji i s hlasem, 

sebezkušenost, techniky, které propojují hudbu a tanec a také to, ţe obsah kurzu je 

bohatý a pestrý. Rovněţ by uvítali prodlouţení kurzu nebo případně jeho změnu na 

výcvikový kurz, rovněţ by uvítali, kdyby se kurz více zaměřil na problémy klinické 

praxe. 

 Studenti obou kurzů pozitivně hodnotí moţnost seznámit se s různými přístupy 

jednotlivých lektorů a jako přínos vnímají navázání osobních i pracovních kontaktů 

s ostatními členy skupiny. Kompletní odpovědi jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

 Zdá se, ţe studenti jsou s obsahem kurzů vesměs spokojeni. Oceňují především 

jejich praktické zaměření. Řada z nich by uvítala sebezkušenostní výcvik v 

muzikoterapii. 
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Ad 11. Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? 

 

 

 

 

Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? 

 

 

 

 Většina studentů o studiu ani pracovním uplatnění v zahraničí neuvaţuje. 

Domnívám se, ţe důvodem je fakt, ţe oba kurzy probíhají v rámci celoţivotního 

vzdělávání a většina studentů je tak ve věku, kdy jiţ mají v ČR zázemí, které nechtějí 

opustit (rodina, práce).
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Diskuse 

 

 Na téma muzikoterapie byla jiţ napsána řada akademických prací. Jedná se však 

o téma značně široké a vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti v posledních letech je 

ţádoucí, aby bylo dění na poli muzikoterapie v zahraničí i u nás opakovaně 

reflektováno. Výzkumné šetření, předloţené v empirické části bakalářské práce, lze 

chápat jako pilotní sondu, která můţe, společně s poznatky získanými v teoretické části, 

ukázat témata k diskusi a k dalšímu zpracování. 

 Muzikoterapie je v řadě zemí jiţ legislativně ukotvena, coţ můţe být příleţitostí 

pro muzikoterapii v České republice nechat se inspirovat a poučit při vytváření 

legislativy u nás. Muzikoterapeutické organizace v České republice mají před sebou 

řadu úkolů. V první řadě je nezbytné vytvořit definici muzikoterapie a stanovit, kdo a za 

jakých podmínek můţe muzikoterapii vykonávat. 

 S tím souvisí i stanovení potřebné kvalifikace muzikoterapeuta. V této oblasti je 

třeba zodpovědět řadu otázek: Je ţádoucí, aby měl muzikoterapeut psychologické nebo 

speciálně pedagogické vzdělání? Nebo má být upřednostněno vzdělání hudební? 

Osvědčuje se u nás současná situace, kdy jsou kurzy muzikoterapie jakousi nástavbou 

na terciární vzdělávání, nebo má být muzikoterapie oborem, který bude vyučován 

samostatně na vysoké škole? V případě, ţe by byl samostatně vyučován, mělo by se 

jednat o navazující magisterské studium, nebo o studium na bakalářské i magisterské 

úrovni? V současné době je pro získání sebezkušenosti studentům muzikoterapie u nás 

doporučováno absolvovat terapeutický výcvik. Měla by být sebezkušenostní část přímo 

součástí muzikoterapeutického vzdělávání? Je vhodné, aby se budoucí muzikoterapeut 

nejprve seznámil s co největším mnoţstvím moţných přístupů, nebo má být jiţ od 

začátku vzděláván v jednom konkrétním modelu? 

 Ve Spojeném království jsou, kromě poţadavků na vzdělání muzikoterapeutů, 

určeny i další aspekty nezbytné k vykonávání muzikoterapeutické praxe. Jedním z nich 

je poţadavek supervize. Bylo by jistě vhodné tento poţadavek při nastavování 

profesních standardů v České republice rovněţ zváţit. 

 Dalším úkolem je sestavení etického kodexu muzikoterapeutické profese. Kantor 

a kol. (2009, s. 164) uvádí, ţe „v okamţiku, kdy Česká republika získá zahraniční 

akreditaci pro výuku muzikoterapie, budou pro nás v oblasti etiky platné body etického 

kodexu Evropské muzikoterapeutické konfederace.“. Získání zahraniční akreditace bude 



64 

významným okamţikem i pro muzikoterapeuty, kteří by chtěli pracovat v zahraničí. 

V současné době muzikoterapeuté z České republiky ve většině evropských zemí 

pracovat nemohou, jelikoţ nesplňují kvalifikační poţadavky daných zemí. Řešením je 

pro ně tak pouze studium přímo v zahraničí. 
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Závěr 

 

 

 V bakalářské práci jsem se pokusila popsat muzikoterapeutické přístupy ve 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v České republice z různých 

hledisek, a to na základě studia níţe uvedené literatury a na základě empirického 

šetření. Výsledky šetření celkově potvrzují a doplňují poznatky z teoretické části práce. 

Bakalářská práce se snaţí postihnout muzikoterapeutické přístupy v obou zemích 

v jejich celistvosti, jednotlivé aspekty muzikoterapeutické teorie i praxe ve své 

komplexnosti mohou být předmětem dalšího studia. 

Navzdory skutečnosti, ţe v České republice působily takové osobnosti, jejichţ 

práce byla ve své době srovnatelná s působením mnoha významných muzikoterapeutů 

v ostatních zemích, jsou čeští muzikoterapeuté v zahraničí spíše neznámí (Kantor a kol., 

2009). Stejně tak i v rámci našeho státu není odbornou a širokou veřejností práce 

muzikoterapeutů vţdy dostatečně brána v potaz. Českým muzikoterapeutům ale můţe 

být inspirací vývoj britské muzikoterapie a to, ţe si i tamní muzikoterapeuté museli 

hledat své místo v systému legislativního uspořádání. Myslím si, ţe vývoj české 

muzikoterapie je, co se týče její „legalizace“, v současné době velmi slibný. To, zda 

čeští muzikoterapeuté dokáţí obhájit svoji práci u nás i v zahraničí, ukáţe čas. 
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Přílohy 

 

 

Příloha č. 1 

 

 

 

Dotazník pro muzikoterapeuty (ČR) - vzor 

 

 

Dotazník k bakalářské práci 

 

Srovnání muzikoterapeutických přístupů v České republice 

a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 

 

pro muzikoterapeuty 

 

 Cílem tohoto dotazníku je získat informace o práci muzikoterapeutů v České 

republice a ve Spojeném království. Tyto informace budou následně zpracovány 

v bakalářské práci za účelem porovnání muzikoterapeutických přístupů v ČR a v UK. 

 Dotazník obsahuje 22 otevřených otázek zaměřujících se na různé oblasti 

muzikoterapeutické práce. Na kaţdou otázku si vyhraďte tolik místa, kolik jen budete 

potřebovat. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibliţně 20 minut. 

 

Děkuji za Váš čas! 

 

Anna Orcígrová 
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Jméno: 

Profese: 

 

 

 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? 

 Pracujete se skupinou či s jednotlivci? 

 Jaké je Vaše vzdělání? 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání? 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? 

 Pokuste se, prosím, popsat typické sezení. 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 
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Kompletní odpovědi muzikoterapeutů (ČR) 

 

 

Jméno: J. CH. 

Profese: sociální umělec 

 

 

 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

Hudba ve svých zákonitostech, tónových kvalitách, proporcích intervalů atd. 

obsahuje řád, který člověk nevymyslel, ale objevil. Řád, který se z celého okruhu, z 

kosmu (makrokosmu) zcela zřetelně zrcadlí v bodu, v lidské bytosti, která je 

mikrokosmem. Citlivým uchopováním těchto hudebních kvalit je moţné, byť 

někdy jen na okamţik, docílit u člověka proţitku řádu a harmonie, kterou v sobě 

hudba nese. Mimoto, vlastní umělecká tvořivost je nejlepší salutogenetický lék na 

různé úzkostné a depresivní stavy. 

 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? 

Základní a střední škola waldorfská v Praze na Opatově, Akademie sociálního 

umění Tabor v Praze, klienti – poruchy osobnosti, poruchy soustředění, úzkostné 

stavy, autisté 

 

 Pracujete se skupinou či s jednotlivci? 

Oboje 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? 

Ukončená střední škola, maturita 

 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání? 

Studium Akademie sociálního umění Tabor 

 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

Několik let Základní umělecká škola, kytara, příčná flétna, jinak autodidakt 

 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 

Centrální 

 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

Anthroposofická muzikoterapie 

 

 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? 

Cca 45 minut 

 

 Pokuste se, prosím, popsat typické sezení. 
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 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

Aktivní – vlastní umělecká tvořivost --- zásadní 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

Opět zásadní – zpěv jako nejosobnější způsob vlastního uměleckého vyjádření 

 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

Podle potřeby pouţívám různé nástroje ze všech rodin hudebních nástrojů – 

rytmické (dřívka, bubínky, měděné tyče, zvony), smyčcové (ţaltáře, chrotty), 

strunné, drnkací (kantely, lyry), dechové (flétny), atd. 

 

 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

ne 

 

 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

písemně 

 

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

občas 

 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

Ne, nejsem přesvědčen o smyslu. Nepovaţuji za muzikoterapeuta toho, kdo nemá 

pokoru před lidským osudem a myslí si, ţe hudba je pouze působení různých 

frekvencí. 

 

 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

klient si platí sám 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

Nejsem zboţí, tudíţ nedávám rovnítko mezi peníze a „odvedenou práci“. Svou 

práci a čas nad porozuměním osudu druhého člověka daruji, peníze přijímám ne za 

práci, ale proto, abych mohl důstojně ţít. Tzn., pokud mám jiný příjem, který mě 

zabezpečí, nepotřebuji víc peněz, nemusím je tedy chtít. Smyslem není vydělat 

peníze. 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

Myslím, ţe ano. 
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 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

Pokud chce někdo pomáhat druhým, musí nejdříve začít luštit tajemství svého 

osudu a snaţit se mu porozumět, jinak hrozí, ţe bude „páchat dobré skutky“ díky 

své vlastní blbosti a pýše. 

 

 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 

Ne. 

 

 

 

 

Jméno: 

Profese: klinický logoped 

 

 

 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

Léčba pomocí hudby a jejích prvků 

 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? 

Logop. ambulance, nemocnice 

 

 Pracujete se skupinou či s jednotlivci? 

jednotlivci 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? 

VŠ s atestací   

 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání? 

2leté studium v rámci celoţivot. vzděl. na UK 

 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

Ne oficiální 

 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 

Podpůrná metoda 

 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

celostní 

 

 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? 

Půl hodiny 
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 Pokuste se, prosím, popsat typické sezení. 

Prvky zapojuji do logoterapie, krátce 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

rovnocennou 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

Důleţitou 

 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

Kytara, chřestidla, xylofon, bubínek 

 

 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

ne 

 

 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

ne 

 

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

ne 

 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

ne 

 

 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

logop. práci platí pojišťovna, tedy i v rámci tohoto času pouţité techniky- třeba 

muzikoterapii 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

Asi ano 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

ano 

 

 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

nevím 
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 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 

nemám 

 

 

 

 

Jméno: M. G. 

Profese: speciální pedagog, fyzioterapeut, muzikoterapeut 

 

 

 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

MT je forma cílené terapie, edukace a „doprovázení“ osob s nejrůznějšími 

obtíţemi, v různých ţivotních situacích a v různé etapě ţivota. 

 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? 

Pracuji na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha 2 s osobami po 

poškození mozku, dále s lidmi s psychosomatickými obtíţemi a lidmi hledajícími, i 

v mateřských centrech s dětmi a jejich rodinami. 

 

 Pracujete se skupinou či s jednotlivci? 

Pracuji většinou se skupinami, ale mám téţ i několik individuálních terapií. 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? VŠ  

Integrované studium speciální pedagogiky na Ped.f. UK, (před tím nástavbové 

studium obor fyzioterapeut SZŠ Alšovo nábřeţí 7, Praha 2) 

 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání?  

Distanční studium pod vedením Josefa Krčka v rámci školy “Musica Humana” při 

Akademii sociálního umění Tabor a Škole Svobodných Umění při Goetheanu 

(Praha/Dornach). Státní zkoušky z HV na Ped. f. UK. 

 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

ZUŠ , dále viz. minulá otázka. 

 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 

Pokud mám pacienta na muzikoterapii, tak jde cíleně o muzikoterapii.  

 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

Mám svou vlastní metodu (která je ovlivněna studiem u Josefa Krčka, přístupem 

hlasové pedagoţky Dr. Aleny Tiché a prof. Herdena, dále studiem Pesso-Boyden 

Psychomotoric. technic, fyzioterapeutickou praxí, spec. pedagogikou a 14 letou 

klinickou praxí muzikoterapie. 
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 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? 

(90 min.) 

 

 Pokuste se, prosím, popsat typické sezení. 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

Aktivní =75%, 25% receptivní 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

Významnou, záleţí na konkrétním terapeutickém cíli. 

 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

Orffovy hudební nástroje, kantele, přírodní a etnické nástroje, jednoduché a doma 

vyrobené. 

 

 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

 

 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

Běţně v rámci chorobopisů. 

 

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

samozřejmě 

 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

EMTC, ČAMAD, CZMTA 

 

 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

Je to různé, někdy platí klient, jindy organizace, která o klienty pečuje. 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

Ne 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

Ano. 

 

 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

To je na velmi dlouhé povídání a jiţ jsem to říkala mnohokrát. 
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 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 

Znám se osobně s několika muzikoterapeuty v U.K., poznala jsem trochu jejich 

práci. 

Hlavní rozdíl je jiţ v letitém pouţití muzikoterapie na klinických pracovištích a 

kvalitně připravené a jiţ ověřené vzdělání muzikoterapeutů. 

 

 

 

 

Jméno: P. S. 

Profese: studentka 2. ročníku NMgr. Psychologie, Pedf, UK (k tomu pracuji jako 

muzikoterapeutka v o.p.s. CEDR v Pardubicích, klientela: lidé s duševním 

onemocněním) 

 

 

 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

Moţnost ukázat a přiblíţit lidem krásu bytí prostřednictvím hudby. Dále příleţitost 

nabídnout lidem záţitek přijímajícího terapeutického vztahu, v rámci něhoţ se poté 

i pomocí hudebních prostředků zvyšuje sebeúcta, autonomie a sociální kompetence 

klienta. Dále lze rozvíjet kreativitu a kognici. Primární však podle mě zůstává 

záţitek přijetí, akceptace klienta. 

 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? 

Pracuji jako muzikoterapeutka v o.p.s. CEDR v Pardubicích, klientela: lidé 

s duševním onemocněním. 

 

 Pracujete se skupinou či s jednotlivci? 

Se skupinou 3-6 klientů. 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? 

Bc. Psychologie a Speciální pedagogika, nyní 2. ročník NMgr. Psychologie, Pedf, 

UK 

 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání? 

CŢV Edukační muzikoterapie, Pedf, UK 

 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

ZUŠ, obor sólový zpěv (oba dva stupně, nevím, jak se to formálně jmenuje..) 

ZUŠ, obor hra na klavír (první stupeň) 

 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 
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Nyní jako centrální terapii, protoţe nic jiného neumím, ale myslím si, ţe by měla 

být obecně vyuţívána spíše jako podpůrná metoda terapeutického procesu doplněná 

dalšími aktivitami (arte, ergo..), a jen ve vybraných případech pouţívána jako 

centrální terapie – např. u lidí s hudebním vzděláním či nadáním. 

 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

K ţádnému, nejvíce mě však oslovil způsob práce Mgr. et Mgr. Jitky Pejřimovské, 

PhDr. Jany Procházkové a Mgr. Lenky Šramlové. 

 

 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? 

1 hod 

 

 Pokuste se, prosím, popsat typické sezení. 

V CEDR: 

1. Úvodní kolečko (jak se kdo má atd..) 

2. Techniky pro trénink paměti a pro zlepšení koncentrace pomocí hry na nástroje a 

rytmizace (dále pro zlepšení sociálních kompetencí), někdy také hudební 

improvizace 

3. Relaxace 

4. Tělesné cvičení či hra pro aktivaci 

5. Zpěv a hra na kytaru a další nástroje 

6. Závěrečná reflexe 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

Obě hrají stejně důleţitou roli, nyní se snaţím pomalu zvyšovat schopnost skupiny 

aktivně pracovat a pomalu prodluţuji intervaly pro aktivní činnost. (Klienti jsou 

z dřívější doby navyklí na receptivní muzikoterapii, to se mi nelíbí a snaţím se je 

zaktivizovat). 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

Důleţitou, snaţím se svým příkladem rozezpívat klienty. Také si myslím, ţe je 

důleţité naučit se správně dýchat a drţet správný tělesný postoj. O to se nepřímo 

snaţím technikami zlepšujícími zpěv. 

 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

Kytara, někdy klávesy a Orffovy nástroje. 

 

 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

Dramaterapie – dramatizace příběhů (které se dají hudebně doprovodit). 

 

 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 
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Ano, pouze mou osobní – píši a uchovávám si přípravu na kaţdé sezení. 

 

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

Ano, 1x za 2 měsíce. 

 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

Zatím ne. 

 

 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

Platí mi o.p.s. CEDR z dotací od města Pardubice. 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

Ano. 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

Veřejnost má představu, ţe muzikoterapie je jen hraní na nástroje a zpívání (coţ je 

skutečně do určité míry pravda – ale měl by stále být sledován terapeutický cíl..). 

Lidé se často bojí, ţe budou muset umět noty nebo hrát na nástroje a raději volí 

výtvarné aktivity. To je škoda, ale dá se s tím pracovat. Odborná veřejnost je také 

rozdělená – velká část nemá umělecké zájmy a neví, co si pod muzikoterapií 

představit. Zbytek je rozdělen na lidi se zájmem o výtvarné aktivity (větší část) a 

lidi se zájmem o hudbu. Muzikoterapii respektují a tudíţ také i oceňují především 

umělecky zaloţení lidé, ať jiţ z odborné či laické veřejnosti. Málokdo praktikuje 

muzikoterapii, protoţe to nevynáší. 

 

 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

Myslím si, ţe je zapotřebí kooperace jednotlivých muzikoterapeutů a ne vzájemné 

konkurování. Bylo by vhodné popsat jednotlivé přístupy a nalézt něco společného, 

aby se poloţil základ eklektickému přístupu respektujícímu odlišnosti. V ČR si 

kaţdý dělá, co zrovna chce, z toho vyplývá, ţe by se měly vytvořit standardy 

profese.. 

 

 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 

Nemám zkušenost. 

 

 

 

 

Jméno: Mgr.,MgA. Z. Š.  

Profese: psycholog 
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 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

Do značné míry náplň práce. 

 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? 

V soukromé praxi, s klienty tzv. zdravými i s těmi, co mají různé diagnózy  

a se skupinami zaměstnanců z oblasti pomáhajících profesí hlavně s učiteli.  

  

 Pracujete se skupinou či s jednotlivci? 

Obojí. 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? 

2x VŠ , dramaturgie, jednooborová psychologie 

 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání? 

1,5 roční kurz muzikoterapie a neverbálních technik, řada dalších kurzů    

 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

Soukromě jsem se učil na kytaru, na klavír a zpěvu. 

 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu  

terapeutického procesu? 

Převáţně jako metodu podpůrnou.  

 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

Systemická muzikoterapie  

 

 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? 

Individuální 60 aţ 90 minut, skupinové i více hodin, ev. dnů   

   

 Pokuste se, prosím, popsat typické sezení. 

To v této míře stručnosti (otázka v dotazníku) nelze.  

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

Pouţívám obě a obě dvě hrají významnou roli.  

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

Hraje velmi významnou roli.  

 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

Hlavně kytaru, orffův instrumentář, další elementární nástroje, bubny, zpěv.   
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 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

Ano, dle potřeby rozhovor, systemické konstelace, voice dialog, arteterapii, metody 

z dramaterapie, danceterapie atd. 

    

 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

Pravidelně, systematicky. 

  

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

Ano.  

 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

Vedu uţ několik let Sekci systemické muzikoterapie ČPS při LSJEP  

a jsem členem CZMTA. 

 

 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

Fakturuji institucím sjednanou úhradu, někdy hradí klient. 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

Ne. 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

Ne.  

 

 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

Metoda, která proţívá v posledních letech velký rozvoj a postupně si získává 

respekt u odborné veřejnosti. Zlepšit by bylo třeba obecné povědomí o tom,  

co je MT a jaké skýtá pacientům, klientům ale také dětem ve školách  

(edukativní muzikoterapie) široké moţnosti. 

 

 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 

Nemám tuto zkušenost. 

 

 

 

 

Jméno: J. K. 

Profese: primárně speciální pedagog, hudební pedagog 
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 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

Je to mnoho rovin – profesně to znamená něco jiného neţ osobně. Na jedné straně 

jako současný místopředseda a člen České muzikoterapeutické asociace se snaţíme 

o co nejvýstiţnější a nejpřesnější definici muzikoterapie, na druhé straně mám 

osobně stále větší tendenci narušovat hranice mezi různými terapiemi, které dělám, 

a řídit se více potřebou aktuální situace a klienta. 

 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? 

Speciální MŠ Blanická, Olomouc – autismus, DMO, MR, kombinovaná postiţení, 

narušení komunikace… 

Speciální ZŠ Credo, Olomouc – v podstatě podobné diagnózy. 

Soukromá praxe – autismus, DMO, kombinovaná postiţení…  

V rámci psychoterapeutické praxe velmi různé, většinou zdraví lidé (např. pozůstalí 

se ztrátou rodinného příslušníka apod..) 

Doléčovací pobyt pro osoby se závislostí, P-centrum, Olomouc 

Podpůrné skupiny pro pomáhající profese a rodiče dětí s těţkým nebo 

kombinovaným postiţením. 

 

 Pracujete se skupinou či s jednotlivci? 

Obojí – dle organizačních moţností a potřeby. 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? 

Speciální pedagogika, hudební výchova. Psychoterapeutický výcvik SUR 

(sebezkušenostní 550 hodinová část). Kurz neverbálních technik u Jitky 

Vodňanské. 

 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání? 

Stáţe, supervize, kurzy a bloky muzikoterapie v rámci Neverbálních technik a 

výcviku. 

 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

ZUŠ v oboru housle, dále soukromé hodiny a zkušenosti z různých hudebních 

projektů. 

 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 

Obojí. 

 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

Vytvořil jsem si vlastní eklekticky orientovaný model na základě spolupráce 

s různými terapeuty, výzkumu a srovnání zahraničních modelů. 

Z muzikoterapeutických modelů mám blízko např. ke Kreativní muzikoterapii. 
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 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? 

Pracuju v různých formátech od přibliţně 15 minut do 2 hodin (v tomto případě je 

ale muziko kombinovaná s jinými přístupy). 

 

 Pokuste se, prosím, popsat typické sezení. 

Je to různé, dle typu klienta – někdy se nechávám úplně vést klientem, jindy 

pracuju s pevnou strukturou a více edukačně, s verbálně komunikujícíma klientka 

kombinujeme verbální a neverbální intervenci. V počátku terapie bývám obvykle 

méně direktivní a snaţím se budovat vztah a naladit na klienta, v průběhu terapie 

přejímám aktivnější vedení. Se skupinou pracuju více strukturovaně uţ od samého 

začátku. Nemám pevně daný model s jednotlivými fázemi, strukturu kaţdé terapie 

si v podstatě do značné míry vytváří klient sám. 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

Více pracuju aktivně, hlavně u handicapovaných dětí. Receptivní MT pouţívám 

spíše v rámci verbální nebo psychoterapeutické intervence a hodně pracuju 

s hudbou, kterou si klienti přinesou sami. 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

Je to prostě důleţitá sloţka, především v aktivní MT. Někteří klienti nechtějí 

pracovat s hlasem, protoţe mají bloky – takţe je nechávám, aby se zapojili jakým 

způsobem chtějí vybrali si expresivní prostředek, se kterým se cítí dobře. 

 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

Klasické Orffovy, vlastnoručně vyráběné i různé etnické. Kytaru a klavír, djembe a 

různé bubny. 

 

 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

Verbální intervenci, arteterapeutické, taneční a pohybové, výjimečně i drama (hraní 

rolí). Hodně pracuju s pohybem a tělem. U dětí pouţívám různé prostředky, které 

se vyuţívají ve speciální pedagogice, např. orofaciální terapii a masáţe, hračky, 

jídlo… 

 

 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

Vedu – píšu si co jsem dělal a důleţité reakce klientů. 

 

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

Vyuţívám – i kdyţ v současné době více intervizi a konzultace s kolegy. 

 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

Česká muzikoterapeutická asociace, CZMTA 
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 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

Klient si platí sám nebo platí zařízení, občas dělám i něco gratis. 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

Ne, pouze muzikoterapií bych se neuţivil. 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

Asi celkem jo. 

 

 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

Definice se právě tvoří – je to výsledek všeobecného schválení několika důleţitých 

dokumentů a kroků. 

CZMTA má teď dobře našlápnuto – v současné době je jiţ připraven 

k připomínkování etický kodex a celá profesní příprava. EMTC dle poslední 

komunikace uzná muzikoterapeuty, které uzná naše asociace při splnění určitých 

podmínek, coţ je obrovský krok kupředu. Takţe podle mě je důleţité dodělat, co se 

momentálně vytváří, a udrţet fungující asociaci. 

Současný vývoj také směřuje k tomu, ţe bude muzikoterapie úzce svázána 

s psychoterapií. Podmínky udělení licence budou patrně velmi náročné, je to však 

věc, se kterou moc nenaděláme, protoţe musíme respektovat poţadavky EMTC. 

 

 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 

Kdyţ jsem začínal, tak jsem měl hodně materiálů z UK. Myslím, ţe základní 

směřování je velmi podobné, ale pochopitelně rozdíly jsou, především v profesní 

oblasti.  

 

 

 

 

Jméno: L. P. 

Profese: speciální pedagog 

 

 

 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

Vyzkoušela jsem různé přístupy, různé techniky a zaţila sama na sobě práci 

různých osobností muzikoteraputů. Muzikoterapie můţe pracovat na různých 

úrovních a velmi odlišnými metodami s velmi různorodým cílem i skupinou 

klientů. Proto ani odpověď nelze dát jednoznačně. Víceméně ale vţdy jde o 

některou z mnoha moţností, jako je léčení hudbou, harmonizace pomocí hudby, 
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rozvíjení osobnosti člověka a jeho vnitřního potenciálu pomocí technik práce s 

hudbou, návrat k sobě sama, ke svým vlastním zdrojům pro zdraví v nejširším slova 

smyslu. 

 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? 

V současnosti pracuji v DC Paprsek na Praze 9 s klienty s mentálním a 

kombinovaným handicapem, před měsícem jsem ukončila intenzivní několikaletou 

práci s dětmi do 3 let v mateřském A-centru (Praha 8) a asi pětiletou praxi 

muzikoterapie v DC Sulická (bývalý kojenecký ústav, Praha 4). Dále pracuji 

vybranými MT technikami s účastníky různých kurzů, slouţících zejména k 

sebepoznání a pochopení základů muzikoterapie pro práci s dětmi. 

 

 Pracujete se skupinou či s jednotlivci? 

Se skupinami i jednotlivci. 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? 

Pedagogické – na PdF MU Brno (speciální pedagogika) a na FF UK Praha 

(pedagogika) 

 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání? 

Prošla jsem mnoho nejrůznějších kurzů českých i zahraničních lektorů pořádaných 

v ČR a zaměřených nejčastěji na práci s hlasem, alikvotní zpěv, kreativní hru a 

improvizaci na hudební nástroje. 

Oficiální vzdělání nemám, mám za sebou jeden rok studia antropozofické 

muzikoterapie v USA, Pennsylvanie (Dorion Musictherapy) 

 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

Dva cykly (12 let) studia hry na klavír na ZUŠ Hostiné 

 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 

Spíše jako centrální, hlavní metodu, vedle působení samotné hudby však má (s 

ohledem na mou dosavadní cílovou skupinu – zejména malé děti) centrální význam 

vztah. 

 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

Oficiálně k ţádnému, vybírám si z různých směrů, co mi vyhovuje a co se mi 

osvědčuje. Osobně mě nejvíce inspiruje antroposofická muzikoterapie a kreativní 

muzikoterapie Nordoff-Robbins 

 

 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? 

Jak kde, asi 30, 45 minut. 

 

 Pokuste se, prosím, popsat typické sezení. 



87 

Snaţím se o pravidelnou strukturu v jejímţ rámci obměňuji aktivity a jednotlivé 

techniky. 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

Zaměřuji se zejména na vyuţití aktivních technik, v úvodu a závěru zapojuji také 

více receptivní techniky. 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

Významnou, vyuţívám zpěv velmi často, někdy převáţně, záleţí na typu situace a 

klientovi 

 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

Vzhledem k dostupnosti zejména kytaru a drobné nástoje, zejména Orrfova 

instrumentáře, dále kantelu, shanti bell, sansulu, buben, kdyţ je k dispozici, pak i 

piáno, ne však klávesy 

 

 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

Někdy kreslení, malování, často pohyb, tanec, expresivní pohyb 

 

 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

Ano, dělám si pro sebe zápisy, pokud moţno z kaţdého setkání, ne vţdy to však 

stíhám tak, jak bych si přála. Jednou za delší časový úsek píšu oficiální zprávu ke 

konkrétním klientům o průběhu a změnách, které nastaly 

 

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

Bohuţel jen málo, spíše kolegiální poradu s psychologem nebo dalšími pracovníky 

zařízení, ev. rodiči, kteří znají klienty lépe 

 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

Ano, ČAMAD, Sekce systemické muzikoterapie i CZMTA 

 

 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

platí organizace, kam klient dochází, má-li sjednané sezení soukromě, potom si 

platí sám (to spíše výjimečně) 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

Jak kde, někde ano, někde ne, problém bývá, ţe kdyţ uţ je třeba dobře ohodnocena, 

je placena z grantů, které neposkytují pravidelný přísun peněz 
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 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

Nedokáţu posoudit, u pracovníků v institucích jsou někdy do MT vnášeny příliš 

velké naděje na změnu nebo (vy)léčení klienta, někteří mají stále pocit, ţe je to 

„jenom hraní“, anebo ţe jim „lezeme do zelí“, někteří velmi ochotně a s radostí 

spolupracují a podílejí se na výsledcích, coţ je velmi potěšující 

 

 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

Zavést oficiálně profesi muzikoterapeuta, vybudovat vybavená centra (materiálně i 

personálně), která budou poskytovat tyto sluţby, zavést oficiální vzdělávání, které 

vychová kvalitní muzikoterapeutické osobnosti vybavené jak po hudební, tak 

osobnostní stránce, tak po stránce terapeutických dovedností 

 

 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 

Zkušenost v tomto směru mám minimální, navštívila jsem muzikoterapeutické 

centrum Nordoff-Robbins, které má perfektní technické zázemí, vzdělávání, 

supervize, materiály atd., coţ je něco, na čem se u nás musí ještě pracovat, aby byla 

muzikoterapie také profesionálně na úrovni a existoval oficiální systém 

 

 

 

 

Jméno: M. L. 

Profese: psycholog 

 

 

 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

O muzikoterapii se dá mluvit tam, kde se cíleně vyuţívá zvuk a hudba primárně 

k terapeutickým účelům. Základem kaţdé terapie je pak vztah mezi klientem, 

terapeutem a hudbou 

 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty? Pracujete se skupinou či 

s jednotlivci? 

Pracuji individuálně i skupinově. Nyní převáţně s dětmi (DC Thomayerovy 

nemocnice, Integrační MŠ Sulanského, soukromá praxe) a s dospělými lidmi 

s mentálním postiţením (DÚSP Tloskov) 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? 

Vysokoškolské (psychologie a speciální pedagogika, speciální pedagogika 

oborová) 

 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání? 
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Státní zkouška magisterská a doktorská z muzikoterapie 

Psychodynamický výcvik typu SUR v arteterapii (5 let) 

Kurz neverbálních technik (2 roky) 

Kurz Pesso Boyden terapie (1 rok) 

 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

LŠU 

 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 

Oboje, dle toho, zda je to pro klienta vhodné 

 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? Popište, 

prosím. 

SDMT podpůrná vývojová muzikoterapie (vzniká od roku 2004 při DC 

Thomayerovy nemocnice v Praze) 

Holistická muzikoterapie T. Procházky 

Model aktivní a receptivní muzikoterapie Ch. Schwabeho (od J. Vodňanské) 

 

Inspirací je pro mě Nordoff and Robbins 

 

 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? Pokuste se, prosím, popsat typické 

sezení. 

30 – 45 minut dle potřeb a aktuálního stavu dítěte. Struktura: úvodní rituál, 

receptivní vyladění, vlastní činnost, sharing, závěrečný rituál 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

Dříve to bylo 50 : 50 nyní vyuţívám především hru na nástroje (ne 

reprodukovanou). Toto dělení (aktivní, receptivní) je od Ch. Schwabeho a je 

nepřesné! 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

Dominantní 

 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

Kytaru, klavír, djembe, činely, perkuse, metalofony, xylofony, cantele, zvonkohry, 

ocean-drumy, sansulu, flétny 

 

 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

Spíš ne, ale kdyţ uţ tak pracuji v kontextu a s příběhem... takţe inspirace z 

dramaterapie a narativní psychoterapie 
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 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

Video a audio záznamy, zápisy jednotlivých sezení dle mustru vytvořeného 

muzikoterapeutem 

 

Diagnostika: dle běţných standardů WHO a dle vlastních kritérií 

 

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

Ano a to jak týmovou, tak případovou 

 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

České muzikoterapeutické asociace 

Českomoravské psychologické společnosti 

Sekce muzikoterapie při ČPS při LSJEP 

 

 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

Granty, platby institucemi, přímá platba (rodiče, zákonní zástupci) 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

ano 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

Nevím 

 

 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

Sjednocení myšlenkových proudů stávajících asociací, podpora vzniku 

muzikoterapeutické profese, muzikoterapeutické kurikulum, platba mt 

pojišťovnami, registr muzikoterapeutů, medializace muzikoterapie, akreditované 

kvalitní vzdělávání (např. magisterského typu či pt výcvik zaměřený na 

muzikoterapii)... atd. 

 

 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl oproti muzikoterapii v ČR a v UK? 

Hlavní rozdíl je myslím v tom, ţe v GB je vše jiţ hotové: asociace, vzdělávání, 

uznání vládou, financování. Je zde více oficiálně uznaných modelů, které je moţné 

studovat. 
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Jméno: Mgr. Š. L. – Jsem jedním z týmu pedagogů studia MT! Výuku zabezpečuje 

Katedra psychologie.  

Profese: vysokoškolský a středoškolský učitel  

 

 

 Definujte prosím, co pro Vás znamená muzikoterapie. 

Opominu – li mnoţství definic a dělení, které lze najít v odborných publikacích, 

povaţuji muzikoterapii „proces, v němţ se snaţím za pomoci hudby a jiných 

činností, které se vznikem hudby souvisejí (hry se zvuky), nastolit co 

nejrovnováţnější stav těla i duše. Tato rovnováha by měla mít trvalejší charakter. 

V rámci pouze certifikátového kurzu se nejedná rozhodně o klinickou 

muzikoterapii.  

 

 Kde v současné době pracujete a s jakými klienty?  

A) Jsem jedním z lektorů kurzů muzikoterapie při ZČU (certifikát o absolvování 

kurzu). Naší klientelou jsou především stávající i budoucí učitelé hudební 

výchovy, jeţ si a) napravují svůj vlastní vztah k hudbě, b) pociťují velkou 

potřebu učit tak, aby výuka děti nejen bavila – podpora výchovné sloţky HV, c) 

chtějí si rozšířit svůj okruh poznání a práce s hudbou o nový terapeutický 

rozměr. V současné době se totiţ v běţné školské stále více setkáváme s dětmi, 

jeţ potřebují individuální pomoc (poruchy chování – socializační problémy, př. 

Aspergerův syndrom, ADHD, děti hyperaktivní, ale i velmi nadané – vlastní 

zkušenosti). Všechny tyto děti vyţadují zvláštní pomoc (můţeme přičíst i fakt, 

ţe velkou zátěţ do škol přináší i stoupající nestabilita prostředí, ve kterém děti 

vyrůstají, …) Hudba zde sehrává důleţitou roli prostředníka urovnávání vztahů 

nesourodých kolektivů (důkazy v mé disertační práci i v četných publikačních 

příspěvcích atd.).  Do kurzů se hlásí téţ pracovníci pomáhajících profesí. Ti 

hledají většinou cestu, jak pracovat s hudbou při jejich vlastní terapeutické 

práci.  

B) Jako dobrovolník spolupracuji se Sdruţením rodičů a dětí s Downovým 

syndromem (týdenní MT práce s těmito dětmi – kaţdoročně o prázdninách, – 

tvorba divadelních představení – realizace v praţských divadlech, aktivní 

„muzicírování“ v rámci pobytu).  

 

 Pracujete se skupinou či s jednotlivci? 

pouze se skupinami 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? 

kvalifikace: 

 Pedagogická fakulta v Plzni, učitelství SŠ - hudební výchova – zpěv 

 Akademické tituly: Mgr. (FPE Plzeň, 1997), v současné době dokončuji 

doktorská studia  
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 Kurz dalšího vzdělávání „Vzdělávání a světová hudba" (etnická hudba), Praha, 

Multikulturní centrum 2001-1 semestr (přednášející z FF UK a AMU), 

akreditace MŠMT č.26105/2000-20-98 

 Další kurzovní činnost 

 

 Jaké je Vaše muzikoterapeutické vzdělání?  

Pro práci v oblasti muzikoterapie (Univerzita Palackého Olomouc, 2004), studium 

3 semestry, akreditace -číslo 15188/2003-25-59 

Muzikoterapie I., II.a Taneční terapie I., II.,III.- Praha, společnost Pragoversa (25 

hod. výcviku), 2005, akreditace- číslo 29483/2003-25-220 

další kurzovní vzdělávání …  

 

 Máte nějaké hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? Konzervatoř v Plzni, VŠ - 

KHK ZČU v Plzni - viz předchozí dotazy 

 

 Používáte muzikoterapii jako centrální terapii nebo jako podpůrnou metodu 

terapeutického procesu? 

Vzhledem k mé profesi samozřejmě podpůrnou. 

 

 K jakému muzikoterapeutickému modelu (přístupu) se hlásíte? 

Pedagogický koncept (Zeleiová) 

 

 Jak dlouho obvykle trvá jedno sezení? 

Práce s dětmi s DS – práce ve skupinách 5-7 dětí  - U dětí s DS kaţdý den střídání 

několika skupin. 

 

 Pokuste se, prosím, popsat typické sezení. 

Vzhledem k mému zaměření nelze paušalizovat. Lekce se řídí záměrem, problémy 

dětí v jejich průběhu (hysterie, neochota spolupracovat, hyperaktivita) jsou řešeny 

individuálně v průběhu lekcí. Lekce mají rozmanitou strukturu. 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje aktivní a receptivní 

složka muzikoterapie? 

Obojí je velmi důleţité, aktivní sloţku však podtrhuji. Při receptivních technikách 

usiluji o percepci! 

 

 Jakou úlohu při Vaší muzikoterapeutické intervenci hraje zpěv? 

Velmi podstatnou. Hlas – okno do duše. Uvolnění hlasu – uvolnění bloků. Společný 

zpěv – významný socializační faktor (odstraňování psychických zábran, napětí) – 

pozor!, ale pouze při správně vedených lekcích. Můţeme i ubliţovat! 

 

 Jaké hudební nástroje používáte? 

Klavír, etnické nástroje (vlastním asi 100 etnických nástrojů všech druhů – 

dechové, bicí, strunné atd., Orffovy nástroje). 
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 Používáte i techniky mimo oblast muzikoterapie, např. z jiných oblastí 

expresivní terapie apod.? Jaké? 

Techniky z Artefiletiky, Osobnostního a sociálního rozvoje. 

 

 Vedete záznamovou dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence? 

Jakým způsobem? 

Při práci s DS dětmi zpočátku ano, v posledních letech se (bohuţel) těţištěm práce 

stala tvorba divadelních představení. Tomu je podřízen i cíl lekcí.  Týdenní pobyt 

v Krkonoších je tudíţ zaměřen spíše na sloţku výukovou a výchovnou, na jejímţ 

pozadí terapie probíhá (usměrnění hysterie některých dětí, nevhodného chování, 

začlenění dětí do kolektivu, radostnost při projevu, rozvoj jemné motoriky, 

řečových schopností dětí s DS, pohybové invence – pohyb stylizovaný v tancích i 

improvizovaný, hra na nástroje atd…). viz časopis Plus 

http://www.downsyndrom.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=11

1&Itemid=29&lang=cs Společnosti rodičů a přátel dětí s DS 

 

 Využíváte při Vaší práci supervizi? 

Ne, ale občas se mých hodin účastní kolegové z katedry psychologie. Od nich 

získávám i zpětnou vazbu, supervizí však tento proces nazvat nelze. 

 

 Jste členem nějaké muzikoterapeutické či jiné profesní organizace? 

Členka České Orffovy společnosti 

 

 Jakým způsobem je Vaše práce financována? (Klient si platí sám, platí 

pojišťovna…) 

Placena ZČU Plzeň 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce adekvátně finančně ohodnocena? 

ZČU – ano, DS – dobrovolník – občasný příspěvek z grantu, pobyt v zařízení 

hrazen a menší odměna (tak na úhradu cesty na místo)  - o penězích a výdělku 

v mém případě tato práce není a nemůţe být 

 

 Myslíte si, že je Vaše práce oceňována a respektována odbornou či laickou 

veřejností? 

oceňují ji ti, se kterými přicházím do styku jako lektor – zatím pozitivní ohlas, 

opakované přání realizovat pokračovací kurzy 

 

 Jak byste definoval muzikoterapii v České republice? Co by bylo podle Vás 

zapotřebí v této oblasti zlepšit? 

Bohuţel vzhledem k mé profesní vytíţenosti jiţ nemá čas sledovat tento obor tak 

intenzivně jako před čtyřmi lety (doktorská studia). Z tohoto zúţeného pohledu 

vidím vývoj MT jako slibný. Nemám tudíţ přehled o klinické praxi. Ve školské se 

postupně mění přístup k výuce HV velmi pomalu (neublíţit, pomáhat). 

http://www.downsyndrom.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=29&lang=cs
http://www.downsyndrom.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=29&lang=cs
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 Máte nějaké osobní zkušenosti s muzikoterapií ve Spojeném království? V čem 

spatřujete rozdíl v muzikoterapii v ČR a v UK? 

Nemám, pouze zprostředkované jednou přednáškou. 
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Dotazník pro muzikoterapeuty (UK) - vzor 

 

 

Bachelor thesis questionnaire 

 

Comparison of music therapy approaches in the Czech Republic and in the United 

Kingdom 

 

for Music Therapists 

 

 The aim of this questionnaire is to obtain information about the work of music 

therapists in the Czech Republic and the United Kingdom. This information will be 

processed in the bachelor thesis in order to compare music therapy approaches in the 

CR and the UK. 

 The questionnaire consists of 22 open questions focusing on different areas of 

music therapy. Please take as much space as you need on each question. Completing the 

questionnaire will take approximately 20 minutes. 

 

Thank you for your time! 

 

Anna Orcígrová 
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Name: 

Profession: 

 

 What does music therapy mean to you? Please define. 

 Where are you working currently? Who are your clients? 

 Do you work with a group or with individuals? 

 What is your education? 

 What is your education in music therapy? 

 Do you have any education in music? Please specify. 

 Do you use music therapy as a primary therapy or do you use music therapy 

as an auxiliary method in a therapeutic process? 

 What music therapy approach do you apply? 

 How long does one session usually take? 

 Please describe a typical session. 

 What part in your music therapy intervention represents the active component 

and what part represents the receptive component of music therapy? 

 What part in your music therapy intervention represents singing? 

 Which music instruments do you use? 

 Do you use any extra-music therapy techniques within the intervention (such 

as techniques from other areas of expressive therapies etc.)? Please specify. 

 Do you keep documentation in the music therapy intervention? Please specify. 

 Do you use supervision? 

 Are you a member of any music therapy organisation or any other 

professional organisation? 

 How is the music therapy intervention financed? (Is it funded by the clients, by 

an assurance company...?) 

 Do you think that your work is adequately financially rewarded? 

 Do you think that your work is adequately valued and respected by other 

professionals and the general public? 

 How would you define music therapy in the UK in general? Which areas could 

be improved? 

 Do you have any personal experience with music therapy in the Czech 

Republic? What are the differences between music therapy in the UK and 

music therapy in the CR? 
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Kompletní odpovědi muzikoterapeutů (UK) 

 

 

Name: B. S. 

Profession: Music Therapist 

 

 

 What does music therapy mean to you? Please define. 

To me, Music Therapy means the formation of a relationship between therapist and 

client using music. This relationship is unique and may be just for a one-off session or 

short period of time or may develop over many years. Music Therapy also means using 

music to address a client‟s needs, whatever these may be. It may be to offer them a 

means of self expression or an opportunity to be heard.  

 

 Where are you working currently? Who are your clients? 

I currently work 2 days a week on an inpatient psychiatric ward for adults aged between 

18 and 65. My clients here include people with depression, bipolar disorder and 

psychotic illnesses.  

 

I also work 1 day a week at a further education college for young adults with profound 

and multiple learning disabilities, autism and challenging behaviour.  

 

I also am self-employed and run groups for adults with mild to moderate learning 

difficulties and also children with autism.  

 

 Do you work with a group or with individuals? 

I have a mixed caseload with some groups and some individuals. At the moment I 

mainly run groups. At the psychiatric unit the groups are open with a changing 

membership every week, depending who is on the ward and who wants to come. At the 

college I run small class groups with the same students every week.  

 

 What is your education? 

I have a BA (Hons) in Music from Bristol University. I also have 2 Masters degrees. 

One in Psychology of Music and the other in Music Therapy.  

 

 What is your education in music therapy? 

I did a 2 year course at the Guildhall School of Music and Drama to qualify as a Music 

Therapist. This was full time in the first year and part time in the second year. It is a 

very intensive course with a mixture of theory, psychology, child development, clinical 

placements and music lessons and opportunities to develop improvisation skills. The 

qualification in the UK is now a Masters degree.  

 

 Do you have any education in music? Please specify. 
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I studied music at school and also went on to study it at University therefore I have a 

GCSE in Music and A Level Music which finally led to my degree in Music. I also had 

music lessons in piano and singing from the age of 7 and took exams on these 

instruments.  

 

 Do you use music therapy as a primary therapy or do you use music therapy 

as an auxiliary method in a therapeutic process? 

I use it as the primary therapy. The music and the relationship between me and my 

clients is central to the therapy.  

 

 What music therapy approach do you apply? 

My training is in psychodynamic Music Therapy but I also am aware of other 

approaches such as Creative Music Therapy and may use aspects of other approaches if 

it suits the client.  

 

 How long does one session usually take? 

This varies between setting and client. At the psychiatric unit my groups are 50 minutes 

long and individual sessions usually around 30 minutes. At college my groups are 

between 30 and 45 minutes and individual 30 minutes. With young children I would 

suggest a session should be a maximum of 30 minutes.  

 

 Please describe a typical session. 

It is very difficult to describe a typical session as it really depends on the client group. 

With a child or adult with learning disabilities I would usually have a selection of 

instruments available. The session would be largely client-led although I would keep a 

basic structure to it. For example, I would begin with a „hello‟ song, which would be 

familiar to the client. Next I may let them choose an instrument and freely improvise 

with them depending on the sounds they make. I may then try a more structured song 

and try to enter into a turn-taking exchange with them. I would always end with a 

„goodbye‟ song.  

 

At the psychiatric unit I would not use a hello and goodbye song as this is not suitable 

for the clients. However, I may have another structure to begin and end such as passing 

an instrument around the group. The session would then mainly be based on free 

improvisation and led by the client, perhaps with some verbal content as well.  

 

 What part in your music therapy intervention represents the active component 

and what part represents the receptive component of music therapy? 

I find this question quite difficult to answer. I think both the therapist and client at 

different times become the active or receptive component – it changes as they interact 

and respond to each other. Also the music itself could be seen as being an active 

component.  

 

 What part in your music therapy intervention represents singing? 
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I use my voice a lot in sessions, especially with children and with adults with learning 

disabilities. As well as singing „hello‟ and „goodbye‟ I also improvise other songs e.g. 

„Let‟s play the drum together‟ for example. I also may vocalise to match sounds my 

client makes or to match their mood.  

 

In psychiatric work I do not use my voice as much. This is possibly because vocalising 

together can feel very intimate and this can be too much for very unwell clients. 

 

 Which music instruments do you use? 

The range of instruments vary from setting to setting. However, I usually work with a 

piano/keyboard, guitar, range of percussion such as drums, maracas, tambourine and 

cymbal and also tuned percussion such as xylophone.  

 

 Do you use any extra-music therapy techniques within the intervention (such 

as techniques from other areas of expressive therapies etc.)? Please specify. 

Currently I do not use any extra techniques although this is something I am interested in 

doing in the future. For example, I would like to do joint sessions with a drama or art 

therapist where we would use both mediums.  

 

 Do you keep documentation in the music therapy intervention? Please specify. 

Yes. After each session I write up notes. I usually write process notes for myself so I 

can keep track of what happened. At the psychiatric unit I also have to input notes in a 

computer based note system which is accessed by all relevant staff such as doctors, 

nurses and therapists. I do not keep documentation during the actual session as I am 

busy playing. However, I may record the session using a video camera or MP3 recorder 

as this material is useful for observations and to take to supervision. I also write regular 

reports on clients.  

 

 Do you use supervision? 

Yes. This is essential to maintain registration as a Music Therapist in the UK. I receive 

supervision once a fortnight in my psychiatric work and once a month for my other 

work.  

 

 Are you a member of any music therapy organisation or any other 

professional organisation? 

I am registered with the Health Professions Council and also a member of the 

Association of Professional Music Therapists.  

 

 How is the music therapy intervention financed? (Is it funded by the clients, by 

an assurance company...?) 

My psychiatric work is paid for by the National Health Service (NHS). The college 

work is also funded by the state. However, my self-employed work is paid for by clients 

or clients‟ families.  
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 Do you think that your work is adequately financially rewarded? 

Yes. I think in the UK we are lucky that Music Therapy is now state registered and 

recognised as a specialist therapy. There is still work to be done to get more recognition 

but I am satisfied with the wage I receive. It can be difficult to get full-time work which 

is stressful but I have managed to build up a range of work on different days.  

 

 Do you think that your work is adequately valued and respected by other 

professionals and the general public? 

This varies. For example, in the psychiatric unit I work in it is valued and respected by 

other professionals although it has taken many years for arts therapists to establish 

themselves and work towards this. However, in other workplaces we are not valued and 

this is usually because people do not fully understand what we do and what we can offer 

that is different. It is very difficult to explain exactly what we do so there is always 

work to be done to educate other professionals and the general public about Music 

Therapy.  

 

 How would you define music therapy in the UK in general? Which areas could 

be improved? 

Music Therapy in the UK has come a long way and it is an exciting time for the 

profession with the formation of a new society – the British Association of Music 

Therapy. I would define the approach to Music Therapy in the UK as being diverse and 

ever developing. While it is important that we all have the same values and clear 

thinking it is also important to recognise that each Music Therapist is different and 

brings their own identity to the role. We have to find a way forward with that in mind.  

 

I think we could improve by being more aware of Music Therapy in Europe as this 

could help us develop even more.  

 

 Do you have any personal experience with music therapy in the Czech 

Republic? What are the differences between music therapy in the UK and 

music therapy in the CR? 

I‟m afraid I do not have any personal experience with Music Therapy in the Czech 

Republic and do not have any knowledge of it. Without doing any research I would 

presume that it is not a state registered profession there yet and that this is what Czech 

Music Therapists are aiming for. 

 

 

 

 

Name: E. P. 

Profession: Music Therapist 

 

 

 What does music therapy mean to you? Please define. 
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Music therapy is a client-led intervention, based on the understanding that everyone, 

despite any difficulty or additional needs has a natural responsiveness to music.  Music 

is played and improvised between client and therapist to encourage the exploration of a 

growing relationship.  The music that a client plays and the way that he or she interacts 

with the therapist may give a broader, holistic view of ways of relating to other people 

or emotions.   

 

 Where are you working currently? Who are your clients? 

I am employed by a health board to work with children in educational settings. 

 

 Do you work with a group or with individuals? 

Both groups and individuals 

 

 What is your education? 

Please see below. 

 

 What is your education in music therapy? 

I have a Diploma in Music Therapy (Nordoff-Robbins) from Edinburgh University and 

an MA in Music Therapy (Distinction) from Anglia Ruskin University. 

 

 Do you have any education in music? Please specify. 

Prior to music therapy training I completed a BA Joint Honours in Music and Hispanic 

Studies.  This included continuing my practical studies on violin and piano. 

 

 Do you use music therapy as a primary therapy or do you use music therapy 

as an auxiliary method in a therapeutic process? 

I am only trained in music therapy 

 

 What music therapy approach do you apply? 

I trained primarily in the Nordoff-Robbins approach and use active music therapy 

techniques based on client-led improvisation and the use of play songs.  Although this is 

mainly a music-centred approach I also employ ideas from psychodynamic 

perspectives. 

 

 How long does one session usually take? 

Depends on the needs of the clients, usually between 20-40 minutes for an individual 

and between 30-40 minutes for a group. 

 

 Please describe a typical session. 

I usually sit at the piano and organise the room in such a way that a range of tuned and 

un-tuned percussion instruments are accessible for the child/children to play.  This 

obviously depends on physical and cognitive abilities which are usually indicated on the 

referral form.  I will welcome the child with a „hello‟ song, which is usually pre-

composed, however, I will adapt the way in which I play the song to meet the child‟s 
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responses.  The session will develop using free improvisation to reflect and support 

what the child is expressing and usually ends with a structured „goodbye‟ song. 

 

 What part in your music therapy intervention represents the active component 

and what part represents the receptive component of music therapy? 

Not sure what this question is asking.  I consider the majority of the music therapy I do 

to be based on active music therapy techniques and although I use pre-composed songs 

I do not use any pre-recorded music. 

 

 What part in your music therapy intervention represents singing? 

Again, not sure what this question is asking.  I use voice in pre-composed play songs 

and in improvisation and aim to support, accompany and reflect the different ways that 

the children may use their voices in the musical relationship as it develops. 

 

 Which music instruments do you use? 

Piano, guitar, violin and a range of tuned and un-tuned percussion. 

 

 Do you use any extra-music therapy techniques within the intervention (such 

as techniques from other areas of expressive therapies etc.)? Please specify. 

Not sure again what this question refers to.  I use the idea of affect attunement in which 

improvised music may be based on the clients‟ movements, gestures or sounds. 

 

 Do you keep documentation in the music therapy intervention? Please specify. 

Yes, clinical notes in accordance with NHS regulations. 

 

 Do you use supervision? 

Yes! 

 

 Are you a member of any music therapy organisation or any other 

professional organisation? 

Yes, APMT now changing to BAMT (British Association of Music Therapy) 

 

 How is the music therapy intervention financed? (Is it funded by the clients, by 

an assurance company...?) 

National Health Service and Local Educational Authority 

 

 Do you think that your work is adequately financially rewarded? 

Yes 

 

 Do you think that your work is adequately valued and respected by other 

professionals and the general public? 

Yes 
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 How would you define music therapy in the UK in general? Which areas could 

be improved? 

I do not feel that I have enough knowledge to answer this question! 

 

 Do you have any personal experience with music therapy in the Czech 

Republic? What are the differences between music therapy in the UK and 

music therapy in the CR? 

No 

 

 

 

 

Name: 

Profession: 

 

 

 What does music therapy mean to you? Please define. 

The use of the non verbal medium of music, improvised between therapist and 

patient, delivered in a  clinical setting as a psychotherapeutic intervention   

 

 Where are you working currently? Who are your clients? 

Clinical Research Lead, Forensic National High secure Hospital 

 

 Do you work with a group or with individuals? 

Both 

 

 What is your education? 

MSc, (KCL London) ARAM LRAM Royal academy of Music 

 

 What is your education in music therapy? 

Post Grad diploma in Music Therapy MPhil, studying PhD 

 

 Do you have any education in music? Please specify. 

Established Professional Oboist 

 

 Do you use music therapy as a primary therapy or do you use music therapy 

as an auxiliary method in a therapeutic process? 

Both. I am also a qualified psychotherapist 

 

 What music therapy approach do you apply? 

An integrative approach developed by myself called „cognitive analytic music 

therapy‟, this is currently the subject of a research project 

 

 How long does one session usually take? 
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50 minutes 

 

 Please describe a typical session. 

Refer to published clinical papers (Compton Dickinson 2006, 2011) 

 

 What part in your music therapy intervention represents the active component 

and what part represents the receptive component of music therapy? 

This is too complex a question, all ‟active ingredients‟ are defined within research  

in the Phd project 

 

 What part in your music therapy intervention represents singing? 

 

 Which music instruments do you use? 

Most important instrument „Tobais Kaye sounding bowls‟ 

 

 Do you use any extra-music therapy techniques within the intervention (such 

as techniques from other areas of expressive therapies etc.)? Please specify.   

Yes. Refer to my papers 

 

 Do you keep documentation in the music therapy intervention? Please specify. 

All sessions must be recorded in electronic patient notes 

 

 Do you use supervision? 

Of course, it is mandatory to maintain health professions council registration 

 

 Are you a member of any music therapy organisation or any other 

professional organisation? 

APMT BSAT 

 

 How is the music therapy intervention financed? (Is it funded by the clients, by 

an assurance company...?) 

NHS Post 

 

 Do you think that your work is adequately financially rewarded? 

Standard NHS payscale yes. 

 

 Do you think that your work is adequately valued and respected by other 

professionals and the general public? 

Yes. 

 

 How would you define music therapy in the UK in general?  

Music therapy is recognised as a post graduate masters level qualification, and once 

approved by the health professions council one can work in the NHS. 
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 Which areas could be improved? 

 

 Do you have any personal experience with music therapy in the Czech 

Republic?  No 

 

 What are the differences between music therapy in the UK and music therapy 

in the CR? 

No idea. 

 

 

 

 

Name: 

Profession: 

 

 

 What does music therapy mean to you? Please define. 

Music Therapy is based on the relationship between therapist and client. It is not 

teaching music or learning to play an instrument. It can help with emotional 

difficulties, motivation, attention, communication and interaction.  

It is accessible to anyone of any age and no special skills are needed. Therapist and 

client use improvised music making to establish and develop a relationship. They 

meet weekly. The work they do together supports the client in his capacity to relate 

to others both musically and person to person.  

 

 Where are you working currently? Who are your clients? 

In two different schools and a day centre for adults with learning difficulties. In one 

school I see children with moderate learning difficulties & autism. In the other 

school I see children with complex, multiple and profound learning difficulties. 

 

 Do you work with a group or with individuals? 

Both 

 

 What is your education? 

Music degree, Teaching certificate, Diploma in Special Education 

 

 What is your education in music therapy? 

Diploma in Music Therapy 

 

 Do you have any education in music? Please specify. 

See above  

 

 Do you use music therapy as a primary therapy or do you use music therapy 

as an auxiliary method in a therapeutic process? 
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Both 

 

 What music therapy approach do you apply? 

Primarily that of “Creative Music Therapy” 

 

 How long does one session usually take? 

About half an hour 

 

 Please describe a typical session. 

Impossible – each session follows the lead of the client. Most sessions will begin 

with some kind of greeting and end with a good-bye song. In between the client 

chooses what to play.  

 

 What part in your music therapy intervention represents the active component 

and what part represents the receptive component of music therapy? 

It depends entirely on the client. I usually invite clients to spend some time actively 

listening (to a Tibetan singing bowl) but also view this as a receptive component. It 

would take a long, long time to dissemble this question & work out what is active 

& what is receptive.  

 

 What part in your music therapy intervention represents singing? 

Voice and singing is an integral part of every session – much of this is in the form 

of sung speech 

 

 Which music instruments do you use? 

Piano, guitar, keyboard, a wide selection of all percussion (tuned & untuned) 

 

 Do you use any extra-music therapy techniques within the intervention (such 

as techniques from other areas of expressive therapies etc.)? Please specify. 

Occasionally, I use some sound healing techniques – such as overtoning and 

Biosonic tuning forks 

 

 Do you keep documentation in the music therapy intervention? Please specify. 

Each session is recorded in a few notes. If any music recurs in each session, this is 

notated.  

 

 Do you use supervision? 

Yes 

 

 Are you a member of any music therapy organisation or any other 

professional organisation? 

Yes – Association of Professional Music Therapist &, Health Professions Council 
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 How is the music therapy intervention financed? (Is it funded by the clients, by 

an assurance company...?) 

Various 

 

 Do you think that your work is adequately financially rewarded? 

Yes 

 

 Do you think that your work is adequately valued and respected by other 

professionals and the general public? 

It‟s hard to explain music therapy to the general public. Even people who are better 

informed find it a difficult concept to grasp 

 

 How would you define music therapy in the UK in general? Which areas could 

be improved? 

Again, one could write a book in answer to this question. It varies from part to part 

of the United Kingdom. There can be an over-emphasis on the „sweetness‟ of 

disabled children responding in such a way that tugs at the public‟s heartstring to 

encourage them to donate money so that the work can continue. At the other end of 

the scale music therapists can be „precious‟ about their work in such a way that is 

unhelpful to the general public. 

 

 Do you have any personal experience with music therapy in the Czech 

Republic? What are the differences between music therapy in the UK and 

music therapy in the CR? 

No 

 

 

 

 

Name: J. G. 

Profession: Music Therapist 

 

 

 What does music therapy mean to you? Please define. 

Music therapy to me means using music to help people in whatever way they need.  It 

involves using music interactively to assess and address people‟s needs.  A trusting 

therapeutic relationship is established and developed through the music, and this 

enables the therapist to work towards specific therapeutic goals to help the client. 

 

 Where are you working currently? Who are your clients? 

The Billingham Grange Independent Hospital.  Young onset dementia patients. 

The Hawthorns Care Centre, Peterlee.  Neurological rehabilitation centre, dementia 

centre and nursing home. 
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I also work as Head Music Therapist for Nordoff Robbins North East.  This involves 

running introductory courses and setting up and supporting new posts in the area.  

 

 Do you work with a group or with individuals? 

Groups and individuals 

 

 What is your education? 

I attended Consett Grammar School in County Durham, where I did Ordinary and 

Advanced Level examinations.  I then studied at the Royal Academy of Music, London, 

for 5 years. 

 

 What is your education in music therapy? 

Post graduate diploma, Nordoff-Robbins.  Master of Music Therapy. 

 

 Do you have any education in music? Please specify. 

I have played the piano since childhood.  I also learnt the viola at school.  I studied 

Composition at the RAM.  In recent years I took up singing and learnt to play the guitar. 

 

 Do you use music therapy as a primary therapy or do you use music therapy 

as an auxiliary method in a therapeutic process? 

Primary therapy. 

 

 What music therapy approach do you apply? 

The Nordoff Robbins approach, which is music-based. 

 

 How long does one session usually take? 

This depends on the clients.  An individual session can last anything from a few minutes 

to 50 minutes.  The average in my experience is 30 minutes.  Group sessions are usually 

about 50-60 minutes. 

 

 Please describe a typical session. 

Sessions are all different, according to the clients.  There will be a selection of tuned 

and untuned instruments for them to play if they wish.  If possible, I encourage clients 

to choose what they want to play and invite them to start.  I join in, improvising with 

them to acknowledge and meet what they are doing.  I might change the music at times 

according to my aims for the client.  Some people respond to a more structured 

approach, e.g. they might like to sing or play along with familiar songs. 

 

 What part in your music therapy intervention represents the active component 

and what part represents the receptive component of music therapy? 

As the music is interactive and communicative, the therapist will be listening, observing 

and responding throughout, and reflecting during the music and during silences, and 

also after the sessions. 
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 What part in your music therapy intervention represents singing? 

Singing is important, particularly in dementia work.  It is also used with non-verbal 

clients to encourage communicative and expressive vocal sounds. 

 

 Which music instruments do you use? 

Piano, keyboards, guitar, autoharp, tuned and untuned percussion. 

 

 Do you use any extra-music therapy techniques within the intervention (such 

as techniques from other areas of expressive therapies etc.)? Please specify. 

No, but I liaise with Physiotherapists, Occupational Therapists and Speech and 

Language Therapists to discuss aims for the patients.  As well as helping 

communication and social skills, music therapy can sometimes help physical skills 

involving co-ordination and control, and also breath control. 

 

 Do you keep documentation in the music therapy intervention? Please specify. 

I keep my own process notes and also write in the patients‟ files after sessions.  I record 

and analyse sessions occasionally, when time permits. 

 

 Do you use supervision? 

Yes, this is important and is built into music therapists‟ work practice. 

 

 Are you a member of any music therapy organisation or any other 

professional organisation? 

I am a member of the Association of Professional Music Therapists.  We also must be 

registered by the Health Professions Council before we are allowed to call ourselves 

music therapists, as it is a protected title. 

 

 How is the music therapy intervention financed? (Is it funded by the clients, by 

an assurance company...?) 

In my case it is funded by the health-care company I work for, with a subsidy from 

Nordoff Robbins, which is a registered charity.  Some music therapy is funded by 

clients and some by the National Health Service. 

 

 Do you think that your work is adequately financially rewarded? 

Probably not, but we have to be realistic in light of the present financial situation.  Also, 

it is a sort of vocation and we don‟t do it to become rich. 

 

 Do you think that your work is adequately valued and respected by other 

professionals and the general public? 

It is valued and respected by people who understand it and have seen it work.  There is 

still a large amount of ignorance, though, and many people imagine we are just 

entertainers. 
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 How would you define music therapy in the UK in general? Which areas could 

be improved? 

Music therapy in the UK is growing slowly and there is much interest and demand for 

it, but its growth is often restricted by lack of funding.  There is a movement towards 

taking music therapy into more community settings, rather than just using a more 

clinical model where clients go to a centre for their sessions.  There is more need for 

music therapy in all client groups, especially special schools, learning disability, autism, 

palliative care, mental health units, prisons and dementia care homes. 

 

 Do you have any personal experience with music therapy in the Czech 

Republic? What are the differences between music therapy in the UK and 

music therapy in the CR? 

No, I have no knowledge or experience of music therapy in the CR. 

 

 

 

 

Name: E. C. 

Profession: Music Therapist 

 

 

 What does music therapy mean to you? Please define. 

Music therapy means a lot to me as it‟s my career!  I developed a new relationship with 

music entirely when I discovered the profession of music therapy because it was as if 

this was what I had been searching for.  It‟s a very creative expressive way of being 

with people, and I feel privileged to have worked in the profession for five years. 

 

 Where are you working currently? Who are your clients? 

I work for the National Health Service for two days per week: in a community clinic 

and in a mainstream primary school.  I also work for a music therapy clinic, which is 

funded by a charity - Nordoff Robbins. 

 

 Do you work with a group or with individuals? 

Both group work and individuals 

 

 What is your education? 

Bachelor of Music (Honours) from University of Edinburgh 

 

 What is your education in music therapy? 

Master of Music Therapy (MMT) from Nordoff Robbins, validated by City University 

 

 Do you have any education in music? Please specify. 

See above. 
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 Do you use music therapy as a primary therapy or do you use music therapy 

as an auxiliary method in a therapeutic process? 

I use music therapy as the primary therapy in my work 

 

 What music therapy approach do you apply? 

I trained at Nordoff Robbins, so I broadly use that approach.  However, as I have 

become more experienced, I have developed my own personality as a therapist and have 

used other „schools of thought‟ in music therapy. 

 

 How long does one session usually take?  

With children, half an hour 

 

 Please describe a typical session.  

There is no typical session as they are client-led so this depends entirely on the needs of 

the client.  However, half an hour is the usual length, I usually use all live music and 

remain in the room for as much of the half hour as possible. 

 

 What part in your music therapy intervention represents the active component 

and what part represents the receptive component of music therapy? 

I try for the client‟s experience to be as active as possible, but sometimes receptive 

music therapy is necessary.  At the moment, all the people I work with are actively 

involved in our music therapy. 

 

 What part in your music therapy intervention represents singing? 

I‟m not sure I understand the question.  I generally use my voice a great deal in music 

therapy sessions.  Some clients find this to be the central part of the musical 

relationship.  For some, using the voice is too exposing and it may be something that 

you work towards. 

 

 Which music instruments do you use? 

Guitar, piano, flute, voice, many small hand held percussion instruments for clients 

under 5 years old.  Drum, cymbal, tambourines, xylophones, metallophones, large 

African drums, occasionally double bass, microphone, electric keyboard. 

 

 Do you use any extra-music therapy techniques within the intervention (such 

as techniques from other areas of expressive therapies etc.)? Please specify. 

I use a great deal of movement or dance, when needed.  The rooms in which I work are 

fairly big so this is possible.  I also speak to the clients, not with music.  Sometimes I 

use puppets. 

 

 Do you keep documentation in the music therapy intervention? Please specify. 

I keep notes of the weekly sessions and also write regular reports for the parents and 

other professionals working with the clients.  I also have to report back to the places 

where I work statistics and information for their records. 
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 Do you use supervision? 

Yes, clinical supervision for all my work and management supervision for the clinic 

where I am the sole practitioner. 

 

 Are you a member of any music therapy organisation or any other 

professional organisation? 

Yes, the Association of Professional Music Therapists.  Membership of the APMT is 

necessary to practice in this country. 

 

 How is the music therapy intervention financed? (Is it funded by the clients, by 

an assurance company...?) 

National Health Service for one job – the clients do not pay for this.  The other job 

where I work is charity funded, but the clients pay for their sessions in the main. 

 

 Do you think that your work is adequately financially rewarded? 

No!  We are required to train at Masters level in this country to be a music therapist and 

therefore this information alone shows that we are not adequately rewarded, compared 

to earning power of other Masters‟ graduates. 

 

 Do you think that your work is adequately valued and respected by other 

professionals and the general public? 

By those who know what it is, there is usually a respect for the profession as people 

know how beneficial it can be.  I think there may be a perception still that it is 

something more like „fun music with little kids‟ which can be the case as part of the 

therapy, in fact fun and play can be a clinical goal.  This is not always the case however. 

 

 How would you define music therapy in the UK in general? Which areas could 

be improved? 

All the training courses teach clinical improvisation – I would say that is the basis for 

being a music therapist in this country.  The training courses differ in their approaches, 

with some being more psychodynamic than others, and some more music-led. 

 

 Do you have any personal experience with music therapy in the Czech 

Republic? 

No 

 

What are the differences between music therapy in the UK and music therapy in 

the CR? 

I don‟t know! 
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Name: S. S. 

Profession: Music Therapist 

 

  

 What does music therapy mean to you? Please define. 

Wow, that‟s a tough starter question - straight to the point! Music therapy means a 

whole spectrum of things to me, depending on which context I consider it in. I, and my 

views and understanding of the world, are changing all the time as well, so my 

definition of it also changes from day to day. I guess right now in this moment my 

definition of music therapy would be: Offering a means and the possibility for a quality 

of connection between the therapist and client(s) based around a musical 

communication that can transcend words and defined conditions, AND lead to a shared 

experience between two(or more) human beings which can enable growth for both. The 

therapist‟s role is in my thoughts facilitating these shared experiences in a safe and 

 heartful way. 

 

 Where are you working currently? Who are your clients? 

I am currently looking for music therapy work in Ireland having returned from the UK 

in July 2010 where I worked from April 2008-July2010. 

 

 Do you work with a group or with individuals? 

I worked with both in the UK. 

 

 What is your education? 

I achieved 6 honours in the Irish final school exams (480/600points) and went on to 

graduate from a 3 year degree in Finance and Economics! 

 

 What is your education in music therapy? 

I graduated from a Nordoff-Robbins Masters course in Edinburgh Scotland(2005-7). 

 

 Do you have any education in music? Please specify. 

I was clasically trained on the piano to Grade 8 level and I am self taught on the guitar. 

 

 Do you use music therapy as a primary therapy or do you use music therapy 

as an auxiliary method in a therapeutic process? 

I use music therapy as a primary therapy. 

 

 What music therapy approach do you apply? 

An approach based around creative improvisation, generally client led. 

 

 How long does one session usually take? 

Depending on the setting - in preschool a set time of 20 minutes; in primary and 

secondary schools anywhere between ten minutes to fifty minutes depending on the 

needs and responses of the children(and time constraints of the schools). 
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 Please describe a typical session. 

Wow that‟s tricky to define as well! I am not sure there is such a thing as a typical 

session - it really depends on the needs of each individual client and their state of being 

on that day. In general though there are some features to a session such as hello and 

goodbye songs and improvised activities led by the clients themselves. 

 

 What part in your music therapy intervention represents the active component 

and what part represents the receptive component of music therapy? 

I find this question a wee bit intellectual. Again I would say that this is not easy to 

define clinically in the form x and y are active and a and b are receptive. But I‟ll give it 

a go!! So active components in my music therapy intervention: responding musically to 

whatever the client offers- mirroring, supporting, enhancing or challenging musically 

what the client has shared depending on the situation; also physically interacting with 

the client; hand on hand beating games on a drum, sharing an instrument together etc... 

Receptive component: listening to what the client is offering; observing his/her 

movement facial expression etc., attuning to his/her energy that day 

*I think that much of the time both active and receptive components are taking place 

simultaneously 

 

 What part in your music therapy intervention represents singing? 

A vital part of my practise. I believe the voice is the most immediate and personal 

instrument that a music therapist or client can use. 

 

 Which music instruments do you use? 

For myself initially mainly keyboard, then gradually shifted more towards using guitar 

due to the capacity to move around with it and be close to the clients. For the clients 

depending on their needs - a selection from: cymbal, kettle drum, gathering drum, 

djembe drum, musical foot pads, windchimes, and a whole host of smaller world 

percussion instruments. 

 

 Do you use any extra-music therapy techniques within the intervention (such 

as techniques from other areas of expressive therapies etc.)? Please specify. 

I practise the concepts of Non Violent Communication(NVC) by Marshall Rosenberg in 

my every day life so they made their way naturally into my music therapy sessions. 

NVC focuses on connecting with one‟s own and other‟s feelings and needs and provides 

practical tools to help build a quality of connection in one‟s life relationships.  

The humane psychiatric practise of Ivor Browne(as in his book “Music and Madness”) 

resonates strongly with me, in terms of seeing a person as a human being and not as 

their condition. 

 

 Do you keep documentation in the music therapy intervention? Please specify. 

Yes. I write up brief notes following each session detailing the events and responses. I 

also record most sessions(with permission) on either minidisk or video camera. I then 
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look or listen back and index in detail a few minutes surrounding events or responses 

that appeared to me significant at the end of each week‟s work. 

 

 Do you use supervision? 

Yes. On average about 4 times a year for two hours sessions. I found this invaluable in 

raising my awareness about how I might improve and expand my capacities as a 

therapist and a human being. 

 

 Are you a member of any music therapy organisation or any other 

professional organisation? 

Yes. The APMT (Association of Professional Music Therapists). 

 

 How is the music therapy intervention financed? (Is it funded by the clients, by 

an assurance company...?)  

Most of my sessions(18hours) were funded through charities who sought funding 

specifically to provide music therapy in the area. The remainder(3 hours) were funded 

through a local council. 

 

 Do you think that your work is adequately financially rewarded? 

Yes. 

 

 Do you think that your work is adequately valued and respected by other 

professionals and the general public? 

I don‟t know how to answer this! It depends what adequately means: I have experienced 

it being valued by most of the settings I worked at, and yet I am not sure what levels of 

awareness the general public has about what music therapy can offer. Certainly in 

Ireland, since I returned here, I think that it is considered in a rather one dimensional 

way - to help relax, as an alternative therapy etc... 

 

 How would you define music therapy in the UK in general? Which areas could 

be improved? 

Again, tricky question. Music therapy in the UK in general is: a practise that continues 

to evolve in many ways led by a group of professionals trained in one of several 

approaches, with the aim of reaching out and connecting with people who have the 

highest potential to benefit from it, through a communication based in music. (this is 

pretty general eh!) 

 

 Do you have any personal experience with music therapy in the Czech 

Republic? What are the differences between music therapy in the UK and 

music therapy in the CR? 

I don‟t have any experience to draw on or knowledge about music therapy in Czech 

Republic to answer this one. 
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Name: 

Profession: 

 

 

 What does music therapy mean to you? Please define. 

 

 Where are you working currently? Who are your clients? 

City of Bath in the UK. People with severe mental health issues living in the 

community (schizophrenia, bipolar, personality disorders, depression, addiction) 

 

 Do you work with a group or with individuals? 

Group 

 

 What is your education? 

Honours degree in philosophy, Cambridge University, PhD in music therapy 

research, University of the West of England 

 

 What is your education in music therapy? 

Postgraduate diploma in music therapy from the Guildhall School of Music and 

Drama, and doctoral studies mentioned above 

 

 Do you have any education in music? Please specify. 

Yes, my first degree was in music and philosophy; I studied harmony, counterpoint, 

music history, composition, advanced analysis and ethnomusicology. 

 

 Do you use music therapy as a primary therapy or do you use music therapy 

as an auxiliary method in a therapeutic process? 

Primary therapy 

 

 What music therapy approach do you apply? 

Informed by psychodynamic principles and group theory, underpinned by 

humanistic theory 

 

 How long does one session usually take? 

A group session is 1 hour 

 

 Please describe a typical session. 

At present in my work, there are two music therapists and up to 6 clients. We ask 

how people are at the beginning, give notice of absences and upcoming breaks and 

then allow people to talk or play as they wish and support them either in 

conversation or playing. Often improvisations last over 20 minutes. Usually people 

talk about their experience of the music afterwards, and often move into another 
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improvisation. We try to use the last 5 minutes for talking reflection but this does 

not always happen. 

 

 What part in your music therapy intervention represents the active component 

and what part represents the receptive component of music therapy? 

We are acting both actively and receptively at the same time, listening to others‟ 

music but also providing our own simultaneously in response or in support or to 

challenge. 

 

 What part in your music therapy intervention represents singing? 

We sing with clients if they ask us and if and when we think it would help the 

improvisation. 

 

 Which music instruments do you use? 

We have a range of about 30 instruments in the session, always presented in the 

same position, including 3 guitars, piano, cello, violin, gong, bass xylophone, 

metallophone, african drums, large timpanum, and a variety of assorted percussion 

and wind instruments. The therapists‟ main instruments are „cello and flute. 

 

 Do you use any extra-music therapy techniques within the intervention (such 

as techniques from other areas of expressive therapies etc.)? Please specify. 

Not usually – what we have is plenty. 

 

 Do you keep documentation in the music therapy intervention? Please specify. 

We evaluate each session in detail immediately afterwards and have supervision 

using these notes once a month. 

 

 Do you use supervision? 

Yes, see above. 

 

 Are you a member of any music therapy organisation or any other 

professional organisation? 

Yes, the British Association of Music Therapy 

 

 How is the music therapy intervention financed? (Is it funded by the clients, by 

an assurance company...?) 

The organisation providing it is a charity (voluntary organisation) and funding 

sources are the national lottery and other social/health funds. 

 

 Do you think that your work is adequately financially rewarded? 

Yes, because all my time is paid for, including supervision time, and at a reasonable 

rate. 
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 Do you think that your work is adequately valued and respected by other 

professionals and the general public? 

No, but I think the general public is slowly becoming educated about music 

therapy. Professionals who have had contact with music therapy usually value it but 

there is still a lot of ignorance in areas where music therapy has not been 

established. 

 

 How would you define music therapy in the UK in general? Which areas could 

be improved? 

Better geographical spread of services. But generally training is very good. 

 

 Do you have any personal experience with music therapy in the Czech 

Republic? What are the differences between music therapy in the UK and 

music therapy in the CR? 

No experience but would be interested to know more. 
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Příloha č. 2 

 

 

Dotazník pro studenty a absolventy muzikoterapie - vzor 

 

 

 

Dotazník k bakalářské práci 

 

Srovnání muzikoterapeutických přístupů v České republice 

a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 

 

pro studenty a absolventy muzikoterapie 

 

 Dotazník obsahuje 15 otevřených a uzavřených otázek, které zjišťují Vaše 

osobní údaje (jméno, povolání, vzdělání), informace o kurzu muzikoterapie, který 

studujete a informace týkající se Vašeho budoucího (popř. současného) uplatnění 

v oblasti muzikoterapie.  

 Pokud budete na Vaši odpověď potřebovat více místa, neţ je na ni vyhrazeno, 

pokračujte, prosím, na druhé straně listu. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibliţně 20 

minut. 

 Pokud chcete, nemusíte vyplňovat své jméno. Získané údaje budou pouţity 

pouze pro účely mé bakalářské práce. 

 Vaše případné dotazy ráda zodpovím na níţe uvedeném e-mailu. 

 

Děkuji za ochotu a za Váš čas! 

 

Anna Orcígrová 

studentka Psychologie a speciální pedagogiky, PedF UK 
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 Jméno: 

 

 Profese: 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: ………………………………………………………………… 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: ....................................................................................................... 

 

 b) v současné době studuji:................................................................................... 

 

 c) jiné:.................................................................................................................. 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): …………………………………………... 

 

b) samouk: ………………………………………………………………………….. 

 

c) jiné: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 
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 Co byste změnil/a? 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné: ......................................................................................................................... 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 



122 

Kompletní odpovědi studentů a absolventů 

 

 

 Jméno: 

 

 Profese: Učiteľ 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

lektorka 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: 3. Stupňa  

 

 b) v současné době studuji:........................................................................................ 

 

 c) jiné: postgraduál, atestácie 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU):.................................................................... 

 

b) samouk:...........................................................................................................  

 

c) jiné: VŠMU 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Metapohľad, pravdivost hľadania - hľadanie pravdivosti 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 
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Sledujem situáciu v ČR 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Dianie → skup. dynamika v čase, sebaskúsenosť 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Zvýšenie tlaku a potreby tvorby štruktúry zvnitra 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Wien, Münster, Bratislava 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství  → so študentmi 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné: 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Prítomnosť momentu 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Nie 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 
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Áno → podľa ponuky 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Vzdělávání - aké? Rôzna úroveň. Olomouc, Budějovice, Brno, Liberec - rôzne 

ponuky, úrovne 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Áno - bc. 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Metapohľad 

 

 

 

 

 Jméno:  

 

 Profese: Speciální pedagog 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Odborný asistent 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: Pedf UK, obor - SPPG 

 

 b) v současné době studuji:.................................................................................. 
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 c) jiné:............................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU):.................................................................. 

 

b) samouk:......................................................................................................... 

 

c) jiné: soukromé 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Ţe kurz je veden Janou Procházkovou a Jitkou Pejřimovskou. 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Internetové stránky 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Praktická příprava a realizace vlastních technik pod reflexí skupiny a supervizí 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Prodlouţila kurz nebo navýšila bych mnoţství hodin 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

V rámci VŠ studia jsem měla předmět MUZIKOTERAPIE I., II. 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví - pokud to bude v budoucnu v rámci leg. moţné oficiálně jako 

muzikoterapeut 
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 e) jiné: sociální práce 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání - nevím 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Mám představu eklektického přístupu. Vlastní model nemám vytvořen. Velmi 

zajímavá mi přijde metoda Geneápe, která umí pracovat na změně (korekci) 

prostřednictvím práce s autentickým projevem. A tento bod je šancí pro změnu. 

Inspirativní mi přijde především to, ţe je zde vyuţíváno hudby jako dominantní a 

terapeut pracuje a sleduje především ji. 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Ne 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Specializační studium: 1. Edukační MT (PedF UK) → AKREDITACE MŠMT, 2. 

MT v ed. praxi (TUL) → AKREDITACE MŠMT, 3. 5leté studium MT pro 

středoškoláky ALTERNATIVA→ AKREDITACE MŠMT, 3leté studium MT pro 

VŠ ALTERNATIVA - AKREDITACE MŠMT, 4. MUZIKOTERAPIE 

(OLOMOUC) 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Ne 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Základní orientace v oboru, praktická sebezkušenost pod supervizí + reflexe 

skupiny, ukázka způsobu práce ostatních lektorů, které jsou vţdy dávány do 

kontextu, je zde jednotící koncept.  
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 Jméno: Stáňa 

 

 Profese: Pedagog volného času 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné:  

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Vedoucí hudebního oddělení u DDM Jablonec n. N. 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: Speciální pedagogika Bc.  

 

 b) v současné době studuji:.................................................................................... 

 

 c) jiné:................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU):.................................................................... 

 

b) samouk: další rozvoj ve hře na hud. nástroje 

 

c) jiné: základy střední pedagogická škola 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Rozšíření vzdělání, nový obzor, náhled, nové techniky, moţnosti práce, setkání 

s novými lidmi, poznávání nového, sebevzdělávání 
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 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Na internetu 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Práce s nemelodickými, s rytmickými nástroji; rezonanční, improvizační hrátky 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Nic 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Prozatím jsem se setkala s workshopy na konferenci expresivních terapií v červnu 

2010, v budoucnu chci ještě více poznávat 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika - chtěla bych ještě studovat a uplatnit 

 

 c) školství - uplatňuji 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné:  

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Vytváření hudby, zvuků pomocí rytmických nástrojů, nemelodických nástrojů, 

vlastní tvořivost, nápaditost, improvizace, rezonanční, hlasové hrátky 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Uvaţuji, ale neovládám ţádný jazyk, tak z mé strany zůstává prozatím jen u úvahy, 

bylo by to však kdekoliv 
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 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

O ţádných 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Ne 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Další moţnosti, techniky ve své práci, další rozvoj mé osobnosti, sebepoznání 

 

 

 

 

 Jméno:  

 

 Profese: Učitelka 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné:  

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Učitelka - ŢŠ praktická a speciální 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: bakalářské studium spec. pedag. 
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 b) v současné době studuji:................................................................................... 

 

 c) jiné:................................................................................................................ 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): klavír, zpěv 

 

b) samouk: flétna, kytara 

 

c) jiné:.................................................................................................................. 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Dozvědět se něco nového o tomto oboru a následně se tomu věnovat! 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Z internet. stránek školy 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

MT techniky, sebezkušenostní části 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Nic 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Ne 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 
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 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné:  

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Půjdu vlast. cestou s tím, ţe budu vyuţívat MT techniky současných 

muzikoterapeutů (M. Gerlichová, M. Lipský, J. Kantor, Z. Šimanovský.....) + 

Geneápé (J. Pejřimovská) 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Ne 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Ne  

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

MT (UK Praha) 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Ne 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Obrovské obohacení v této oblasti, sebezkušenost. 

 

 

 

 

 Jméno: Miro 

 

 Profese: 
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 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné:  

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

DRUMBLA o. s. projektový manager, muzikoterapeut 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) vysokoškolské:  Špec. ped. a ped. mentálne postihnutých Bc 

 

 b) v současné době studuji:................................................................................... 

 

 c) jiné:.................................................................................................................. 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU):.................................................................... 

 

b) samouk: rytmické ethno. nástroje 

 

c) jiné:.......................................................................................................................... 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Osobný záţitok s pôsobenim rytmu 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Net 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Sebaskúsenosť 
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 Co byste změnil/a? 

(Pohlavie?) Nerozumiem otázke! 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Nie 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné:  

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Geneape 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Nie 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Áno - CZ 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

- 



134 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Nie 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Osobná skúsenosť s rôznymi školami a prístupmi a sebaskúsanosť 

 

 

 

 

 Jméno: Martina 

 

 Profese: Učiteľ 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné:  

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Vysokoškolský pedagóg na Katedre hudby PF Katolickej, (nečitelné) 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: hud. veda 

 

 b) v současné době studuji:.................................................................................. 

 

 c) jiné: rigorózne (doktorandské) → Hudobná výchova, doktorandské → 

Pedagogika 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU):............................................................... 
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b) samouk: v niektorých hud. nástrojoch 

 

c) jiné: rôzne kurzy okrem postgraduálneho vzdelania 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Konfrontácia s obsahom a formou v hud. pedagogike → v teórii a praxi 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Cez p. Jitku Pejřimovskou 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Všetky; ak sú "akčně - praktické" moduly reflektované a abstrahované 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Potrebujem VNIESŤ PERSPEKTÍVU - viac myšlienok o pohľadu "zhora"; príliš sa 

"plácame" v jednotlivostiach! 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Áno, na Slovensku u Dr. Zeleiovej 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné:  

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 
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 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Áno, uţ aj uplatňujem; najviac sa mi v predstavených modulov - modelov javí 

GENEÁPÉ, uplatňujem jej idey + všetci ďalší muzikoterapeutickí remeselníci → 

veľa podnetov... 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Na Slovensku Áno 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Nie 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Viem o štúdiách Špec. pedagogiky v ČR a SR, kt. posilňuje muzikoterapeut. 

disciplínu 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Nie 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

INŠPIRÁCIE, uvedomovanie si LIMITOV, VÍZIE (nečitelné) 

 

 

 

 

 Jméno: J. K. 

 

 Profese: končící informatik 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 
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 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné:  

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Informatik OSVČ 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: FŘIT UHK 

 

 b) v současné době studuji: PEDF UK 

 

 c) jiné:................................................................................................................ 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU):................................................................ 

 

b) samouk: kytara 

 

c) jiné:............................................................................................................... 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Vliv hudby na osobnost 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Od kamaráda 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Sebezkušenost, techniky 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Propojení kurzu Praha - Liberec a více hodin 
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 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

- 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné:  

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Svůj na základě zkušenosti ostatních modelů 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Ne 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Praha, Liberec při VŠ 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Ne 
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 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

V sebezkušenosti, ve vyuţití muzikoterapie v komunikaci tam, kde běţná 

komunikace selhává a je to brána v projevech kdy existuje blok v komunikaci 

 

 

 

 

 Jméno: 

 

 Profese: Pracovník v sociálních sluţbách - SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Pracovník v sociálních sluţbách - SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské:................................................................................................ 

 

 b) v současné době studuji: TUL - Spec. pedagogika pro vych. 

 

 c) jiné:..................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU):................................................................ 

 

b) samouk: kytara 

 

c) jiné: SPgŠ - klavír, zpěv, sborový zpěv 
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 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Láska k hudbě, inklinování k práci s lidmi 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Internet – TUL 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Práce s hlasem 

 

 

 Co byste změnil/a? 

- 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Zd. Šimanovský - 2 semináře (víkend) 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné:  

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Vl. model - individuální přístup vycházející z osobnosti klienta, blízký je mi styl 

Jany Weber 
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 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Zatím ne 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Matěj Lipský (UK), TUL, Olomouc (Holzer), Schola alternativa (Břicháčková) 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Ne  

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Odbornost 

 

 

 

 

 Jméno: P. Z. 

 

 Profese: logoped 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

absolvent / student 

 

kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi (TU 

Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

logoped; rehabilitační ústav 
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 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) vysokoškolské: Mgr.: PedF UK v Praze (obor: SPPG); Bc.: PedF ZČU v Plzni (obor: 

soc. práce) 

 

b) v současné době studuji:......................................................................................... 

 

c) jiné: specializační příprava k atestaci (klinické logopedie) 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): …………………………………………. 

 

b) samouk: kytara; v současnosti – etnické nástroje; bubny 

 

c) jiné: zájmové krouţky – kytara (dříve) 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

- zájem o osobnostní rozvoj (prvotní impuls pro absolvování růz. seminářů a 

kurzů) 

- potřeba uceleného a systematického odborného vzdělávání → čím více se MT 

zabývám (teoreticky, prakticky) → tím více potřeba a touha po dalším hlubším 

vzdělávání roste 

- podnětem k teoretic. studiu MT bylo i práce na dipl. práci pod skvělým a 

perfektním vedením Dr. J. Procházkové (podpora, inspirace, motivace, předání 

mnoha odborných informací) 

+ stále více cítím potřebu a chtěla bych v budoucnu absolvovat PST výcvik 

(nejlépe SUR či "neverbál. techniky") 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

od kamarádky, která spolupracovala také s J. Pejřimovskou 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

- techniky s reflexí skupiny i lektorů 

- sebezkušenost 

- ukázky MT práce členů skup. 

 

 

 Co byste změnil/a? 

- více času pro MT (teorie + praxe) dle J. Procházkové 
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- více prakt. ukázek MT J. Pejřimovské 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Ano! (a to i před tímto kurzem) 

- 1,5 roku - MT kurz v rámci PedF UK (M. Lipský) 

- kurzy, workshopy, stáţe - u M. Gerlichové 

- kurz - MT (J. Procházková) 

- workshopy v rámci mezinárod. konfer. expresiv. terapií 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

a) psychologie, psychoterapie 

 

b) speciální pedagogika 

 

c) školství 

 

d) zdravotnictví 

 

e) jiné: .................................................................................................................. 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní model - 

které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

- nejvíce mě oslovuje styl práce a metoda Mgr. M. Gerlichové (IKAPUS), MT v 

rehabilitaci → touto cestou se snaţím jít i ve své praxi s klienty 

- chtěla bych i více poznat a inspirovat se a učit se od Dr. J. Procházkové a J. 

Pejřimovské 

- inspirovala jsem se hodně i u Prof. Robbinse (Nordoff-Robbins MT) - celou 

metodu nezvládnu vystudovat, ale prvky bych ráda.  

- blízká mi je i antroposof. orient. MT 

- v budoucnu bych chtěla v praxi vyuţívat a rozvíjet pozitivní prvky všech 

uvedených metod a pokusit se pod supervizí o "vlastní styl" 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 
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Zatím ne (nesplňuji kvalifikační předpoklady). Za 10, 20 let...uvidíme:) Reálnější jsou 

spíše stáţe (Německo) 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

- akreditované vzd. programy: MT v edu. pr. (TU Liberec) 

- Edu. MT (UK Praha) 

- CŢV - kurzy: PedF v Olomouci, Akademia Alternativa 

- VŠ - kurzy: PedF UK, H. F., TU Lib. 

- různé kurzy: Procházka, Šimanovský, Gerlichová... 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? Pokud 

ano, upřesněte, prosím. 

- pregraduál, postgraduál + moţné i doktorandské stud. MT 

- MT v rámci universit (za strikt. podmínek přijetí - nutné hudební vzdělání, hra 

na nástroj/e → zkoušky...) 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

asi nelze odpovědět stručně 

- MT pod vedením Jany Procházkové a Jitky Pejřimovské 

- sebezkušenost 

- skupinová dynamika (+ i - zkušenosti - moţnost velké zkušenosti s osobnostmi 

růz. typu.) 

+++: přátelství zejména s urč. lidmi ze skup. - troufám si tvrdit, ţe jde o pravé 

přátelství "na celý ţivot" 

celkově hodně zajímavé sloţení skupiny - velmi přínosné sledovat a přijímat 

přístupy a práci lektorů s konkr. jedinci (kaţdým ve skup.) např. ošetřování urč. 

situací 

 

 

 

 

 Jméno: 

 

 Profese: PČR 
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 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

absolvent / student 

 

kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi (TU 

Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

PČR - psovod 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) vysokoškolské: TUL Speciální ped. - vychovatelství 

 

b) v současné době studuji: ..................................................................................... 

 

c) jiné: ....................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): ………………………………………….......... 

 

b) samouk: pokouším se naučit na kytaru 

 

c) jiné: ....................................................................................................................... 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Zaujalo mě, jak jedna hudba rozdílně působí na různé osoby. Dále mi přišlo velice 

zajímavé jak ve mně jednoduché melodie dokáţí vyvolat silné emoce. Říkala jsem si, ţe 

hudba je velice silný nástroj kterým lze pomoci lidem a chtěla jsem se o tom dozvědět 

více. 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Během studia na TUL mi přišel informační e-mail od TUL s nabídkou na účast v tomto 

kurzu. 
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 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Líbily se mi techniky Matěje Lipského, techniky na tmelení kolektivu, komunikace za 

pomoci hudby (jeden sděluje, druhý odpovídá) 

 

 

 Co byste změnil/a? 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Tento kurz je mé první systematické vzdělávání v oboru MT. 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

a) psychologie, psychoterapie 

 

b) speciální pedagogika 

 

c) školství 

 

d) zdravotnictví 

 

e) jiné: .................................................................................................................. 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

V mém současném zaměstnání MT nemohu uplatnit. 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní model - 

které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Nechtěla bych striktně dodrţovat pouze jeden model. Při své práci bych z velké části 

vyuţívala model Matěje Lipského s doplněním dalších věcí, které by mě zaujaly u 

jiných modelů nap. Markéty Gerlichové, atd. 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Ne 
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 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Jedná se o semináře (především víkendové), WS, kurzy. 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? Pokud 

ano, upřesněte, prosím. 

O ţádné konkrétní moţnosti vzdělávání v oblasti MT nevím, předpokládám, ţe i ve 

Velké Británii je moţnost kurzů a seminářů. 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Otevírá mi další moţnosti v mém ţivotě. Inspiruje mě do další činnosti a vzbuzuje 

zájem o prohloubení vědomostí v tomto oboru. Umoţnila mi nahlédnout a vyzkoušet 

mnoho nových technik a směrů. 

 

 

 

 

 Jméno: J. K. 

 

 Profese: speciální pedagog 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muž / ţena 

 

absolvent / student 

 

kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi (TU 

Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

IC Zahrada v Praze 3 

sociální pedagog, zástupce ředitele 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 
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a) vysokoškolské: UK PHA, Ped. Fak. 

 

b) v současné době studuji: ..................................................................................... 

 

c) jiné: ....................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): klavír 8 let, trubka 

 

b) samouk: kytara, banjo, flétna... 

 

c) jiné: ....................................................................................................................... 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

studium kolegyně Eduk. MT na UK, první běh 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

od kolegyně 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

respektuji skladbu programu 

 

 

 Co byste změnil/a? 

respektuji program 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

kurz Tomáše Procházky, I., II. 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

a) psychologie, psychoterapie ? 

 

b) speciální pedagogika ? 

 

c) školství 
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d) zdravotnictví ? 

 

e) jiné: DD ? 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

jiţ uplatňuji 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní model - 

které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

uţívám Procházkův model - modifikuji pro autisty 

insp. Robbins, někdy improvizuji vlastní postup 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

zatím ne 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

- 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

UK, TUL, Procházkovy kurzy, semináře Gerlichové, Šimanovský... 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? Pokud 

ano, upřesněte, prosím. 

- 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

vyuţití pro praxi 

flexibilita v dalším vyuţití i v oblastech jiných, neţ v níţ nyní působím 

 

 

 

 

 Jméno: 
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 Profese: speciální pedagog 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

absolvent / student 

 

kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi (TU 

Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

ZŠS a MŠS Turnov 

učitelka základní školy speciální + šk. logoped 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) vysokoškolské: magisterské PedF UK Praha 

 

b) v současné době studuji: ..................................................................................... 

 

c) jiné: ....................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): I. cyklus – zpěv, 5 let klavír 

 

b) samouk: kytara 

 

c) jiné: ....................................................................................................................... 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Zájem jiţ od studia na VŠ, kdy jsem navštěvovala výběrové semináře MT a uplatnění 

MT v současné práci 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

e-mail - nabídka TU Liberec 
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 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

aktivity s hlasovou improvizací 

 

 

 Co byste změnil/a? 

prodlouţila bych délku kurzu, popř. změnu na výcvik 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

1 - 3 denní semináře - IPPP - vyuţití MT v ZŠ speciální, M. Lipský pro LSMS a v 

kojeneckém ústavu 

workshop - HLASOHLED - WERBECK METODA 

workshopy v rámci konference expresivních terapií 2010 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

a) psychologie, psychoterapie 

 

b) speciální pedagogika 

 

c) školství 

 

d) zdravotnictví 

 

e) jiné: .................................................................................................................. 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní model - 

které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Zatím ne úplně přesně nemám představu, ale nejspíš nebudu vycházet pouze z jednoho 

modelu. Budu zřejmě vycházet z potřeb klientů a z vlastního zaměření. (Co je mi 

bliţší.) 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

zatím ne 
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 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Edukační MT - UK Praha 

Akademia Alternativa, J. Krček - 3leté studium antroposoficky orientované MT v Písku 

MT v edukační praxi - TU Liberec 

MT - UP Olomouc 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? Pokud 

ano, upřesněte, prosím. 

ne 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

sebezkušenost 

 

 

 

 

 Jméno: L. Š. 

 

 Profese: soc. pracovník 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

absolvent / student 

 

kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi (TU 

Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

sociální pracovník v azylovém domě 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 
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a) vysokoškolské: sociální práce 

 

b) v současné době studuji: ..................................................................................... 

 

c) jiné: ....................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): klavír, violoncello, příčná flétna, zpěv 

 

b) samouk: ................................................................................................................ 

 

c) jiné: ....................................................................................................................... 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

vztah k terapii a hudbě 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

z internetu – stránek TUL 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

edukační muzikoterapie 

 

 

 Co byste změnil/a? 

- 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

ne 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

a) psychologie, psychoterapie 

 

b) speciální pedagogika 

 

c) školství 
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d) zdravotnictví 

 

e) jiné: sociální práce mimo mé zařízení, kde pracuji 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní model - 

které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

na kurzu, který dělám mi přijde velmi zajímavé právě to, ţe zde můţeme vidět různé 

směry, přístupy k práci - ráda bych pouţila z kaţdého to, co mě oslovilo 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

zatím ne 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

TUL, Šumava, Olomouc, Phs 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? Pokud 

ano, upřesněte, prosím. 

ne 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

vlastní sebezkušenost 

 

 

 

 

 Jméno: Hana 

 

 Profese: učitelka 
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 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

ZŠ - učitelka 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: Mgr - 1. st. ZŠ; Mgr - speciální pedagogika 

 

 b) v současné době studuji:................................................................................. 

 

 c) jiné: ......................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): 7 let klavír 

 

b) samouk: kytara, flétna, kontrabas, přirozeně znějící nástroje 

 

c) jiné: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Týdenní kurz Vlastimila Marka 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Na internetu při vyhledávání studijního oboru spojeného s pedagogikou a speciální 

pedagogikou 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 
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Všechny, protoţe jsou proţitkové a všichni lektoři, kteří zde působili, nám 

předávali to nejlepší. 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Prodlouţila bych studium. 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Letní kurzy: Vl. Marek; Luboš Holzer; Víkendové semináře: Návrat koncovky; 

kurz Markéty Gerlichové; kurz Práce s hlasem (paní Song); hlas jako cesta - 

Monika Šramlová 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné: ........................................................................................................................ 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Zaujaly mne modely, které vychází ze speciální pedagogiky (Jana Weber; Jirka 

Kantor; Zdeněk Vilímek) 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Ne (rodina, věk) 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 
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Ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Jako součást studia speciální pedagogiky na fakultách; studium Holistické 

muzikoterapie PHDr. Luboše Holzera (Olomouc) 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Z hlavy ne, ale tuším, kde to najít (informace) 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Setkání s lidmi, kteří mají stejný zájem, společné proţitky. Řada technik a metod 

vyuţitelných v práci. Informace, kontakty 

 

 

 

 

 Jméno: R. Ř. 

 

 Profese: Učitel 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Gymnázium Teplice - učitel HV 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: ....................................................................................................... 

 

 b) v současné době studuji: UJEP - hudební výchova 
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 c) jiné: vyšší odborné 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): baskytara, kontrabas, tuba 

 

b) samouk: didgeridoo; flétna; kytara; trubka; bubny 

 

c) jiné: konzervatoř - kontrabas 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Sloučit hudbu s cílem pomáhat především dětem. 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Napsal jsem Matějovi Lipskému ohledně své diplomové práce. 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Kreativní hry; společný zpěv; bazén :); receptivní činnosti 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Více hovořit a v praxi zkoušet jak vstupovat do terapie s jednotlivými druhy klientů 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Jitka Pejřimovská - seminář; kurz hraní na koncovku a etnické nástroje; práce s 

psychicky narušenými ţáky - seminář (12h) 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika - v mateřském centru s klienty s DMO 

 

 c) školství – na gymnáziu 

 

 d) zdravotnictví 
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 e) jiné: ......................................................................................................................... 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Nejvíce mne zaujala práce p. Procházky Tomáše. A především improvizuji a tak 

nacházím vlastní cestu 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Chtěl bych Austrálii nebo Rusko 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Austrálie, ale to je takový sen, který se snad splní. 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Olomouc, Praha - VŠ - v rámci celoţivotního vzdělávání. Kurzy a semináře 

jednotlivých terapeutů. 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Nevím nic. Jsou to studený čumáci a je to tam samej Polák. 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

1. Poznám nové lidi stejně smýšlející. 2. Poznám metody jiných muzikoterapeuů. 3. 

Vyzkouším si na sobě metody druhých. 

 

 

 

 

 Jméno: J. F. 

 

 Profese: SOCIÁLNÍ Pracovník 



160 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Sociální pracovník - vedoucí stacionáře 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: ....................................................................................................... 

 

 b) v současné době studuji: ....................................................................................... 

 

 c) jiné: ......................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): …………………………………………... 

 

b) samouk: ………………………………………………………………………….. 

 

c) jiné: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Lépe komunikovat s klienty, lépe a efektivněji s nimi pracovat, seberozvoj 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Internet 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Tak jak to je mi vyhovuje. Společná tvorba a souznění skupiny je důleţité... A je 

fajn. Hodně se učíme od sebe vzájemně 



161 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Pokračování - forma víkend. seminářů, supervize, sdílení... 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Orfovy semináře 5x víkend, víkendový kurz W. muzikoterapie 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

e) jiné:  Sociální práce - terapie, práce s rodiči klientů 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

→ Z kaţdého vybírám, co je mi blízké. Model který pouţiji bude vycházet z praxe, 

kterou budu provádět a ze zkušeností, které budu získávat 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

- 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Moţná - rok Anglie Camphill 
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 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Orfovy semináře, Walfdorský seminář muzikoterapie 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Ne 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

→ Náhled na práci s klientem a rodinou se změnil, individuální MT a skupinová 

MT jsou přímou moţností, jak pracovat terapeuticky s klienty, kteří mají ment. 

postiţ. nebo ment. postiţ. a psychiatr. diagnózu. Pracovat s jejich sebevědomím, 

rozvoji komunikace, práce s emocemi. Poznatky prakticky hned uvádím do praxe 

 

 

 

 

 Jméno: P. B. 

 

 Profese: svobodné povolání – intuitivní hudebník 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: dlouholetá praxe v terénu MŠ, ZŠ, sociálních sluţbách 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Hlavní lektor, výrobce hud. nástrojů, Muzikoterapeut + Spolutvůrce projektu 

Návrat Koncovky aneb Zdravé muzicírování 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: ....................................................................................................... 

 

 b) v současné době studuji: Kurz Edukační MT při UK Praha - Ped. F 
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 c) jiné: 2 roky meditační centrum jako Koterapeut atd. 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): …………………………………………... 

 

b) samouk: ………………………………………………………………………….. 

 

c) jiné: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Zájem o účinky hudby a cílené působení... 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Na setkání Sekce MTP v Lékařském domě 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Všechny - je skvělý výběr a velká pestrost 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Nic 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Přírodní národy - rituály → cizí terapeuti z Jiţní Ameriky, Slovenska, Pěvecké 

semináře,... co mě zaujme. 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 
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 e) jiné: všude, kde se objeví prostor k práci 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Všechny směry a modely potvrzují propojenost. Nejvíce mě inspirují praktické 

modely, které jdou k jádru věci a nevytvářejí prostor umělosti - vědeckosti. 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Láká mě Slovensko, Rusko...Slovanský směr 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Jsem otevřený všemu, bo doma je to potřeba nejvíc. 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Musica Humana, Olomoucký model, Systemická MTP = hudební konstelace, 

čakrový projekt "Savita music" 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Zatím ne 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Potvrzení vlastní cesty a srovnání s funkčními jinými modely. Navázání osobních 

kontaktů. 

 

 

 

 

 Jméno: H. S. 

 

 Profese: studentka, Konzultantka na Lince důvěry 
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 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné:  

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Pracuji jako konzultantka na Lince bezpečí - telefonická krizová intervence 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: Bc.- obor: Psychologie - speciální pedagogika (UK, Pedf Praha) 

 

 b) v současné době studuji: navazující Mgr studium obor Psychologie (Pedf, Uk, 

Praha) 

 

 c) jiné: ......................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): 2 cykly piana (11 let), 4 roky sólového 

zpěvu,  10 let pěvecký sbor Zvonek při ZUŠ Sokolov 

 

b) samouk: trošku na kytaru, ale opravdu jen trošku :o) 

 

c) jiné: ……………………………………………………………………………..... 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Uţ kdyţ jsem přišla do Prahy studovat psychologii, zajímala jsem se o to, jak by se 

to dalo propojit s muzikou - objevila jsem stránky muzikoterapie a psala Matějovi 

(tehdá naivně), jestli by se dalo nějak dobrovolničit nebo u toho být, vidět to, 

pomáhat, moţnost stáţe - tehdy mi psal, ţe ta moţnost tu není. No tak jsem šla na 

kurz ke Z. Šimanovskému, který mě naprosto dostal, a pak v rámci studia na UK 

jsme měli víkend muzikoterapie s Matějem v Tloskově a láska, obdiv, respekt, a 

taky touha vědět víc se narodila :o)  
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 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Přišla mi na email o tom informace, tak jsem neváhala ani minutu (věděla jsem o 

tom předešlém běhu, protoţe tam studovala kamarádka) 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Tak určitě se mi moc líbí, ţe spoustu věcí zkoušíme na sobě - to si myslím, ţe je 

velice důleţité vţít se do role klientka, vyzkoušet si tuhle roli (viz. kdyţ jsme se Z. 

Vilímkem hráli postiţené klienty, a vţdycky někdo vedl skupinu, to byl pro mě 

silný záţitek) - takţe povaţuju za velice důleţitou sebezkušenost 

- a pak samozřejmě bubnování (např. s Lubošem Holzrem) - byla pro mě 

novinka, kterou bych ráda rozvíjela 

- líbilo se mi taky při víkendu s Janou Procházkovou, ţe jsme si kaţdý vyrobili 

nástroj - přemýšleli o něm (líbila se mi ta různost mezi námi, která se ukázala 

(já vyrobila z igelitky, někdo z kamínků - bylo to hezký a kreativní) 

- a bylo toho vůbec spoustu, co bylo neuvěřitelný - jeden z nejsilnějších záţitků 

byl víkend s Janou Weber a naše společná improvizace ve zpěvu 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Více bych se zamyslela a vymezila, jak to tedy je - jsme výcvik nebo kurz? Je to na 

pomezí a také chápu, proč to na tom pomezí je, ale myslím, ţe by tomuto kurzu 

pomohlo, více to specifikovat a tak to vést 

- Taky aby stál méně peněz a měli jsme více hodin a vůbec neskončil :o))) - to je 

sranda :o) 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

- V současné době ne, ale je to spíše z finančních nedostatků - rozhodně do 

budoucna semináře i workshopy navštěvovat budu :o) 

- Snaţíš se studovat zvuky kolem sebe, a hrát si s hlasem- to je takový spíš 

osobní studium :o) 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 
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 e) jiné: ........................................................................................................................ 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

- Tak určitě se mi líbí model Nordoff- Robbins - a vidět Cliva Robbinse byl jede 

z nějvětších záţitků z mýho ţivota - inspirovala mě Jana Weber 

- Celkově ale do budoucna si myslím, ţe si udělám psychoterapuetický výcvik a 

budu dělat muzikoterapii jako podpůrnou techniku v psychoterapii ale ne 

stěţejní (v tomto směru mě inspiroval víkend s Janou Procházkovou, to je 

takový můj směr, který se mi líbí a cesta, kterou bych chtěla jít). 

- Nezastávám přímo nějaký směr, spíš se z kaţdého inspiruju a nakonec si z toho 

udělám něco svého 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Zatím ne 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Zatím ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

- Vím o Libereckém kurzu, a o Olomouci, kde to vede L. Holzer - jinak kurzy 

většinou Z.Šimanovského, a spousty dalších báječných lidí 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

- Nevím, nezajímala jsem se nějak více o to 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Tak rozhodně v tom, ţe mi ukazuje určité cesty, techniky, jak se dá s klienty 

pracovat. Lidé, kteří to dělají dlouho a vkládají do své práce celé srdce a většinou i 

celé sebe nám dávají cenné rady, říkají věci, které mě inspirují, o kterých pak 
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přemýšlím, při mé budoucí práci s klienty. Dává nám moţnost setkat se s takovými 

osobnostmi, které bych jen tak nepotkala - toho si cením - zároveň tím cítím můj 

vlastní růst a strašně 

 

 

 

 

 Jméno: B. S. 

 

 Profese:speciální pedagog 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

spec. ped. - učitel v denním stacionáři pro klienty s kombinovaným postiţením a 

jako instruktor rehabilitace v pobytovém rhb a rekvalifikačním středisku pro 

nevidomé  

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: spec.ped na PedF UK)................................................................... 

 

 b) v současné době studuji: ....................................................................................... 

 

 c) jiné: ........................................................................................................................ 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): 7 let 

 

b) samouk: ………………………………………………………………………….. 

 

c) jiné: SPgŠ 
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 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Obohatit sebe a práci s klienty. 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

od spoluţáka 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Tak obecně bych řekla, ţe se mi líbí pestrost a bohatost koncepce studia, je zajímavé 

a inspirativní sledovat, jak se dá všemoţně MT dělat. Z technik si asi nejvíce uţívám 

improvizace. 

 

 

 Co byste změnil/a? 

zatím nic 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Na PedF UK v rámci studia speciální pedagogiky a v Olomouci při PedF v rámci 

celoţivotního vzdělávání.  

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné: ......................................................................................................................... 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 
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Vycházím z konceptu Tomáše Procházky a Luboše Holzera, coţ byli moji učitelé a 

hledám si jakýsi „svůj“ styl. Při nynějším studiu mě nejvíce oslovila Jana 

Weber(jak zpracovávat záznamy o klientovi, nebát se hrát na vše co hraje a 

zdánlivě i nehraje), Zdeněk Vilímek (práce s tělem, práce se skupinou) a Josef 

Krček (naslouchat přírodě, tvořit, práce s prostorem). 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

ne 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

 Při VŠ v Liberci, Olomouci 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

ne 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Zdroj inspirace, informací, kontaktů, náměty k přemýšlení o své práci, o sobě a 

hlavně zajímavé proţitky a prima lidi kolem sebe. 

 

 

 

 

 Jméno: L. K. 

 

 Profese: Student 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 
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 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Věnuji se zejména studiu, brigádně pracuji jako chůva. 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: ....................................................................................................... 

 

 b) v současné době studuji: Pedagogická fakulta UK Praha, obor Speciální 

pedagogika, 1.ročník navazující magisterské 

 

 c) jiné: ........................................................................................................................ 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): klavír 

 

b) samouk: ………………………………………………………………………...... 

 

c) jiné: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

S MT jsem se setkala velmi okrajově. Velmi mě tato oblast zaujala a chtěla jsem se 

dozvědět více, abych jí mohla zařadit i do své práce s lidmi s postiţením. 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Od Tomáše Procházky během víkendového setkání v předmětu Muzikoterapie 

během mého studia speciální pedagogiky. Více informací pak na webových 

stránkách www.muzikoterapie.eu. 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Především sebezkušenostní aktivity. 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Jsem s chodem tohoto kurzu spokojená a nemám ţádné výhrady.  
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 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

3 víkendová setkání s Tomášem Procházkou při studiu spec.ped. 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné: ......................................................................................................................... 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Zatím je pro mne studium spíše představováním jednotlivých modelů, které mě 

určitým způsobem ovlivňují. Zatím nemám jasnou představu o modelu, kterému 

bych se intenzivně věnovala. Nejvíce bych asi u svých klientů (zaměření na ment. 

A komb. Postiţení) vyuţila improvizační MT nebo model proţitkové vlny. 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Zatím ne. 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Zatím ne. 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

UK Praha, TU Liberec, Univerzita v Plzni, Univerzita v Olomouci 
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 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Konkrétní instituce neznám. 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Vybudování základu vzdělání v oblasti propojení hudby a práce s klienty s 

postiţením. Vhled do jednotlivých přístupů muzikoterapie a vytvoření si přehledu o 

moţnostech práce v tomto zaměření. Načerpání praktických informací od ostatních 

členů kurzu. 

 

 

 

 

 Jméno: J. H.  

 

 Profese: Psycholog, Pedagog 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Krajská nemocnice Liberec – Psycholog 

HAMU UK v Praze – Odborný asistent 

PF UJEP – externí vyučující 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: PF UJEP, Ústí nad Labem, obor ČJ – HV pro 3. st., FF UPOL 

v Olomouci, obor jednooborová magisterská Psychologie 

 

 b) v současné době studuji: PF UJEP, KHV, doktorské studium 

 

 c) jiné: ......................................................................................................................... 
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 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): ZUŠ, 1. i 2. cyklus, klavír 

 

b) samouk: ………………………………………………………………………… 

 

c) jiné: obor Hudební výchova na VŠ – KHV PF UJEP 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Chtěla jsem propojit své rozdílné studijní obory – hudební výchovu a psychologii. 

Před rozhodnutím vstoupit do kurzu jsem absolvovala několik 

muzikoterapeutických workshopů a přednášek, kde mě muzikoterapie oslovila. 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Z webových stránek – www.muzikoterapie.cz. 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Všechny :-)  

Na kurzu oceňuji moţnost seznámit se s různými muzikoterapeutickými přístupy. 

Zatím nebyla ţádná aktivita, která by mě nezaujala a nějakým způsobem mě 

neobohatila. 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Nic :-) 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Byla jsem na kurzech: 

Matěje Lipského Muzikoterapie jako ţivotní cesta (2009) 

muzikoterapeutický workshop na FSS MUNI v Brně (nepamatuju si název 

lektorky, byl to někdo z Plzně a bylo to cca před 4 lety?) 

workshopy v rámci konference pořádané v roce 2007 ČAMADem „Setkávání 

muzikoterapie a dramaterapie“ (Joseph Moreno, Zdeněk Šimanovský, Zdeněk 

Vilímek, Marie Břicháčková)  

workshopy na konferenci expresivních terapií v červnu 2010 
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 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné: ......................................................................................................................... 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Budu vyuţívat integrativní přístup, v němţ propojím metody uplatňované v rámci 

holistické muzikoterapie (Tomáš Procházka), Schwabeho modelu (Jana 

Procházková), Improvizační muzikoterapie dospělých (Jana Weber), antroposofické 

muzikoterapie (Josef Krček) a pravděpodobně i dalších přístupů, které nám teprve 

budou v rámci kurzu představeny. 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Ne, protoţe jsem smluvně zavázána v aktuálním zaměstnání. 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Ne. 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Vím o kurzu Edukační muzikoterapie, který navštěvuji (Matěj Lipský) a který 

paralelně probíhá i v Liberci (Jana Procházková), o moţnosti studia u Luboše 

Holzera nebo Jitky Pejřimovské. Vím o nabídce různých workshopů, která je 

aktualizována na stránkách www.muzikoterapie.cz.   

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 
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Nevím. 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

V seznámení se s rozdílnými muzikoterapeutickými přístupy, způsoby jejich práce 

s klientem a jejich metodami. 

 

 

 

 

 Jméno: L. Z. 

 

 Profese: student 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

studentka doktorského studijního programu hudební pedagogika Univerzita 

Palackého v Olomouci (+ vyučující zpěv, klavír, základy italštiny)  

lektorství muzikoterapie pro studenty speciální pedagogiky UP Olomouc 

externí pracovník: Centrum sociálních sluţeb (muzikoterapie) – Olomouc 

dobrovolnictví: Základní škola speciální, mateřská škola a praktická škola 

Moravská Třebová (muzikoterapie) 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: Univerzita Palackého v Olomouci (speciální pedagogika – 

tyflopedie, psychopedie + hudební výchova) 

 

b) v současné době studuji: Doktorský studijní program Hudební teorie a 

pedagogika UP Olomouc, Edukační muzikoterapie Univerzita Karlova v Praze 

 

 c) jiné: ......................................................................................................................... 
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 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): ukončený 1. cyklus hra na klavír + 

 následně 3 roky, hudební nauka 

 

b) samouk: kytara, bubny 

 

c) jiné: základní škola – 1. stupeň s rozšířenou HV – zobcová flétna 

 vysokoškolské studium hudební výchova pro II. stupeň ZŠ 

 doktorský studijní program hudební teorie a pedagogika (II. ročník) 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Od malička jsem vyrůstala v hudbě. Moje maminka pracuje jako vychovatelka ve 

speciální škole, takţe jsem se s dětmi s postiţením setkávala prakticky pořád. Kdyţ 

jsem se rozhodovala na jaký obor na vysokou školu, speciální pedagogika a 

hudební výchova byla pro mě krásným spojením toho, jak díky hudbě pomoci 

lidem, kteří ji potřebují. 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Dozvěděla jsem se informace na internetu jiţ o prvním běhu, právě však probíhalo 

přijímací řízení, tak jsem musela počkat na další běh 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Aktivity se mi líbí všechny, jen je rozdíl v tom, zda jsou pro mě nebo pro mé 

klienty. Nejraději mám ovšem práci s hlasem, aktivizační techniky s hudbou a 

pohybem…a skupinová improvizace na hudební nástroje nebo skupinové zpívání – 

to jsou záţitky, na které se nezapomíná! 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Teď zřejmě nic zásadního. Ráda bych se ale setkala s naší supervizorkou Jitkou 

Vodňanskou, na kterou se moc těším a opět s některými dalšími muzikoterapeuty 

ze zahraničí. 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Ano, pravidelně konzultuji s Katarínou Grochalovou, absolvovala jsem její seminář 

na KHV UP v Olomouci. 

Seminář Zdeňka Šimanovského na KHV UP v Olomouci. 

Kurz taneční a pohybové terapie. 
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Zaměření mého doktorského studijního programu se pojí vedle hudební pedagogiky 

i s muzikoterapií. 

Seminář Aleny Tiché, Lenky Pospíšilové, atd… 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné:  

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Kaţdý muzikoterapeut mi předal něco ze sebe a toho si moc váţím. Nejvíce mě 

snad inspiroval Zdeněk Vilímek, jelikoţ pracuji se stejnou cílovou skupinou jako 

on. A Jana Weber, díky které jsem se rozhodla jít studovat do USA. A Josef Krček 

svým klidným, moudrým a příjemným chováním a Matěj Lipský, u kterého jsem 

absolvovala řadu kurzů před studium Edukační muzikoterapie. Jsou to všichni, kteří 

mě ovlivnili a zanechali ve mně semínko muzikoterapie. Zatím nemyslím, ţe bych 

se direktivně orientovala na nějaký model muzikoterapie, spíše tak nějak spojuji, co 

mě inspirovalo…a snad se z toho v budoucnu vyklube něco svého 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Ano, uvaţuji o studiu v USA (Indiana, Evansville, Faculty of Music Therapy) 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

To ještě nevím, kam mě vítr zavane… 
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 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Univerzita Karlova v Praze, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého 

v Olomouci – filosofická fakulta (metoda Luboše Holzera), Olomouc – Akademie 

Alternativa, 

Jednoletý výcvik Systemické muzikoterapie Zdeňka Šimanovského 

V minulosti Musica Humanna 

+ kurzy muzikoterapeutů a volitelné předměty v rámci univerzit 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Ve VB ne, spíše se orientuji na USA 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Jsem ráda, ţe je v České republice moţnost muzikoterapii studovat. Na kurzu 

Edukační muzikoterapie v Praze spatřuji jako nejlepší to, ţe máme moţnost se 

setkat s našimi i zahraničními muzikoterapeuty, jejich metodami, seznámit se 

s nimi jako s lidmi, kteří kdysi také začínali stejně tak, jako my. Pak je čistě na nás, 

jakou cestou se vydáme a to se mi líbí. Člověk má přehled 

 

 

 

 

 Jméno: 

 

 Profese: manaţer lidksých zdrojů - junior 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

 rodičovská dovolená 
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 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: ZČU Plzeň, Fakulta Pedagogická, učitelství pro 3. stupeň, obor 

psychologie-hudební výchova 

 

 b) v současné době studuji: ....................................................................................... 

 

 c) jiné: ........................................................................................................................ 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): dva stupně ZUŠ, obor akordeon 

 

b) samouk: kytara 

 

c) jiné: akordeon a klavír na VŠ, 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Nespokojenost v práci a zjištění, ţe to co mě baví (hudba) jsem pověsila na hřebík. 

Spojení hudby s tím, ţe někomu pomůţete je úţasná věc. 

  

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

       Z internetu   

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

   Vše praktické je velice zajímavé  

 

 

 Co byste změnil/a? 

Délku studia, jiţ teď je jasné, ţe je na vše málo času a je škoda, ţe se nemůţeme 

více ponořit do tematiky, dále bych přivítala kurz jako terapeutický výcvik 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

       Mezinárodní konference expresivních terapií v roce 2010 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 
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 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné:  

 Ještě nevím, v podstatě je to jedno, hlavně ať někde (moţná školství a 

psychoterapie) 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Velice mě oslovila antroposofická muzikoterapie a Nordoff-Robbins muzikoterapie 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

V budoucnosti nejsem proti, v současnosti nikoli. 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

 V současnosti ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

 Moc toho nevím, probíhají různé kurzy, na vysokoškolské půdě vím pouze o 

Liberci a Praze. 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Nordoff-Robbins muzikoterapie na universitě v Londýně  

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

S většinou směrů se setkám a udělám si názor, zda touto cestou půjdu či nikoli. 
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 Jméno: J. K. 

 

 Profese:speciální pedagog 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Učitelka ZŠ a MŠ speciální Kroměříţ 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: bakalářské – speciální pedagogika somatopedie, psychopedie 

 

 b) v současné době studuji: ne 

 

 c) jiné: ......................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): ZUŠ –Trubka, SpgŠ – klavír, zobcová 

 flétna 

 

b) samouk:  kytara 

 

c) jiné: …………………………………………………………………………......... 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Potřeba nabídnout dětem s těţkým a hlubokým postiţením další stimulace. 
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 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Informace od ředitelky naší školy. 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Celé studium bylo vynikající a přínosné, všechno vyuţívám, něco více něco méně, 

teď se zaměřuji na vyuţití bubnování. 

 

 

 Co byste změnil/a? 

Nemám připomínky. 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Účastním se seminářů pořádaných institutem DVPP Praha a akcí Zlínského kraje. 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství – vyuţívám prvky muzikoterapie při práci s dětmi v dopoledním bloku, 

odpoledne vyučuji nepovinný předmět Hudebně pohybová výchova 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné: ......................................................................................................................... 

  

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Přizpůsobuji poznatky z různých terapeutických modelů skladbě dětí a jednotlivým 

typům postiţení. Čerpám hodně od Tomáše Procházky, Zdenka Šimanovského, 

Luboše Holzra, Kataríny Grochalové, Zdenka Vilímka…od kaţdého něco. 
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 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

ne 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

      ne 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

V současné době se zajímám o studium bubnování u Lubomíra Holzra  - Olomouc 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

       ne 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Poskytuje velké mnoţství činností pro děti a stručně napsáno vím, proč to dělám, co 

tím rozvíjím a jaký cíl sleduji. 

Jsem ráda, ţe jsem kurz edukační muzikoterapie absolvovala, velmi vzácné a 

přínosné bylo navázání přátelských vztahů a výměna zkušeností a rad s ostatními 

studujícími. 

 

 

 

 

 Jméno:  PhDr. P. D. 

 

 Profese:  konzultant a alternativní terapeut   

               (+ dobrovolník v neziskových organizacích) 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 

 

 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 
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 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Dobrovolník v dětském domově  -individuální  muzikoterapeuticky koncipovaná 

hudební výchova – děti 10-17 let (hra na nástroje, práce s hlasem) 

Práce s dospělým klientem – v rámci vlastní konzultační a terapeutické praxe 

- převáţně receptivní muzkoterapie a zvuková terapie 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: Filozofická fakulta UK (Informační studia)  

            + Akreditované roční studium „Poruchy učení a chování“ 

            (+ další dlouhodobé kurzy v oblasti alternativních terapií) 

 

 b) v současné době studuji:................................................................................. 

 

 c) jiné: ........................................................................................................................ 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): klavír 7 let 

 

b) samouk: kytara, zobcová flétna, dţembe 

 

c) jiné: ……………………………………………………………………………..... 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Sluch byl vţdy mým primárním smyslem a hudba mou přítelkyní a kaţdodenní 

průvodkyní i léčitelkou.  Bylo to ale vţdy pro mě něco příliš osobního, neţ abych 

se odhodlala hudba cíleně spojit s mou profesí, i kdyţ se to často přímo nabízelo 

(takţe jsem se spíše  léta omezovala na bezplatné zapůjčování léčebných CD 

klientům a realizovala se v dobrovolnické práci). 

Terpve na konstelacích z hudbou se Zdeňkem Šimanovským (v r. 2006) se tento 

vnitřní blok či rozpor překvapivě rychle a snadno rozpustil 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Na internetu. (www.muzikoterapie.cz) 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

- vyplývající z alternativních přístupů (antropozofie, šamanismus, new age...), 
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kolektivní hra na nástroje a práce s hlasem, propojení hudby a tance  

 

 

 Co byste změnil/a? 

Poměrně málo se pracovalo s hlasem (zpěvem) a málo byla zdůrazňována potřeba 

umět hrát na nějaký hudební nástroj, jako kdyby hudební schopnosti byly na 

překáţku terapeutickým postupům  a projevům tvořivosti, coţ si já osobně 

nemyslím (i schopnost improvizace do značné míry vyrůstá ze znalosti techniky a 

hudebních postupů) – kurzy v zahraničí na toto kladou mnohem větší nároky. 

Moţná aţ příliš se zdůrazňovala takřka nutnost absolvovat výcvik SUR, jako by se  

jednalo o jedinou moţnou variantu kvalitního sebezkušenostního výcviku 

(soustavnou práci na sobě povaţuju za samozřejmý předpoklad vykonávání terap. 

práce, ale existují i jiné moţné cesty, které „vedou do Říma“). 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Zdeněk Šimanovský – Edukační muzikoterapie, Konstelace s hudbou 

Lubomír Holzer a Gendos (Tuva) – Šamanská  muzikoterapie 

Feng yün Song – Škola hlasu,   

Marešovi – Tibetské mísy 

Vlastimil Marek – Muzikoterapie (metidace, tib. mísy, new age,...) 

Wolfgang Saus - Alikvotní  zpěv 

Lída Chrášťanská a Hana Říhová – Mantry a tance univerzálního míru 

Kiva Šímová – Hlasová průprava 

Zuzana Vlčínská – Zpěv (lidové písně, vícehlasé úpravy) 

Monika Šramlová – Techniky práce s hlasem 

Jan Čambal – Bubnování 

Metoda 5 rytmů 

hlasové/hudební dílny v rámci různých festivalů a jiných akcí (Praţské a 

Novohradské znění a další) 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie  

 

 b) speciální pedagogika  - Dětský domov (děti s poruchami učení a chování) 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 
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 e) jiné: moje oblast je „Regenerace sil přírodními prostředky mimo rezort 

zdravotnictví“ a podpora na duchovní cestě (i v tomto duchu vlastně pracuji i 

s dětmi v DD) 

            

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Nejvíce mě oslovily šamanské techniky a práce s tibetskými mísami (Lubomír 

Holzer, manţelé Marešovi), přístupy Jitky Pejřimovské (pokud jde o práci 

s klavírem), Ivana Vostárková a Zuzana Vlčínská (v práci s hlasem), Jana Weber 

(improvizační techniky). Můj typ klientů se ovšem dosti odlišuje od předpokládané 

cílové skupiny v rámci kurzu Edukační muzikoterapie, takţe si také musím vytvářet 

vlastní postupy a metodiku (např. pubertální děti v dětském domově vyţadují dosti 

jiný způsob práce i jiný hudební materiál neţ např. děti s mentálním či tělesným 

postiţením, na které je kurz EMT primárně  zaměřen). 

 

 

 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Z rodinných a pracovních důvodů ne. 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

NE. 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

dlouhodobé kurzy (3-6 semestrů): 

Edukační MT na TÚ Liberec a UK Praha, Studium muzikoterapie na Západočeské 

univerzitě (Ped. fakulta). Akademie Tabor (antropozoficky orientovaná), 

Akademie Alternativa (Olomouc), Celostní muzikoterapie 1 a 2 (2 třísemestr. kurzy 

Lubomír Holzer - FF a ICV UP Olomouc)  

 

víkendové kurzy, večerní kurzy: 

hlasohled.cz – intenzívní proţitkové hlasové dílny 

roční Mezinárodní škola alikvotního zpěvu Monochord , kurzy alikvotního zpěvu – 

Wolfgang Saus a další  . 

kurzy lektorů: Zdeněk Šimanovský,  Matěj Lipský,  Jiří Kantor, Tomáš Procházka, 

Jana Procházková, Jitka Pejřimovská,  Marina Stejskalová,  
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Markéta Gerlichová (mg-muzikoterapie.cz) 

mantry - Lenka Šramlová 

zpěv: Alena Tichá, Ivana Vostárková, Monika Šramlová, 

      druna.cz – různé expresívní aj, terapie, Otevírání hlasu – Markéta Dvořáková, 

Antonia Nyass, Síla hlasu – Ivana Brodská 

      hlasem.cz – Ridina Ahmedová,  muzikoterapie.net -     Lubomír Holzer   

      Feng yün Song – Škola hlasu,    5rytmu.cz ,   muzikohrani.cz – Ostrava 

      Dílny přirozené hudby (Michal Mynář-Marek Gonda – Brno) 

      Květa Hurťáková, Jan Braunstein (delos.cz) 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Znám pouze zčásti metodu Nordoff-Robbins, o situaci ve Velké Británii jsem se 

nikdy zvlášť nezajímala, ale předpokládám, ţe rozsahem, úrovní a strukturovaností 

výuky je tato země dále neţ v ČR. 

Pravděpodobně tam jsou rozpracovány i systematické výcviky v jednotlivých 

metodách, coţ v ČR dosud převáţně chybí.  

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Kurz formou „ochutnávek“ z „kuchyně“ různých lektorů mi vyhovoval, protoţe 

jsem mohla nahlédnout do jednotlivých moţných přístupů a koncepcí a uvědomila 

si lépe vlastní cestu.  Převáţně praktické a proţitkové zaměření bylo podle mě 

rovněţ plusem, teoretické vhledy byly zpravidla předkládány v kompaktivní a 

přehledné formě. 

Nevýhodou  tohoto pojetí samozřejmě je, ţe nemůţe jít do hloubky, ale v daném 

čase tak jako tak není moţné vše potřebné obsáhnout, je nutné i pravidelné 

sebevzdělávání a praxe v období mezi jedn. semináři a v podstatě  celoţivotní další 

vzdělávání – všichni stále jsme na Cestě.  

Velmi důleţité byly pro mě i osobní vztahy navázané s účastníky kurzu, po této 

stránce byl kurz  pro mě velmi obohacující. Rovněţ volba místa konání  (Tloskov) 

byla (pro navození pohody, léčebné  atmosféry a relaxaci) vynikající. 

 

 

 

 

 Jméno: P. S. 

 

 Profese: student 2. ročníku NMgr. Psychologie,  Pedf UK 

 

 Jsem: (prosím zaškrtněte) 

 

muţ / ţena 
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 absolvent / student 

 

 kurzu Edukační muzikoterapie (UK Praha) / kurzu Muzikoterapie v edukační praxi 

(TU Liberec) / jiné: 

 

 

 Kde a na jaké pozici v současné době pracujete? 

Muzikoterapeutka, ops. Cedr (klienti s duševním onemocněním) – od září 

Muzikoterapeutka, DPS Ondřejov (klienti s duševním onemocněním) – od února, 

zatím teprve 2 sezení) 

 

 

 Jaké je Vaše vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

 a) vysokoškolské: ....................................................................................................... 

 

 b) v současné době studuji: Psychologii, Pedf, UK, 2.Ročník NMgr. studia 

 

 c) jiné: ......................................................................................................................... 

 

 

 Jaké máte hudební vzdělání? (Zaškrtněte a upřesněte, prosím) 

 

a) Základní umělecká škola (dř. LŠU): sólový a sborový zpěv, 5 let klavír 

 

b) samouk: kytara 

 

c) jiné: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí studovat muzikoterapii? 

Mám ráda hudbu, pomáhá mi v zátěţových situacích, věřím tedy, ţe můţe pomoci i 

ostatním. Protoţe budu pravděpodobně působit terapeuticky, je pro mě 

nejpřirozenější pracovat pomocí metody, které věřím a pro kterou mám vlohy. 

 

 

 Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studovat tento kurz muzikoterapie? 

Na internetu. (www.muzikoterapie.cz) 

 

 

 Které aktivity v rámci studia tohoto kurzu se Vám nejvíce líbí? 

Všechno moţné, mám ráda spíše aktivní formu MT, ale kaţdý lektor přinesl něco 

nového. 
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 Co byste změnil/a? 

Pracovala bych více sebezkušenostně, aby byl terapeut více připraven pomoci 

klientovi ve špatném psychickém stavu. 

Přidala bych více MT pro klinickou praxi – to by se ale hodilo víc jen mně a 

několika výjimkám a kurz na to bohuţel není koncipovaný.. 

 

 

 Studoval/a jste, popř. studujete muzikoterapii i jinde než v tomto kurzu? 

(kurzy, semináře, workshopy...)? Prosím upřesněte. 

Taneční terapii I a II. u Mariny Stejskalové 

V rámci studia Pedf: sólový zpěv u paní Aleny Tiché, dramatickou výchovu u paní 

Novotné a u pana Šimanovského 

 

 

 V jaké oblasti byste chtěl/a muzikoterapii uplatnit, popř. již uplatňujete? 

 

 a) psychologie, psychoterapie 

 

 b) speciální pedagogika 

 

 c) školství 

 

 d) zdravotnictví 

 

 e) jiné: ......................................................................................................................... 

 

f) neplánuji uplatnit muzikoterapii ve svém zaměstnání 

 

 

 Máte představu, jaký muzikoterapeutický model (školu) byste při své práci 

uplatnil/a, popř. uplatňujete a proč? Popř. zvažujete uplatnit svůj vlastní 

model - které modely Vás nejvíce inspirovaly a proč? Prosím upřesněte. 

Nevím přesně, jaký model uplatňuji, protoţe s kaţdou skupinou je nutné pracovat 

odlišně. Nejvíce jsem se inspirovala u Mgr. Pejřimovské, od které jsem snad 

pochytila schopnost improvizace a kreativní dramatizace a u PhDr. Jany 

Procházkové, od které jsem se snad naučila větší strukturovanosti a citlivosti práce. 

 

Jinak pro mě byl důleţitý předmět základy terapie, kde jsem se dozvěděla více o 

terapeutickém procesu a o fázích vývoje skupinové dynamiky při terapii. 
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 Uvažujete o studiu muzikoterapie v zahraničí? Pokud ano, upřesněte, prosím, 

kde. 

Uvaţuji, ale pravděpodobně je to v blízké budoucnosti nereálné. Ráda bych se 

podívala kamkoliv, kde se pracuje kreativně. 

 

 

 Uvažujete o pracovním uplatnění v oblasti muzikoterapie v zahraničí? Pokud 

ano, upřesněte, prosím, kde. 

Neuvaţuji, chci zůstat v ČR s manţelem. 

 

 

 O jakých možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie v České republice 

víte? 

Téměř o všech, moc jich není.. 

Edukační MT na TÚ Liberec a UK Praha, dále kurzy jednotlivých MT – Matěj 

Lipský, Jana Procházková, Jitka Pejřimovská, Tomáš Procházka, Lubomír Holzer, 

Zdeněk Šimanovský, Marina Stejskalová, Markéta Gerlichová.. 

Dále lze navštívit: Lenku Šramlovou, Milenu Rakovou, Katarínu Grochalovou aj. 

V oblasti výuky zpěvu: Alena Tichá, paní Vostárková aj.. 

 

 

 Víte o možnostech vzdělávání v oblasti muzikoterapie ve Velké Británii? 

Pokud ano, upřesněte, prosím. 

Vím jen to, ţe tam mají něco jako institut pro muzikoterapii dle modelu Nordoff-

Robins, pravděpodobně tam mají strukturované vzdělávání v této oblasti a také 

organizace zajišťující MT..  

 

Jistě tam je mnoho dalších MT moţností, ale nic o nich nevím. 

 

 

 V čem spatřujete pro Vás největší význam studia tohoto kurzu? 

Poznala jsem mnoho moţných způsobů terapeutické práce pomocí hudebních 

prostředků. Měla jsem moţnost vyzkoušet si techniky na sobě, coţ je velmi cenná 

zkušenost, protoţe lépe chápu, co klienti během MT proţívají a také můţu techniky 

lépe vybírat podle naladění a sloţení skupiny. 

 


