
 1 

HUDEBNÍ KOMUNIKACE, PROJEKCE A ANALOGIE 

V MUZIKOTERAPEUTICKÉ PRAXI U DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSIŽENÍM 

 

Lipský Matěj 

Klíčová slova 

Muzikoterapie, hudební obsah, hudební komunikace, analogie, projekce 

 

 

ÚVOD 

Prezentovaná disertační práce byla iniciována zájmem o hudební obsah hrajících 

dětí se zdravotním postižením v naší muzikoterapeutické praxi. Tento zájem podnítilo 

zjištění, že každé dítě, se kterým jsme se při muzikoterapii setkali, hrálo při 

improvizacích zcela odlišnou, pro něj však autentickou hudbu. U dětí s narušenou 

komunikační schopností v důsledku prožitého traumatu či selektivního mutismu, se 

hudba při vyzvání k improvizaci často nedostavovala. Právě tato nepřítomnost 

jakéhokoliv zvukového projevu nás přivedla k myšlence, zda se nejedná o analogii 

k symptomu „oněmění“ nebo naopak zda nepřítomnost hudby není přímým projevem 

patologického symptomu.  

Začali jsme se věnovat hudě hrajících dětských klientů podrobněji. Naše 

subjektivní zjištění vedlo k hypotéze, že hudba, kterou klienti hrají, odpovídá projevům 

chování v běžném životě a zrcadlí nejen aktuálně prožívané emoce, ale i emoce, které 

reprezentují intrapsychické procesy odpovídající symptomům postižení. Zároveň, jsme 

došli k domněnce, že je v hudbě možné identifikovat nejen patologické symptomy, 

ale také pozitivní aspekty, které mohou předznamenat směřování další 

muzikoterapeutické intervence. 

Tato hypotetická zjištění vzešlá z naší praxe jsme se pokusili ověřit v prezentované 

empirické studii a zároveň jsme hledali teoretická východiska, která by naše teze 

ukotvila. Inspirací se nám stala teorie z oblasti Morfologické, Analogické a Geneape 

muzikoterapie a to i přesto, že vychází z klinické praxe a výzkumů realizovaných 

u klientů s psychiatrickými diagnózami a nikoliv u klientů, se kterými jsme se setkávali 

v rámci speciálně pedagogické a muzikoterapeutické praxe my. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Hledání teoretického rámce pro naše hypotézy vycházelo z mnoha otázek: Nese 

hudební médium informace o člověku, který hudbu produkuje? Můžeme v hudbě 

identifikovat patologické symptomy? A můžeme zde nalézt i nepatologické vzorce, 

které přispějí k dalšímu směřování muzikoterapeutické intervence? Může se hudba stát 

nositelem pozitivní změny u dítěte se zdravotním postižením? 

Tyto otázky nás přirozeně vedly k filosofické gnozeologii. Jak můžeme nahlížet 

na skutečnost? Jak máme skutečnosti porozumět? Jakým způsobem vzniká lidské 

poznání? Jsou naše smysly a informace, které nám zprostředkovávají spolehlivé? 

Korespondují předpokládané formy souvislostí se zkušeností? Existuje objektivní realita 

nebo jen subjektivně utvářené konstrukce? 

Uvědomili jsme si, že je v našem hledání nutná opatrnost při přijímání závěrů 

v kontextu popisování a vysvětlování významu hudebního obsahu v muzikoterapii. 

Námi zjištěné nebo převzaté závěry nám mohou napomoci, abychom efektivně 

porozuměli roli hudebního média v muzikoterapeutickém procesu, přitom ale nemusí 

nutně zrcadlit pravou povahu objektu našeho bádání. Obzvláště v muzikoterapii 

ve speciální pedagogice je nutné na empirická zjištění nahlížet skrze subjektivní optiku 

jejich autorů. Z filosofického hlediska se dostáváme do oblasti gnoseologie, která nás 

zavádí k tématům kritického racionalismu a radikálnímu konstruktivismu. 

 

Filosofická východiska 

Kritický realismus upozorňuje na dočasnost všech vědeckých zjištění. Je nutné tyto 

zjištění nepřijímat beze zbytku a pohlížet na ně jako na prozatím dosažené hypotézy, 

které mohou být podrobeny falzifikaci. Veškeré poznání světa má vždy provizorní 

charakter. Neustálé ověřování hypotéz vede k vědeckému vývoji se stále hlubší mírou 

porozumění (Popper 1985). Z tohoto důvodu i výsledky naší empirické studie vnímáme 

pouze jako prozatímní hypotézy. 

Radikální konstruktivismus přináší filosofickou gnoseologii, v níž není možné 

objektivně uchopit svět, neboť veškeré poznání je subjektivním konstruktem naší mysli 

(Varela, Maturana 1987). Přijmeme-li toto tvrzení, že existuje pouze subjektivní realita, 

kterou si sami konstruujeme a že každý pozorovatel vnímá výzkumný problém vždy 

ze svého subjektivního pohledu a je zároveň jeho součástí, můžeme snáze vstoupit 

do kvalitativních výzkumných strategií a zároveň muzikoterapeutických intervenčních 

postupů.  
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Ve výzkumu i v muzikoterapeutické praxi se nemusíme snažit o poznání 

objektivní skutečnosti, ale do hloubky propojit náš subjektivní svět se světem 

pozorovaného fenoménu / hudby klienta. Můžeme tak pochopit konstrukce nejen hudby, 

ale celého vnitřního i vnějšího světa klienta a podpořit proces proměny nemoci 

ve zdraví. 

 

Muzikoterapeutická východiska 

Výše uvedená filosofická východiska nám umožnila vnímat modely Analogické, 

Morgologické a Geneape muzikoterapie pouze jako inspirativní zdroje poznatků, o které 

se můžeme v naší práci opřít, nepřijímáme je však bezezbytku. 

Všechny tři uvedené modely přikládají primární význam hudebnímu obsahu 

improvizací klienta, podobně jako je tomu v naší empirické studii. Analogická, 

Morfologická i Geneape muzikoterapie předpokládá projev patologických symptomů 

v hudbě. Zároveň tyto modely uvádějí, že je na hudební úrovni možné nalézt 

a realizovat intervence, které povedou k aktivaci samoléčebného procesu. Tento proces 

se odvíjí od postihnutí změny v hudbě, která předznamenává změny na úrovni 

psychické. 

Analogická muzikoterapie Dr. Henka Smaijsterse z Holandska přikládá význam 

hudebnímu obsahu improvizací klienta. Na základě kvalitativního výzkumu Smaijsters 

(2005, s. 56 - 64) došel k závěru, že spojnicí mezi hudbou a intrapsychickými procesy 

je analogie. Nacházel analogie mezi patologickými vzorci chování, hudbou klienta 

a dalšími aspekty (např. volba hudebního nástroje, řeč těla apod.). Muzikoterapeut 

z pohledu Analogické muzikoterapie musí být citlivý vůči všem uvedeným indiciím, 

aby dokázal lokalizovat analogický projev symptomu nebo patogenního konfliktu 

v hudebním médiu a včasně intervenovat, aby u klienta aktivoval samouzdravující 

proces. 

V České republice vyvinula na základě svých praktických zkušeností Mgr. Jitka 

Pejřimovská model Geneape, který sice nevychází z výzkumného základu, přesto 

předkládá ucelenou teorii upotřebitelnou v praxi. Pejřimovská (2011) předpokládá, 

že v hudbě klienta může být aktivován samoléčebný proces i prostřednictvím hudby 

samotné, pokud je klient schopen autentického hudebního projevu a dokáže patologické 

symptomy zrcadlící se v hudebním obsahu překlenout novým hudebním tématem, které 

v něm aktivuje nežité části jeho osobnosti. Muzikoterapeut intervenuje ve chvílích, kdy 
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je projev klienta neautentický nebo je samoléčebný proces na hudební úrovni jakkoliv 

narušen. 

Morfologická muzikoterapie založená Dr. Tilmanem Weber, Dr. Rosemarie 

Trüpkerovou, Dr. Eckhard Weymannem a Dr. Frank Grootaersrm z Německa vnímá 

celou hudební situaci (tj. společnou improvizaci klienta a muzikoterapeuta) jako 

ucelenou formu (Gestalt), která se vyvíjí v čase. Tento vývoj je zachytitelný v hudebním 

obsahu i v diskusích vedených s klienty. Muzikoterapeut intervenuje v podobě 

společného hudebního plynutí, jímž rozumíme hudební dialog, při kterém musí být 

terapeut nesmírně citlivý k hudbě klienta (Weymann 2011). Muzikoterapeut klienta 

hudebně provází, podporuje a vyvolává odezvu z jeho strany. Veškeré interpretace 

tohoto morfologického procesu podléhají psychodynamicky orientovanému vědeckému 

jazyku (Weymann, Trüpker 2004). 

Z výzkumů realizovaných na poli Morfologické muzikoterapie nás zaujala 

především studie Dr. Sylvie Kunkel (2009), jelikož měla nejblíže k našemu 

výzkumnému záměru. Empirická studie Dr. Kunkel vychází z popisu a rekonstrukce 

metody muzikoterapeutické improvizace u klientů se schizofrenií. Základním 

východiskem byl předpoklad, že klient při improvizaci nevědomě do své hudby promítá 

rysy osobnosti, včetně patologických symptomů a tvoří tak hudební obraz, který je 

pro něj charakteristický. Zároveň se v hudebním motivu mohou objevit „terapeutické 

momenty“, kdy zní hudba jinak, než je ve vztahu k patologickým vzorcům běžné. 

Tyto momenty je nutné identifikovat a využít v následných muzikoterapeutických 

intervencích. 

Vzhledem k tomu, že při muzikoterapeutické improvizaci v Morfologické 

muzikoterapii nehraje klient sám, ale je v hudební interakci s muzikoterapeutem, musí 

být muzikoterapeut otevřený vůči klientovi a jeho hudbě a nesmí hudební interakci 

ovlivňovat se záměrem naplnit svůj osobní prospěch. 

Dr. Kunkel společné hudební improvizace klientů s muzikoterapeutem nahrála 

a následně nahrávku pustila studentům muzikoterapie, aniž by jim dopředu prozradila 

jakékoliv informace o hrajících klientech.  

Výsledky analýzy výpovědí studentů předkládají kategorie výroků, které 

napomáhají porozumět nemoci klientů skrze hudební médium: v hudbě klientů 

se proměňují výrazové hudební charakteristiky, které manifestují dvě základní tendence 

separování a spojování (přibližování). 



 5 

Zarážejícím rysem tohoto abstraktního jazyka, je skutečnost, že diagnóza nebyla 

posluchačům známa, přesto popis ukazuje základní problematiku zkušenosti u lidí 

se schizofrenií. Přiblížení může být pro člověka se schizofrenií obohacující i ohrožující 

zároveň (Kunkel 2009, s. 432). Zároveň nonverbální povaha hudby umožňuje klientům 

se schizofrenií posílit momenty pospolitosti a blízkosti bez nátlaku potencionálního 

ohrožení, které vnímají ve vnějším verbálně utvářeném světě. „Tato zkušenost, která 

nemůže být vyjádřena slovy je předávána při společné improvizaci hudbou“ (Kunkel 

2009, s. 433). Těmito tezemi Dr. Kunkel dokládá přítomnost patologických projevů 

i nástrojů intervence v hudebním médiu. 

 

Terminologická východiska 

Jestliže se zabýváme tématem hudebního obsahu v muzikoterapeutickém procesu, 

setkáme se v teoretické rovině s termíny: hudební komunikace, projekce a analogie. 

Tyto termíny se objevují i v našich empirických závěrech a jsou přítomny 

i v teoretických statích Morfologické, Analogické i Geneape muzikoterapie. Pokusili 

jsme se je přiblížit v obecné rovině. 

Hudební komunikace je nejčastěji považována za nonverbální interakční akt. 

Přesto se v úrovni písní můžeme verbální povaze komunikace přiblížit (hudební 

komunikace s novorozenci, využití textu písní při rozvoji komunikace, text písní jako 

kontraindikace). V nonverbální rovině jde o vědomé či nevědomé zakódování sdělení 

do určité formy (hudby), předání tohoto sdělení prostřednictvím určitého kanálu 

(improvizace, sluch) a dekódování přijatého sdělení příjemcem (hypotéza). Hudební 

komunikace představuje základní nástroj muzikoterapeutické intervence obecně, 

zvláštní význam nabývá u klientů s narušenou komunikační schopností (srov. Nordoff, 

Robbins 1980; Staum 1989; Mastnak 2014). 

Hudební projekce je spojena s psychodynamicky orientovanými teoriemi, které 

předpokládají pomítnutí intrapsychických obsahů do hudebního média. K tomu dochází 

buď formou verbálních výpovědí na slyšenou hudbu, nebo prostřednictvím nevědomého 

promítnutí např. skrytých motivů, emocí, přání, osobnostních rysů do vlastní 

improvizované hudební produkce (srov. Weymann 2000; Zeleiová 2002; Smeijsters 

2005). 

Hudební analogie představuje podobnost mezi hudebním a psychickým děním. 

Mezi hudbou a životem člověka. V obecné rovině jde o usuzování na paralely mezi 

hudebními a nehudebními obsahy (srov. Smeijsters 2005, Kantor 2014). Z analogického 
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usuzování vzniká prostor pro hypotézy, kde každá změna na hudební úrovni může mít 

svůj přesah do života klienta a to jak v pozitivních (terapeutický progres) 

tak negativních důsledcích (patologická regrese). 

 

 

VLASTNÍ VÝZKUMNÝ PROJEKT 

Naši empirickou studii můžeme označit za pilotní projekt. Nejedná se o evaluační 

studii k výše popsanému výzkumu Dr. Kunkel. Našim cílem bylo zachytit hudební 

improvizaci klientů bez jakékoliv intervence ze strany muzikoterapeuta. Z tohoto 

důvodu jsme se rozhodli pro náběr hudby vzniklé metodou improvizace, technikou 

vystupování (performing), při níž dítě hraje zcela samo a je tedy co nejméně ovlivněno 

muzikoterapeutem (srov. Bruscia 1998, Kantor, Lipský, Weber a kol. 2009). Přestože 

je technika vystupování sama o sobě intervenčním i diagnostickým nástrojem 

muzikoterapeuta. 

Náš výzkumný vzorek tvořily děti se zdravotním postižením a nikoliv dospělí lidé 

s duševním onemocněním. Výzkum Dr. Kunkel tak vnímáme pouze jako zdroj 

inspirace, neboť tak daleko jak jen sahají naše znalosti v oboru muzikoterapie, jsme 

nenalezli adekvátně pojatý výzkum, který by se zaměřoval na obsah hudebních 

improvizací u dětí se zdravotním postižením.  

Do výzkumného procesu jsme vstupovali jako pozorovatelé, kteří se snažili 

postihnout hudební svět klienta nezávisle na obsahu všech muzikoterapeutických 

a psychoterapeutických teoretických zjištění s níže uvedenými výzkumnými otázkami:  

  

1. Objevují se v hudebním obsahu námi posuzovaných dětí analogie k symptomům 

vztahujících se k jejich postižení? 

2. Objevují se v jejich hudebním obsahu aspekty, na kterých by bylo možné dále 

rozvíjet muzikoterapeutickou intervenci? 

3. Je možné v hudbě posuzovaných dětí nalézt takové kategorie, které by mohly být 

důležité pro budoucí muzikoterapeutickou diagnostiku? 

 

Sběr dat 

Realizovaný výzkum můžeme z hlediska sběru dat rozdělit do dvou fází: V první 

fázi jsme se zaměřili na získání hudebních nahrávek dětí se zdravotním postižením. 
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Ve druhé fázi jsme získávali názory absolventů kurzů muzikoterapie na tyto hudební 

nahrávky. 

 

Děti se zdravotním postižením 

Do výzkumu jsme zařadili čtyři děti ve věku pěti let, které docházely pravidelně 

jedenkrát za týden na individuální muzikoterapii do soukromé muzikoterapeutické 

ambulance v Praze 4. Důvodem, proč jsme se rozhodli realizovat výzkum u tak malého 

vzorku respondentů, byla snaha do výzkumu zařadit děti stejného chronologického 

věku, které do muzikoterapie vstoupily přibližně ve stejnou dobu. Zároveň jsme se 

snažili postihnout nejrůznorodější diagnózy, které byly u dětí přítomné, abychom 

z epigenetického hlediska poukázali na skutečnost, že muzikoterapie působí na všech 

úrovních odchýlení od normy. V praxi jsme nakonec nalezli pouze čtyři děti, které 

odpovídaly těmto kritériím. 

Vzhledem k tomu, že první a druhé muzikoterapeutické setkání bývá u dětí často 

spojeno s určitou mírou tenze a úzkosti pramenící z neznámého prostředí, do kterého 

vstupují a z neznalosti hudebních nástrojů, které jim během muzikoterapie nabízíme, 

rozhodli jsme se realizovat náběr improvizované hudby až po uplynutí měsíce. Hudbu 

dětí jsme proto nahráli až při pátém individuálním muzikoterapeutickém setkání.  

Děti hrály na klavír, neboť tento hudební nástroj je vhodný pro zachycení 

informací, které jsou důležité pro náš výzkum. Navíc je klavír vhodný 

pro improvizovanou hru bez předchozí hudební zkušenosti a poskytuje pestrou paletu 

tónových řad s možností prostého vyjádření dynamiky. 

Délka hudebních nahrávek je rozdílná, neboť představuje autentickou dobu 

hry dětí na klavír. Kromě „klavírní“ hudby dětí tyto nahrávky obsahují i další 

nehudební zvuky, které se během nahrávání v daný čas vyskytly (zasunutí židle, vokální 

projev dítěte apod.). 

 

Absolventi kurzů muzikoterapie 

Získané hudební nahrávky jsme následně pouštěli v průběhu tří let (2011-2013) 

180 absolventům našeho třídenního kurzu muzikoterapie. Tento kurz se konal 

desetkrát a pokaždé na něm bylo přítomno 18 účastníků. Těm jsme vždy poslední den 

kurzu pustili dané nahrávky, aniž bychom jim poskytli jakékoliv informace o hrajících 

dětech. Všem účastníkům jsme rozdali list papíru, na nějž měli písemně zaznamenat své 

odpovědi. 
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Před puštěním hudebního záznamu jsme účastníkům dali vždy stejné zadání: 

Napište neomezené množství odpovědí na otázku, jaká hudba, kterou uslyšíte, podle 

vašeho názoru je? Dále jsme je požádali, aby před každým záznamem uvedli číslo 

hudební ukázky, kterou uslyší vždy dvakrát za sebou. 

Před puštěním hudební ukázky jsme účastníky upozornili na pořadové číslo 

nahrávky. Poté jim byla vždy jedna hudební ukázka dvakrát za sebou prezentována. 

Jakmile tuto ukázku účastníci slyšeli podruhé, byli vyzváni, aby písemně zaznamenali 

své výroky. Hudební ukázky jim byly pouštěny vždy ve stejném pořadí: 

 

1. nahrávka dítěte s Aspergerovým syndromem 

2. nahrávka dítěte s mentálním postižením způsobeným cytomegalovirovou infekcí 

3. nahrávka dítěte s atypickým autismem 

4. nahrávka dítěte s vícečetným zrakovým postižením 

 

Následně účastníci odevzdali papíry se zapsanými výroky. Poté byli seznámeni 

s diagnózou a věkem dětí se zdravotním postižením. Pak probíhala diskuse, zaměřená 

na porovnání výroků s diagnózami, která již není součástí tohoto výzkumu, přesto 

ovlivnila naše výše uvedené výzkumné otázky. 

Získaná data jsme přepsali do tabulek a následně je kvalitativně zpracovali 

pomocí třídění výroků do kategorií a podkategorií. 

 

 

VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Analýza výroků přinesla k položeným výzkumným otázkám tyto odpovědi: 

 

1) V hudebním obsahu námi posuzovaných dětí se zdravotním postižením jsou 

přítomny patologické vzorce chování, které můžeme nahlížet jako symptomy 

vztahující se k jejich diagnózám. Ty spatřujeme zejména v psychologických 

charakteristikách, které jsou zřetelné u kategorie chování. V oblasti emocí jsou 

pravděpodobně přítomny projekce intrapsychických emocionálních procesů. Ty však 

vyvozujeme nikoliv na základě výsledků výzkumu, ale v interakci se zkušenostmi 

s danými dětmi v muzikoterapeutické praxi. U posuzovaných dětí jsme v oblasti 

chování vyvodili následující patologické vzorce chování/symptomy: 
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 M5/1 v hudbě pětiletého chlapce s Aspergerovým syndromem, ADHD 

syndromem a Neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1 vystupuje 

do popředí agresivita. Ta může být přidruženým symptomem všech 

uvedených diagnóz. Dále jsme vyvodili podkategorie: tenze (bývá často 

přítomná u všech výše uvedených diagnóz) a perseverace, která bývá 

průvodním symptomem poruch autistického spektra. 

 F5/2: v hudbě pětileté dívky s těžkou mentální retardací vlivem 

cytomegalovirálního onemocnění v prvním trimestru a s microcephalií 

je přítomna nesoustředěnost, která odpovídá patologickému vzorci 

chování. Zároveň je zřejmá tendence experimentování a objevování. 

Tato skutečnost by mohla odpovídat formě učení na nižší vývojové 

mentální úrovni, než byl chronologický věk dívky. 

 M5/3: v hudbě pětiletého chlapce s hraniční pervazivní poruchou – 

atypický autismus, se objevují podkategorie spojené s perseveracemi, tenzí 

a především sníženou koncentrací pozornosti. Všechny tyto patologické 

vzorce chování můžeme vnímat jako symptomy původní diagnózy 

atypického autismu. 

 M5/4: Hudba pětiletého chlapce s těžkým kombinovaným postižením 

na genetickém podkladě s vícečetnou zrakovou vadou je z hlediska 

patologických vzorců chování zastoupena pouze podkategorií perseverace, 

ta však je velice nízce sycena výroky. Do popředí se zde dostává 

podkategorie koncentrace pozornosti, kterou nevnímáme jako patologický 

vzorec chování, nýbrž jako žádoucí. Přesto ve vztahu k diagnostikovanému 

vícečetnému zrakovému postižení uvádíme domněnku, že právě zvýšená 

koncentrace pozornosti může být průvodním projevem symptomu 

zrakového postižení. 

 

2) V hudbě dětí jsme na základě analýzy výroků odhalili aspekty, ze kterých je 

možné stanovit muzikoterapeutickou intervenci. V některých případech jsou nástroje 

intervence velice blízké projevům patologických symptomů v hudbě: agrese/abreakce, 

perseverace/kreativita, snížená soustředěnost/koncentrace pozornosti. V jiných 

případech jsou totožné: koncentrace pozornosti / soustředěnost, experimentování / 

experimentování. 
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 Za nástroj intervence u chlapce M5/1 můžeme považovat takové 

muzikoterapeutické techniky, které povedou k abreakci a rozvoji koncentrace 

pozornosti a kreativity. 

 Nástroj intervence u dívky F5/2 spatřujeme v rozvoji koncentrace pozornosti 

zejména v podpoře zkoumání a experimentaci, kterou vnímáme nejen ve vztahu 

k opožděnému vývoji, ale také jako možnou cestu intervence zaměřenou 

na podporu tohoto způsobu učení se. Dále je to rozvoj hudebnosti a hravosti - 

kreativity na podkladě předpokládaného hudebního nadání. 

 Nástrojem intervence u chlapce M5/3 bude další rozvoj soustředění (podpora 

opatrného zkoumání hudebních nástrojů) a podpora jeho hravosti – kreativity 

namísto ulpívání.  

 Nástrojem intervence u chlapce M5/4 bude především rozvoj jeho 

předpokládané hudebnosti, podpora převládající koncentrace pozornosti 

s důrazem na rozvoj hravosti – kreativity. 

 

3) Námi vytvořené kategorie a podkategorie vnímáme ve vztahu k malému 

výzkumnému vzorku pouze jako hypotetická vodítka pro možnou budoucí 

muzikoterapeutickou diagnostiku. Předkládáme však postup, jak hudbu dětí 

vnímat a dekódovat. Jinými slovy, jak hudbu dítěte poznat a pochopit její význam. 

Předkládaný postup ukazuje, jakých hudebních parametrů bychom si měli všímat 

v rámci propojení psychologických a hudebních charakteristik (viz schéma č 1.). 

 

 

Schéma č. 1: Schéma hudebních a psychologických charakteristik 

 

Nacházíme možnost, jak vyvodit hypotézu možného hudebního nadání dítěte 

prostřednictvím rovnoměrného zastoupení všech kompozičních charakteristik. 

Kategorie 
charakteristik 

kompozičních 

Kategorie 
charakteristik 

interpretačních 

CHARAKTERISTIKY 
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Kategorie výroků 
vztahujících se 

k emocím 

Kategorie výroků 
vztahujících se  

k chování 

CHARAKTERISTIKY 

HUDEBNÍ 
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Jak usuzovat na analogické hudební procesy ve vztahu k chování (z charakteristik 

interpretačních obecně a z charakteristik kompozičních z důrazu na melodiku 

a metrorytmické charakteristiky). A jakým způsobem z hudebního obsahu vysoudit 

promítání emocí (z charakteristik interpretačních s důrazem na výraz a z charakteristik 

kompozičních s důrazem na metro-rytmické ukazatele). Vše shrnuje schéma č. 2. 

 

 

 

Schéma č. 2: Schéma propojení psychologických kategorií s kategoriemi hudebními  

 

EMOCE 

instrumentace 

Charakteristiky 

kompoziční 

metrorytmické 
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forma 
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žánr-styl 

 

Charakteristiky 

interpretační 

Technika hry 

dynamika 

výraz 

CHOVÁNÍ 

TALENT 
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Celou hudební situaci vnímáme, nikoliv jako analogii, ale jako komunikaci, 

kdy s námi dítě na nevědomé úrovni komunikuje a předává nám o sobě mnoho 

důležitých informací, od intrapsychických procesů po zjevné chování. 

Analýza získaných dat přináší pro oblast speciální pedagogiky nový nástroj, 

jak uchopit improvizovanou hru dětí, u kterých jsou komunikační strategie 

na preverbální úrovni nebo je pro ně obecně komunikace příliš složitá. Jejich 

produkovanou hudbu můžeme vnímat ve výsledku jako komuniké (obsah sdělení) 

především k oblasti prožívání emocí, projekce emocí a analogie k chování (viz schéma 

č. 3.).  

 

 

Muzikoterapeutická hudební improvizace 

 

 

 

Schéma č. 3: Schéma provázanosti kategorií do komunikačního modu 

 

 

ZÁVĚR 

Úvahy a diskuse nad prezentovanými výsledky nás přivedly k závěrům, 

že muzikoterapeutické modely, které se zabývají tématem hudebního obsahu, 

KOMUNIKACE 

EMOCE 
projekce 

Charakteristiky 

kompoziční 

Charakteristiky 

interpretační 

CHOVÁNÍ 
analogie 



 13 

předpokládají hudební změnu, která předznamenává změnu v intrapsychické oblasti 

a následně též v terapii. Neuvádějí však, v jakých hudebních parametrech můžeme tuto 

změnu postihnout a jak porozumět „výchozí“ hudbě klienta, která této změně předchází. 

V našem výzkumu nabízíme základní hudební parametry, prostřednictvím nichž 

můžeme porozumět emocím a chování klienta v hudebním obsahu. Zároveň 

„rozpoznanou“ hudbu vnímáme jako výchozí. Jestliže jí skrze uvedené charakteristiky 

kompoziční a interpretační porozumíme, můžeme v budoucnu snáze odhalit důležité 

změny na úrovni všech námi uvedených hudebních parametrů. 

Jinými slovy, máme-li zachytit jemné nuance proměny hudebního obsahu, musíme 

nejprve hudbě klienta porozumět. Jestliže pochopíme, jaká hudba je pro daného 

klienta při jeho improvizacích typická, můžeme snáze postihnout všechny změny 

na hudební úrovni, které mohou být určující pro další vývoj muzikoterapeutického 

procesu. 

Navíc z našeho výzkumu vychází, že patologické symptomy i možné nástroje 

intervence jsou v hudbě klienta přítomny i bez ovlivnění jeho hudby muzikoterapeutem. 

Nemusíme tedy v procesu hudební interakce klienta s terapeutem vyčkávat na moment 

změny, který postihne patologické či intervenční nástroje, neboť již v samostatné hudbě 

klienta jsou veškeré tyto informace obsaženy. 

Na rozdíl od teorie Analogické muzikoterapie a výzkumu Smeijsterse (2005) 

tvrdíme, že výše uvedené informace v hudebním obsahu nejsou pouze analogiemi, 

ale že na úrovni core category představují komuniké, tedy obsah explicitního 

i implicitního sdělení a můžeme je nahlížet nikoliv jako analogie k životu dítěte, 

ale jako komunikaci dítěte se světem. Tato komunikace obsahuje přímé nonverbální 

komunikační strategie i meta-komunikační aspekty. 

 

V předkládané práci si neklademe za cíl nalézt obecná tvrzení, pouze vytváříme 

prostor pro další ověřování námi formulovaných zjištění. Ty vnímáme se zřetelem 

ke kritickému realismu jako hypotézy, jež přispívají k poznání v oblasti muzikoterapie 

ve speciální pedagogice. Ve vztahu k radikálnímu konstruktivismu jsme si vědomi 

skutečnosti, že výsledky naší empirické studie jsou ryze subjektivní, neboť zohledňují 

nejen způsob našeho myšlení (vytváření kategorií a podkategorií), ale především námi 

vedené interpretace, které vycházejí nejen z výsledků výzkumu, ale též z vlastních 

zkušeností s danými dětskými klienty. 
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Naše zjištění se tedy nesnaží odhalit objektivní „pravdu“. Stále jsme si vědomi 

naší subjektivity i skutečnosti, že naše empirická zjištění se vždy vztahují pouze 

k výzkumnému vzorku čtyř dětí. Z tohoto důvodu poukazujeme na možnosti směřování 

následných výzkumů, které by naše hypotetická zjištění doplnily, rozvinuly 

či falzifikovaly. 
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