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Úvod do problematiky 

 

„Jedním z největších problémů lidstva na přelomu tisíciletí je neschopnost porozumět sobě samému.“1 

Technický a informační rozvoj společnosti si pro svou překotnou rychlost žádá také novější pojetí 

výchovně-vzdělávacího procesu. Jak tedy porozumět lépe sobě sama, svému místu ve světě, svým 

vztahům s druhými a jak toto porozumění podporovat a kultivovat ve školách za současných 

společenských podmínek? Jak pomoci budoucím generacím orientovat se v komplikovaném pletivu 

společenských vztahů? Jak nacházet zdroje osobního štěstí a smysluplnosti své existence? 

 Tyto otázky by měly být reflektovány také ve výchovně-vzdělávacím procesu. Vedle zaměření 

na znalostní aspekt vzdělávání by měla současně probíhat též výchova k jakémusi umění žít, umění 

rozumět sám sobě a být sám sebou, zároveň umění rozumět druhým a být s druhými a v neposlední 

řadě rozumět světu a žít v něm smysluplný život. Této role se na školách částečně ujala osobnostní a 

sociální výchova. Výchova pomocí umění skýtá další prostor pro využití estetického potenciálu 

umění pro široké výchovné účely, výhodou umění je jeho atraktivita a jeho schopnost oslovit člověka 

na mnoha úrovních a skrze umělecký prožitek jej vést k zamyšlení, k porozumění souvislostem, k 

poznávání dosud nepoznaného. 

 Hudební výchova se v součanosti stále zaměřuje zejména na vzdělávací aspekt, znalosti 

o hudebních skladatelích a jejich dílech, dovednost notového zápisu, intonačně správný zpěv apod. 

Hudba má však široký potenciál, který často v hudební výchově zůstává nevyužit. Přitom vhodně 

zvolená hudba dokáže oslovit člověka a zprostředkovat mu významné osobní zkušenosti. Ve vhodně 

zvolených technikách využívajících hudební prostředky je potom možné zacílit tento vliv hudby 

do určitých oblastí a podpořit tak rozvoj osobnostního potenciálu.  

 Jakou roli může hrát hudba jakožto nástroj rozvoje osobnosti a prohloubení kvality 

prožívaného života je otázkou, která se stala námětem této práce. 

 V tomto ohledu je muzikoterapie velkou zásobárnou inspirace, jak svými technikami, 

užívanými nástroji, tak zejména orientací na samotný proces místo hodnocení schopností a také 

pozitivním přijetím všech prožitků, které vyvstanou. S využitím poznatků z muzikoterapie se v této 

práci pokusím nastínit některé možnosti, jak využít hudby a technik práce s hudbou zážitkově, 

a nabídnout tak postupy využitelné kdekoliv v pedagogickém prostředí, kde však není třeba terapie, 

ale kde můžeme využít hudebně umělecké prostředky pro sebepoznání a osobnostní rozvoj účastníků. 

 Cílem této práce je tedy popsat souvislosti a působení hudby na člověka v různých 

oblastech jeho života a naznačit cestu, jak využít prožitek hudby pomocí vybraných hudebních 

technik a muzikoterapeutických prvků k rozvíjení sebepoznání a dalších osobnostních a 

sociálních dovedností. Tato práce si nečiní nárok na kompletní zpracování celé problematiky, která 

je velmi široká a rozmanitá, přináší pouze určitý pohled, možnost, a tím nabízí první schůdek k 

dalším krokům, které mohou následovat v dalším rozpracování a především v praxi.   

 Zpracovávané téma má výrazně multidisciplinární povahu, k jeho prozkoumání je třeba 

poznatků z mnoha oborů. Práce má tedy značně interdisciplinární charakter, čerpá z různých oborů 
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pedagogiky, psychologie, muzikoterapie, muzikologie atd.  

 V dnešní době plurality a oslabení tradičních hodnot se práce zaměřuje na hledání jednotících 

principů a souvislostí. Vychází z předpokladu, že v rámci plurality a mnohosti postojů a přístupů 

existují také určitá jednotící pojítka, zákonitosti, které jsou výrazem řádu, určité univerzality a 

pochopitelného smyslu. Tuto principiální jednotu uvažuje jako podklad vší pestrosti a rozmanitosti, 

která je výrazem svobodného tvoření. 

  

 



Teoretická část práce 

 

Základními teoretickými východisky disertační práce je pohled na problematiku osobnosti člověka 

a úlohu výchovy při jejím utváření a rozvoji. Dalším východiskem je pohled na hudbu, její 

charakteristiky a popis jednotlivých elementů hudby se snahou poukázat na širší souvislosti hudby 

a světa, hudby a života samého. Tyto souvislosti jsou považovány za jeden z hlavních důvodů, proč 

hudba na člověka tak silně působí. Hudba člověka může ovlivňovat mnoha způsoby a v různých 

oblastech, při použití hudebních technik je možné zacílit toto působení a podpořit tak rozvoj 

osobnosti jedince v nejrůznějších aspektech.  

 Praktickým problémem je však fakt, že hudební výchova na školách je obvykle vedena spíše 

znalostně, nikoliv zkušenostně, a že s hudebními prožitky pracuje obor muzikoterapie, který však 

nemá přístup do školství. Jak tedy využít bohatství a potenciál hudby pro osobnostní rozvoj co 

nejlépe? Nabízí se třetí možnost, a tou je definování nového oboru, jenž by přinesl tuto hudebně 

prožitkovou rovinu také do pedagogické praxe. Tento obor byl definován S. Drlíčkovou a J. Weber 

a pojmenován muzikofiletika. Jeho kořeny vychází z muzikoterapie, je však oborem pedagogickým, 

a proto může být uplatněn ve školství i všude tam, kde není třeba terapeutického působení, ale kde 

jsou žádoucí hudební prožitky a jejich přínos pro osobnostní a sociální rozvoj. 

 Závěrečná kapitola disertační práce se proto zabývá popisem forem, metod, technik 

a prostředků, které využívá muzikoterapie, ale mohou být využitelné rovněž v pedagogické oblasti, 

v muzikofiletice. Na závěr jsou uvedeny některé důležité charakteristiky muzikofiletiky, které 

vycházejí z teoretické části, opírají se o poznatky z muzikoterapie, které aplikují vhodným 

způsobem na pedagogickou praxi, a využívají k tomu závěrů získaných výzkumnou sondou.  

 V práci je průběžně uvedeno 22 konkrétních příkladů z praxe, které mají ilustrovat některé 

možnosti prožitkového využití témat spojených s hudbou. V přílohách jsou uvedeny výsledky 

empirického šetření a dva vybrané vyplněné dotazníky jako příklad názorů a postojů 

muzikoterapeutů z praxe k danému tématu. 

           

Z vlastního textu disertační práce: 

 

Prožitek, výchova, umění 

 

Zážitky, a to i umělecké zážitky, nám pomáhají otevřít se světu a učit se z něj, jejich citová nabitost 

nám pomáhá zapamatovávat si určité informace a pak z nich v případě nutnosti čerpat.2 Zážitky 

pomáhají propojovat vlastní svět se světem druhých a poznávat se tak v zrcadle sdílených zkušeností, 
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učit se nové věci, nalézat souvislosti.  

 Specifickou oblastí, která poskytuje zvláštní druh zážitků, je umění a tedy umělecké zážitky. 

Umění má pro výchovu velký význam. Je obrovským zdrojem inspirace, dokáže zprostředkovat silné 

prožitky, je mu vlastní exprese, tvořivost a zejména estetický rozměr, je atraktivním objektem 

umožňujícím poznávání a sebepoznávání, v umění se odhalují významy a smysluplnost dílčích 

aspektů lidské existence.3 Ve výchově může být tento potenciál umění velmi dobře využit jako prvek 

zařaditelný v každodenní pedagogické praxi. Není omezen pouze na umělecké předměty (tzv. 

výchovy), i když tam je jejich přínos a využití nejvíce evidentní. 

 Jedinečné propojení výchovy, umění a zážitku nabízí relativně nový obor artefiletika. 

Artefiletika je „specifický přístup k uplatnění uměleckých aktivit ve všeobecném vzdělávání 

a ve výchově.“4 Kořeny artefiletiky vyrůstají z výtvarné výchovy a inspirace arteterapií...  

 
Podle autora artefiletiky, J. Slavíka, spojení umění s výchovou poskytuje výjimečnou šanci 

odhalovat nejvlastnější lidský smysl umění a odkrývat jeho hodnoty. A ještě více, „propojení umění 

s výchovou nabízí dosud málo využité možnosti soustavné poznávání člověka v jeho životním údělu, 

pro hledání odpovědi na věčně živou otázku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme.“
5
 Lidské 

poznávání a zejména sebepoznávání prostřednictvím umění však považuje za dosud málo 

probádanou výzvu... (s. 22-23) 

 V artefiletice jde vždy o spojení exprese a reflexe. Exprese označuje „specifickou, citově 

zabarvenou a více nebo méně záměrně strukturovanou reprezentaci vnitřního světa člověka.“
6
 

Exprese je spontánní vyjádření vnitřních hnutí a emocí. V expresi se člověk odhaluje a odkrývá, ale 

sděluje také jen to, co opravdu pociťuje... Reflexe a reflektivní dialog pak umožňuje poznávat 

a porozumět, nacházet vztahy a souvislosti. V reflektivním dialogu jedinec dostává jedinečnou 

možnost vidět svůj zážitek nebo poznatek v širším kontextu  a srovnat jej s poznatky a zážitky těch 

ostatních. Díky tomuto srovnání dochází k dalšímu přemýšlení a propojování osobních zkušeností 

s širšími kulturními souvislostmi, a tedy i k poznávání světa a sebe sama...7  

 Artefiletika tedy představuje takové pojetí výchovy, které usiluje o propojení emocionálního 

a sociálního rozvoje s rozvojem intelektuálním. Tvůrčí a expresivní projevy a osobní zážitky žáků 

se snaží pedagogicky zhodnotit pro poznávání, sebepoznávání, rozvoj komunikačních schopností 

a uplatnění v životě a mezi lidmi. Vedle výtvarného umění vyhovují pricipy artefiletiky i dalším 

typům uměleckých aktivit, proto je lze uplatňovat i v hudební, literární nebo dramatické výchově 
                                                 
3 Pojem umění je však tak mnohotvárný, široký a proměnlivý, že jej podle mnoha odborníků ani nelze definovat. 

Obvykle je kladen důraz na jeho mimetickou (zobrazovací) stránku, na stránku vyjadřovací (expresivní), sdělovací 
(komunikativní) nebo tvořivou. V Ottově slovníku naučném je umění definováno jako „úmyslné tvoření nebo konání, 
jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou 
estetickou.“ 

 Umění. In: Wikipedia: the free encyklopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia foundation, 2001, last 
modified on 31. 3. 2014 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Dialog 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uměn%C3%AD 

4 Slavíková, Slavík, Eliášová, 2007, s. 13. 
5
 Slavík, 2001, s. 9-10. 

6
 Slavík, 1997, s. 104. 

7
 Hanzlová, 2013, s. 24. 



apod.
8
 (s. 23-24) 

 

….. 

 

OSV jako inspirace pro prožitkovou práci s hudbou 

 

Pokud se zabýváme rozvojem osobnosti v kontextu výchovy a vzdělávání, nelze nezmínit také 

relativně nový obor – osobnostní a sociální výchovu, který se na toto téma přímo specializuje... 

 Osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV) má s artefiletikou některé společné rysy. 

Důležitým prostředkem je osobní prožitek reflektovaný v dialogu, jedním z důležitých cílů je 

poznávání a sebepoznávání, kromě využití ve vlastním předmětu (artefiletiky nebo OSV) lze jeho 

přístup aplikovat jaksi kroskurikulárně, může být tedy využit v mnoha nejrůznějších vyučovacích 

předmětech. Také se domnívám, že osobnostní a sociální výchova může být významným zdrojem 

inspirace pro využití artefiletického přístupu v oblasti hudby, zejména v oblasti cílů, obsahů a metod, 

tedy v čem a jak osobnost rozvíjet... (s. 24-25) 

 

….. 

 

Muzikofiletika – definice  

 

S. Drlíčková, jedna z autorek definování muzikofiletiky, o tomto oboru říká: „Při využívání 

muzikoterapie jsem si uvědomila, že by se jednotlivé prvky daly využít i při práci s dětmi, které terapii 

nepotřebují, pro větší rozvoj hudebních dovedností a znalostí zábavnou a příjemnou formou s 

využitím reflexe, podobně jako se z arteterapie postupem času vytvořila artefiletika. Po několikaletém 

zabývání se možnostmi, využitím a hranicemi muzikoterapie jsem začala využívat místo termínu 

prvky muzikoterapie termín muzikofiletika, který začínají používat i další muzikoterapeuti a 

pedagogové při své práci.“9 

 Jak bylo řečeno, na běžných školách nelze za běžných okolností používat muzikoterapii, neboť 

s terapií musí klient nebo jeho zákonný zástupce souhlasit a chtít se jí účastnit, muzikoterapie zatím 

není v ČR v seznamu profesí, a proto je její oficiální využití stále problematické, třebaže se v praxi 

používá. Pro práci s dětmi v pedagogickém prostředí se často využívají pouze prvky nebo některé 

principy muzikoterapie. Tam, kde se používají muzikoterapeutické postupy, ale terapeutickou 

složku nahradila složka výchovná, můžeme mluvit o tzv. muzikofiletice.10 Tento pojem se tedy týká 

tvořivé práce s hudbou, která může být součástí hudební výchovy, nebo stát i sama o sobě.  

 Samotný pojem se skládá ze dvou slov: muziko a filetika. Músikos (v řečtině) nebo musica 

(latinsky) znamená hudební nebo hudba a filein (v řečtině) znamená milovat, mít v oblibě. Termín 

                                                 
8
 Slavíková, Slavík, Eiášová, 2007, s. 13. 

9 Drlíčková, S. Muzikofiletika. Muzikoterapie, arteterapie, Svatava Drlíčková [online]. © 2013 [cit. 2013-12-01]. 

Dostupné z http://www.svatavadrlickova.cz/clanky/muzikoterapie/muzikofiletika-a-muzikoterapie.html  
10 Weber, 2009, s. 128. 



souvisí také s odkazem řeckého dramatika, spisovatele a vychovatele Filéta (Philétas) z Kósu, 

v jehož díle můžeme sledovat rysy charakteristické pro filetický přístup: „uvolněný umělecký tvůrčí 

projev, prožitek a přemýšlivá reflexe směrem k výchově a vzdělávání.“11 

 Pojem muzikofiletika začala používat Svatava Drlíčková (v roce 2007)12, přibližně ve stejnou 

dobu jej uvedla rovněž Jana Weber (viz Disertační práce z r. 2009). S. Drlíčková uvádí, že od roku 

2008 ho začali používat někteří muzikoterapeuti a pedagogové při své práci, zejména v mateřských a 

základních školách, v tomtéž roce byly poprvé akreditovány muzikofiletické semináře u MŠMT a 

MPSV a v roce 2012 byl pojem muzikofiletika poprvé definován a publikován.13 

 Inspirací pro vznik muzikofiletiky se stal obor artefiletika... Vznik tohoto pojmu a oboru 

vyřešil mnohé potíže s užíváním muzikoterapeutických prvků v procesu vzdělávání a výchovy, kde z 

legislativních, odborných ani provozních důvodů nebylo možné hovořit o muzikoterapii. Nicméně, 

než se stane skutečně známým a využívaným oborem, bude zřejmě ještě třeba ujít kus cesty za 

podrobnějším teoretickým rozpracováním. Výhledově se v rámci Muzikoterapeutické asociace ČR 

plánuje zprovoznění Sekce muzikofiletiky, která se bude zabývat mapováním oboru a publikováním, 

podporou a poradenskými službami a zpřístupněním vzdělávání v tomto oboru.14 

 Pro účely této práce je vznik muzikofiletiky klíčový, protože poskytuje možné teoretické 

ukotvení problematiky osobnostního rozvoje prostřednictvím hudebních prožitků a hudební tvorby, 

čerpá ze základů muzikoterapie, a přitom užívá svých postupů ve výchovně vzdělávacím procesu. (s. 

41-44) 

 

….. 

 

Teorie působení hudby na člověka 

 

Samotné účinky hudby na člověka a jeho organismus jsou předmětem mnohých výzkumů. Zejména od 

počátku 20. století s rozvojem technických možností se začaly objevovat skutečné vědecké výzkumy 

terapeutických účinků hudby a zvuku na člověka. V současné době existuje více teoretických koncepcí, 

které se snaží vysvětlit terapeutické účinky hudby.15 

 Velmi podrobně se tomuto tématu věnuje např. K. Bruscia, který uvádí šest dynamických 

modelů hudební zkušenosti. V nich zahrnuje různé pohledy na hudbu, různé druhy zkušeností s nimi 

související, a tedy i různé způsoby terapeutického využití hudby. V jeho pojetí může být:  

1. hudba objektivní zkušeností (pomocí objektivních kvalit hudby jsou ovlivňovány tělesný 

nebo psychický stav člověka, jeho reakce a jednání) 

2. hudba univerzální formou energie (hudba i celý vesmír je považován za formu této 

energie, všechny části univerza jsou ve vzájemných vztazích, hudba může vyjadřovat 

                                                 
11 Holzer, Drlíčková, 2012, s. 142. 
12 Drlíčková, S. Muzikofiletika. Muzikoterapie, arteterapie, Svatava Drlíčková [online]. © 2013 [cit. 2013-12-01]. 

Dostupné z http://www.svatavadrlickova.cz/clanky/muzikoterapie/muzikofiletika-a-muzikoterapie.html  
13 Viz učební skripta S. Drlíčkové a L. Holzera: Celostní muzikoterapie v institucionální výchově, 2012. 
14 Tamtéž. 
15 Kantor, Lipský, Weber, 2009, s. 142. 



harmonii, pořádek a rovnováhu, a proto má schopnost obnovovat tyto kvality také 

v jakékoliv části univerza, která je nemocná či v nerovnováze, a to prostřednictvím hudby 

nebo mimohudební, zvukové zkušenosti) 

3. hudba subjektivní zkušeností (hudba souvisí s identitou a jedinečností člověka, pomocí 

hudby lze prozkoumat růzé aspekty osobnosti člověka a jeho vztahy) 

4. hudba kolektivní zkušeností (hudba slouží jako reflexe kolektivní identity, zahrnuje 

hudební aktivity a skladby využívající kulturní dědictví určité skupiny s cílem vytvořit pocit 

sounáležitosti uvnitř komunity) 

5. hudba estetickou zkušeností (hudba je provozována a prožívána přednostně pro estetický 

účel, který však také může nést terapeutický efekt, neboť hudba v sobě kloubí dimenzi 

významu i krásy) 

6. hudba transpersonální zkušeností (hudba je prostředkem spirituálních zkušeností, viz. kap. 

4.5)16 

 

Je nutné zdůraznit, že lidská psychika je velmi složitá a komplexní a že účinek hudby na lidskou 

osobnost nelze vysvětlit mechanicky. V lidské zkušenosti se vždy skládají vlivy objektivní 

a subjektivní, jejichž prolínání se podílí na výsledném efektu. Výsledek působení hudby je tedy 

vždy dán objektivním působením hudby, které je zkoumatelné, očekávatelné a popsatelné, 

a aktuálními subjektivními vcharakteristikami osobnosti jedince, jehož prožívání může být velmi 

proměnlivé, neočekávané, někdy i obtížně srozumitelné, plné emocí, vzpomínek, pozitivních 

i bolestných citů... 

 V pedagogické praxi je subjektivita hudby vhodnou půdou pro osobnostní rozvoj. Přímo 

vybízí k sebezkoumání a sebepoznávání, jejichž nástrojem je reflexe a reflektivní dialog, a dále 

možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v různých oblastech. Objektivní kvality v hudbě lze 

potom využít jako zajímavá témata ke zkoumání hudby a principiálně podobných jevů v životě 

člověka a ve světě...(s. 96-98) 

 

….. 

 

Formy, metody a techniky muzikoterapie a muzikofiletiky 

 

Formy muzikoterapie se vztahují na uspořádání terapeutické situace z hlediska počtu klientů nebo z 

hlediska systému, v němž muzikoterapie probíhá. Nejčastější je dělení na muzikoterapii skupinovou 

(malá či velká skupina 3-8 nebo 8-15 osob), která využívá působení skupinové dynamiky, 

individuální, založené na interakčním vztahu terapeuta a klienta, a hromadnou... Dále dnes 

nacházíme často i formu párovou a komunitní, které nepracují s uměle vytvořenými skupinami, ale 

s přirozeně existujícími skupinami a prostředím klientů jako je rodina, pracoviště, komunitní skupina 

vrstevníků atd.17 

                                                 
16 Bruscia in Kantor, Lipský, Weber, 2009, s. 274-278. 
17 Kantor, Lipský, Weber, 2009, s. 122-123. 



 Pro pedagogické účely se hodí zejména využití skupinových forem. U individuální a párové 

formy může být obtížné udržet působení v úrovni muzikofiletiky. Přechod do terapeutické roviny má 

pouze tenkou hranici, stejně jako sklouznutí ke klasické výuce hry na nástroje, zpěvu apod. Udržet 

výchovný rozměr při práci s hudebními technikami je možné zejména udržením sledovaných cílů ve 

výchovné rovině. 

 V praxi se často v průběhu jednoho muzikoterapeutického setkání prolíná uplatňování různých 

metod a technik. Muzikoterapeut může uplatňovat různé muzikoterapeutické metody nebo techniky 

velmi variabilně a podle aktuální potřeby za předpokladu, že s nimi umí správně zacházet a rozumí 

jejich využití, chápe na zkušenostní úrovni jejich možné efekty a v jejich výběru improvizuje podle 

potřeby situace.  

 K. Bruscia definuje metodu v muzikoterapii jako „zvláštní typ hudební zkušenosti používaný 

pro diagnostiku, intervenci nebo evaluaci“.18 Obecně lze muzikoterapeutické metody rozčlenit 

na čtyři typy: 

 hudební improvizace, 

 hudební interpretace, 

 kompozice, 

 poslech hudby. (s. 119-120) 

 

….. 

 

Hudební prostředky v muzikoterapii a muzikofiletice 

Hudba představuje více nebo méně komplikovanou záležitost. Hudba by však zároveň měla sloužit 

nikoliv pouze „vyvoleným“, nadaným a hudebně vzdělaným, ale být majetkem a bohatstvím všech. 

Často nejde o preciznost jejího zpracování nebo složitost skladby, ale o její vnitřní poselství, o to, co 

v nás dokáže vyvolat za prožitky.  

 V muzikoterapii se proto obvykle používají jednoduché prostředky, které mohou klienti 

zvládnout i bez předchozí přípravy nebo vzdělání, ale s nimiž je přesto možno docílit velkého efektu, 

k němuž je klíčem prožitek. Samozřejmě, pokud je klient hudebně zdatný, je na muzikoterapeutovi, 

jak jeho schopnosti využije a zapojí je do hry. Podobně se obvykle v muzikoterapii nepoužívají noty 

a hra z not, avšak ani noty nelze vyloučit a některé muzikoterapeutické směry nebo muzikoterapeuti 

přímo cíleně pracují i se souběžnou výukou not.19 

 Jako prostředky muzikoterapeutické praxe se využívají hra na tělo, hlas a zpěv a nejrůznější 

hudební nástroje. Těmito prostředky je možno přímo tvořit živou hudbu, muzicírovat. Dalším 

prostředkem je potom hudba reprodukovaná, která skýtá jiné možnosti. Ve využití různých prostředků 

se různé muzikoterapeutické školy liší.  

 V pedagogickém kontextu nebo muzikofiletice je možné využívat všech jmenovaných 

prostředků, které vycházejí z možností učitele (lektora), žáků (účastníků kurzu), jsou jim dostupné 

                                                 
18 Kantor, Lipský, Weber, 2009, s. 183. 
19 Např. Alvin a Warwick (1991) při své práci s dětmi s autismem často využívaly právě výuku notového zápisu a hru 

podle not jako pokročilejší stádium muzikoterapeutického procesu. 



a odpovídají situaci a danému prostředí. (s. 122) 

 

….. 

 

Rámec pro muzikofiletické aktivity v praxi  

 

Nyní se v hlavních bodech zaměříme na specifičtější odlišení muzikofiletiky od muzikoterapie 

a pokusíme se nabídnout konkrétnější rámec pro realizaci muzikofiletických aktivit v praxi (obecné 

charakteristiky muzikofiletiky jsou již uvedeny v kapitole č. 1.4)... 

 Nejzřetelněji se muzikofiletika od muzikoterapie liší zejména v charakteru svých cílů, 

v kvalitě a zaměření probíhajícího procesu a v profesní přípravě a vzdělání osobnosti učitele/lektora 

nebo terapeuta. Těmito třemi zásadními oblastmi se budeme nyní zabývat podrobněji. Jejich 

následující charakteristiky se opírají jednak o definování existující osobnostní a sociální výchovy, 

dále o základní definování muzikofiletického oboru a nakonec také shrnují poznatky získané 

výzkumnou sondou empirické části práce. 

 Cíle muzikofiletiky jsou vždy primárně výchovné nebo vzdělávací povahy, nesledují 

terapeutický efekt ani diagnostiku klienta. Nicméně terapeutický efekt může být sekundárním 

důsledkem muzikofiletického působení. Tak jako není možné předejít spontánnímu terapeutickému 

efektu na člověka např. při poslechu hudby na dobrém koncertě, tak nelze nepočítat s možnými 

terapeutickými efekty při muzikofiletických aktivitách. 

 Dále se pokusím navrhnout určitý systém možných cílů, které lze v muzikofiletice sledovat. 

Vytvořený návrh je inspirován tématy a cíli osobnostní a sociální výchovy tak, jak jsou uvedeny 

v kapitole č. 1.5 a zároveň reflektují výsledky výzkumné sondy (viz kapitola č. 6, tabulka č. 6 

v přílohách). Původní soustava témat z OSV byla převzata a obohacena o dvě nové oblasti, které 

významně souvisí právě s kvalitami samotné hudby. V závorkách jsou uvedeny příklady, nikoliv 

vyčerpávající výčet). Tento návrh si nečiní nárok na jakoukoliv závaznost, spíše je vyústěním snah 

popsat působení hudby na člověka a reflektovat muzikoterapeutickou praxi. Lze s ním tedy dále 

pracovat a ideálně rozvíjet jeho sestavení do potřebného fungujícího tvaru... (s. 142-143) 

 

Muzikofiletické aktivity by měly být vedeny respektujícím nedirektivním způsobem bez snahy 

hodnotit účastníky vzhledem k jejich výkonu. Místo zaměření na výkon je třeba zaměřit pozornost 

a snahy na samotný proces (jako při muzikoterapii), ale ne v terapeutické rovině, nýbrž na proces 

zejména v jeho aspektu výchovném (je však možná i vzdělávací rovina). Zajímá nás tedy, jak 

účastníci vnímají a prožívají jednotlivé aktivity a jak jim rozumí, jaký smysl jim přisuzují a jak je 

sdílejí s druhými. Prvotně jde zejména o jejich sebepoznávání, poznávání druhých a světa, rozvíjení 

svých schopností a obzorů, učení se novým dovednostem hudebním, osobním i sociálním atd., tedy 

primární sledování výchovných cílů. Nejde o restrukturování osobnosti, ani hledání nevědomých 

tendencí či blokujících prožitků apod., přestože se mohou v průběhu aktivit objevit. Jde spíše o proces 

poznávání a učení, relaxace a psychohygieny, sebevyjádření a seberealizace apod... 

 



Shrňme tedy zmíněné charakteristiky muzikofiletického působení: 

1. muzikofiletika působí nedirektivně, orientuje se na proces, 

2. zaměřuje se na výchovné cíle, zejména na osobnostní rozvoj, 

3. využívá hudebních prostředků a technik, které mohou vycházet z muzikoterapie, 

4. je zaměřena prakticky a prožitkově, nikoliv teoreticky, 

5. hlavním prostředkem je exprese a reflexe, 

6. vychází z osobních témat a zážitků samotných účastníků, 

7. celkový efekt by měl mít pozitivní ladění, 

8. hudební aktivity lze kombinovat s dalšími expresivními metodami, 

9. muzikofiletika má prakticky neomezené využití a uplatnění. (s. 144-145) 

 

Osobnost učitele/lektora muzikofiletiky by měla mít zázemí nejlépe v pedagogickém, 

psychologickém nebo jiném humanitním vzdělání a dále také v muzikoterapii aspoň na bazální 

teoretické i zkušenostní úrovni. Důležitá je vlastní zkušenost nejen s technikami muzikoterapie, ale 

zejména s různými stránkami procesu probíhajícího v osobnosti člověka při různých hudebních 

aktivitách, a dále zkušenost s procesem a jeho dynamikou probíhající ve skupině. K tomuto účelu by 

bylo vhodné zařazení osobnostní a sociální výchovy již do profesní přípravy učitelů. I proces učení 

může někdy „bolet“, a tak by i učitel/lektor v muzikofiletice by měl být připraven na různorodost 

prožitků účastníků, respektovat jejich potřeby a rozeznat, kdy již proces zasahuje do terapeutické 

roviny a přesahuje jeho osobní a profesní kompetence. Důležitým předpokladem je také určitá úroveň 

jeho hudebních dovedností, pěvecké, instrumentální, improvizační dovednosti atd...   

 

Shrňme tedy obecné požadavky na učitele/lektora muzikofiletiky: 

1. humanitní vzdělání (nejlépe v pedagogickém nebo psychologickém oboru, vhodné jsou 

zkušenosti v oblasti OSV) 

2. muzikoterapeutické vzdělání (aspoň na úrovni sebezkušenostních kurzů zahrnujících také 

teoretické poznatky, které mu pomohou mj. rozeznat terapeutickou a pedagogickou rovinu 

působení a udržet aktivity v pedagogické rovině, dále hudební dovednosti) 

3. osobnostní vybavení (schopnosti pro práci s lidmi, dětmi, komunikační dovednosti, 

vztahové dovednosti) 

4. úsilí o další seberozvoj (na úrovni osobní i profesní, vztahování se k životnímu smyslu) 

(s. 145-147) 

 



Empirická studie 

 

Navazující empirická část si nečiní nárok na prozkoumání široké problematiky vztahující se 

k uvedenému tématu. Snaží se pouze ozřejmit některé názory a postoje českých muzikoterapeutů 

na danou problematiku, a tak zjistit, jaké možnosti k uplatnění mají nebo mohou mít 

muzikoterapeutické prvky či techniky v pedagogické praxi a jak vypadá výchozí situace 

pro mladičký obor muzikofiletiky. Vzhledem k rozsahu se jedná spíše o výzkumnou sondu, která 

má ve vztahu k teoretické části ilustrující význam... 

 Hlavním cílem výzkumné sondy je zmapovat, jaké názory a postoje zaujímají čeští 

praktikující muzikoterapeuti k možnosti využití hudby, muzikoterapeutických technik nebo prvků 

muzikoterapie pro výchovné a vzdělávací účely, zejména pro osobnostní a sociální výchovu 

a rozvoj... Dále je definováno dalších 5 dílčích cílů... 

 

Výzkumný vzorek respondentů tvořili čeští muzikoterapeuti, kteří aktuálně pracují v oblasti 

muzikoterapie. 

 Použita byla technika sněhové koule (snow ball), nabalování dalších respondentů 

na doporučení. Tato strategie byla úspěšná pouze v jediném případě. Osloveno bylo celkem 19 

muzikoterapeutů. První oslovení probíhalo telefonickým rozhovorem... Dotazníky byly následně 

zasílány prostřednictvím elektronické komunikace. Z oslovené skupiny 19 respondentů se vrátilo 

celkem 9 vyplněných dotazníků. S některými respondenty proběhla ještě další e-mailová nebo 

telefonická komunikace k upřesnění některých vyplněných odpovědí.  

 Vzhledem k náročnosti vyplnění dotazníku a vytíženosti respondentů považuji tento počet 

vyplněných dotazníků za úspěšný a pro ilustrující účely dostatečný. Všem zúčastěným 

respondentům velmi děkuji za jejich cenný čas a energii, které vyplnění dotazníků věnovali.  

 

Výzkumná sonda je zaměřena kvalitativně... Pro účely kvalitativního zkoumání jsem zvolila jako 

metodu sběru dat dotazník s otevřenými otázkami (viz příloha č. 3). Základem formulace otázek 

dotazníku se staly jednotlivé výzkumné otázky. Dotazník je záměrně konstruován tak, aby připomínal 

spíše rozhovor než dotazník. Využívá otevřené otázky, které jsou dále členěny na dílčí otázky sloužící 

k rozvedení základní otázky, rozšíření a zpřesnění tématu dotazu. Dotazník obsahuje 7 hlavních 

otázek. Následné zpracování získaných dat je kvalitativní, proto jsou formulace otázek voleny na 

obecnější úrovni, s dostatečně širokým prostorem pro osobitost výpovědí respondentů.  

 Jsem si vědoma úskalí, únavnosti a časové náročnosti vyplňování takového dotazníku 

pro respondenta, a tím i pravděpodobnosti jejich vlivu na kvalitu výpovědí. Přesto mě mile překvapily 

různorodost a bohatství získaných informací... 

 Pro zpracování získaných dat bylo použito otevřeného kódování podle principů zakotvené 

teorie... Výsledky otevřeného kódování jsou dále zpracovány technikou „vyložení karet“. 



Kategorie vzniklé otevřeným kódováním jsou podkladem pro interpretaci dat a strukturované 

vyložení obsahu dotazníků... 

 

Zpracovávání a analýza získaných dat byla dosti dobrodružným procesem objevování významů 

skrytých v množství informací. Otevřeným kódováním a postupnou kategorizací dat bylo 

identifikováno osm hlavních témat, kategorií, které více méně odpovídají povaze pokládaných 

otázek: 

1. vymezení muzikoterapie, 

2. muzikofiletika – muzikoterapie ve výchově a vzdělávání, 

3. prvky muzikoterapie v hudební výchově, 

4. hudba a hudební prožitky, 

5. techniky muzikoterapie, 

6. osobnostní rozvoj ve vztahu k hudbě, 

7. pozorované efekty muzikoterapie v praxi, 

8. osobní vztah respondenta k hudbě a muzikoterapii. 

 

Shrnutí a závěry výzkumné sondy 

 

První dílčí cíl zjistit, jak se jednotliví respondenti staví k možnosti uplatnění muzikoterapie nebo 

jejích prvků ve výchově a vzdělávání, byl naplněn. Postoje respondentů k vymezení muzikoterapie 

a jejím možnostem ve výchově se pohybovaly na celé škále názorů. Tyto názory byly zmapovány 

a rozčleněny na tři skupiny: názory zastávající primárně terapeutické vymezení oboru 

muzikoterapie, názory podporující širší vymezení muzikoterapie a jejího uplatnění ve výchově jako 

žádoucího a třetí skupinou byly názory popisující překrývání a prolínání muzikoterapie 

pro terapeutické účely a pro výchovné účely.   

 Druhým dílčím cílem bylo zjistit, za jakých podmínek by bylo možné uvažovat o zařazení 

muzikoterapeutických prvků do pedagogické praxe? Tyto podmínky respondenti vzahovali zejména 

k osobnosti učitele a jeho učitelské roli, k terminologickému vymezení muzikoterapie v širším pojetí 

nebo ještě lépe novému pojmu označujícími tento druh aktivit (muzikofiletika), nesměšování terapie s 

výchovou, sledování výchovně vzdělávacích cílů a naplnění určitých organizačních podmínek 

(časových, prostorových atd.). Za splnění těchto podmínek respondenti vnímají velký přínos, který by 

muzikofiletika mohla mít v podobě podpory výchovného procesu, zvýšení jeho celkové kvality a 

efektivnosti. Druhý dílčí cíl byl splněn. 

 Třetím dílčím cílem bylo zjistit, jaké zaujímají respondenti postoje k zařazení 

muzikoterapeutických technik či prvků přímo v hudební výchově. Respondenti vycházeli často 

z kritických postojů k současné situaci hudební výchovy a vyjadřovali spíše souhlas se zapojením 

těchto prvků do výuky. Nicméně poukazovali také na určitá možná úskalí v praxi a někteří 



doporučovali jako vhodné určité postupy, kvality přístupu k dětem nebo konkrétní techniky. Třetí dílčí 

cíl považuji za splněný. 

 Čtvrtým dílčím cílem bylo zjistit, v čem vidí respondenti hlavní přínos a vliv samotné hudby 

pro člověka. Respondenti poukazovali zejména na skutečnost, že hudba je nedílnou součástí lidského 

života a často se spolupodílí také na utváření osobní identity člověka. Její přínos je také v možnosti 

stát se komunikačním kanálem a vydat svědectví o duševních prožitcích člověka, které takto lze 

uvolnit a integrovat, umožňuje otevírat nové obzory a přinášet nové úhly pohledu, udržovat osobní 

rovnováhu a stabilitu atd. Čtvrtý dílčí cíl byl rovněž splněn. 

 Pátým dílčím cílem bylo zjistit, jak podle zkušeností respondentů souvisí rozvoj v hudební 

oblasti s utvářením osobnosti jedince. Respondenti opakovaně zdůrazňovali, že záleží na mnoha 

faktorech, mnoha skutečnostech, které hrají svou roli a vstupují svým vlivem do procesu utváření 

osobnosti. Jako stěžejní viděli otevřenost samotného jedince hudbě a svému rozvoji, výběr cílů, výběr 

technik, délku trvání hudebního působení a osobnost učitele/lektora. 

 Za celkový výsledný efekt muzikoterapeutických postupů považovali zvýšení kvality celého 

života a možnosti komplexního rozvoje osobnostního potenciálu. Dále podpora aktivního 

a pozitivního přístupu k životu, schopnost ho přetvářet a transformovat, ale také jedinečná možnost 

poskytnout zážitek něčeho nového, co za běžných okolností nelze. Používání prvků muzikoterapie 

může také podle jejich zkušeností snížit negativní projevy v chování.  

 Zde se znovu projevil handicap dotazníku ve srovnání s možností rozhovorů. Celý jev by se 

jistě dal zkoumat i více do hloubky a konkrétních detailů, ale k tomu by byl zapotřebí celý skutečný 

experiemntální výzkum. Se zpětným ohlédnutím nepovažuji formulaci otázky za příliš vhodnou, její 

šíře a oblast jevů, které zjišťuje, přesahují reálné možnosti a znalosti respondentů. Tento cíl byl 

naplněn částečně. 

 Šestým dílčím cílem bylo zjistit motivační činitele respondentů pro práci s hudbou, jaké 

hudební prožitky vedly je samé k osobnostnímu růstu. V odpovědích se objevovala jako významná 

skutečnost, že pomocí hudby vůbec lze prožívat silné zážitky, které jsou pro respondenty zdrojem 

stálého osobního růstu a rozvoje (v oblasti hudební i nehudební). Hudba je často součástí osobní 

identity a historie, je významnou možností se realizovat, poznávat sebe i svět, prohlubovat své 

kompetence osobní i hudební. Velmi důležitými se ukázaly relaxační a psychohygienické účinky 

hudby, možnost ventilovat emoční napětí a stres a navodit pozitivní emoční naladění a optimismus. 

Hudbu vnímali také jako zdroj pomoci v těžkých životních situacích, ale i v profesním životě. 

 Všechny výše zmíněné účinky lze považovat za zdroj osobního rozvoje v různých oblastech 

nebo aspoň podporu v prožívané kvalitě života, jež je cílem osobnostního rozvoje. Považuji proto 

tento dílčí cíl za naplněný. 

 Hlavním cílem výzkumné sondy bylo zmapovat, jaké názory a postoje zaujímají čeští 

praktikující muzikoterapeuti k možnosti využití hudby, muzikoterapeutických technik nebo prvků 

muzikoterapie pro výchovné a vzdělávací účely, zejména pro osobnostní a sociální výchovu a rozvoj. 

 Získané názory a postoje respondentů byly zpracovány technikou otevřeného kódování 



a kategorizovány. Tato práce se získanými daty byla velmi zajímavá, názory respondentů byly dosti 

pestré a inspirativní, pohybující se na celé škále různých postojů od pozitivního nadšení až 

po skeptická upozornění. V přehledných tabulkách jsou uvedeny v přílohách. Hlavní cíl považuji 

proto za naplněný. 

 



Závěr 

 

„Tak musíme stát mnohem vědoměji jako lidská duše učitele vůči lidské duši dítěte, abychom ji vzdělali, 

ale také abychom ve své vlastní duši učitele mohli prožít to, co se musí prožít, abychom mohli mít k 

duši dítěte to pravé naladění, to pravé pedagogické mínění, to pravé soucítění, které je nezbytné, aby 

se výchova a výuka prováděla správným způsobem. Okamžitě se ukáže, že to nejdůležitější při výchově a 

výuce se odehrává mezi duší učitele a duší dítěte. Můžeme-li z této bohoslužby výchovy udělat 

záležitost svého srdce, pak je to to, co povede veškerou výchovu a výuku z naší vlastní individuality 

učitele nikoli metodikou naučnou, ale metodikou života, vyvěrající z našeho nitra.“ (Rudolf Steiner) 

 

Život i hudba tryskají do své existence ze stejného zdroje. Hudba ve své nekonečné rozmanitosti 

a tvořivosti je malým zázrakem sama o sobě. Neměla by proto patřit do rukou pouze vyvoleným, 

nadaným, hudebně vzdělaným, ale být majetkem všech. Aby všichni z ní mohli mít užitek, mohli s ní 

a skrze ni objevovat sebe sama i tajemství vesmíru, učit se naslouchat i vyjadřovat, co žije v jejich 

nitru, vnímat a sdílet krásu a harmonii v nejširším slova smyslu. 

 Hudba je výrazem univerzálních zákonitostí, jejichž odraz můžeme pozorovat v celém 

stvoření, v celém světě, od nejmenších atomů a buňek až po pohyby nebeských těles. Hudba dokáže 

člověka rozhýbat, uvolnit, povznášet, zklidnit, ale také navodit ty nejvyšší lidské prožitky ducha, 

smyslu, vhledů do vlastní existence. 

 Jestliže ve výchově dokážeme hudbu přiblížit dětem a děti hudbě, jestliže se dokážeme 

vyvarovat moralizování a intelektualizování a vytvoříme otevřený bezpečný prostor pro 

experimentování, objevování, poznávání, pak přispíváme ke svobodě, která je výsostným právem 

i nezbytnou podmínkou zdravého a šťastného života každé lidské bytosti. 

 Protože člověk je tvor, který si potrpí na definice, intelektové porozumění, třídění informací 

atd., existují také různé definované obory lidské činnosti. Muzikoterapie, muzikofiletika i hudební 

výchova mají mnoho podobného i mnoho rozdílného. Pro člověka, který chce využít potenciálu 

hudby sám pro sebe, který prožívá hudbu v zanícení a důvěře v její kouzlo, není vcelku důležité, zda 

se tento prožitek děje v rámci toho kterého oboru. Hudba a její působení, její krása a schopnost se 

dotýkat je univerzální bez ohledu na obor, v němž ji využíváme.  

 Kéž by tato práce přispěla aspoň trochu k tomu, aby, slovy mé sestry, „hudba opět vstoupila 

do našich dní“. Aby hudební vzdělávání bylo vedeno zkušeností a prožitkem, aby hudba byla 

osvobozena od pout hodnocení a známkování, aby se děti ani dospělí nemuseli bát zpívat a aby 

hudba mohla být zrcadlem jejich duší i mostem k tomu, co nás všechny přesahuje. 

 

 

 

 

 



Seznam použité literatury 

 

 

1. Aigen, K. Paths of Development in Nordoff-Robbins Music Therapy. Gilsum: Barcelona 

Publishers, 1998. ISBN 1-891278-03-7 

2. Aldort, N. Vychováváme děti a rosteme s nimi. Praha: Práh, 2010. ISBN 978-80-7252-287-3 

3. Alvin, J., Warwick, A. Music Therapy for the Autistic Child. New York: Oxford University 

Press Inc., 1991. ISBN 0-19-816276-6 

4. Barnetová, I. Osobnost a spiritualita. Souvislosti spirituality a osobnostních typů. Brno, 

2008. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra 

psychologie. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/175095/fss_b/Bakalarska_prace.pdf 

5. Berendt, J., E. The World is Sound, Nada Brahma: Music and the Landscape of 

Consciousness. Vermont, Rochester: Destiny Books, 1991. ISBN 0-89281-318-0 

6. Brožová, M. Hudba 20. století v hudební výchově na střední škole – didaktické zpracování 

vybraných skladeb na základě integrace hudebně didaktických a hudebně terapeutických 

postupů. Plzeň, 2012. Diplomová práce. Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta 

pedagogická, Katedra hudební kultury. Dostupné také z: 

https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/2478/Diplomova%20prace.pdf?sequence=1 

7. Bruscia, Kenneth E. Defining Music Therapy. Gilsum NH: Barcelona Publishers, 1998. 

ISBN 1-891278-07-X 

8. Capra, F. Tao fyziky. Praha: DharmaGaia, 2003. ISBN 80-7287-066-1 

9. Cattin, G. Music of the Middle Ages. New York, USA; Melbourne, Australia: Cambridge 

University Press, 1984. ISBN 0-521-24161-8 hard cover, ISBN 0-521-28489-9 paperback. 

Dostupné také z: http://books.google.cz/books 

10. Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-606-3 

11. Dupuche, J. R. Abhinavagupta, The Kula Ritual. As elaborated in Chapter 29 of the 

Tantraloka. Delhi: Motial Banarsidass Publishers, 2006. ISBN 81-208-1979-9 

12. Einstein, A., Infeld, L. Fyzika jako dobrodružsvtí poznání. Praha: Aurora, 2000. ISBN 80-

7299-020-9 

13. Fajfrová, J. Kvalita v praxi českých muzikoterapeutů. Praha, 2010. Diplomová práce. 

Univerzita karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize 

v sociálních a zdravotnických organizacích. 

14. Felber, R., Reinhold, S., Stückert, A. Muzikoterapie. Terapie Zpěvem. Hranice: Fabula, 2005. 

ISBN 80-86600-24-6 

15. Franěk, M. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0965-7 

16. Goldman, J. Healing Sounds. Rochester, Vermont: Healing Arts Press, 2002. ISBN 

089281993-6 

17. Grof, S. Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii. Břeclav: Moraviapress, 2007. ISBN 

978-80-86181-83-7 



18. Grof, S. Psychologie budoucnosti. Praha: Perla, 2004. ISBN 80-902156-6-1 

19. Gulová, L. Šíp, R. Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-4368-4 

20. Hanzlová, E. Prožitek – zážitek – zkušenost v estetické výchově. Brno, 2013. Diplomová 

práce. Masarykova Univerzita, Fakulta filozofická, Ústav hudební vědy. Dostupné také z: 

http://is.muni.cz/th/178929/ff_m/Hanzlova_Prozitek_v_EV.pdf 

21. Heisenberg, W. Část a celek. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-216-4 

22. Holzer, L., Drlíčková, S. Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3323-3 

23. Jůva, V. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-06-0 

24. Kantor, J., Lipský, M., Weber, J. Základy muzikoterapie. Praha: Grada Publishing, 2009. 

ISBN 978-80-247-2846-9 

25. Komenský, J. A. Didaktika velká. Brno: Komenium, 1948. Dostupné také z: 

http://monoskop.org/images/3/3e/Komensky_Jan_Amos_Didaktika_velka_3_vydani_1948.p

df 

26. Koukolík, F. Lenochod a vesmír. O hvězdách, atomech, životě a vědcích. Praha: Vyšehrad 

1995. ISBN 80-7021-155-5 

27. Krutina, J. Uvědomění vědomí. Vidžňána Bhajrava. Praha: Krutina-Vacek, 2010. ISBN 978-

80-904439-6-9 

28. Krček, J. Musica Humana. Úvod do muzikoterapie, která vychází z anthroposofie Rudolfa 

Steinera. Hranice: Fabula, 2008. ISBN 978-80-86600-50-5 

29. Linka, A. Kapitoly z muzikoterapie. Rosice u Brna: Gloria, 1997. ISBN 80-901834-4-1 

30. Lipský, M. Podpůrná vývojová muzikoterapie u dětí od tří měsíců do tří let. Praha, 2008.  

Dilomová práce. Univerzita karlova, Fakulta pedagogická, Katedra psychologie. 

31. Marek, V. Hudba jinak. Praha: Eminent, 2003. ISBN 80-7281-125-8 

32. Marek, V. Tajné dějiny hudby. Praha: Eminent, 2000. ISBN 80-7281-037-5 

33. Mazánek, J. Mantry. Přehled nejužívanějších manter. Olomouc, Fontána, 2003. ISBN 80-

7336-045-4 

34. Pals, L. The Human Being as Music. Stourbridge: The Robinswood Press, 1992. ISBN 1-

869981-46-4 

35. Pavlicevic, M. Music Therapy in Context. Music, Meaning and Relationship. London: 

Jessica Kingsley Publishers, 2005. ISBN 1-85302-434-1 

36. Pelikán, J. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1265-2 

37. Pelikán, J. Pomáhat být. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0345-4 

38. Pelikán, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-

85498-27-8 

39. Pipeková, J., Vítková, M. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2001. ISBN 

80-7315-010-7 

40. Přibyl, P. W. Explikace zlatého řezu v estetice. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova 



Univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky. Dostupné také z: 

https://is.muni.cz/th/217584/ff_b/bakalarska_prace_pribyl.txt 

41. Romanowska, B. A. Muzikoterapie. Ladičky a léčení zvukem. Frýdek-Místek: Alpress, 2005. 

ISBN 80-7362-067-7 

42. Ruiter, D. Harmonic Overtones. Magical Vibrations in Voice nad Music. Havelte/Holland: 

Binkey Kok Publications, 2003. ISBN 90-74597-58-0 

43. Říhová, J. Vliv hudby na člověka. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, 

Fakulta pedagogická, Katedra hudební výchovy. Dostupné také z: 

https://is.muni.cz/th/327391/pedf_b/DP_text.pdf 

44. Sankarananda. The Yoga of Kashmir Shaivism. Consciousness is everything. Delhi: Motilal 

Banarsidass Publishers, 2006. ISBN 81-208-2699-X 

45. Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7 

46. Slavík, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-

7184-437-3 

47. Slavík, J. Umění zážitku, zážitek umění. Teorie a praxe artefiletiky. Univerzita karlova v 

Praze: Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-066-8 

48. Slavíková, V., Slavík, J., Eliášová, S. Dívej se, tvoř a povídej! Artefiletika pro předškoláky a 

mladší školáky. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2 

49. Stecher, Ch. Mantry, řeč bohů. Olomouc: Fontána, 2003. ISBN 80-7336-096 

50. Strouhal, M. Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické 

disciplíny. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4212-0 

51. Šimanovský, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické 

praxi. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-339-0 

52. Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 

2007. ISBN 978-80-7367-313-0 

53. Valenta, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Praha: AISIS, 2006. ISBN 

80-239-4908-X Dostupné také z: 

http://www.aisis.cz/archiv/publikace/osv_a_jeji_cesty_k_zakovi.pdf 

54. Valenta, J. Učit se být. Témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a 

SŠ. Praha: Agentura Strom a AISIS, 2000. ISBN 80-86106-08-X 

55. Vališová, A., Kasíková, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 

978-80-247-3357 

56. Zeleiová, J. Muzikoterapie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-7367-237-9 

57. Weber, J. Muzikoterapie, hudební výchova a dospívání. K problematice iniciace zájmu 

dospívajících o hudební výchovu. Praha, 2009. Disertační práce. Fakulta pedagogická, 

Katedra hudební výchovy. 

58. Wolinsky, S. Kvantové vědomí. Praktická příručka kvantové psychologie. Ústí nad Labem: 

Paprsky, 2007. ISBN 978-80-9035-536-1 

….. 

Časopisy 



….. 

Internetové odkazy 


