
MENTÁLNÍ A KOMBINOVANÁ POSTIŽENÍ 
Z POHLEDU METODIKY HUDBA TĚLA 
(3. díl) 

Zdeněk Vilímek 

Anotace: Třetí díl článku seznamuje čtenáře s problematikou mentálního a kombinovaného 
postiieni z hlediska muzikoterapeutického výzkumu opírajícího se o kvalitativní metodu 
zakotvené teorie (Strauss, Corbinová 1999). Induktívni navržený metodický postup se stal 
prostředkem k podpoře, rozvoji a integraci biopsychosocxálních kompetenci u lidi s mentálním 
a kombinovaným postižením napřič vikem i stupněm postižení. Závirečný díl článku je 
snahou o rekapitulaci experimentálního, systematickiho a tvořiviho muzikoterapeutickiho 
bádání, které vyústilo v českou muzikoterapeutickou metodiku - Hudba tila. 
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Úvod 
V minulém, v poradí druhém díle 

článku byly kolegyní Marií Beníčkovou 
popsány možnosti využití muzikotera-
peutickych postupů a technik u žáků se 
specifickými poruchami učeni z pohledu 
metodiky Hudba těla. V závěrečném díle 
článku bych se rád podělil o poznatky 
a zkušenosti s muzikoterapií u déti, žáků 
i dospělých klientů s mentálním a kom-
binovaným postižením napŕíč věkem, 
druhem i stupněm postiženi. 

V roce 2001 jsem pracoval jako asis-
tent speciálního pedagoga (dříve Dětské 
centrum - speciální škola pro žáky s více 
vadami, dnes ZŠ speciální a MŠ speciální) 
a začal se v rámci alternativní hudební 
výchovy zajímat o možnosti muzikote-

rapie u déti a žáků s těžkým mentálním 
a kombinovaným postižením. Absence 
české muzikoterapeutické metodiky pro 
speciální pedagogy se tak stala klíčovým 
motivem a metodologickým tématem 
mého budoucího zkoumání. Po dvou 
letech experimentálního hledání různých 
muzikoterapeutických postupů a technik 
jsem zvolil kvalitativní výzkumnou me-
todu zakotvené teorie (Strauss; Corbinová 
1999) jako prostředek k tvořivému a zá-
roveň komplexnímu uchopení zvolené 
problematiky. Induktivním vyvozováním 
se v praxi začala tvořit metodická osa ustá-
lených postupů a technik. Cílem výzkum-
ného bádání se stala tvorba a ověřování 
vývojových fází metodického postupu 
individuální i skupinové muzikoterapie ve 



spec lál ně pedagogické praxi napřič věkem 
i stupněm mentálního a kombinovaného 
postižení u pěti vybraných cílových skupin 
(viz níže). Po odevzdání diplomové práce, 
popisující možnosti a využití muziko-
terapie u lidí s mentálním postižením, 
jsem se rozhodl přepracovat a rozvinout 
metodickou koncepci podpůrného muzi-
koterapeutického modelu MTMP (Vilímek 
2006). Během závěrečné části výzkumu 
(2006-2008), jsem se úžeji zaměřil na 
tři ústřední fáze metodického postupu: 
koordinace - komunikace - kreativita, 
které vyústily v návrh ucelené metodiky 
pro speciální pedagogy pracující s lidmi 
s mentálním a kombinovaným postiže-
ním. 

S kolegyní Marií Beníčkovou jsme 
v letech 2007-2008 pracovali na výsledné 
podobě metodiky Hudba téla, jež se stala 
fúzi dvou výzkumných témat a přístupů 
s konceptuálne podobnými metodickými 
rysy. S ní se již čtenář mohl seznámit 
v prvním a druhém díle článku. Závěrečný 
díl podrobněji popisuje vývoj výzkumné-
ho experimentu podle zakotvené teorie, 
jehož prvním výstupem se stala ucelená 
koncepce muzikoterapeutické metodiky 
určené speciálním pedagogům pracují-
cím s žáky ve speciální ZŠ. (Břicháčková; 
Vilímek 2008) 

Mentální a kombinovaná postižení 
Následující dvě podkapitoly jsou věno-

vány stručnému nástinu pojmů mentální 
a kombinovaná postižení, který je pod-
statný pro pochopení terminologického 

vymezení, mezioborové klasifikace a pro-
blematiky terapie mentální retardace. 

Terminologické vymezení 
a mezioborová klasifikace 
Do termínu mentální postižení mů-

žeme zahrnout následující kategorie: 
mentálni retardace /IQ pod 70/ (dřívější 
termín „oligofrenie"), hraniční pásmo 
mentální retardace /IQ 70-85/ (užívá se 
také mentální subnorma, dřívější termín 
„slaboduchost"), sociálni podmínéné 
mentální postižení (dřívější označení 
„pseudooligofrenie", zdánlivá mentální 
retardace), demence (získané mentální 
postižení po druhém roce života) (srov. 
Monatová 1995, Langer 1996, Múller; 
Valenta 2003, Švarcová 2003, Pipeková 
2006 a další). V návaznosti na výše uvede-
ný pojem mentální postiženi se v článku 
úžeji zaměříme na diagnosticky rozmanitý 
a v klinické praxi často užívaný termín 
mentální retardace, který pro potřeby člán-
ku vhodné definuje současná psychiatrie: 
„Mentální retardace je globální poškozeni 
intelektových funkcí s narušeným vývojem 
celé osobnosti a společenskou nedostačivostí 
od počátku duševního vývoje jedince. Díky 
genetickému a organickému poškození nebo 
souhrou sociálních a genetických faktorů 
je snížena inteligence a jsou přítomny 
poruchy schopnosti abstraktního myšlení 
a soudnosti, pozornosti a motivace, chá-
pání a orientace, řeči, chování, emotivity, 
nikdy i motoriky... Není to jen otázka 
sníženého IQ, ale vždy jde též o komplex 
narušeni adaptivního chování." (Malá 



in Hóschl; Libiger; Švestka 2002, s. 803) 
Dolejší (1973) vymezil mentální retardaci 
z psychologického hlediska jako „vývojo-
vou poruchu integrace psychických funkcí, 
různé hierarchie s variabilní ohramienosti 
a celkovou subnormálni inteligenci...' 
(Dolejší 1973. s. 36-37). S důrazem na 
osobnost individua se doporučuje pou-
žívat místo pojmu mentálné retardovaný 
(prip. mentálné postižený) označeni osoba 
s mentálním postižením'. 

Mentální retardaci můžeme hodnotit 
podle nejrůznějších diagnostických kri-
térii - podle etiologie, klinických symp-
tomů, vývojových období, hloubky po-
stižení, stupně inteligence, pridruženého 
postiženi, míry sociální adaptace apod. Za 
jednotný klasifikační systém podle stupňů 
mentální retardace je v současnosti pova-
žován ten, který je popsán v Mezinárodní 
klasifikaci nemoci - 10. revize (MKN-
-10). dle Světové zdravotnické organizace 
(World Health Orgamzation - W H O ) 
v Zenevé Kategorie F70-F79 (MR - lehká, 
středné těžká, těžká, hluboká, jiná, nespe-
cifikovaná) představují umělé rozdělení 
komplexního kontinua a nemohou být 

definovány s absolutní přesností. IQ by 
mělo být stanoveno standardizovanými, 
individuálně aplikovanými inteligenč-
ními testy, determinovanými místními 
kulturními normami a mírou schopnosti 
se přizpůsobit sociálnímu prostředí. (Me-
zinárodni... 2000) 

Čím je stupeň mentální retardace nižší 
(dle MKN-10 především těžká a hluboká 
mentální retardace), dochází často k vý-
skytu komplikovaných onemocnéní a dal-
ších druhů postiženi smyslové, pohybové, 
psychické, sociální či jiné povahy, která 
pak souhrnné nazýváme kombinovaná 
postižení- (také kombinované vady, těžká 
postižení, souběžná postižení více vadami, 
vícenásobná postižení, sdružené defekty 
apod.). Krejčířová (2001) uvádí v souvis-
losti s mentální retardací, že přidružená 
tělesná nebo smyslová postižení a také 
neuropsychické dysfunkce mohou být 
příčinou celkového opoždění vývoje adap-
tivního a sociálního chování u dětí s kom-
binovaným postižením. Při jejich omezené 
přizpůsobivosti k prostředí jsou přítomny 
i časté psychické poruchy, zejména poru-
chy přizpůsobivosti, ale i emoční poruchy. 

1 Počátek tohoto humanizačního trendu lze spatřit ve snahách Mezinárodní asociace pro védecké 
studium mentální retardace, která již na svém prvním kongresu v Montpellier v roce 1967 
hovořila o tom. že člověk s mentálni retardaci je především lidská bytost a teprve na druhém 
místě postižený (Muller; Valenta 2003) 

2 Problematikou kombinovaného postižení se zabývá samostatná speciálněpedagogická dis-
ciplína - kombinované vady. jejíž předmětem je edukace jedinců, u kterých jsou prokázány 
nedostatky v kognitivní, motorické, komunikační nebo psychosociální sféře takového roz-
sahu, že vyžadují zvýšenou speciálněpedagogickou péči. Kategorie osob s kombinovanými 
vadami představuje nejsložitější skupinu, která je současné nejméně propracovanou oblastí 
speciálnépedagogické teorie i praxe. (Ludíková a kol. 2005) 



vysoká a mnohdy generalizovaná úzkost 
nebo deprese s projevy převážné somatic-
kými, s poruchami spánku, nechutenstvím 
a zvýšeným neklidem či emoční labilitou 
(Krejčiřová in Svoboda; Krejčířová; Vág-
nerová 2001. s. 405-410). U téchto jedinců 
je ve speciálnépedagogické praxi třeba 
počítat se zvýšeným výskytem přidruže-
ných postižení, jako jsou např. epilepsie, 
télesná postižení, smyslové vady, vady řeči 
apod. (Phnosilová in Hanák a kol. 2005) 
Kategorie F78 (jiná mentální retardace, 
dle MKN-10) je užívána, pokud jsou 
výrazně sníženy intelektové schopnosti, 
ale vzhledem k těžkému kombinované-
mu postižení nebo závažným poruchám 
chováni či autistickým projevům nelze 
stupeň retardace spolehlivé určit. Podle 
Monatové (1995) tvoří mentální retardace 
složitý komplex postižení, který zasahuje 
stránku télesnou, duševní i společenskou. 
Celkové posouzení člověka s mentálním 
postižením jednoznačné prokazuje, že 
nejde jen o nedostatek intelektových 
schopností; nelze je oddělit od celé osob-
nosti postiženého a je třeba si uvédomit, 
že se zde projevuje narušení všech dalších 
osobnostních kvalit. (Monatová 1995) 

Problematika terapie mentální 
retardace 
Podle Světové zdravotnické organizace 

(WHO) je mentální retardace stav po-
stižení trvalého rázu, avšak intelektuální 
schopnosti a sociální přizpůsobivost se 

mohou měnit v průběhu času a snížené 
hodnoty se mohou zlepšovat cvičením 
a rehabilitaci. ( M e z i n á r o d n í . . . 2 0 0 0 ) 
ledním z ukazatelů mentální retardace je 
rigidita chování, projevující se sníženou 
dynamikou psychických procesů (vnímání 
objektů, tvarů, prostorová orientace, dále 
v myšleni, motivaci, jednání atd ), která je 
jednou z hlavních „překážek" ve výchově 
a vzdělávání žáků s mentálním postižením, 
jednou z teorií, která se zabývala tímto 
průvodním jevem mentální retardace, je 
Lewinova teorie vývoje. (Lewin; Kounin 
in Dolejší 1973, s. 112-116) Rigiditu pod-
miňuje prostředí a motivace jedince, která 
může být zhoršována emoční a senzoric-
kou deprivací (např. ústavní péčí), naopak 
redukována pozitivní stimulací (viz níže). 
Vyšší nervová činnost lidí s mentální 
retardací je výrazné snížena, a to kvůli 
narušenému vztahu první a druhé signální 
soustavy. Jak uvádějí výzkumy mnohých 
badatelů (Pavlov, Vygotskij, Pevznerová, 
Lubovskij a další)', toto narušení souvisí 
s nedostatečným rozvojem druhé signální 
soustavy - charakteristická slabost procesů 
podráždění a útlumu, schopnost abstrakce 
a zobecňování. Jednou z koncepcí, kterou 
prosazoval Vygotskij, je nutnost rozlišovat 
prvotní „defekt" a druhotné komplikace 
vývoje. Podle něj jsou sekundární kompli-
kace vývojového opoždění nejvíce ovlivni-
telné léčebné pedagogickým působením, 
což činí dítě s mentální retardací v zásadě 
způsobilým kulturně se rozvíjet (vzdělávat) 

5 Srov. Hála; Sovák 1962, Dolejší 1973, Rubinštejnová 1976. 



a i schopné rozvíjet své vyšší psychické 
funkce. (Dolejší 1973, Rubinštejnová 1976) 
Ke zmírnéní projevů mentální retardace 
byla jíž před více než padesáti lety dopo-
ručována také psychologická rehabilitace ve 
formé skupinové psychoterapie. Cílem bylo 
především odstranéní emočních zábran, 
zména motivace jednání a aktivizace, dále 
pak zvýšení efektivnosti procesu učení 
zavedením percepčního a motorického 
tréninku. Za důležité se považovalo také 
správné využití časového faktoru - syste-
matické působení, eliminace prohlubováni 
mentální retardace a sociální facilitace -
podnétné, láskyplné prostředí a týmová 
kooperace. (Dolejší 1973, s. 143-162) Ve 
dvacátých letech minulého století vznikla 
psychomotorická terapie. Název se začal 
užívat ve Francii pro léčebnou tělesnou 
výchovu jedinců s mentálním postižením. 
V psychomotorické terapii jsou prostřed-
nictvim pohybové stimulace ovlivňovány 
psychické procesy. Stimulace neuro-
motoriky - podněcování motorického 
vývoje z hlediska zrání nervové soustavy 
- je považována za významnou především 
v ranném věku, kdy můžeme podněcovat 
psychickou činnost nejen zdravého, ale 
i postiženého jedince (neuromotorická 
retardace vývoje). Cílem terapeuticky 
zaměřené stimulace je rozvoj a náprava 
porušení, nedostatečného rozvinutí, 
opoždění, zpomalení nebo nedostatečné-
ho podněcování neuromotoriky (Szábová 
1996, 1999). Systematická stimulace od 
raného věku, kdy se objeví první příznaky 
opožděného psychomotorického vývoje. 

může vést k výraznému zlepšení v dalším 
období duševního vývoje. (Lewis; Van 
Ferneyová; Langmeier; Matějček in Do-
lejší 1973) Proto považuje Dolejší (1973) 
za důležité již v útlém véku začít s tzv. 
vývojovou terapií, vyžadující komplexní 
péči ve spolupráci s lékaři, psychology, pe-
dagogy, rehabilitačními a sociálními pra-
covníky i rodinou. Cílem rané intervence 
je podpořit a podněcovat senzomotorický, 
emocionální, sociální a intelektuálni vývoj 
ditéte tak, aby se mohlo co nejsamostatněji 
zapojit do života společnosti (Opatrilová in 
Kolektiv... 2005). Krejčiřová (2001) hovoří 
o nutnosti včasného zachycení neuropsy-
chologického profilu détí s mentální re-
tardací, který by měl být východiskem pro 
terapii a rehabilitaci již proto, že v případě 
détí se střední a těžkou M R bývá organická 
etiologie předpokládána minimálně v 90% 
případů a hlavním účelem vyšetření je 
určení optimálního způsobu vedení stimu-
lace již u nejmenších détí (programy časné 
péče). (Krejčiřová in Svoboda; Krejčiřová; 
Vágnerová 2001, s. 400-413) 

Terapie v oblasti fenoménu mentální 
retardace je spíše přáním, aby se všechny 
„futurologické vize" o dotváření CNS staly 
skutečností; spočívá především ve vytýče-
ní úkolů. Je nutné se vždy pokusit o terapii, 
rehabilitaci, eventuálně o reedukaci. Ošet-
řující lékař vypracovává spolu s dalšími 
specialisty rehabilitační plán. Obecné se 
vychází z nižší úrovně, než na které se 
zastavila devastace CNS. Jde o stimulaci 
primitivních vrozených reflexů a reakcí, 
zajištění bohaté smyslové aferentace, na-



vozování emočního kontaktu, vyvolání 
prvotních elementů tělesného schématu. 
Tam, kde je to možné, se používá opera-
tivní podmiňování. Využívá se metoda 
facilitované komunikace (FC) pomocí 
osoby, která pomáhá a zároveň zajišťuje 
zpětnou vazbu (Malá in Hóschl; Libiger; 
švestka 2002). Opatřilová (2005) hovoří 
o současných světových trendech v péči 
o zdravotně postižené, které poukazují 
na potřeby komprehensivnich a multisen-
zohálních přístupů, jejichž úspěšnost je 
ovlivněna ucelenosti pracovního týmu 
odborníků i rodičů a včasností zahájení 
intervence, a to ihned po zjištěni naruše-
ného vývoje dítěte. (Opatřilová 2005) 

Zakotvená teorie 
v muzikoterapii u lidi 
s mentálním a kombinovaným 
postižením 
Následující text je věnován terminolo-

gickému vymezeni zakotvené teorie, vý-
zkumným otázkám a záměrům, postupům 
kódováni v rámci aplikace muzikoterapie 
u lidí s mentálním a kombinovaným po-
stižením, paradigmatickému modelu 
a interpretaci postupů kódování. 

Terminologické vymezení 
Zakotvená teorie - kvalitativně výzkum-

ná metoda - je teorií induktivně odvoze-
nou ze zkoumaného jevu, který reprezen-
tuje. Je odhalena, vytvořena a prozatímně 
ověřena systematickým shromažďováním 
údajů o zkoumaném jevu a analýzou zís-
kaných údajů. Nezačínáme teorií, kterou 

následné ověřujeme, nýbrž začínáme 
zkoumanou oblastí a necháváme, ať se 
vynoří to, co je v této oblasti významné. 
Hlavním cílem metody zakotvené teorie 
je badatelova tvorba teorie, která vychází 
z empirického základu, orientuje se hlavné 
na průběh určitého děje, zároveň splňuje 
vědecké požadavky a ponechává tvořivý 
prostor k bádání, ledním z předpokladů 
tohoto pojetí výzkumu je, že alespoň 
v našem okruhu nebo misté působení ještě 
nebyly identifikovány všechny pojmy sou-
visející s daným jevem. Dobře vytvořená 
zakotvená teorie splňuje čtyři základní 
kritéria: shoda, srozumitelnost, obecnost 
a kontrola. (Strauss; Corbinová 1999) 

Formulování výzkumné otázky 
Podle zakotvené teorie je výzkumnou 

otázkou výrok, který identifikuje zkouma-
ný jev. Výrok říká, na co přesné se chceme 
zaměřit a co chceme o daném předmětu 
vědět. U zakotvené teorie se často otázky 
orientují na dění a průběh určitého jevu 
(tamtéž). To se ve zkoumaném čase vyvijí 
a mění, tudíž otázek bylo v prvním období 
hledání nepřeberné množství. V rámci 
možností využití muzikoterapie u lidí 
s mentálním a kombinovaným postiže-
ním jsem hledal odpovědi v zásadě na 
tyto otázky: Jaké existuji způsoby podpory 
v tělesné, psychické a sociální oblasti člověka 
s mentálním a kombinovaným postižením? 
Jak mohou vypadat efektivní průběhy 
muzikoterapeutických setkání - individu-
ální a skupinové formy? Jaké zvolit vhodné 
materiální (instrumentář, místo konání) 



a obsahové (postupy a techniky) prostředky 
dle specifik jednotlivců ii skupin (pohlaví, 
věk, osobnostní předpoklady, druh a stupeň 
postižení apod.)? K jakým konkrétním 
změnám a za jakých podmínek může do-
jít během muzikoterapeutické intervence 
k naplnění stanovených cílů? Jakých omylů 
(z důvodu neznalosti, nezkušenosti apod.) 
se může dopustit terapeut během své praxe 
a kdo může zajistit jeho supervizi v rámci 
zvolené problematiky? Jaké jsou osobnostní 
a profesní kompetence muzikoterapeuta 
působícího v prostředí ieské speciální peda-
gogiky? Je vždy muzikoterapeutický cíl nebo 
terapeutický plán předem jasný nebo se mění 
v čase na základě potřeb klientů či možností 
daného zařízeni? Jak by měla vypadat a co 
všechno by měla obsahovat ucelená muzi-
koterapeutická metodika určená speciálním 
pedagogům, pracujícím s lidmi s mentálním 
a kombinovaným postižením? 

Počáteční otázka bývá v zakotvené 
teorii poměrné široká, oviem během vý-
zkumného procesu se postupné objevují 
i zavrhují pojmy a vztahy mezi nimi a tím 
se výzkumná otázka zužuje a zostruje, (ak 
se později ukázalo, na základé otevřeného 
a axiálního kódování (viz níže) se ústřední 
výzkumnou otázkou stala poslední z výše 
uvedených. 

Postupy kódování v rámci 
muzikoterapie u lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením 
Kódování představuje operace, pomocí 

nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizo-
vány a opét složeny novými způsoby. Jedná 

se o ústřední proces tvorby teorie z údajů. 
Analýza v zakotvené teorii se skládá ze tři 
hlavních typů kódování: otevřené, axiální 
a selektivní (viz níže), přičemž hranice 
mezi jednotlivými typy jsou uměle vy-
tvořené a mohou se prolínat. (Strauss; 
Corbinová 1999) V muzikoterapeutické 
praxi se ukázalo, že procesy kódování jsou 
vhodným prostředkem k postupnému 
uchopování a rozvíjení teorie o zkouma-
ném jevu. 

Výzkumný zámér 
Výzkumný záměr byl na základé po-

stupných úprav sestaven ze tří navazují-
cích kroků, které se odvíjely od postupů 
otevřeného, axiálního a selektivního kó-
dováni: 
• První fáze experimentálního bádání 

(2001-2003) - sbírat a zaznamenávat 
veškerá data, informace, projevy klientů 
a zkušenosti, týkající se muzikoterape-
utických setkání (pozorováci záznam, 
audio-video dokumentace, vlastní 
poznámky z terénu apod ). Vedle zúčast-
něného pozorováni a odborné asistence 
absolvovat doporučené mezioborové 
konzultace (lékař, fyzioterapeut, psy-
cholog, speciální pedagog apod.). Tento 
proces je v zakotvené teorii označován 
jako otevřené kódováni (viz níže). 

• Druhá systematická fáze výzkumu 
(2003-2006) - uspořádání získaných 
dat z terénu prostřednictvím axiálního 
kódováni (viz níže) do logicky se pro-
pojujících celků. Vše během praktické 
aplikace ověřující navržené metodické 



koncepce, terapeutické cíle, prostředky 
apod. Jedním z prvních výstupů axiální-
ho kódování se stal Koncept podpůrného 
muzikoterapeutického modelu u lidí 
s mentálním postižením (srov. Vilímek 
2006) 

• Závěrečná tvůrčí fáze výzkumu (2006-
2008) - selektivní kódování (viz níže), 
které se zaméřuje na ovéřování, zakotve-
ní a integraci teorie. V podstatě popisné 
vyprávění (rekapitulace) o ústředním 
jevu výzkumu - v našem případě tedy 
o tvorbě muzikoterapcutické metodiky 
určené speciálním pedagogům, které 
pracují s lidmi s mentálním a kombi-
novaným postižením. 

Otevřené kódováni 
V .džungli" výše uvedených výzkum-

ných otázek jsem našel odpovéd pro-
střednictvím otevřeného kódováni\ které 
formou porovnáváni a kladení otázek 
systematicky analyzuje a označuje veškeré 
pojmy, objevující se během experimentu 
v ohnisku zkoumaného jevu. Prvním kro-
kem se tedy stala konceptuahzace údajů, 
kterých mohou být v této fázi desítky 
i stovky. Různobarevným osobním i ba-
datelským kaleidoskopem jsem béhem 
různé strukturovaných muzikoterapeu-
tických setkání v čase pozoroval klienty, 

asistenty a sebe (přímo i nepřímo - pro-
střednictvím pořízených audiovizuálních 
záznamů) a zaznamenával aktuální stav 
a vývoj do textového a audiovizuálního 
archivu. Vzniklo tak např. několik ná-
vrhů typů pozorovacích záznamů (pro 
individuální a skupinové formy setkání), 
později ucelený biopsychosociální profil 
osobnosti (stručná fúze lékařské, psycho-
logické, pedagogické a sociálné-právní 
dokumentace) a různých metodických 
stylů muzikoterapeutického setkání. Vedle 
praktikování experimentální muzikote-
rapie u vybraných cílových skupin jsem 
studoval odborné publikace a články, 
radil se s odborníky příbuzných profesí 
a snažil se najít důležité souvislosti mezi 
člověkem s postižením, hudbou a terapií. 
Po několika letech shromaždování pojmů 

0 zkoumaném jevu vznikla hromada po-
známek, diagnostických údajů z terénu, 
návrhů strategií, korekcí a diskusí v psané 
1 elektronické podobé. Tehdy bych asi kri-
ticky nepoužil sousloví „badatelův chaos", 
dnes však ano, a díky tomu jsem zjistil, 
co konkrétné znamenají slepé výzkumné 
uličky a stejné tak euforické úžasy nad 
splněnými cíli a nad vývojem metodických 
konceptů. 

Periodickým praktikováním a analýzou 
experimentálních muzikoterapeutických 

' Otevřené kódováni je v metodě zakotvené teorie analytickým procesem, jímž jsou pojmy 
identifikovány a rozvíjeny, ve smyslu jejich vlastností a dimenzí. Základní analytické postupy 
jsou: kladení otázek o údajích a zjišťování podobností a rozdílů porovnáváním jednotlivých 
případů a událostí mezi sebou. Podobné události a případy jsou označeny a seskupeny do 
kategorií. (Strauss; Corbinová 1999) 



setkání napřič vékem (Kojenecký ústav. 
Speciální škola pro žáky s více vadami, 
ÚSP s denním i celoročním pobytem, 
Centrum výchovy a vzdělávání pro dospě-
lé lidi s mentálním postižením)1 i stupněm 
mentálního a kombinovaného postiženi 
došlo při uzavíráni období otevřeného 
kódování k vytvořeni následujících uspo-
řádaných kategorii i jejich subkategorii se 
specifickými vlastnostmi a individuálním 
dimenzionálním rozsahem: 

• Účastnici muzikoterapeutického setkáni 
(klient, terapeut, asistent). 

• Cíle muzikoterapeutické intervence 
(podpora a rozvoj biopsychosociálnich 
kompetencí u lidí s mentálním a kombi-
novaným postižením, také terapeutický 
plán). 

• Prostředky materiální (hudební instru-
mentář. muzikoterapeutická místnost) 
a obsahové (hudba, hudební zkušenost, 
muzikoterapeutické postupy a techniky) 
povahy. 

• Úroveň muzikoterapeutické intervence 
(podpůrná, vývojová, integrativní) 
- inspirováno americkou muzikote-
rapeutickou klasifikací (Bruscia 1998) 

a přizpůsobeno pro potřeby české mu-
zikoterapie ve speciální pedagogice. 

• Periodicita a záznamová dokumentace 
(text, audio, video). 

• Supervize a metodický vývoj (vedení, 
korekce, výzkum, mezioborová spolu-
práce). 
Vyjmenované kategorie vedly nejen 

k později vytvořenému metodickému 
schématu Podpůrného modelu muzikotera-
pie u lidi s mentálním postižením (Vilímek 
2006), ale také k prvotnímu definování 
obecných východisek metodiky Hudba 
téla (Bncháčková; Vilímek 2008). Béhem 
otevřeného kódování je důležité také 
rozvíjení tzv. teoretické citlivostř, která je 
potřebná k objektivnější analýze a k hod-
nocení zkoumaného jevu. Po dvou letech 
otevřeného kódování jsem zjistil, že jsem 
vstoupil na velmi široké výzkumné pole, 
vyžadující různorodé spektrum odbor-
ných kompetenci mezioborového přesahu 
a rovněž osobité lidský přistup. 

Axiální kódování 
Druhým krokem bylo axiální kódování, 

které - zjednodušené řečeno - znovu třídí 

' Současné názvy zařízení: M§ speciální. ZS speciální. Denní stacionář. Řada zařízení typu 
.Domovy pro osoby se zdravotním postižením" existuje pod různými názvy. 

• Teoretickou citlivosti se rozumí schopnost vhledu, schopnost dát údajům význam, porozumět 
a oddělit související od nesouvisejícího. Umožňuje tak vytvořeni teorie, která bude zakotvená, 
pojmově hutná a dobře integrovaná. Zdroje: literatura, profesní a osobní zkušenost. (Strauss; 
Corbinová 1999) 

7 Axiální kódování je soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu 
uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojeni mezi kategoriemi a sub-
kategoriemi. To se činí v duchu kódovacího paradigmatu, který zahrnuje podmiňující vlivy, 
kontext, strategie jednání a interakce a následky. (Strauss; Corbinová 1999) 



získané pojmy do logicky se propojujících 
kategorií a subkategorii (tříd pojmů) se 
svými specifickými vlastnostmi. Každá 
taková vlastnost má své umísténí na 
dimenzionální škále Přiklad: Klient, tera-
peut a asistent byli zařazeni do kategorie 
Účastníci muzikoterapeutického setkání. 
Vlastnostmi např. klienta jsou věk. druh 
a stupeň mentálního a kombinovaného 
postižení, dále jde o počet ve skupiné, po-
hlaví. úroveň vzdélávání. druh péče apod. 
Dimenzionálním rozsahem např. vlast-
nosti stupeň mentální retardace jsou tyto 
úrovné (dle MKN-10 a individuálních dia-
gnostických specifik): lehká, střední, téžká 
a hluboká M R s přidruženými formami 
postižení (smyslové, télesné apod.). 

Jedním z názorných příkladů axiál-
ního kódování je návrh a konceptuálni 
vymezeni hlavních (kategorie) a dílčích 
(subkategorie) terapeutických cílů v rámci 
tvorby metodické osy muzikoterapeutic-
kých postupů a technik. Hlavním cílem 
Podpůrného modelu muzikoterapie u lidi 
s mentálním postižením (Vilímek 2006) se 
na základé teoretických poznatků, analýzy 
(otevřené a axiální kódování) télesných, 
psychických a sociálních potřeb klientů 
a efektivity muzikoterapeutických postupů 
stala podpora, rozvoj a integrace biopsy-
chosociálních kompetenci lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením. Podpora 
(podpůrná úroveň experimentální mu-
zikoterapeutické intervence) vyjadřuje 
tvůrčí součinnost léčebných, výchovně-
-vzdélávacích, sociálních a umělecko-te-
rapeutických postupů (v našem případé 

muzikoterapie), která vede k ucelené a tím 
i efektivnější intervenci, včetné postupné-
ho vytyčení individualizovaných potřeb 
a cílů pro další terapeutický rozvoj (vý-
vojová úroveň systematické muzikotera-
peutické intervence). Integrací (závěrečná 
integrativní úroveň muzikoterapeutické 
intervence) se rozumí naplnění a propo-
jení dílčích cílů metodického postupu, 
vedoucích k vyšší úrovni osobnostní i spo-
lečenské integrity člověka s mentálním 
a kombinovaným postižením v daném 
sociokulturnim kontextu. 

Původní návrh ústředních oblastí pro 
plnění dílčích terapeutických cílů (Vilímek 
2006): 
• Vnímáni a pozornost (podpora a rozvoj 

sluchového, zrakového, hmatového 
a kinestetického vnimání; orientace v tě-
lesném schématu, zvyšováni záměrné 
pozornosti, vnímání časových a prosto-
rových vztahů, hudebního a estetického 
vnímání). 

• Hudební a koordinační schopnosti 
(podpora a rozvoj hudebních schop-
ností (rytmické a tonální cítění) a ko-
ordinačních schopností - pohyblivosti, 
obratnosti, rovnováhy, rytmických 
schopnosti, jemné motoriky). 

• Emoční prožíváni, motivace a volní vlast-
nosti (podpora a rozvoj emočního pro-
žívání, hudební exprese, sebevyjádření 
a kreativity, důvěry v okolní prostředí, 
pozitivní sociální motivace, sebedůvěry, 
vztahu k hudbě a umění). 

• Kognitivní psychické funkce (podpora 
a rozvoj tzv. sekvenčního myšlení, prak-



tických védomostí, dovedností a návy-
ků potrebných pro sociální adaptaci; 
aktivace vyšších paměťových funkcí 
a motivace k učení). 

• Komunikační a sociální dovednosti 
(podpora a rozvoj verbální i neverbál-
ní komunikace, skupinové interakce, 
komunikace a kooperace; posilování 
adaptačního chování a strategií, pod-
pora a rozvoj sociálního učení). 
Výše uvedené obecné i dílčí cíle zároveň 

navázaly na aktuální cíle výchovně-vzdé-
lávacího systému (rámcové vzdělávací 
programy určené pro žáky s mentálním 
postižením)', které plně respektují a me-
todicky podporuji. Vedle terapeutických 
cílů byly axiálním kódováním rozvíjeny 
a ověřovány také ostatní zmíněné katego-
rie - úrovně muzikoterapeutické interven-
ce, záznamová dokumentace, metodický 
postup a vývoj atd. 

Selektivní kódování 
Selektivní kódování je procesem výběru 

centrální kategorie, která je pak syste-
maticky uváděna do vztahu k ostatním 
kategoriím. Tyto vztahy se dále ověřují 
a kategorie, u nichž je to třeba, se zdoko-
nalují a rozvíjejí. Centrální kategorie je 
ústřední výzkumný jev, kolem kterého se 
integrují všechny ostatní kategorie. Inte-
grace se příliš neliší od procesu axiálního 

kódováni. Provádí se pouze na vyšší - abs-
traktnější úrovni analýzy prostřednictvím 
konceptualizace příběhu a popisným 
vyprávěním o ústředním jevu výzkumu, 
který je srdcem procesu integrace. (Strauss; 
Corbinová 1999) Díky podrobné analý-
ze, korekci a integraci získaných údajů 
z výzkumu došlo k závěrečné induktivní 
tvorbě teorie. 

Ústřední jev - fáze metodického 
postupu 
Při podrobnější analýze odborné lite-

ratury, získaných údajů a empirických 
zkušenosti, včetně dalšího propracování 
a rozvinutí vztahů mezi jednotlivými ka-
tegoriemi pojmů, se staly fáze metodického 
postupu ústředním jevem výzkumu podle 
zakotvené teorie. Hranice současného spo-
lečenskovědního paradigmatu poukazuje 
na úzké propojení biologické, psychické 
a sociální stránky člověka, které bylo de-
finováno a popsáno z hlediska uceleného 
přístupu (Vilímek 2006). Jak vyplynulo 
z uvedených definic, mentální retardace 
je vývojová porucha integrace psychických 
funkcí, která se projevuje jako komplex 
postižení zasahujících stránku télesnou, 
duievni i společenskou. Jednotlivé tělesné, 
emoční a kognitivní procesy, které jsou 
biopsychosoctálné determinovány, mohou 
být (zároveň nemusí - stanovení hypoté-

' Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou, upravující vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením (Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2006) a Rámcový 
vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální (Výzkumný ústav pedago-
gický v Praze 2008). 



zy, vymezeni podmiňujících vlivů apod.) 
vhodným terapeutickým přístupem pod-
porovány, rozvíjeny a následné integrovány' 
pro účely zlepšení psychosociální adaptace 
osobnosti na prostředí (víz problematika 
terapie mentální retardace). 

Při ovéřování efektivity metodických 
konceptů muzikoterapeutických setkání 
jsem vycházel z hypotézy podložené 
teoretickými poznatky a empirickými 
zkušenostmi: systematicky cílená stimula-
ce percepčné motorických, emocionálních 
a kognitivních procesů prostřednictvím 
navrženého metodického postupu vede 
k pozitivní podpoře a rozvoji psychických 
funkci, které v důsledku zlepšuji nejen vyšší 

Schéma č. 1: Ústřední kategorie aneb 
komunikace - kreativita 
selektivního kódováni, 2( 

kognitivní funkce, ale také psychomoto-
rickou koordinaci, smyslovou kooperaci, 
rozviji kvalitu emočního prožíváni a zvyšují 
komunikační a sociální kompetence človéka 
s mentálním a kombinovaným postižením 
v daném sociokultumim kontextu (rodina, 
skupina, společnost). 

V muzikoterapeutické intervenci u lidí 
s mentálním a kombinovaným postiže-
ním vycházíme proto ze vzestupného 
prolínání koordinačních, komunikačních 
a kreativních aktivit, tvořicího postupné 
se integrující vývojovou osu metodického 
postupu, která se opírá o biopsychosoci-
ální vývoj člověka z hlediska uceleného 
přístupu (viz schéma č. 1). 

:e metodického postupu: koordinace -
ov. Vilímek 2006, úprava během 
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Vývojová osa metodického postupu 

* Jak uvádí Vítková, .v* všech terapiích se vždy musí vycházet z tělesných (neuronálnich), emocio-
nálních a kognitivních integračních procesů, které se propojuji, slučuji a diferencuji už získané 
zkušenosti s aktuálními zážitky." (Vítková in Pipeková; Vítková 2001, s. 11-26) 



Osa v dolní části schématu znázorňuje 
vývojový a integrační charakter, tzn. ie veš-
keré postupy a techniky, které aplikujeme 
v rámci metodického postupu, mají vze-
stupnou tendenci a zároveň se vzájemné 
podporují, doplňují a integrují do vyšších 
funkčních celků. Fáze metodického postu-
pu koordinace - komunikace - kreativita 
vymezuji zároveň dílčí terapeutické cíle, 
které se postupné prolínají, následné 
slučují a naplňují cíl hlavní: podporu, 
rozvoj a integraci percepčně-motorických, 
emocionálních a kognitivních procesů, 
komunikačních a sociálních (biopsychoso-
ciálních) kompetencí člověka s mentálním 
a kombinovaným postižením. 

Tímto způsobem vznikl podnét pro 
pozdéjší návrh rozdéleni na definování 
metodických fází, vymezující obecný 
rámec pro úroveň a způsob muzikotera-
peutické intervence (srov. Vilímek 2006, 
Bricháčková; Vilímek 2008): 
• koordinace - strukturovaná, systematic-

ky řízená fáze terapeutického procesu 
• komunikace - interaktivní, kooperativní 

fáze terapeutického procesu 
• kreativita - seberealizační fáze klienta 

v rámci terapeutického procesu 
Koordinace - první fáze metodického 

postupu, která představuje strukturo-
vanou a systematicky řízenou stimulaci 
smyslového vnímání a psychomotorických 
funkcí na podpůrné terapeutické úrovni 
s cílem podpory percepčně-motorické ko-

ordinace. Zároveň je tato fáze zaméřena 
na konkrétní analýzu vývojové úrovné, 
individuálních dispozic a potřeb klienta. 
Fáze koordinace je svou povahou podobná 
přístupu kognitivně behaviorální terapie, 
která strukturované pracuje s konkrétní-
mi zménami chování a myšleni jedince 
či skupiny v předem dané nesymetrické 
roviné terapeutického vztahu. Vzhledem 
k faktu, že mentální retardace způsobuje 
rigiditu či sníženou dynamiku psy-
chických funkci ovlivňujících percepč-
né-motorický vývoj (viz problematika 
terapie mentální retardace), bylo potřeba 
nejdříve přistoupit k postupné motivaci, 
aktivaci a zacílené stimulaci smyslové 
kooperace a psychomotorických funkcí 
prostřednictvím strukturovaného systému 
učeni. V rámci hudebné interpretačních 
postupů a technik (viz muzikoterapeu-
tické baterie) proto cílené podporujeme 
u klientů senzorickou percepci, koordi-
nační dovednosti, orientaci v télesném 
schématu, algoritmizaci rytmického 
vnímání a pohybu, preverbální a verbální 
projevy apod. 

Teoretické poznatky10 a výsledky empi-
rických méření rozvinuly metodické kon-
cepce o další rozmér vnímání souvislostí 
mezi percepčné-motorickou koordinací 
a dualitou emočního prožívání a kogni-
tivních procesů, které vedly k plynulému 
vytvoření druhé vývojové úrovně meto-
dického postupu - komunikace. 

10 Srov. Atkinsonová; Atkinson; Smith; Bern; Nolen-Hoeksema 1995, Szábová 1996, 1999, 
Vágnerová 2000; Opatřilová 2005. Praško; Možný; Slepecký a kol. 2007 a další. 



Komunikace - druhá metodická fáze 
navazuje na předchozí fázi koordinace 
a koresponduje s vývojovou úrovní sys-
tematické muzikoterapeutické intervence. 
Dochází při ni k rozvíjení interaktivních 
komunikačních strategii se zaměřením na 
podporu a rozvoj kvality emočního proží-
vání (pozitivní motivace, důvěra, emoční 
exprese i korekce apod.) a mentálních 
funkcí (vnímání, pozornost, myšleni, pa-
měť, představivost, vůle apod.). Terapeu-
tické pole je rozděleno na dvě pomyslné 
symetrické poloviny (emoční a racionál-
ní), přičemž klient a terapeut jednají jako 
rovnocenní partneři, rozvíjející vzniklé 
interakce a strategie reflektující situační 
možnosti a potřeby zúčastněných stran, 
které vedou k oboustrannému učení a vý-
voji. Vedle primární potřeby rozvíjeni ko-
gnitivních funkcí u lidí s mentálním posti-
žením (viz problematika terapie mentální 
retardace), je stejné tak důležitá i kvalita 
různorodého emočního prožívání klientů 
během muzikoterapeutických setkáni, kte-
rá se mimo jiné zpětně podílí na vývoji po-
znávacích procesů. V komunikační fázi se 
jevila jako nejvhodnéjši společná hudební 
kompozice a symetrická pozice terapeuta 
coby člena uvnitř skupiny, který jedná na 
základě komunikačních návrhů a posky-
tuje přátelskou zpětnou vazbu i korekci 
vzniklých interakcí a strategií jednání. 

Každý klient by se měl v rámci muziko-
terapeutické intervence cítit bezpečné, 
být přítomen na setkáni ze svobodného 
rozhodnuti (etická otázka kontraktu u dětí 
s těžkým mentálním a kombinovaným po-
stižením, nutno se zaměřit na neverbální 
komunikační aspekt), přirozené důvěřovat 
terapeutovi, asistentům a členům skupiny. 
V této vývojové fázi se stal terapeutický 
vztah" v rozvoji škály emočního prožívání 
a kognitivních procesů klíčovým. 

Poznáváním různorodých aspektů 
percepčné-motorické a emočně kognitivní 
duality11 v rámci interaktivní komuni-
kační fáze došlo následné ke zkoumání 
navazujících psychosociálních rozměrů 
muzikoterapeutické skupiny. Do popředí 
vystoupila témata skupinová komunikace 
(práva, povinnosti, chováni apod.),pozice 
a role ve skupině (submise x dominance, 
aktivita x pasivita, vedení x závislost, 
pomocník x záškodník apod.), vztahy 
(různorodá dimenze interpersonálních 
vztahů ve skupině, např. koheze x sou-
těživost, ochrana x agrese), individuální 
i skupinové hodnoty a celkový dynamický 
vývoj skupiny. V této úrovni se klienti 
kromě jiného začínají učit např. žádoucím 
společenským konvencím, svým právům, 
možnostem i limitům vlastního chování 
a jednáni vůči druhým. V dalším pozoro-
vání a analýze jsem se primárné zaměřil 

" Srov. Rogers 1998, Vymětal; Rezková 2001, Kopřiva 2006, Hájek 2006, Prouty; Werde; Pórtner 
2005 a další. 

" Srov. Smékal 2002, Kolektiv ... - 2005, Projekt ESRO. ftičan 2007, Schulze; Roberts a kol. 
2007, Výrost; Slaméník 2008 a další. 



na celkové prožíváni a chování osobností 
v sociálním kontextu. 

Kreativita - třetí integrativni metodická 
fáze navazuje na dvé předešlé (koordi-
nace, komunikace) a zabývá se tvůrčím 
rozvíjením klíčových schopností a doved-
ností (kompetencí)" člověka s mentálním 
a kombinovaným postižením v sociálním 
kontextu. Další analýza mezioborových 
poznatků14 a empirických zkušeností 
z muzikoterapeutické praxe vedla k defi-
nováni dílčích terapeutických cílů poslední 
metodické fáze - integrace osobnostních 
a sociálních kompetencí prostřednictvím 
otevřeného (přirozeného) učení a tvoři-
vého vývoje jednotlivých členů muziko-
terapeutické skupiny, včetné terapeuta 
(asistenta). KreativnPs metodická fáze se 
orientuje v rámci hudebné-improvizač-
ních postupů především na prožíváni Jed 
a tady". Osobnostní invence a vůle klientů 
tak ovlivňuje autentičnost vzniklé situace 
smérem k otevřenému a nepředvídatelné-
mu vývoji muzikoterapeutických setkání. 
V rámci této ráze se jako nejvhodnéjší jevil 
liberální styl přístupu ze strany terapeuta 

(v pozadí, pro členy neurčitý, nedává 
pokyny, poskytuje minimální korekci, 
vytváří podmínky pro kreativní vyjádření 
klientů apod ), který se v co nejvétší míře 
přizpůsobuje specifikům a potřebám 
jednotlivých členů skupiny. Formou sku-
pinové dohody (krátkodobé, srozumitelné, 
je možná akutné i neverbálné)" a spo-
lečné s klienty objevuje a nalézá možné 
cesty oboustranného rozvoje. Účastníci 
muzikoterapeutických setkání tak hledají 
společný smysl a cíl, který určuje násled-
nou dynamiku a psychosociální vývoj 
terapeutické skupiny. Cílem terapeutovy 
práce je zjednodušené řečeno, vytvoření 
a poskytnutí prostoru pro svobodnou vůli, 
vyjádření životních potřeb a svobodného 
rozhodnutí klientů. 

V rámci obecného terapeutického plá-
nováni ve všech fázích metodického postu-
pu (koordinace - komunikace - kreativita) 
jsem se vedle odborných konzultací opíral 
o léčebné postupy a terapeutické metody 
(Rahm; Mahnkopf2000), doporučené pro 
organicky podmínéné poruchy. Terapie by 
méla být z pohledu psychiatrie odstupňo-

" Klíčové kompetence a jejich rozvíjení se staly i základem oficiálního programu reformy českého 
školství (Belz; Siegrist 2001). 

14 Srov. Valom 1999,2006, Rahm;Mahnkopf2000, Vágnerová2000. Matějček2001, Belz;Siegrist 
2001. Smékal 2002, Gendlin 2003, Simíčková-Čížková 2004, Corey; Corey; Callanan; Russell 
2006. Říčan 2007. Výrost; Slaméník 2008 a další. 

15 Kreativitou (tvořivostí) zde chápeme proces, který dospívá k řešením situaci, jichž není mož-
no dosáhnout tradičními prostředky. Tvořivý proces zahrnuje momenty intuitivní, logické 
a ověřovací, přičemž intuitívni složky patří k nejméně prozkoumaným fázím tvůrčí činnosti 
(Smékal 2002, s. 323-329). 

" U klientů (nejen) s těžšími stupni mentálního postižení zůstává otevřená otázka verbální 
zpětné vazby a interpretace terapeutické dohody. 



vána, plánována v dlouhodobém časovém 
horizontu a méla by zahrnovat všechny 
blízké osoby. Cíl léčby: edukace pacienta 
a jeho příbuzných, nácvik kognitivních 
dovedností, vnímání a využití zachovaných 
dovednosti, povzbuzeni k činnosti, verba -
lizace subjektivního prožívání, rozšiřování 
komunikace, zachování samostatnosti, po-
silování sebevědomí, vytvořeni podpůrného 
prostředí, podpora rodinných příslušníků, 
zajištění důstojného chováni ošetřujících 
a ochrana před rezignaci. (Rahm; Mahn-
kopf 2000, s. 150-161) 

Hranice mezi fázemi metodickeho po-
stupu jsou obecně vymezeny plnéním díl-
čích terapeutických cílů a přechody mezi 
nimi jsou podmíněny individuálními spe-
cifiky a úrovní biopsychosociálních kom-
petenci klienta či cílové skupiny, kvalitou 
terapeutického vztahu a v neposlední řadě 
osobnostními a profesními kompetencemi 
terapeuta a asistenta (viz níže paradigma-
tický model). Fáze metodického postupu 
(koordinace - komunikace - kreativita) 
tvoří z aplikačního hlediska vývojovou 
osu, která vymezuje indikaci specifických 
muzikoterapeutických postupů či metod 
(interpretace, kompozice, improvizace, 
hudební relaxace)'7 a zároveň ponechává 
tvořivý prostor k dalšímu zkoumání a ná-
slednému vývoji nejen prostřednictvím 
zakotvené teorie. Metodická posloupnost 
je navržena tak, aby odpovídala vývojo-
vým potřebám i změnám v biopsychoso-
ciálnímu profilu osobnosti. V každé meto-

17 Bruscia in Vilímek 2006. 

dické fázi jsou potencionálnímu uživateli 
k dispozici základní baterie variabilních 
muzikoterapeutických postupů a technik 
(Vilímek in Břicháčková; Vilímek 2008), 
které je možné volné přizpůsobit nejen 
specifikům cílové skupiny, ale také indi-
viduálnímu terapeutickému stylu. Během 
uzavírání fází metodického postupu 
probíhá celková rekapitulace, rozloučení 
s klienty (s pracovním týmem, s rodiči 
apod ), závěrečná komplexní diagnostika, 
hodnoceni efektivity metodického postu-
pu u vybrané cílové skupiny, interpretace 
získané empirické zkušenosti a archivace 
výzkumných dat. 

Paradigmatický model 
a interpretace postupů kódování 
Během selektivního kódování jsou 

opakované spojovány subkategorie s kate-
goriemi do souboru vztahů, určujícího pří-
činné podmínky (situace vedoucí k výskytu 
určitého jevu), jev (ústřední myšlenka 
nebo událost, na který se zaměřuje sou-
bor zvládajících jednání nebo strategií), 
kontext (konkrétní soubor vlastnosti, které 
jevu náleží, tj. umístění událostí nebo 
případů tohoto jevu na dimenzionálních 
škálách - způsob, trváni, intenzita apod ), 
intervenující podmínky (široké a obecné 
podmínky, které ovlivňuji strategii jed-
nání nebo interakce), strategie jednání 
a interakce (reflexní nebo zacílená reakce 
na jev, pokus o jeho zvládnutí, všechny 
možné postupy zaměřené na vyřešení 



problému) a následky (potencionálni postupem, souborem strategii). (Strauss; 
nebo skutečný cíl, dosažený navrženým Corbinová 1999) 

Zde je výsledná interpretace procesů otevřeného, axiálního a selektivního kódování: 

Schéma č. 2: Paradigmatický model 

PARADIGMATICKÝ MODEL 
Matnosti využití muzikoteropie u lidi s mentálním o kombinovaným pouitenlm. vedoucí k návrhu 

a tvortoé metodického postupu 

A) PŘÍČINNÉ PODMÍNKY 
- diagnostická kritéria mentálního a kombinovaného postiženi (etologie, klinické symptomy, 

vývojové období, hloubka postiženi stupeň inteligence, přidružená postižení, míra sociální adaptace 

apod ), rodinné, výchovné, vzdélávaci nebo terapeutické potřeby a cíle v rámci mezioborového 

přístupu 

B) JEV 
• možnosti využití muzikoterapie u lidi s mentálním a kombinovaným postižením vedoucí k návrhu 

a tvorbé metodického postupu pro speciální pedagogy 

C) KONTEXT 
- účastníci muzikoterapeutického setkání (klient-terapeut-asistent), u rovné a způsoby 

muzikoterapeutické intervence (podpůrná, vývojová a integrativní úroveň), hlavní a dílčí 
terapeutické cíle a prostředky (materiální a obsahové); periodicita a záznamová dokumentace (text 

audio, video); konzultace, supervize a metodický vývoj (korekce, mezioborová spolupráce apod) 

D) INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY 
- individuální specifika a úroveň biopsychosociálních kompetencí klienta a cílové skupiny; specifika 

a úroveň osobnostních a profesních kompetencí terapeuta a asistenta, kvalita terapeutického 
vztahu (klient-terapeut-asistent), terapeutem individualizované využití baterie variabilních 
muzikoterapeutických metod a technik v rámci plnéní fází metodického postupu, možnosti 

navazující péče a podpory (rodinné, inštitucionálni apod) 

E) STRATEGIE JEDNANÍ A INTERAKCE 
- aplikace fází metodického postupu (koordinace - komunikace - kreativita) v rámci 

muzikoterapeutické intervence u lidí s mentálním a kombinovaným postižením 

F) NÁSLEDKY 
- podpora, rozvoj a integrace biopsychosociálních kompetencí lidí s mentálním a kombinovaným 

postižením; naplnéní stanovených terapeutických cílů, vznik a vývoj metodiky pro speciální 
pedagogy napni vékem a stupném mentálního a kombinovaného postiženi 



Zakotvená teorie, která vznikne po za-
členění procesu do analýzy, je však vidy 
dynamická. Proces je způsob, jak oživit 
údaje tím, ie vezmeme jednání nebo in-
terakci v určitých okamžicích a spojíme 
je do sekvence nebo řady. Během procesu 
sledujeme nahodilost - nepředpokládaný 
a neplánovaný jev, který způsobuje změnu 
podmínek. Všímáme si změn podmínek 
ovlivňujících jednání nebo interakce bě-
hem času, reakci na tyto změny, následky 
téchto reakcí, a nakonec popíšeme, jak 
se tyto následky stávají součástí podmí-
nek ovlivňujících sekvenci jednáni nebo 
interakce (viz uvedený paradigmatický 
model). Ke zrněné může dojít v důsledku: 
a) plánovaného jednání nebo interakce 
nebo b) nahodilosti, která způsobí změnu 
podmínek. Proces pojatý do stádii nebo fázi 
(viz koordinace - komunikace - kreativita) 
se snaži pojmenovat podmínky a odpoví-
dající jednáni, identifikovat „body zvratu" 
a ukázat, jaké následky má dosažení nebo 
naopak nedosažení tohoto bodu pro 
podmínky ovlivňující sekvenci jednání, 
posouvajícího proces vpřed. (Strauss; 
Corbinová 1999) V našem případě se 
jednalo o proces navrhování a ověřování 
ústředního jevu, který tvoří srdce bada-
telské práce - fáze metodického postupu 

(koordinace - komunikace - kreativita). 
Výše popsaný algoritmus fází metodic-
kého postupu není mechanický (i když se 
tak v popisu selektivního kódování může 
zdát), ale variabilní vzhledem k aktuální 
situaci. Nezaručuje vždy stejný výsledek 
(viz intervenující podmínky a matice pod-
miňujících vlivů) Pro přesnější specifikaci 
intervenujících podmínek umožňuje 
zakotvená teorie jako transakční systém" 
prozkoumat interaktivní podstatu událostí 
prostřednictvím komplexní vztahové sítě 
- matice podmiňujících vlivů. (Strauss; 
Corbinová 1999) Původní matice podmi-
ňujících vlivů'* (vlastnosti např. úrovně 
podmínek, příčiny vedoucí k jednání a in-
terakci, časovost, následky apod.) se začala 
tvořit v rámci vývojové struktury zmíně-
ného podpůrného muzikoterapeutického 
modelu (Vilímek 2006) a byla završena 
během tvorby finálního paradigmatického 
modelu (viz výše). Tvorba a rozvoj matice 
podmiňujících vlivů zhutnila a zpřesnila 
vztahy mezi klíčovými kategoriemi. Tím 
byl uzavřen poslední a zároveň integrující 
krok výzkumu podle zakotvené teorie. 

Závér 
Výše popsaným kvalitativně výzkumným 

způsobem vznikala praktická teorie, která 

" Transakční systém - systém analýzy, který zkoumá jednání nebo interakci ve vztahu k jejich 
podmiňujícím vlivům a následkům. (Strauss; Corbinová 1999) 

" Matice podmiňujících vlivů - analytická pomůcka, schéma, sloužící k posuzování velkého 
rozsahu podmiňujících vlivů (podmínek) a následků vztahujících se ke zkoumanému jevu. 
Tato matice pomáhá badateli rozpoznat i spojovat jednotlivé úrovně podmínek a následků, 
(tamtéž) 



díky následné spolupráci s kolegyní Marii 
Beníčkovou (dříve Břicháčkovou) vedla 
k vytvorení české muzikoterapeutické 
metodiky Hudba těla Tato metodika vzešla 
a je primárné zacílena dvéma sméry - spe-
cifickými poruchami učení a mentálními 
a kombinovanými postiženími. Cílovou 
skupinou jsou definována rozdílná speci-
fika pro využití metodiky v praxi, nicméné 
diky našim poznatkům a zkušenostem 
(včetné názoru védeckých pracovníků) je 
možné metodiku využit i u dalších cílových 
skupin. Současná metodika Hudba těla tak 
není rozhodné univerzální pro všechna 
odvétví speciální pedagogiky, nicméné 
je konceptuálné navržena tak. aby mohla 
případným zájemcům o výzkum nebo 
o speciálněpedagogickou praxi pomoci 
s potřebnou metodologií, která v české 
muzikoterapii a speciální pedagogice 
teprve nalézá své místo. 

Závérem stojí také za připomenuti, že 
diky vůli a ochotě zástupců (speciálních 
pedagogů, asistentů, rehabilitačních 
pracovníků, lékařů, psychologů apod.) 
institucí, které pracuji s lidmi se špeci-
fickými poruchami učení a mentálním 
a kombinovaným postižením, jakož i díky 
obohacující spolupráci se samotnými 
klienty muzikoterapeutických setkání, 
se podařilo dokončit závérečnou etapu 
výzkumu a vydat první verzi ucelené 
muzikoterapeutické metodiky pro spe-
ciální pedagogy, kteří pracuji s žáky ve 
speciální ZŠ. (Břicháčková; Vilímek 2008) 

" Více na: <www.akademiealternativa.com>. 

Institut pedagogicko-psychologického 
poradenství ČR (v rámci metodického 
projektu MŠMT) podpořil nejen knižní 
vydání metodiky, ale také každoroční 
pořádáni odborných seminářů, určených 
speciálním pedagogům se zaměřením na 
mentální a kombinovaná postižení a asis-
tenty speciálních pedagogů. Zájemci o dal-
ší vzdělávání v oblasti specifických poruch 
učení z pohledu metodiky Hudba těla nebo 
dalších metod uměleckých forem terapií 
se mohou přihlásit do specializovaných 
kurzů a výcviků pořádaných Akademií 
Alternativa, s. r. o., soukromou vzdélávací 
institucí akreditovanou MŠMT20. 

Tímto krokem došlo k předání našich 
poznatků a zkušenosti odborné veřejnosti 
a jsme nadále otevřeni jakékoliv diskusi 
Či případné spolupráci. Dékujeme také 
našim studentům a odborníkům z pra-
xe, kteří se v posledních letech účastnili 
našich seminářů či výcviků a především 
tém, kteří již ovéřují a rozvíjejí metodiku 
Hudba těla v praxi. 
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