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Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodi-
ky nazvané Hudba téla - její charakteristiku, východiska, prostředky, cíle a metodický po-
stup. Níže předložený text má informativní charakter s odkazem na ucelenou metodiku (viz 
druhý a třetí díl článku) a je určen především speciálním pedagogům, studentům i zájemcům 
o muzikoterapii; dále také lékařům a psychologům, kteří se béhem své praxe setkali, nebo 
teprve setkají s muzikoterapii. 
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Úvod 
Hudba těla je název pro českou mu-

zikoterapeutickou metodiku (dále také 
metodika), která byla vytvořena na zákla-
dé dlouhodobého výzkumu, teoretických 
poznatků a našich praktických zkušeností 
v oblastech speciální pedagogiky a muzi-
koterapie u vybraných cílových skupin 
(Břicháčková** 2005, Vilímek 2006, Bři-
cháčková; Vilímek 2007). Z prostorových 
důvodů jsme rozdělili článek na tři díly 
- 1. díl: Hudba těla - česká muzikoterape-
utická metodika, 2. díl: Specifické poruchy 
učení z pohledu metodiky Hudba téla, 
3. díl: Mentální a kombinovaná postižení 
z pohledu metodiky Hudba těla. 

Charakteristika a cíle metodiky 
Česká muzikoterapeutická metodika 

Hudba těla je účelné teoreticko-praktické 
organizační schéma, určující metodický 
postup, na jehož základě jsou vymezeny 
úrovně muzikoterapeutické intervence, 
metodické fáze, způsoby muzikotera-
peutické intervence, terapeut ické cíle 
a metody. Název Hudba těla je odvozen 
ze základních fyziognomických, bioryt-
mických, psychosomatických a psychoso-
ciálních vztahů lidského organismu, které 
vymezují terapeutické možnosti podpory 
a rozvoje smyslové kooperace a psycho-
motoriky, mentálních funkcí a emočního 
prožívání , o sobnos tn í ch a sociá lních 

• Redakce Speciální pedagogiky v následujících číslech uvede další díly této práce. 
** Nyní Beníčková. 



kompetencí človéka intaktního i s po-
stižením prost řednic tvím hudebnost i , 
terapeutického vztahu a integrativního 
muzikoterapeutického přístupu. 

P řednos t í v ý z k u m e m p rově řované 
metodiky Hudba těla je ucelené pojetí 
muzikoterapeutické problematiky, která 
zohledňuje biopsychosociální jednotu 
člověka a metodicky pracuje se třemi „evo-
lučními" úrovněmi terapeutické intervence 
- podpůrnou, vývojovou a integrativní (viz 
níže). Jedním z hlavních charakteristických 
rysů metodiky je variabilita a aktuálnost 
potřeb a cílů současné teorie i praxe mu-
zikoterapie a s ní souvisejících disciplín. 
Dostupnost českých muzikoterapeutic-
kých metodik je v ČR zatím minimální 
a proto je hlavním cílem nabídnout me-
todický materiál nejen odborníkům, ale 
i zájemcům o možnosti efektivního využití 
muzikoterapie v rámci lékařské, výchovné, 
vzdělávací, rehabilitační a jiné péče. 

Východiska metodiky Hudba těla 
Česká muzikoterapeutická metodika 

Hudba těla obecně vychází z poznatků 
několika vědních oborů a disciplín, jejichž 
předmětem zkoumání jsou: 
- Člověk - děti, mládež a dospělí jedinci 

v interakci s rodinným, výchovně-vzdé-
lávacím a sociokulturním prostředím 
(východiska: medicína, psychologie, 
pedagogika, sociologie, právo, etika, 
filozofie atd.). 

- Hudba - estetický, výchovný i terapeu-
tický prostředek působící na biopsycho-
sociální jednotu člověka (východiska: 

hudební nauka, hudební psychologie, 
hudební pedagogika atd.). 

- Terapie - způsob intervence, která je 
součástí lékařské, výchovné, vzdělávací, 
rehabilitační či jiné péče (východiska: 
medic ína , psychoterapie , umělecké 
terapie atd.). 
Prolínáním tří výše zmíněných „oblastí" 

se dostáváme k vymezení pojmů majících 
užší vztah k metodice Hudba těla: 
- Muzikoterapie je v metodice Hudba těla 

chápána jako způsob systematické inter-
vence v rámci lékařské, psychologické, 
pedagogické a sociální péče, využívající 
hudebních prostředků především k ne-
hudebním cílům terapeutické povahy 
- podpora, rozvoj a integrace biopsycho-
sociálních kompetencí človéka. 

- Hudebnost je zde chápána jako složka 
osobnosti člověka, která je individuálně 
determinována hudebním vnímáním, 
prožíváním, nadán ím, schopnos tmi 
a dovednostmi. 

- Terapeutický vztah vyjadřuje specifický 
interpersonální vztah vytvořený mezi 
klientem a terapeutem (popř. asisten-
tem); je charakterizován vzá jemnou 
au ten t i čnos t í , akceptac í a empat i í . 
Terapeutický vztah má svou lidskou, od-
bornou, etickou, právní i sociokulturní 
povahu a hodnotu. 

Další východiska metodiky 
Hudba těla 
Metodika Hudba těla vychází také 

z poznatků a zkušeností níže uvedených 
terapeutických přístupů: 



bazálni stimulace (metoda sensorické 
komunikace na bázi somatické, vesti-
bulární a vibrační komunikace u détí 
s téžkým kombinovaným somatickým 
a intelektovým postižením) 
psychomotorická terapie (télesné-pohy-
bová st imulace ovlivňující psychické 
procesy) 
pohybová a taneční terapie (expresivní 
forma terapie využívající k vyjádření 
pocitů a prožitků pohybových a taneč-
ních postupů) 

- psychoterapie (terapie psychologickými 
prostředky, individuální i skupinové 
formy, behaviorální, humanistické, in-
tegrativní a další přístupy, supervize) 

- socioterapie (terapie sociálním prostře-
dím, psychosociální terapie apod.) 
Syntéza současných muzikoterapeutic-

kých poznatků a výše uvedených terapeu-
tických přístupů tvoří širší vztahový rámec 
p ro vymezení možnos t í a e fek t ivn ího 
využití muzikoterapeut ických pos tupů 
a technik v rámci metodiky Hudba těla. 

Schéma: Východiska metodiky Hudba těla 

flotil 
klient 

M u z i k o t e r a p i e 



Prostředky metodiky 
Prostředky metodiky Hudba těla, jimiž 

dosahujeme stanovených terapeutických 
cílů, můžeme obecně rozdělit na materi-
ální prostředky a prostředky obsahové 
povahy. Jejich kvalita, časoprostorové 
uspořádán í a obsah ovlivňují p růběh 
muzikoterapeutického setkání a výsledek 
terapeutického působení. 

Prostředky v metodice Hudba těla: 
- materiální: 

• muzikoterapeutická místnost (třída, 
pokoj, relaxační nebo terapeutická 
místnost - dle možnosti zařízení) 

• hudební instrumentář (vlastnoručně 
vyráběné hudební nástroje, Orffův 
instrumentář, akustická kytara, kla-
vír, flétny, lyra, kantela, duochord, 
akordová citera, chrotta, koncovka, 
metalofon, etnické bubny - djembe, 
australské didgeridoo, zvonkohry, 
dešťová hůl apod.) 

- obsahové: 
• hudební výrazové prostředky (rytmus, 

melodie, harmonie , tempo, barva 
apod.) 

• elementární hudební činnosti (hra 
na tělo, hra na nástroj, vokalizace, 
rytmická deklamace textu, melodi-
zace - zpěv, hudebně - pohybové 
a taneční techniky) 

• metody ( interpretace, kompozice, 
improvizace, receptivní techniky -
hudební relaxace, komunika t ivn í 
a kreativní pohybové techniky s hud-
bou apod.) 

Hlavní a dílčí cíle metodiky 
Metodika Hudba těla reaguje na ak-

tuální potřeby vyplývající z lékařské, 
psychologické, pedagogické a sociální 
praxe. Hlavním cílem dané metodiky je 
podpora , rozvoj a integrace biopsycho-
sociálních kompetenc í lidí in taktn ích 
i s post ižením 

Mezi dílčí terapeutické cíle této meto-
diky patř í podpora a rozvoj: 
- smyslové kooperace (kooperace slucho-

vého, zrakového, hmatového a kineste-
tického vnímání, multisenzoriální vní-
mání) a psychomotoriky (koordinační 
schopnosti - pohyblivost, obratnost , 
rovnováha, rytmické schopnosti, jemná 
motorika; orientace v tělesném schéma-
tu apod.), 

- mentálních funkcí (vnímání časových 
a prostorových vztahů, záměrná pozor-
nost, sekvenční myšlení, komunikační 
schopnosti a dovednosti, alternativní 
a augmentativní komunikace, aktivace 
vyšších paměťových funkcí, motivace 
k učení apod.) a emočního prožívání 
(důvěra, pozitivní motivace, adekvátní 
emoční exprese i korekce, sebepřijetí, 
pocit skupinové sounáležitosti apod.), 

- osobnostních (integrace tělesných a psy-
chických procesů, sebepoznání, kreativní 
komunikační dovednosti, seberealizace 
apod.) a sociálních kompetencí (párové 
i skupinové interakce, praktické vědo-
mosti, dovednosti a návyky potřebné pro 
sociální adaptaci, skupinová spolupráce, 
sociální učení, zmírnění negativních 
dopadů nemoci či postižení). 



Výše uvedené dílčí terapeutické cíle se 
béhem metodických fází (viz níže) prolínají, 
doplňují a jejich naplnéním dochází k in-
tegraci biopsychosociálních kompetencí. 
Podmínkou úspěšného naplnění dílčích te-
rapeutických cílů je respektování základních 
aplikačních podmínek a zásad metodiky 
i níže navrženého metodického postupu. 

Základní aplikační podmínky 
a zásady metodiky 
Mezi základní aplikační podmínky a zá-

sady metodiky Hudba těla patří: 
- součinnost rodinného, výchovně-vzdé-

lávacího a terapeutického přístupu (také 
interdisciplinární přístup) 

- modifikace navržených postupů a technik 
podle věku, osobnostních specifik, pří-
padného druhu a stupně postižení žáků 
nebo klientů 

- podnětné a bezpečné prostředí 
- svobodná účast žáka nebo klienta (dle 

dohody) , 

- periodicita (pravidelnost) 
- fixní (ustálená) skupina 
- odborná asistenční podpora (dle stupně 

postižení) 
- průběžná odborná konzultace, diagnos-

tika a supervize terapeuta 
- motivační a pozitivní přístup 

Uvedené aplikační podmínky a zásady 
metod iky Hudba těla jsou or ientační 
základnou pro optimální využívání níže 
navržených muzikoterapeutických postu-
pů a technik. 

Hudba těla - metodický postup 
Metodický postup vymezuje časové obdo-

bí, úrovně muzikoterapeutické intervence, 
metodické fáze, způsoby muzikoterapeu-
tické intervence, terapeutické cíle a metody, 
přičemž úroveň muzikoterapeutické inter-
vence, metodická fáze a způsob muzikote-
rapeutické intervence jsou pro dané časové 
období neměnné, kdežto terapeutické cíle 
a metody jsou variabilní (viz tabulka). 

Tab.: Hudba těla - metodický pos tup (Břicháčková; Vilímek 2007) 

Časové 
období 
(roky) 

Úroveň 
muzikoterapeutické 

intervence 

Metodická 
fáze 

Způsob 
muzikoterapeutické 

intervence 

Dílčí terapeutický 
cíl* Metoda 

1. podpůrná koordinace stimulace 
smyslová 

kooperace 
a psychomotorika 

interpretace 

2. vývojová komunikace spolupráce 
mentální funkce 

a emo in i 
prožíváni 

kompozice 

3. integrativní kreativita seberealizace 
osobnostní 

a sociální 
kompetence 

improvizace 

• Naplněním dílčích terapeutických cílů dochází k postupné realizaci hlavního terapeutického cíle 
v metodice Hudba téla - podpora, rozvoj a integrace biopsychosociálních kompetencí 



Časové období 
Časové období od jednoho roku (možno 

i školního - 10 mésícú) do tří let je dopo-
ručeným časovým horizontem pro napl-
nění terapeutických cílů prostřednictvím 
zvolených metod na základě vymezené 
úrovně muzikoterapeutické intervence, 
metodické fáze a způsobu muzikoterape-
utické intervence. 

Úroveň muzikoterapeutické 
intervence 
Vymezuje pole muzikote rapeut ické 

působnosti a předurčuje zvolení meto-
dické fáze a způsob muzikoterapeutické 
intervence vzhledem k terapeutickému 
cíli a metodě. 

Rozlišujeme následující úrovně muzi-
koterapeutické intervence: 
- Podpůrnou - terapeut stimuluje bio-

psychosociá ln í kompe tence klienta 
(žáka) a koordinuje činnost prostřed-
nictvím zvolených metod naplňujících 
stanovené terapeutické cíle. 

- Vývojovou - terapeut vytváří podmínky 
pro vzájemnou spolupráci (terapeut-kli-
ent, terapeut-skupina, klient-klient) pro-
střednictvím komunikace na základě sta-
noveného terapeutického cíle a metody. 

- Integrath ni - klient integruje získané po-
znatky, dovednosti a zkušenosti, vedoucí 
prostřednictvím kreativity k naplnění 
procesu seberealizace. 

Metodická fáze 
Část uceleného metodického postupu, 

která v závislosti na úrovni muzikotera-

peutické intervence vymezuje způsob mu-
zikoterapeutické intervence a prostřed-
nictvím zvolené metody vede k naplnění 
dílčích terapeutických cílů. 

Metodické fáze: 
- koordinace - strukturovaná, systema-

ticky řízená fáze terapeutického proce-
su 

- komunikace - interaktivní, kooperativ-
ní fáze terapeutického procesu 

- kreativita - seberealizační fáze klienta 
v rámci terapeutického procesu 

Způsob muzikoterapeutické 
intervence 
Je určen metodickou fází a def inuje 

na základě daného terapeutického cíle 
zvolení metody v závislosti na úrovni 
muzikoterapeutické intervence. 

Způsoby muzikoterapeut ické inter-
vence: 
- S t imulace - terapeut p r imárně pod-

něcuje a podporu je smyslovou koope-
raci a psychomotorickou koordinaci 
klienta. 

- Spolupráce - mezi klientem a terape-
utem dochází ke komunikaci, založe-
né na obous t r anném, rovnocenném 
sdělování a přijímání informací. Tera-
peutickým cílem je podpora a rozvoj 
mentálních funkcí a emočního proží-
vání klienta. 

- Seberealizace - klient rozvíjí a integruje 
své osobnostní i sociální kompetence, 
kreativně ovlivňuje průběh terapeutic-
kého procesu. 



Dílčí terapeutický cíl 
Je definován na základé specifických 

potřeb klienta a je společné s metodou 
variabilní vzhledem k úrovni muzikote-
rapeutické intervence, k metodické fázi 
a způsobu muzikoterapeutické intervence 
v daném časovém období. 

Mezi dílčí terapeutické cíle v metodice 
Hudba těla patří podpora a rozvoj: 
- smyslové kooperace a psychomotori-

ty 

- mentálních funkcí a emočního proží-
váni, 

- osobnostních a sociálních kompetencí 
(podrobné viz výše). 
Naplněním dílčích terapeutických cílů 

dochází k postupné realizaci hlavního 
terapeutického cíle v metodice Hudba těla 
- podpora, rozvoj a integrace biopsycho-
sociálních kompetencí . 

Metoda 
Zvolení metody určuje způsob muziko-

terapeutické intervence naplňující stano-
vené hlavní i dílčí terapeutické cíle. 

Variabilné uplatňujeme tyto metody: 
- interpretace 
- kompozice 
- improvizace 

Spolu s receptivními, hudebné-rela-
xačními postupy, vytváří výše uvedené 
metody orientační základnu pro využití 
různorodých muzikoterapeutických pos-

tupů a technik, které se odvíjejí od specifik 
a potřeb cílové skupiny (podrobné viz 
druhý a třetí díl článku). 

Biopsychosociální profil osobnosti 
Biopsychosociální profil osobnosti po-

pisuje ucelený pohled na osobnost človéka 
žijícího v určitém sociokulturním prostře-
dí. Jedná se o stručný a přehledné seřazený 
výtah z lékařské (diagnóza, medikace 
atd ), pedagogicko-psychologické (IVP, 
průbéžná vyšetření atd.) a sociálnéprávní 
(rodinný, sociální stav atd.) dokumentace, 
určený k výchovným, vzdělávacím, sociál-
ním nebo terapeutickým účelům1. Díky 
takto uceleným poznatkům je možno pře-
dejít chybám v rámci muzikoterapeutické-
ho působení, jež mohou být zapříčiněny 
nekomplexní informovaností ze strany 
terapeuta. Cílem takto sestaveného profi-
lu je zefektivnit odborný i lidský přístup 
k žákům nebo klientům, kteří se nacházejí 
v znevýhodněné životní situaci. 

Záznamová dokumentace 
a terapeutický plán 
V rámci muzikoterapeutických setkání 

d o p o r u č u j e m e pravide lné archivovat 
z á z n a m o v o u d o k u m e n t a c i ve f o r m ě 
písemných pozorovacích záznamů a vi-
deonah rávek . Na začátku ( ško ln ího) 
roku provedeme vstupní (individuální, 
skupinovou) diagnostiku a na jejím zá-

1 Biopsychosociální profil osobnosti a veškerá osobní data žáka nebo klienta podléhají zákonu 
č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých záko-
nů. 



kládě vymezíme terapeutický plán (viz 
metodický postup Hudba těla). Na konci 
každé metodické fáze (konec školního 
roku) provedeme výstupní diagnostiku, 
která zrekapituluje nedostatky a přednosti 
muzikoterapeutických setkání, zhodnotí 
plnění terapeutických cílů apod. 

Struktura muzikoterapeutického 
setkání 
Struktura muzikoterapeut ických se-

tkání je praktickou „mapou" průběhu 
muzikoterapeutického setkání a slouží 
k orientaci terapeuta, asistentů i žáků 
(klientů) v dané metodické fázi. Před 
p o č á t k e m k a ž d é h o časového obdob í 
předběžné navrhneme základní strukturu 
muzikoterapeut ického setkání, kterou 
pak př izpůsobíme aktuálním situacím 
a stavu vybrané cílové skupiny. Sledujeme 
a upravujeme časové rozvržení jednot-
livých částí (přípravná, úvodní, hlavní 
a závěrečná) a technik, jejich návaznost 
a reakce skupiny na celkové muzikotera-
peutické působení. 

Obecné rozlišujeme tyto části muziko-
terapeut ického setkání: 
- př ípravnou (časoprostorové uspořádá-

ní, polohování klientů, ladění nástrojů, 
konzultace apod.) 

- ú v o d n í ( r i tuá l , i n d i v i d u á l n í n e b o 
skupinové přivítání, emočné-sociální 
kontakt, skupinové naladění, motivace 
apod.) 

- h lavní (aktivní i receptivní postupy 
a techniky vzájemně se prolínající na zá-
kladě plnění dílčích terapeutických cílů 

a metod, které přizpůsobujeme druhu 
a stupni nemoci či postižení, schopnos-
tem a dovednostem žáků nebo klientů, 
výchovné-vzdélávacím a terapeutickým 
cílům, situačním potřebám apod.) 

- závěrečnou (reflexe, individuální nebo 
skupinové rozloučení, rekapitulace se-
tkání, konzultace, prognózy apod.) 
Jednotlivé části muzikoterapeutické-

ho setkání (přípravná, úvodní, hlavní, 
závěrečná) jsou proměnlivé dle způsobu 
muzikoterapeutické intervence, který je 
určen metodickými fázemi (koordinace, 
komunikace, kreativita). 

Závěr 
V současné dobé se otevírá široké vý-

zkumné pole pro mnoho zájemců z řad 
studentů a odborníků z praxe (lékařů, 
učitelů, speciálních pedagogů, psychologů 
a dalších), kteří mohou ve své specializo-
vané oblasti pomoci rozvíjet možnost i 
a efektivní využití uměleckých forem 
terapií (muzikoterapie , d ramate rap ie , 
arteterapie v užším slova smyslu, taneční 
terapie apod.). Jako inspiraci k takové 
práci předkládáme teoreticko-praktickou 
„základnu" - českou muzikoterapeut ic-
kou metodiku s názvem Hudba téla, která 
vznikla u výše zmíněných cílových skupin 
během dobrodružného muzikoterapeutic-
kého hledání a objevování. Její teoretická 
východiska a praktické využití je možno 
přizpůsobit potřebám a cílům vaší praxe 
a tak hledat další varianty vhodného tera-
peutického využití. 

V dalším, druhém díle článku se můžete 



seznámit s aplikací metodiky Hudba těla 
u žáků a s tuden tů se specifickými poru-
chami učení. 
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Článek „Hudba těla" 
přináší první vhled do nově koncipovaného muzikoterapeutického modelu Mgr. Marie 

Beníčkové, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Vilímka. Jejich přístup je jedním z mnoha muzikotera-
peutických modelů, které se v České republice vyvinuly na poli zkušeností a vlastní praxe 
tuzemských muzikoterapeutů. 

„Hudba těla" však není jednotnou koncepci. Přináší pouze společný název pro dvě odlišné 
muzikoterapeutické metodiky. První vyvinula M. Beníčková při práci s dětmi se specific-
kými poruchami učení. Podrobně vás s ní seznámí připravovaný druhý díl „Hudby těla". 

Druhý metodický model rozvinul Z. Vilímek na základě své mnohaleté praxe u lidí 
s mentálním postižením. S tímto modelem vás podrobněji seznámí závěrečný článek 
daného triptychu. 

„Hudba těla", jak autoři nazvali společné setkání, přináší dva metodicky propracované 
modely opřené o odbornou erudici i praxi obou autorů. V současné době se s ní můžete 
seznámit prostřednictvím kurzů, které jsou realizovány Institutem pedagogicko-psycho-
logického poradenství. Avšak i zde kurzy muzikoterapie „Hudba těla" u dětí se specific-
kými poruchami učení a kurzy aplikace muzikoterapie „Hudby těla" u lidí s mentálním 
postižením probíhají odděleně. 

Matěj Lipský 


