SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1.
Čtyři stupně pojetí muzikoterapie dle PhDr. Pravdomily Pokorné (in Linka, 1997; str. 39)


V nejužším smyslu míní pod pojmem MT případy, kdy je MT specifickou formou
psychoterapie při léčení duševních poruch, neurotických nebo psychotických, zejména
při individuální psychoterapii nemocného, se zcela specifickým léčebným záměrem a
se zcela specifickou terapeutickou metodou.



Poněkud širší obsah pojmu MT shledává u takového užití hudebních aktivit, zejména
ve skupinové formě, kdy – jako jedna z psychoterapií- mají působit především na
zlepšení sociálních vazeb pacientů, na usměrňování sebehodnocení, zařazení do
kolektivu apod.



V dalším rozšíření pojmu MT chápe i takové zařazení hudebních aktivit do léčebného,
častěji však rehabilitačního procesu, kdy využíváme jednak motivace /např. u dětí
zejména spontánního zájmu o hudební činnosti, o hru na snadno ovladatelné nástroje
a o zpěv), jednak mobilizujících prvků hudby. (…) I zde je hudby užito se zcela určitým
záměrem, ale je podstatně širší okruh použitelných hudebních skladeb nebo druhů
hudebních aktivit.



V nejširším smyslu slova užívá názvu MT i u takových hudebních činností, které již
nejsou léčbou, (….) ale spíše psychohygienickým procesem, který využívá s určitým
záměrem vlivu hudby na psychiku člověka (např. v oblasti gerontologie, při
dlouhodobé hospitalizaci aj.).

Příloha č. 2
Muzikoterapeutické proudy vyskytující se u nás v ČR.

1. Psychoterapeutický proud – za zakladatelku je považována již zmíněná Jitka
Vodňanská, známá jako propagátorka terapie hlasem, tzv. voice terapie.

2. Geneape – Jitka Pejřimovská-Kavanová – vychází z praxe s klienty s neurotickými,
behaviorálními, psychotickými poruchami. Základem tohoto proudu je volná
nástrojová improvizace s klinickým obrazem potíží klientů.
3. Psychomelodramatu nebo také muzikodramatu – zakladatelkou je Irena Strossová.
Koncept Josepha J. Morena – psychodrama, které rozšířila o hudební prvky.
4. Muzikoterapie rehabilitační – nejčastěji u pacientů s psychiatrickými problémy nebo
s poúrazovými stavy a neurologickými potížemi. Tento proud je spojován se jmény:
Markéta Gerlichová, Jana Weber, Miloš Vojtěchovský.
5. Muzikoterapie speciálně-pedagogická – zaměřena na lidi se zdravotním postižením.
Zástupce elektrického vývojového přístupu je Jiří Kantor, tento přístup se uplatňoval
u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Zdenek Šimanovský spojuje hudební
pedagogiku a muzikoterapii.
6. Antroposofická muzikoterapie – propagátor Josef Krček.
7. Transpersonální muzikoterapie – založena na esoterických přístupech a etnické
hudbě. Jde o zprostředkování transpersonálních hudebních zážitků prostřednictvím
etnických nástrojů, hlavním propagátorem je Lubomír Holzer. Další jména zastávající
tento proud: Svatava Drličková, Ivo Sedláček, Stanislav Grof, Vlastimil Marek.
Příloha č. 3
Charakteristické rysy a zákonitosti hudebního vývoje.

1. „Dítě se rodí s potencionálními předpoklady k manifestaci hudebních schopností a
k jejich dalšímu rozvíjení.
2. Všechny děti s normálními anatomicko-fyziologickými předpoklady a s normálním
průběhem duševního vývoje je možno hudebně rozvíjet a vychovávat.
3. Hudební vývoj chápeme jako zákonitý jev daný rozvíjejícími se strukturálními
funkčními vlastnostmi analyzátorů a nervového systému a podmíněný aktivním
vztahem jedince k hudbě. Je možno jej identifikovat a odpovídajícím pedagogickým
působením řídit i urychlovat.
4. Identifikace strukturálních složek žákovy hudebnosti, hudebního prožívání a chování je
vždy aktuálním zachycením momentálního stavu; tyto parametry je třeba chápat jako
součást ustavičného toku hudební komunikace a jejích proměn.

5. Hudební vývoj považujeme za neoddělitelnou složku lidské osobnosti a za
nezastupitelnou součást její harmonické kultivace. Neomezujeme ho na pouhý rozvoj
analyzátorů (sluchového a motorického)nebo jen speciálních hudebních schopností,
ale spojujeme ho s ostatními vlastnostmi člověka i s vývojovými změnami psychické
činnosti v průběhu jeho života.
6. Podmínkou hudebního vývoje je zrání nervových struktur, které je závislé nejen na
faktorech genetických, ale i na učení a prostředí. Zrání vytváří v každém vývojovém
období potencionální možnosti pro vznik a rozvoj určitých hudebních schopností a
operací. Je tedy možno konstatovat, že hudební vývoj má etapový charakter.
7. Hnací silou hudebního vývoje jsou dynamizující faktory lidské osobnosti, spojené
s kvalitou dispozic hudební i nehudební povahy, motivačními podněty i stavy,
potřebami a zájmy jedince, cíli, které si klade, a možnostmi jejich uskutečnění.
8. Dynamizující složka utvářené hudebnosti udržuje subjekt v aktivitě – její trvalé
zajištění však vyžaduje zvýšené volní úsilí, koncentraci duševních sil i vytrvalost
v překonávání potíží při vzrůstajících hudebních a výchovných nárocích. Z toho vyplývá
důležitý pedagogický požadavek: podněcovat u dětí zájem o hudební činnosti
přitažlivými pedagogickými situacemi a pozitivně je motivovat k dalším hudebním
výkonům.
9. Ze sociálních podmínek hudebního vývoje se výrazně uplatňuje kromě školní,
mimoškolní a rodinné hudební výchovy též vliv „hudby kolem nás“, tj. hudby
v masmédiích i v běžných životních situacích. Do popředí vystupuje společenská
funkce hudby a sama hudba ve své historicko-vývojové proměně v hudební výstavbě,
v hudebním výrazu a obsahu. Tyto faktory ovlivňují utváření hudebního vědomí dítěte
i konkrétní podobu jeho hudebních činností.“ (Sedlák, Váňová, 2013; str. 355-356 )
Příloha č. 4
Temperament dítěte dle Niesela a Griebla. (2005, str. 14-15)


Nenáročné dítě -

vyrovnaná nálada, bez značného kolísání, dokáže se snadno

přizpůsobit, je otevřené cizím lidem. Do této skupiny spadá přibližně polovina dětí.


Pasivní dítě – je zdrženlivé v nových situacích, adaptace trvá delší dobu. Tyto děti
často nazýváme plachými. Sem lze zařadit jednu až dvě desetiny dětí.



Nedůtklivé dítě - má sklony ke špatné náladě, v nových situacích reaguje spíše
protestně a špatně se adaptuje na změny, charakteristickým znakem jsou také
prudké citové reakce (pláč, vztek…) Děti v této skupině jsou velmi aktivní s těkavou
pozorností a často jsou považovány za hyperaktivní. I v této skupině se nachází asi
jedna až dvě desetiny dětí.

Příloha č. 5


Fyziologické potřeby – jídlo, spánek, toaleta, hygienické potřeby, atd.



Potřeba bezpečí a jistoty – bezpečné prostředí, učitelka, ostatní lidé v MŠ,
pravidla, řád



Potřeba lásky a náležení – pocit sounáležitosti, tělesný kontakt, oční kontakt,
úsměv, uznání, přijetí



Potřeba úcty a uznání – respektování druhými, absence trestů, efektivní
komunikace



Potřeba sebeaktualizace a sebeuskutečnění – potřeba naplnit své schopnosti.
Kopřiva (2008; str. 201) uvedl: „pochopit sám sebe i druhé, stát se tím, kým se
člověk může a má stát, naplnit své možnosti růstu rozvoje.“
(Svobodová, 2010; str. 71-76):

Potřeby, které sepsal Langmaier a Matějček (in Hoskovcová, 2006; str. 24):


Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů



Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech – smysluplný svět



Potřeba primárních emocionálních a sociálních vztahů



Potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty



Potřeba otevřené budoucnosti a životní perspektivy

Příloha č. 6
Desatero pro rodiče a učitele dle Koťátkové (2008; str. 75-76):


Chodit s dítětem do kolektivu – mezi děti



Dítě začít sociálně „otužovat“ – aby ho hlídal určitou dobu někdo jiný, avšak
známý



Zaměření na zlepšení sebeobsluhy



Pokud chceme, aby dítě samo dělalo věci, je důležité rozvrhnout čas tak,
abychom na něj nespěchali



Alespoň chvilku si hrát s dítětem



Číst dětem pohádku



Využívat denní situace k rozhovoru s dítětem



Povzbuzovat dítě, když se mu daří, ale také usměrňovat jeho chování a
vysvětlit proč



Nevyhrožovat školkou



Přehnaně nevychvalovat školku

Příloha č. 7
Tři stádia reagování dítěte na přerušení kontaktů s rodinou:
a) stádium protestů – pláč, dožadování se rodiče, odmítá komunikovat, hrát si někdy
i hračky
b) stádium zoufalství – nepláče, avšak je uzavřené, komunikuje pouze sporadicky,
bez jakéhokoliv zájmu manipuluje s hračkou, okolí pouze pozoruje
c) stádium odpoutání od matky - připoutává pozornost, začíná komunikovat a hrát
si

