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Muzikoterapeut, speciální pedagog, lektor, logopedický asistent, 
člen Muzikoterapeutické asociace CZMTA 
Na svém domovském pracovišti ve Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad 
Orlicí dlouhodobě aplikuje metodu Celostní muzikoterapie PaedDr. 
Lubomíra Holzera – metodu CMLH. Věnuje se žákům a studentům 
se speciálními vzdělávacími potřebami a také intaktním klientům 
české populace. Pracuje jako externí muzikoterapeut  v dalších 
institucích ve školství a sociální sféře. Je lektorem metody Celostní 
muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera. Věnuje se koncertní 
činnosti. 
Speciálně pedagogická a muzikoterapeutická praxe předurčila její 
zaměření na aplikaci muzikoterapie ve speciálním školství; způsoby 
a organizační možnosti začlenění muzikoterapie do školních 
vzdělávacích programů a edukace; vliv muzikoterapie na žáka 
samotného a vliv muzikoterapie na výchovně vzdělávací proces; 
výzkum vlivu aplikace muzikoterapie metody CMLH u klientů s 
mentální retardací, pervazivními vývojovými poruchami, 
kombinovanými vadami, epilepsií aj.  
www.muzikoveru.cz 

 

ANOTACE PŘEDNÁŠKY 
Celostní muzikoterapie je mnohdy jedinou cestou do světa 
hendikepovaných 
Speciální školství se v současné době také díky školním 
vzdělávacím programům otevírá pro začlenění expresivních 
terapií ve výchovně vzdělávacím procesu. Terapie se stávají 
velmi potřebnou a prospěšnou součástí procesu vzdělávání. Ve 
speciálním školství můžeme žákům a studentům se speciálními 



 

 

vzdělávacími potřebami poskytnout muzikoterapii a tím 
propojit naše světy, rozvinout vzájemnou komunikaci a pomocí 
prožitků podpořit rozvoj jejich sociálních dovedností, integraci 
a mnohé další. Muzikoterapie je již na mnoha speciálních 
školách v různé míře zaváděna a ověřována. Celostní 
muzikoterapie – metoda CMLH se dle provedeného výzkumu 
ukazuje jako velice univerzální a vhodná pro širokou škálu 
klientů speciálního školství, tedy pro žáky s mentální retardací, 
pervazivními vývojovými poruchami, epilepsií, smyslovým a 
jiným postižením apod. Aplikace Celostní muzikoterapie ve 
vzdělávacím procesu vyžaduje splnění mnoha požadavků, 
respektujících metodu CMLH. Je třeba naučit se chápat 
muzikoterapii ve školství jako svébytnou terapeutickou 
disciplínu, nelze ji zaměňovat a nahrazovat speciální hudební 
výchovou nebo také muzikofiletikou.  
Pokud chceme provádět výzkum Celostní muzikoterapie, 
musíme zákonitě tento princip reflektovat použitím 
kvalitativního výzkumu.  
Cílem prezentovaného výzkumu bylo zjistit vliv aplikace 
muzikoterapie – metody CMLH na žáka a na výchovně 
vzdělávací proces v základní škole speciální. Výzkum proběhl 
u žáků vzdělávaných v programu základní školy speciální v 
několika školách v celé ČR. Výsledky výzkumného šetření 
budou účastníkům přednášky představeny. 
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