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Vzdělání: Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, 
obor Integrované studium speciální pedagogiky s hudební 
výchovou (1996). Muzikoterapeutické vzdělání absolvovala v r. 
2005 v rámci pětiletého studia školy „Musica Humana“ při 
Akademii sociálního umění Tabor (Praha) a Svobodné vysoké škole 
při Goetheanu, Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální 
terapii (Dornach, Švýcarsko). Více jak 5 let pracovala v 
sebezkušenostní skupině Pesso Boyden psychoterapii (PBSP - 
Pesso Boyden System Psycho-motor), pod vedením PhDr. Yvonny 
Lucké a PhDr. Luboše Kobrleho. V r. 2014 úspěšně obhájila 
doktorskou práci  v rámci postgraduálního studia na Pedagogické 
fakultě UK, katedře Speciální pedagogiky s výzkumným projektem 
„Zkoumání vlivu muzikoterapie při neurorehabilitaci a pedagogické 
rehabilitaci osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich 
života“.  

Pracovní zkušenosti: Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity 
Karlovy, obor Integrované studium speciální pedagogiky s hudební 
výchovou (1996). Muzikoterapeutické vzdělání absolvovala v r. 
2005 v rámci pětiletého studia školy „Musica Humana“ při 
Akademii sociálního umění Tabor (Praha) a Svobodné vysoké škole 
při Goetheanu, Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální 



 

 

terapii (Dornach, Švýcarsko). Více jak 5 let pracovala v 
sebezkušenostní skupině Pesso Boyden psychoterapii (PBSP - 
Pesso Boyden System Psycho-motor), pod vedením PhDr. Yvonny 
Lucké a PhDr. Luboše Kobrleho. V r. 2014 úspěšně obhájila 
doktorskou práci  v rámci postgraduálního studia na Pedagogické 
fakultě UK, katedře Speciální pedagogiky s výzkumným projektem 
„Zkoumání vlivu muzikoterapie při neurorehabilitaci a pedagogické 
rehabilitaci osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich 
života“.  
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Cíl: Seznámení s výsledky výzkumu   
"Význam muzikoterapie pro neurorehabilitaci osob po poškození 
mozku"a muzikoterapeutickými kazuistikami. 
Obsah: 

Přednáška i interaktivní seminář se věnuje výsledkům výzkumu 
při zkoumání „Působení muzikoterapie na vnímání kvality života u 
osob po poškození mozku v rámci komplexního 
(neuro)rehabilitačního procesu“.  

Jsou prezentovány výsledky smíšeného výzkumu. Kvantitativní 
část studie vychází se ze souboru 100 osob, které navštěvovaly 
denní stacionář KRL 1. LF UK v Praze v letech 2006 - 2012. U těchto 
osob bylo provedeno vstupní a výstupní měření dle metodiky FIM a 
tyto údaje byly statisticky vyhodnoceny v závislosti na dalších 
sledovaných parametrech. Kvalitativní část studie zpracovává 
výsledky provedených (polo)strukturovaných rozhovorů s 15 
osobami (které se také účastnily kvantitativní studie), vnímání 
muzikoterapie se vyhodnocuje postupem inspirovaným metodou 
zakotvené teorie.  

Z výsledků smíšeného výzkumu vyplývá, že muzikoterapie je 
důležitou součástí rehabilitačního procesu. Jsou potvrzeny účinky 
vyšší četnosti muzikoterapie na zlepšení ve sledovaných 
kategoriích (motorika, komunikace, samostatnost). Významným 
příspěvkem muzikoterapie v oblasti vnímání kvality života je 
pozitivní ovlivnění vnímání pohybu, dynamiky, vnímání 
samostatnosti, dále získávání emoční stability, posílení relaxace a 



 

 

uvolnění. Práce přináší potvrzení účinnosti muzikoterapie v procesu 
rehabilitace osob po poranění mozku. 

Dále se budeme věnovat muzikoterapeutickým případovým 
studiím. V případě zájmu i dalším blízkým tématům z oblasti 
muzikoterapie. 
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