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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou miesta muzikoterapie a iných hudobných 

prístupov vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov a pracovníčok s dôrazom na pregraduálnu 

prípravu. Z teoretického hľadiska je v práci porovnávaná situácia na Slovensku s príkladmi 

zo zahraničia a načrtnutý je stručný historický prierez problematikou. V príspevku sú 

prezentované čiastkové výsledky prieskumu študijných programov slovenských katedier 

sociálnej práce s dôrazom na výučbu predmetov zameraných na uplatňovanie hudby, ktorý 

slúžil ako predvýskum pre analýzu odborného diskurzu v súvislosti s uplatňovaním hudby 

v sociálnej práci so staršími ľuďmi. 

 

Kľúčové slová: hudobné prístupy, muzikoterapia, vzdelávanie v sociálnej práci, 

pregraduálna príprava. 

 

Abstract: The article deals with the place of music therapy and other music-based 

approaches in the education of social workers with emphasis on undergraduate training. 

From a theoretical point of view, we compared the situation in Slovakia with examples from 

abroad and sketched a brief historical section into the issues. The paper presents partial 

results of a survey of study programs at the Slovak departments of social work with an 

emphasis on teaching courses focused on the application of music, which served as a pilot 

study for the analysis of professional discourse in relation to the application of music in 

social work with older people. 

 

Keywords: music-based approaches, music therapy, education in social work, undergraduate 

training. 

 

 

ÚVOD 

 

Vzdelávanie v sociálnej práci sa na Slovensku posledných vyše dvadsať rokov od jeho 

znovuobnovenia po roku 1989 neustále mení. Prispeli a prispievajú k tomu výrazné sociálno-

politické zmeny, transformácia systému sociálneho zabezpečenia, nové potreby spoločnosti, 

ale aj otvorené hranice a inšpirácie zo zahraničia. V súčasnosti vidieť na Slovensku veľkú 

snahu škôl sociálnej práce o skvalitňovanie vzdelávania aj prostredníctvom obohacovania 

školského kurikula o nové predmety odrážajúce nové potreby pre prax a trendy prichádzajúce 

z iných krajín. Jedným z takýchto trendov je oblasť vzdelávania pre využitie muzikoterapie a 

hudobných prístupov v sociálnej práci, ktorými som sa zaoberala vo svojej dizertačnej práci 

a v príspevku z nej budem čerpať. V článku sa chcem teoreticky zamerať najmä na 

pregraduálnu prípravu vo vzdelávaní v sociálnej práci, na historický kontext, súčasný stav 



114 

 

a možné smerovanie do budúcna, pričom budem používať príklady pregraduálnej prípravy 

v niektorých zahraničných krajinách. V empirickej časti predstavím čiastkové výsledky 

prieskumu študijných programov slovenských katedier sociálnej práce s dôrazom na výučbu 

predmetov zameraných na uplatňovanie hudby. 

 

 

1  MIESTO MUZIKOTERAPIE A INÝCH HUDOBNÝCH PRÍSTUPOV V 

SOCIÁLNEJ PRÁCI V ZAHRANIČÍ A NA SLOVENSKU  

 

Hudba v našej spoločnosti tisícročia zohráva množstvo dôležitých funkcií. Najčastejšie 

uplatnenie mala a stále má v náboženstve, folklóre, významná je jej funkcia komunikácie, 

kohézie komunity, zábavy a uvoľnenia, sú však evidencie jej uplatňovania aj pre terapeutické 

účely. Avšak práve vo využití pre terapeutické účely zažíva hudba boom zhruba až od 

dvadsiateho storočia, kedy sa začali formovať aj niektoré pomáhajúce profesie. Boli to najmä 

pedagogika, ošetrovateľstvo, lekárstvo a sociálna práca, ktoré začali inkorporovať prácu 

s hudbou pre pozitívnejší impakt na pacienta, klienta. Istú úlohu v tom zohrala aj psychológia, 

čoraz viac skúmajúca vplyv hudby na psychiku človeka.  

Popri týchto pomáhajúcich profesiách sa terapeutický potenciál hudby v mnohých 

krajinách začal pretavovať aj do vlastnej disciplíny a profesie, muzikoterapie, ktorá sa najmä 

po druhej svetovej vojne inštitucionalizovala klinickým smerom
36

. Dnes muzikoterapia 

predstavuje hlavný prúd terapeutického uplatňovania hudby medzi pomáhajúcimi profesiami. 

Často krát ju však využívajú aj iné pomáhajúce profesie, medzi nimi sociálna práca. Koncept 

hudby v sociálnej práci ale nie je homogénny, nedá sa vždy hovoriť o muzikoterapii 

v sociálnej práci, ani sa neuplatňuje rovnako vo všetkých krajinách. Najčastejším indikátorom 

pre „právo“ nazývať nejakú intervenciu v sociálnej práci, a taktiež aj v inej pomáhajúcej 

profesii, muzikoterapiou, je príslušná muzikoterapeutická kvalifikácia stanovená v danej 

krajine. Takáto intervencia potom často postupuje prísne podľa určených štandardov.  

V kontexte uplatňovania hudby v sociálnej práci aj inak ako len prostredníctvom 

muzikoterapie nás zaujal termín F. J. Turnera (2005), ktorý používa pojem „hudobné 

intervencie“ (z angl. music interventions). Rôzne formy využívania hudby v sociálnej práci 

sme si nakoniec pracovne nazvali hudobné prístupy, inšpirujúc sa okrem iného aj 

u N. Jackson (2006, [cit. 2011-06-14]), ktorá používa podobný pojem „music-based 

approach“ (doslovný preklad z anglického jazyka je prístup založený na hudbe) 37
. 

V súvislosti s počiatkami severoamerickej súčasnej sociálnej práce na konci 19. storočia 

môžeme vidieť napríklad u A. Gittermana a R. Salmona (2009) alebo u T. Mizrahi (2008), že 

umelecká a kultúrna programová činnosť (obsahujúca aj hudbu) bola esenciálnym aspektom 

sociálnej práce od doby zakladania sociálnych zariadení. Najväčším príkladom je Hull House 

                                                 
36

 Prvými pioniermi boli krajiny ako Severná a Južná Amerika, Kanada, Austrália a z európskych krajín Veľká 

Británia, Rakúsko a Nemecko. V Európe sa postupne začali pridávať vytváraním asociácií a vysokoškolských 

vzdelávacích programov Nordické krajiny, Írsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Švajčiarsko či 

Maďarsko, z mimoeurópskych krajín napríklad Južná Afrika, Japonsko, Čína a India. Za ostatných 5 rokov 

vzniklo niekoľko muzikoterapeutických asociácií aj v Českej republike a v  roku 2011 sa zavŕšili snahy o vznik 

aj Slovenskej asociácie muzikoterapie. 
37

 Pojem metódy založenej na využívaní umenia (z angl. arts-based methods) v sociálnej práci použili napr. 

T. Hafford-Letchfield et al. (2008, [cit. 2011-06-14]). 
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J. Adamsovej, ktorý zabezpečoval aj hudobné a umelecké triedy, a súčasťou zariadenia bola aj 

hudobná škola. V súčasnosti sociálna práca v USA považuje umenie spolu so sociálnou 

politikou za jej neoddeliteľnú súčasť a definuje ju cez rôzne úrovne: klinickú38, skupinovú39, 

komunitnú40 a politickú41. Veľmi často sa však v severoamerickej sociálnej práci využíva 

taktiež aj muzikoterapia ako samostatná disciplína a profesia. Je bežné, že sa pre prácu 

v zariadení sociálnych služieb najímajú profesionálni muzikoterapeuti a muzikoterapeutky, 

mnohokrát sme však našli aj sociálnych pracovníkov a pracovníčky, ktoré po bakalárskom 

stupni v sociálnej práci pokračovali na magisterský stupeň z muzikoterapie, ale aj 

muzikoterapeutov a muzikoterapeutky, ktoré si pre svoj vyšší stupeň štúdia zvolili sociálnu 

prácu a v praxi zároveň integrujú obe profesie. 

 Spojenie hudby a sociálnej práce môžeme tiež vidieť v Nemecku. Viacerí autori a 

autorky publikujúci v tejto krajine spájajú tieto dva pojmy (hudba v sociálnej práci alebo 

hudba ako sociálna práca či sociálna práca s hudbou) (Hartogh, Wickel, 2004). Jednými z 

hlavných predstaviteľov tohto záujmu sú už spomenutí T. Hartogh a H. H. Wickel, ale aj 

A. Seidel, T. Grosse a mnohí iní, ktorí sa podieľali na komprehenzívnej učebnici „Hudba v 

sociálnej práci“ (Hartogh, Wickel, 2004). Ďalšími nemeckými predstaviteľmi a 

predstaviteľkami v tejto oblasti sú  B. Hill a E. Josties (2007) či J. Jäger a R. Kuckhermann 

(2004). Umelecké aktivity považujú za sociálnych agentov a miesto v sociálnej práci vnímajú 

od 70. rokov 20. storočia, kedy boli v Nemecku profesionalizované sociálna práca a sociálna 

pedagogika. Avšak práve silná prepojenosť a neoddeliteľnosť ponímania sociálnej práce so 

sociálnou pedagogikou, kedy sa táto disciplína aj profesia často krát označuje duálne cez 

lomítko (sociálna práca/sociálna pedagogika), sťažuje aplikáciu týchto znalostí pre slovenskú 

sociálnu prácu. Výhodu však v prácach týchto autorov a autoriek môžeme vidieť v rámci 

používaného i všeobecne zastrešujúceho pojmu hudba, ktorú môže sociálna práca rôznym 

spôsobom využívať vo svojej praxi. V rámci tejto praxe operujú uvedení autori a autorky aj s 

pojmom muzikoterapia, hudobná pedagogika, sociálna terapia, média a metódy sociálnej 

práce, pedagogika voľného času, sociálna kultúrna a estetická práca.  

Samostatným, špecifickým typom spojenia hudby a sociálnej práce je komunitná hudba. 

V zahraničí je predmetom záujmu hudobnej pedagogiky, avšak jej miesto, ako neformálnej 

hudobnej výchovy, je zasadené mimo verejného školstva, konzervatórií a univerzít, ponúkaná 

zväčša v komunitných zariadeniach
42

, kde je zdarma alebo za nižší poplatok prístupná 

všetkým vekovým kategóriám s rôznym stupňom nadania pre hudobnú činnosť či stupňom 

fyzického alebo mentálneho postihnutia
43

. Slovenská hudobná pedagogika komunitnú hudbu 

nerozoznáva, ale môžeme ju nájsť v Severnej Amerike, Veľkej Británii, Írsku a nordických 

krajinách. V širšom kontexte, ako jeden druh umenia, ju môžeme definovať ako súčasť 

komunitného umenia alebo pedagogiky komunitného umenia. C. Koopman (2007, [cit. 2010-

                                                 
38

 Ako báza pre expresívne terapie klinických sociálnych pracovníkov a pracovníčok, pre intrapersonálne zmeny 

klienta alebo klientky. Benefity vnímajú hlavne v kognitívnej oblasti, v oblasti celkového zdravia (kvality 

života...), selfkonceptu, školského výkonu, podpore sociálnych zručností a iných. 
39

 Podpora sociálnej kohézie a zmyslu pre stretávanie sa členov, členiek skupiny. 
40

 Podpora sociálnej interakcie, sociálnej kohézie, empowerment komunity, ekonomické benefity z aktivít 

umeleckých organizácií, podpora dobrovoľníctva, schopnosť pritiahnuť ťažko osloviteľné skupiny ľudí. 
41

 Vytváranie kultúrneho občianstva cez spoločné hodnoty, oproti tradičnému ponímaniu občianstva v rukách 

jednotlivca. 
42

 Viď napríklad M. D. Silverman (2005, [cit. 2011-06-14], 2009). 
43

 Môžeme vidieť v práci R. Knoxa (2004, [cit. 2011-06-14]). 
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04-17]) opisuje hlavnú činnosť komunitnej hudby prostredníctvom spoločného „robenia 

hudby“
44

, kde podporuje komunitný rozvoj, sociálnu kohéziu, osobnostný rast (cez sebaúctu a 

sebavedomie), well-being a sociálnu inklúziu, s ohľadom na individuálne potreby. Hoci je to 

typ hudobnej výchovy, zaraďuje sa do predmetu činností pomáhajúcich profesií
45

, pretože 

oproti cieľom tradičnej hudobnej výchovy, ktorými sú čo najlepšie vedomosti z hudobnej 

teórie a histórie a hudobný výkon, jej primárnymi cieľmi sú sociálna zmena a sociálna pomoc. 

L. Hager (2010) napríklad uvádza, že komunitné umenie je často prezentované ako typ 

sociálnej práce, s istým podielom dobrovoľníctva. V kontexte sociálnej práce diskutujú o 

komunitnej hudbe, konkrétne komunitnom spievaní, ako jedny z mála v odbornej literatúre 

sociálnej práce aj C. Dore, S. Gillet a J. Pascal (2010), ktoré toto spojenie považujú za nové 

partnerstvo, za intervenciu sociálnej práce, najmä čo sa týka modelu sociálnej inklúzie.  

Ďalším aspektom, ktorý by komunitnú hudbu mohol radiť skôr k pomáhajúcim 

profesiám, je fakt, že sa vykonáva zväčša v komunitných centrách, ktoré sú zamerané práve 

na sociálnu pomoc a vo svojej práci komunikujú a spolupracujú práve so sociálnymi 

pracovníkmi alebo pracovníčkami, respektíve, popri hudobno-edukačnej činnosti vykonávajú 

činnosti zaraďované do kompetencií sociálnej práce. Okrem toho sa rozlišuje tiež pojem 

„komunitná muzikoterapia“, kedy v komunitnom centre certifikovaný muzikoterapeut alebo 

muzikoterapeutka vedie muzikoterapeutické aktivity. Niekedy je ťažké odlíšiť tieto dve 

aktivity a môže nastať zámena alebo ich stotožnenie, najmä zo strany klientov alebo klientok, 

niekedy však aj zo strany odborného diskurzu (Pavlicevic, Ansdell, 2004). 

Na Slovensku využívanie hudby v sociálnej práci reflektujeme v odbornej literatúre 

zriedkavo. Je to logické, pretože počas krátkej histórie novodobej sociálnej práce ako profesie 

a vedy sa ešte len buduje jej teoreticko-metodologický základ. Podobne aj muzikoterapia ako 

samostatná disciplína a profesia, si na Slovensku ešte len buduje zázemie. Vzhľadom na trend 

izolovania/diferenciácie disciplín
46

 v 19. a 20. storočí sa spomínané vedné odbory formovali 

vo svojej samostatnej línii. Avšak s postupným zdôrazňovaním holistického prístupu k 

človeku a systémových teórií, ktoré kritizovali pretrvávajúci atomizmus a Comtov 

pozitivizmus (a z tohto pohľadu i riešenie sociálnych problémov), sa v posledných 

desaťročiach začalo pristupovať k spoločenským a vedeckým problémom inter a 

multidisciplinárne. Aj v dôsledku týchto trendov čoraz viac odborníkov, odborníčok začína 

prepájať sociálnu prácu s prístupmi využívajúcimi hudbu. 

Domnievame sa, že v istom pomere hudba vo formách a metódach sociálnej práce vždy 

bola, aj v čase ešte pred jej profesionalizáciou, vo filantropickom kontexte charitnej práce. 

V období, keď sociálna práca nebola celkom vyhranená od sociálnej výchovy, ošetrovateľstva 

a opatrovateľstva, by sme ju zrejme našli v sirotincoch, polepšovniach, ale aj 

nemocniciach/špitáloch či hospicoch, v starostlivosti o chorých a starých
47

. Na začiatku 20. 

                                                 
44

 Z anglického „music making“, čo vyjadruje takzvané muzicírovanie cez rôzne hudobné činnosti. Môže 

zahŕňať hudobnú reprodukciu, hudobnú improvizáciu či písanie textov alebo hudby, ale aj „len“ hudobnú 

percepciu. 
45

 V spomínaných krajinách je komunitná hudba samostatným študijným odborom, vedeckou disciplínou aj 

profesiou, ako špecializácia hudobnej pedagogiky. 
46

 Bližšie o fenoméne izolovania disciplín v práci S. Permana (2003). 
47 

O. Hillová (nar. v r. 1838) pri svojej práci s chudobnými vo Veľkej Británii zistila, že odstránenie chudoby a 

zlého bývania závisí od rozvoja komunity a že práca s komunitou a so skupinou umožní radu nenarušených ľudí 

viesť život bez individuálnej pomoci. Preto zriaďovala dielne, kluby a ihriská (Levická, 1999), kde bolo 

využívanie hudby týmto spôsobom prítomné. 
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storočia sme mohli, podľa P. Kodymovej (2007), na území bývalého Československa rozdeliť 

sociálnu starostlivosť na oblasť garantovanú a negarantovanú štátom. Práve do oblasti 

negarantovanej štátom patrila aj starostlivosť rekreačná a voľnočasové aktivity pre deti a 

mládež, kde by sa tiež mohli zdokumentovať aktivity spojené s hudbou. V období medzi 

svetovými vojnami už môžeme hovoriť aj o vznikajúcej profesii sociálnej práce garantovanej 

štátom a ako P. Kodymová (2007) uvádza, sociálne pracovníčky pôsobili okrem iného aj v 

oblasti ústavnej starostlivosti a rekreačnej starostlivosti, ktorá pravdepodobne v sebe taktiež 

niesla isté využitie hudby. 

S profesionalizáciou sociálnej práce, hlavne v USA, ale neskôr aj v ostatných 

západných krajinách a aj u nás, však s rozvojom prípadovej sociálnej práce ako hlavnej 

aktivity zrejme využitie hudby nemalo širšie uplatnenie, hoci v klinickom prostredí sa jej 

darilo. Až v 60. rokoch 20. storočia, s väčším dôrazom na komunitnú sociálnu prácu
48

, začali 

sociálni pracovníci a pracovníčky v západných krajinách objavovať pomáhajúci potenciál 

hudby. Na našom území však takúto aktivitu v sociálnej práci nepodporoval fakt, že sociálna 

práca bola takmer pol storočia chápaná ako administratívna činnosť (Levická, 1999) a 

podliehala vládnucej ideológii. Napriek tomu sa v istom uhle pohľadu v rokoch 1948 až 1990 

komunitnej práci darilo, aj keď oficiálne nebola označovaná ako sociálna práca. V tomto 

období bola totiž paradoxne rozvíjaná práca s veľkými skupinami, napr. v súvislosti so 

združstevňovaním vidieka v 50. rokoch 20. storočia, v súvislosti s existenciou a rozvíjaním 

skupinovej činnosti v rámci záujmových a politických organizácií Socialistického zväzu 

mládeže, Pionierskej organizácie, Revolučného odborového hnutia, Brigád socialistickej 

práce a iných združení a organizácií (Žilová, 2003a). Avšak takáto komunitná práca, s 

veľkým podielom hudobných a kultúrnych aktivít, bola znehodnotená ideológiou vlády jednej 

strany. V súčasnosti, napriek rozmachu komunitnej sociálnej práce v západných krajinách, sa 

na Slovensku začína takáto práca vzmáhať len veľmi pomaly. Podľa A. Žilovej (2003b) 

bariéry pramenia najmä z antipatie k spoločenskej práci a organizovaniu spoločenských 

činností z rokov budovania socialistickej spoločnosti. Príčinou môže byť aj fakt, že jedným z 

demotivujúcich faktorov dobrovoľníckej činnosti v súčasnej ekonomickej situácii je aj 

nedostatok voľného času príslušníkov, príslušníčok dnešnej mestskej populácie. Vývojové 

trendy však naznačujú reálnu potrebu komunitnej sociálnej práce aj na Slovensku, čo by 

mohlo mať aj pozitívny dopad na zviditeľnenie metód založených na využívaní umenia, a 

teda aj hudobných prístupov.  

V súčasnej sociálnej práci na Slovensku po roku 1989 je evidentné značné využívanie 

hudby ako obsahu voľno-časových alebo záujmových činností, čo spadá do oblastí 

pedagogiky voľného času a záujmového vzdelávania ako presahov edukačnej paradigmy do 

sociálnej práce. Značné uplatnenie vidieť najmä v skupinovej a komunitnej práci s deťmi, s 

problémovou mládežou, ale aj so skupinami dospelých, najmä starších dospelých. Veľký 

potenciál je možné vidieť v práci s vylúčenými skupinami a komunitami rómskeho etnika. 

Niektoré programy a projekty, ktoré pracujú s neformálnym hudobným vzdelávaním, by sme 

mohli považovať za komunitnú hudbu, ktorú sme už skôr spomínali. 

                                                 
48 

Napriek tomu, že korene komunitnej sociálnej práce by sme mohli nájsť už v 19. storočí, s intermedzom v 

prvej polovici 20. storočia (v súvislosti s prácou odborov ale aj komunitnou sociálnou prácou s 

nezamestnanými), pravý boom komunitnej sociálnej práce môžeme zaregistrovať až od 60. rokov 20. storočia, 

kedy bola aj prvý krát definovaná ako jedna z metód sociálnej práce (Žilová, 2003b). 
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Najzjavnejší trend je ale jednoznačne vnímať uvedené v spojitosti s muzikoterapiou. 

Problém je však s jej mnohorakým definovaním a chápaním. V sociálnej práci je možné 

vnímať muzikoterapiu ako samostatnú disciplínu a vedu, ktorú sociálna práca použije, 

a muzikoterapiu ako metódu sociálnej práce. Najmä tento druhý trend začleňovania 

muzikoterapie
49

 ako podpornej aktivity do  komplexnej sociálnej starostlivosti je pre 

vzdelávanie v sociálnej práci lákavý. Bližšie však tieto aktivity v kontexte konkrétnej praxe 

sociálnej práce nie sú v odbornej literatúre špecifikované. Môžeme nájsť aj prvých  

priekopníkov, ktorí sa snažia vniesť do  foriem a metód sociálnej práce muzikoterapiu a 

prezentujú ju ako jednu z jej metód. Je to napríklad Z. Vitálová, ktorá v roku 2007 vydala 

skriptá Úvod do muzikoterapie a jej využitie v sociálnej práci, Z. Šimanovský s publikáciou  

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi, vydanou 

prvý krát  v roku 1998. Táto literatúra však necharakterizuje špecifiká využívania hudby v 

sociálnej práci, iba opisuje muzikoterapeutické techniky a odporúča ich využitie v sociálnej 

práci vo všeobecnej rovine. Istým variantom  muzikoterapie v sociálnej práci je sociálna 

terapia alebo socioterapia
50

, ako sme sa s ňou stretli  u P. Ondrejkoviča (2008, s. 27), ktorý 

muzikoterapiu nazýva tiež sociotechnickým prístupom alebo metódou liečenia psychických 

porúch. V tomto kontexte sa používajú pojmy socioterapia či sociálna terapia
51

, ktorých 

vymedzenie na Slovensku síce ešte nie je úplne jasne vymedzené, ale pre uplatnenie 

muzikoterapie v sociálnej práci má veľký priestor a potenciál. 

Do balíka uplatniteľnosti hudby v sociálnej práci v smere terapeutickej intervencie 

radíme čiastočne aj voľnočasové aktivity, ktoré L. Novosad (2000, in: Kodymová, 2007, s. 

92) v spojitosti so sociálnou prácou so zdravotne znevýhodnenými považuje za sociálnu 

rehabilitáciu a  napr. M. Hrozenská (2008) a M. Tokovská (2011) v spojitosti so sociálnou 

prácou so staršími ľuďmi za aktivizáciu.  

 

 

2  MUZIKOTERAPIA A INÉ HUDOBNÉ PRÍSTUPY VO VZDELÁVANÍ 

V SOCIÁLNEJ PRÁCI 

 

Aj z hľadiska profesijnej prípravy v sociálnej práci je cítiť silnejúce trendy zavádzania 

hudobných prístupov do vzdelávania. Situácia na Slovensku je však veľmi neurčitá, v tejto 

oblasti zatiaľ nie sú stanovené žiadne štandardy. Prevažne na základe reflexie relevantných 

zdrojov internetovej siete s fokusom na vzdelávanie hudobných prístupov v pomáhajúcich 

profesiách s hlavným dôrazom na sociálnu prácu vnímame nasledujúce zahraničné trendy 

v porovnaní so Slovenskom. Hlbšia analýza hudobných prístupov vo vzdelávaní v sociálnej 

práci konkrétne na Slovensku bude však predmetom nasledujúcej časti príspevku. 

V kontexte muzikoterapie ako samostatnej profesie existuje v mnohých vyššie 

spomenutých krajinách akreditované vysokoškolské vzdelávanie, neakreditované 

vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie cez privátne kurzy, čo môže slúžiť aj ako ďalšie 

                                                 
49

 Stručnú zmienku o muzikoterapii v kontexte sociálnej práce spomínajú aj J. Kredátus (2003), H. Hrušková, O. 

Matoušek a E. Landisová (2005) alebo A. Odlerová, M. Tokovská (2011). 
50

 Autor v texte tieto dva pojmy nerozlišuje. 
51

 V nemčine sme našli dokonca 3 výrazy v tomto kontexte: „soziale therapie“, „sozialtherapie“ a 

„soziotherapie“. 
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vzdelávanie pre tých, ktorí absolvovali nejaký z vysokoškolských programov. Akreditované 

vzdelávanie väčšinou podlieha muzikoterapeutickej asociácii v danej krajine. Príklady 

bakalárskeho a magisterského stupňa je možné nájsť v USA, Kanade, Nemecku alebo 

Rakúsku. Magisterský stupeň štúdia v muzikoterapii existuje napríklad vo Veľkej Británii, 

Írsku, Nórsku alebo Švajčiarsku. Práve magisterské štúdium je zväčša otvorené pre 

absolventov bakalárskeho stupňa štúdia v nejakej pomáhajúcej profesii, najmä sociálnej práci. 

Väčšina krajín už ponúka aj doktorandské štúdium. Ako bolo už spomenuté, niekedy 

dochádza ku kombinácii medzi hudbou a sociálnou prácou cez profesionálov a profesionálky, 

ktoré majú potrebu okrem odborného štúdia v sociálnej práci absolvovať aj štúdium 

muzikoterapie, príp. naopak. Takýto trend môžeme vidieť najmä v USA a v krajinách Veľkej 

Británie, ale našli sme príklad aj na Slovensku. Zdá sa, že osobám, ktoré sa chcú orientovať 

na sociálnu pomoc s využitím muzikoterapie, štúdium jedného odboru v praxi nestačí
52

. 

Sociálni pracovníci a pracovníčky po čase dobrovoľne absolvujú akreditované štúdium 

muzikoterapie
53

. Našli sme aj opačné príklady, kedy certifikovaní muzikoterapeuti a 

muzikoterapeutky absolvovali neskôr bakalárske alebo magisterské štúdium sociálnej práce
54

. 

Keďže v podmienkach Slovenskej republiky neexistuje možnosť absolvovania 

vysokoškolského študijného programu muzikoterapie, za takýto príklad považujeme aj 

absolvovanie certifikovaných muzikoterapeutických a arteterapeutických kurzov ako 

napríklad  uvádza I. Vitálošová (2011, [cit. 2012-6-9]). Vyhraneným príkladom je duálne 

štúdium muzikoterapie a sociálnej práce, ako napríklad v Kanade. 

Na Slovensku zatiaľ neexistuje muzikoterapeutické vysokoškolské vzdelávanie 

akreditované muzikoterapeutickou asociáciou, iba ďalšie vzdelávanie prostredníctvom 

vzdelávacích kurzov cez súkromný sektor. Naproti tomu v Českej Republike bežia už dva 

univerzitné programy ďalšieho vzdelávania akreditované Muzikoterapeutickou asociáciou 

Českej republiky, so snahou o vytvorenie bakalárskeho a magisterského štúdia. Tieto 

programy sú však zatiaľ otvorené len pre absolventov minimálne magisterského stupňa štúdia 

v psychológii a špeciálnej pedagogiky. Okrem toho majú v Česku aj neakreditované 

vysokoškolské programy a rôzne privátne kurzy.  

Z aspektu muzikoterapie ako metódy nejakej inej pomáhajúcej profesie má ale na 

Slovensku vysokoškolské vzdelávanie v muzikoterapii dlhodobú tradíciu v pedagogických 

disciplínach. V porovnaní s Českom, kde je to najmä špeciálna pedagogika, je to najmä 

v liečebnej pedagogike (Horňáková, 2007), kde je muzikoterapia aj jedným z výberových 

štátnicových predmetov. Navzdory tomu, že ide o pedagogickú disciplínu, je to terapeuticky, 

často klinicky orientovaná muzikoterapia. 

Na Slovensku sme postrehli snahy o zavádzanie muzikoterapie ako metódy sociálnej 

práce do vzdelávacieho procesu. Všimli sme si však, ako by bola vo vzdelávacích programoch 

sociálnej práce istá opatrnosť s priamym používaním pojmu muzikoterapia, čo odzrkadľuje 

                                                 
52

 Príkladom môže byť Y. Orosa (OnWellness Inc, 2004, [cit. 2011-06-15]), akreditovaná muzikoterapeutka i 

sociálna pracovníčka. 
53

 Napríklad K. Nall (in: Pavlicevic, Wood, 2005). 
54

 Napríklad B. Dunn (d.n., [cit. 2011-06-14]), orientujúca sa v súčasnosti na riešenie konfliktu pomocou hudby, 

absolvovala bakalársky stupeň v muzikoterapii a následne magisterské štúdium  sociálnej práce. Alebo C. 

Stevens (2005, [cit. 2011-06-14]), pionierka v hnutí, ktoré spája hudbu a wellness, ktorá po štúdiu muzikoterapie 

absolvovala magisterské štúdium v sociálnej práci, alebo R. Hilliard (d.n., [cit. 2011-06-14]), zakladateľ Centra 

muzikoterapie v starostlivosti o terminálne chorých. 
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neisté odborné aj legislatívne vymedzenie tohto pojmu. Na hudobné prístupy vo vzdelávacom 

procese sociálnej práce na Slovensku je tiež jednoznačne potrebné nazerať cez predmety 

zahŕňajúce sociálnu terapiu, sociálnu rehabilitáciu a aktivizáciu. Na všetky tieto doteraz 

spomenuté hudobné prístupy vo vzdelávacom procese sociálnej práce nazeráme ako na 

prístupy terapeutickej paradigmy, ktoré môžeme viac alebo menej rozdeliť na jednej strane na 

oblasť inklinujúcu ku klinickej sfére alebo na strane druhej ku sfére sociálnej (sociálne 

zručnosti a interakcie). Podobne vnímame situáciu vo vzdelávaní sociálnej práce aj 

v zahraničí, aj keď hlbšia analýza nie je dostupná. Najdostupnejšie informácie máme 

z Nemecka, kde sú na viacerých univerzitách predmety ako hudba alebo muzikoterapia 

v sociálnej práci bežné. Pričom v Nemecku silno rozlišujú muzikoterapiu ako samostatnú 

disciplínu a profesiu, zväčša klinicky orientovanú, a muzikoterapiu a hudbu ako metódy 

v sociálnej práci, sociálne terapeuticky orientované. Takéto vzdelávanie má v Nemecku 

pomerne dlhú tradíciu, asi od 70-tych rokov, pri prenose na Slovenské pomery však treba 

počítať so silnou prepojenosťou sociálnej práce so sociálnou pedagogikou. 

V kontexte vzdelávania sociálnych pracovníkov a pracovníčok v hudobných prístupoch 

však pociťujeme, že je potrebné (hoci do istej miery artificiálne) odlíšiť aj prístupy 

vychádzajúce z edukačnej paradigmy, prelínajúce sa s vedeckými disciplínami hudobná 

pedagogika, sociálna pedagogika, andragogika a geragogika, medzi ktoré radíme aj 

komunitnú hudbu. Sme si vedomé, že terapeutický impakt je aj v týchto intervenciách 

neoddeliteľný, a jednoznačne nastáva prelínanie s oblasťou uplatňovania hudby ako sociálnej 

terapie, predsa len toto vzdelávanie spadá viac do oblasti pedagogiky a efekt pre sociálnu 

prácu vnímam skôr v intenciách pre sociálnu zmenu, sociálnu inklúziu či kohéziu. Odlišujeme 

ale zároveň záujmové vzdelávanie od voľnočasových aktivít, ktoré by sme umiestnili asi 

niekde doprostred medzi sociálno-terapeutickú a vzdelávaciu oblasť, v prípade sociálnej 

rehabilitácie alebo aktivizácie skôr ako súčasť socioterapie. Ak sa však oblasť voľnočasových 

aktivít vo vzdelávaní v sociálnej pedagogike a sociálnej práci či andragogike bežne vyskytuje, 

oblasť záujmového vzdelávania v hudobnej oblasti v týchto študijných odboroch na 

Slovensku absolútne absentuje. Čiastočne toto vzdelávanie je možné vidieť zase v Nemecku 

pokryté v študijných odboroch hudobnej pedagogiky zameraných na určitú špecifickú skupinu 

sociálnej práce. Najmä vo Veľkej Británii a Írsku je vzdelávanie v tejto oblasti zasadené 

v disciplíne a profesii komunitného hudobníka, ktorého profesijná príprava môže prebiehať na 

bakalárskom aj ale zväčša magisterskom stupni na univerzite, na katedrách umenia.  

Na dokreslenie, úplne špecifický príklad využitia hudby v pregraduálnej príprave 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok však môžeme nájsť u D. C. Byrdyho and D. L. Levyho 

(2011), ktorí používajú hudbu ako pomôcku pri vyučovaní sociálnej spravodlivosti, nie ako 

metódu alebo techniku pre prácu s klientom, klientkou. V príspevku sa však takýmto typom 

uplatňovania hudobných prístupov vo vzdelávaní zaoberať nebudeme. 

Naše reflexie súčasného pregraduálneho vzdelávania v sociálnej práci na Slovensku si 

však žiadali exaktnejšie informácie. Preto sme sa rozhodli realizovať prieskumnú sondu do 

študijných programov pregraduálneho vzdelávania v sociálnej práci, ktorú sme potrebovali aj 

pre vtedy aktuálne riešený problém diskurzu v sociálnej práci so staršími ľuďmi. Čiastkové 

výsledky prieskumu priblížime v nasledujúcej časti príspevku. 
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3 PRIESKUM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV SLOVENSKÝCH KATEDIER 

SOCIÁLNEJ PRÁCE S DÔRAZOM NA VÝUČBU PREDMETOV 

ZAMERANÝCH NA VYUŽITIE HUDBY 

 

Pre potreby vedeckého „predporozumenia“ pre analýzu diskurzu v súvislosti 

s uplatňovaním hudby v sociálnej práci so staršími ľuďmi sme zrealizovali prieskum obsahu 

formulovaného v ponuke študijného odboru sociálna práca na Slovensku formou monitoringu, 

s využitím analýzy obsahu informácií zverejnených na webových stránkach vzdelávacích 

inštitúcií poskytujúcich vzdelanie v oblasti sociálnej práce na Slovensku. Použili sme pritom 

integrovaný kvantitatívno-kvalitatívny prístup výskumu, využívajúc kvantitatívnu aj 

kvalitatívnu obsahovú analýzu. Primárne nás zaujímalo pregraduálne vzdelávanie, ale pre 

komparáciu sme nakoniec do prieskumu zahrnuli aj vysokoškolské štúdium tretieho stupňa 

a celoživotné a ďalšie vzdelávanie. 

S cieľom identifikácie špecifík sme do analýzy zahrnuli internetové stránky dvoch 

typov Slovenských vzdelávacích inštitúcií.  

 Slovenské vysokoškolské inštitúcie univerzitného aj neuniverzitného typu, 

zabezpečujúce študijné programy študijného odboru 3.1.14 sociálna práca a 3.1.16 

sociálne služby a poradenstvo - spolu dvanásť pracovísk, ktoré mali svoje študijné 

programy sprístupnené na internete. Išlo o dvanásť študijných programov 

v bakalárskom stupni štúdia, jedenásť študijných programov v magisterskom stupni 

štúdia a sedem programov v doktorandskom štúdiu. 

 Inštitúcie ponúkajúce celoživotné a ďalšie vzdelávanie v oblasti využívania 

hudobných prístupov v sociálnej práci dostupné na internete. (Do analýzy sme 

nezahrnuli stredné školstvo – vzhľadom na už spomínané limity výskumu v rámci 

dizertačnej práce).  

V rámci monitoringu sme sa teda zamerali na analýzu obsahu písaného textu. Išlo o text, 

ktorý zachytával obsah študijných programov vysokých škôl a celoživotného vzdelávania v 

kontexte sociálnej práce s ohľadom na prístup využívania hudby. Všímali sme si aj typ 

predmetu, či išlo o povinný, povinne výberový, alebo voliteľný predmet. Okrem študijných 

programov boli naším výskumným materiálom aj infolisty a sylaby, v závislosti od toho, ako 

boli hľadané dáta na danej inštitúcii prezentované. Ďalším typom dát boli informácie o obsahu 

štúdia. Zber dát sme vykonávali prostredníctvom cieleného vyhľadávania dát na internetovej 

sieti. V prípade prvého výberu dát, cez oficiálne stránky vysokých škôl. V prípade druhého 

výberu dát cez kľúčové slová. Zber dát sa konal v mesiaci október 2011.  

Výsledky potvrdili naše laické predpoklady o tom, že hudobné prístupy nemajú stabilné 

miesto v pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Explicitne narábajúc s 

predmetmi obsahujúcimi v názve slovo hudba sme našli takýto predmet len v jednom 

študijnom programe (v magisterskom stupni štúdia), kde je povinne voliteľný. Ostatné 

predmety, ktorých prehľad je možné nájsť v Tabuľke č. 1, sme do výsledkov zaradili 

v kontexte predpokladu pravdepodobného zahrnutia hudobných prístupov. Nebolo však 

možné získať bližšie informácie o pomere hudobných prístupov oproti iným oblastiam 

vyučujúcim v danom predmete. Štátnicovým predmetom nebola muzikoterapia ani žiaden iný 

podobný predmet ani na jednej katedre sociálnej práce. Väčšina predmetov sa vyučuje na 

bakalárskom stupni štúdia. Je to zaujímavé z hľadiska toho, že sme predpokladali, že 
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bakalársky stupeň bude orientovaný na všeobecný základ a v magisterskom stupni budú 

prítomné rôzne špecializácie, ktoré by mohli byť orientované aj hudobné prístupy, ako to je 

možné vidieť v predmete „Muzikoterapia pre sociálnych pracovníkov“. 

 

Tabuľka č. 1 Prehľad študijných predmetov sociálnej práce s orientáciou na hudobné 

prístupy  

Pv – povinne výberový predmet, V- voliteľný predmet, „x “- predmet bez možnosti bližšieho určenia jeho typu 

 

V rámci opisu charakteru infolistu jediného predmetu explicitne narábajúceho s pojmom 

muzikoterapia (podobne, ako sa v praxi ukazuje fenomén takzvaného strachu s narábaním so 

slovom muzikoterapia), hoci je v názve pojem muzikoterapia, obsah infolistu je skôr 

zameraný na využitie tzv. muzikoterapeutických prvkov, v zmysle tradičného poňatia 

muzikoterapie ako liečebnej metódy, najbližšie ako druhu psychoterapie. 

Podobne ako sme z odbornej literatúry vnímali v kontexte uplatňovania hudby 

v sociálnej práci smer terapeutický a smer edukačný, odráža sa to aj v skladbe predmetov, 

s prevahou terapeuticky orientovaných, najmä sociálno-terapeutických. Zaujímavé by bolo 

porovnať skladbu študijných predmetov s podobným zameraním napríklad v andragogike 

alebo sociálnej pedagogike. V praxi je však často možné sa stretnúť s využívaním týchto 

aktivít aj učiteľmi, učiteľkami hudby a absolventmi, absolventkami vysokoškolského 

vzdelávania v hudobnom umení. U týchto skupín je však zjavná absencia špecifických 

odborných vedomostí pre prácu s danou cieľovou skupinou. Tie považujem za prioritné v 

súvislosti s ochranou klientov a klientok sociálnej práce ako zraniteľnej skupiny. 

U sociálnych pracovníkov a pracovníčok zasa naopak nedostatočné vzdelanie v hudobnej 

pedagogike. Odpoveďou by mohli byť nové smery ako sú hudobná andragogika a hudobná 

geragogika, ako na ne poukazuje I. Medňanská (2011) a ako môžeme tiež vidieť u niektorých 

amerických autorov (Kruse, 2008; Dabback, 2005, [cit. 2011-06-14]). 

Porovnanie pregraduálnej prípravy s celoživotným a ďalším vzdelávaním prinieslo 

poznatok o tom, že chýbajúce vzdelávanie v oblasti hudobných prístupov v pregraduálnom 

vzdelávaní sa snaží byť aspoň čiastočne kompenzované na úrovni ďalšieho vzdelávania. 

Vzdelávanie v oblasti hudobných prístupov je v porovnaní s pregraduálnym vzdelávaním 

bohatšie a konkrétnejšie zamerané na špecifické skupiny klientov a klientok. Môže to byť 

však spôsobené aj prirodzenou potrebou po špeciálnych zručnostiach, ktoré začnú byť 

pociťované až vstupom do praxe. 

Toto vzdelávanie sme vzhľadom na hudobné prístupy, v ktorých zaujímavo silno 

prevláda terapeutický smer, rozdelili do štyroch kategórií. 

 Predm. 

 

 

St. 

štúdia 

Muziko-

terapia 

pre soc. 

prac. 

Artete-

rapia 

Voľnoča-

sové 

aktivity 

Pedagogi-

ka voľného 

času 

Animá-

cia 

Sociálne 

pora- 

denstvo 

a so-

ciálna 

terapia 

Špeciálne 

terapie 

v soc. práci 

Vybrané 

kapitoly zo 

psycho-

terapie 

a sociote-

rapie 

Bc. - 1xPV 1xV 

1xPV 

1x 1xV - 1x - 

Mgr. 1xPV 1xPV 

1xV 

- - - - - 1x 

PhD. - - - - - 1x - - 
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 Certifikované vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva SR na Inštitúte 

ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov na súkromnej Vysokej škole Sv. Alžbety. 

Názov kurzu je „Terapeutické techniky v sociálnej práci“, v rámci ktorého sa deviaty 

modul nazýva „Muzikoterapia“, s počtom hodín 280. 

 Kurzy lektorované akreditovanými lektormi z Českej republiky alebo slovenskými 

lektormi, ktorí získali akreditáciu v Českej republike alebo inde v zahraničí. Za 

posledných päť rokov sa konalo na Slovensku minimálne päť takýchto kurzov. 

 Kurzy v rámci jednotlivých zariadení sociálnych služieb, psychosociálnych centier, 

ktoré sú neakreditované. 

 Kurzy občianskych združení, komunitných centier. 

 

 

ZÁVER 

 

Do budúcnosti predpokladáme, že sa situácia vzhľadom na novovytvorenú 

muzikoterapeutickú asociáciu na Slovensku a ich snáh o vytvorenie samostatného 

pregraduálneho vzdelávania v muzikoterapii bude meniť. Súčasný stav na Slovensku sa 

podobá na stav v západných krajinách spred niekoľkých rokov. Sociálna práca ako disciplína 

v strede medzi viacerými spomínanými disciplínami by mala pružne reagovať na tieto nové 

trendy a v kontexte pregraduálneho, ale aj ďalšieho vzdelávania komunikovať 

s predstaviteľmi a predstaviteľkami iných príbuzných disciplín. Na jednej strane môžeme 

vnímať snahy o profesionalizáciu muzikoterapie ako samostatnej disciplíny, na ktorej čele 

stojí psychologička Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, na strane druhej stojí Irena Medňanská 

so snahou etablovania hudobnej andragogiky. Sociálna práca sa mi v tomto smere zdá byť 

menej činná, bez väčšieho záujmu o spoluprácu so spomínanými disciplínami. Najmä ak ide 

o vzdelávanie sociálnej práce na štátnych vysokých školách, kedy najväčšie súkromné 

vzdelávacie pracovisko v sociálnej práci, mnoho krát kritizované za svoju nízku kvalitu 

ukázalo lepšiu reaktivitu na aktuálne potreby vo vzdelávaní v sociálnej práci. Slovenská 

sociálna práca by nemala čakať, kým predstavitelia iných disciplín preukážu záujem 

o komunikáciu, ale sama by mala začať diskusiu s inými disciplínami ohľadom vzdelávania 

hudobných prístupov, ktoré budú využívané v práci s klientmi a klientkami sociálnej práce, 

často krát uplatňované v zariadeniach sociálnych služieb. Taktiež tomu treba prispôsobiť 

legislatívu, ktorá by upravovala kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé oblasti uplatňovania 

hudobných prístupov, pričom v súčasnosti je jediným kvalifikačným predpokladom pre výkon 

muzikoterapie v zariadeniach sociálnych služieb ukončenie magisterského stupňa sociálnej 

práce a pre záujmové vzdelávanie v hudobnej oblasti nie sú stanovené žiadne kvalifikačné 

predpoklady. 
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