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Indication of musical-therapeutic techniques to the aggression manifestations elimination in 
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Abstrakt 

Autorky v príspevku poukazujú na možnosti využitia prvkov hudobno-terapeutických 

techník v reedukácii detí mladšieho školského veku umiestnených v prostredí liečebno-

výchovných sanatórií. Hudba je deťom a mladým ľuďom veľmi blízka, dovoľuje uvoľniť 

negatívne a podporiť pozitívne emócie. V reedukačnom procese je veľmi dôležitý moment 

otvorenia sa a nadviazania dôvery dieťaťa a pedagóga. Práve v tomto ohľade môže byť hudba 

veľmi nápomocná. Príspevok oboznamuje s programom „Tajomstvá Muzikolandie“, ktorý bol 

realizovaný v rámci reedukácie v Liečebno-výchovnom sanatóriu Ľubochňa – Dolina s cieľom 

zníženia agresivity u vybraných detí. Prezentuje výsledky kvalitatívneho výskumu zameraného 

na elimináciu agresivity u detí umiestnených v tomto zariadení, pomocou zvolených hudobno-

terapeutických techník. 

 

Kľúčové slová 

Agresivita. Liečebno-výchovné sanatórium. Hudobná terapia. Dieťa mladšieho školského 
veku. 
 

Abstract  

The author in this contribution points at the possibility of usage of the music and 

therapeutic techniques elements in the process of reeducation of younger school age children 

placed in the environment of therapeutic-educational sanatoriums. Music is very close to 

children and young people; it allows to release negative emotions and to support positive 

emotions. In the process of reeducation, the moment of opening and trust between the child 

and teacher is very important. That is the reason why music can be so helpful. This 

contribution deals with the program „The Secrets of Musicland (Tajomstvá Muzikolandie)“ 

that was implemented as a part of reeducation in therapeutic-educational sanatorium 

Ľubochňa – Dolina in order to reduce the aggression of selected children. It presents the 
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results of qualitative research aimed at the elimination of aggression in children placed in 

this institution by means of music and therapeutic techniques. 

 

Key words  

Aggression. Therapeutic-educational sanatorium. Music therapy. Younger school age child. 

 

ÚVOD 

 V dnešných časoch, kedy sa svet stáva čoraz násilnejším a agresívnejším, je potrebné 

viac ako kedykoľvek predtým chrániť deti pred jeho nevhodnými vplyvmi. Ak výchova 

v rodinách zlyhá, musíme hľadať riešenie. Agresívne správanie detí sa stáva pálčivou 

súčasťou našej doby. V prípadoch, keď jej intenzita presiahne únosnú hranicu a dieťa sa stáva 

nezvládnuteľným, nastupuje odborná pomoc a často sa zodpovednosť za výchovu presúva na 

zariadenia náhradnej výchovy alebo výchovnej prevencie, medzi ktoré patria aj liečebno-

výchovné sanatóriá. V rade využívaných odborných metód si tu svoje nezastupiteľné miesto 

našla aj hudobná terapia. 

 Hudba má veľkú moc. Dokáže preniknúť do vnútorného sveta dieťaťa a pomocou 

správne zvolených skladieb vyniesť na povrch aj tie najskrytejšie emócie. Môžeme teda 

predpokladať, že za vhodných podmienok a pri zvolení správnych aktivít a hudobno-

terapeutických techník dokáže hudba pomôcť aj pri zmiernení agresívneho správania. Hoci 

nie sme muzikoterapeuti, nič nám nebráni v tom, aby sme hudbu a aktivity spojené s ňou, 

využívali pri svojej špeciálno-pedagogickej práci aj my.  

 

AGRESIVITA A DIEŤA MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 

Agresivita znamenáútočnosť, tendenciu k hrozbe alebo k útočnému správaniu voči 

inému jedincovi vlastného druhu – tzv. agresivita vnútro druhová, alebo voči jedincovi iného 

druhu. P. Hartl a H. Hartlová (2004) hovoria, že u človeka môže ísť o reakciu na pocit osobného 

ohrozenia, o trvalejšiu osobnostnú črtu alebo o symptóm duševnej poruchy. Čoraz častejšie 

skloňovaným sa stáva slovné spojenie detská agresivita. Ide o agresívne správanie detí 

predškolského a mladšieho školského veku, zamerané predovšetkým voči vrstovníkom, ale 

tiež voči rodičom, prípadne vychovávateľom. Častejšie agresívne reakcie sa objavujú pri 

hrách, a to v prípadoch keď druhé deti ustupujú a reakcie sú tak odmeňované. 

Agresívne správanie je porušovaním sociálnych noriemobmedzujúcich práva 

a narušujúcich integritu živých bytostí i neživých objektov. Podľa M. Vágnerovej (1999) ide 
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o symbolické alebo reálne obmedzovanie, poškodzovanie a ničenie. Agresivitu teda môžeme 

chápať ako sklon k takémuto správaniu.  

Za najzákladnejšie príčiny vzniku detskej agresivity môžeme podľa A. Stankowskeho 

(2007) považovať narušené vzťahy, nevhodné rodinné prostredie a nesprávny spôsob 

výchovy. V tomto veku začína byť pre dieťa veľmi dôležité tiež sociálne prostredie 

a rovesnícke skupiny, v ktorých sa pohybuje.  

Mladší školský vek môžeme označiťza fázu usilovnosti, snaživosti a iniciatívy, v ktorej 

sa dieťa začína presadzovaťsvojím výkonom, a ktorá smeruje k potvrdeniu vlastných 

kompetencií. Podľa Ericsona (Vágnerová, M. 1999) je pritom základným motívom dieťaťa 

potreba overiťsi svoje schopnosti a možnosti. V opačnom prípade vznikajú pocity zlyhania a 

menejcennosti. Ide o obdobie v rozmedzí od 6 do 10 rokov. Dolný medzník tvorí dosiahnutie 

školskej pripravenosti, horný medzník znamená začiatok rýchleho telesného dozrievania. 

Podľa Ústredného portálu verejnej správy Slovenskej republiky (2012), analýza 

vývinových trendov výskytu sociálnej patológie a agresivity v správaní detí a mládeže za 

posledné desaťročie ukázala, že po relatívne stabilizovanej situácii v období “reálneho 

socializmu”, nastal na Slovensku po novembri 1989 dramatický zvrat. Podľa štatistík sa 

podiel detí a mládeže na objasnenej kriminalite na Slovensku dlhodobo pohybuje až nad 

hranicou 20%. Príčinou tohto stavu je popri negatívnych následkoch spoločenských 

transformačných zmien aj oslabenie primárnej prevencie sociálno-patologických javov zo 

strany primárnych výchovných činiteľov. 

Ako sme už poznamenali v úvode, pokiaľ u detí zlyhá výchova v rodine a agresivita 

presiahne únosnú mieru, presúva sa zodpovednosť na zariadenia náhradnej výchovy alebo 

výchovnej prevencie, medzi ktoré patria aj liečebno-výchovné sanatóriá (LVS). Podľa 

vyhlášky MŠSR 323/2008 Z.z., § 2 zo 6. augusta 2008 o špeciálnych výchovných 

zariadeniach sa LVS zameriava na diagnostikovanie a nápravu porúch učenia a správania, na 

rozvoj ich schopností a zručností a na reedukáciu niektorej z foriem závislostí vrátane 

prevencie ich vzniku. Vnútorne sa môže členiťpodľa veku detí. Deťom je tu poskytovaná 

komplexná odborná starostlivosť vrátane rôznych terapií, medzi ktoré patrí aj terapia hudbou.  

 

HUDOBNO-TERAPEUTICKÉ TECHNIKY A MOŽNOSTI ICH VYUŽITIA PRI 

ELIMINÁCII AGRESIVITY 

 American Association for Music Therapy (AAMT, Americká asociácia 

muzikoterapie), založená v roku 1998 za účelom progresívneho vývoja terapeutického 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI 
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 

 

 
94 

  

využitia hudby v špeciálnom vzdelávaní a v komunitných stretnutiach definuje hudobnú 

terapiu ako „použitie hudby k terapeutickým cieľom: znovuobnoveniu, udržaniua zlepšeniu 

mentálneho a fyzického zdravia. Je to systematická aplikácia hudby riadenáterapeutom v 

terapeutickom prostredí tak, aby sa dosiahlo žiaducej zmeny v správaní.Hudba pomáha 

jedincovi rozvíjať jeho celkový potenciál a prispieva k jeho väčšejprispôsobivosti“ (Decker-

Voigt.Knill-Weymann, 1996 In Zeleiová, J. 2007, s. 28).  

Podľa toho, či je pozornosťklienta zameraná navonok alebo dovnútra zvukového 

diania a podľa využívaných prostriedkov, môžeme rozdeliť hudobnú terapiu na receptívnu, 

zameranú na relaxáciua aktívnu (expresívnu), ktorá si naopak vyžaduje aktívne zapojenie 

klienta. Zložky aktívnej hudobnej terapie umožňujú bezprostrednú účasťvybraných jedincov 

na procese hudobnej produkcie prostredníctvom hudobno-pohybových, vokálnych, 

inštrumentálnych a výtvarných hudobno-terapeutických techník, pri ktorých využívame veľké 

množstvo hudobných a športových rekvizít. K. Košalová (2012) uvádza, že medzi hudobno-

terapeutické techniky aktívnej muzikoterapie patria vokálne, inštrumentálne, výtvarné, 

tanečné a pohybové techniky, hudobná improvizácia, dramatizácia a verbálna expresia. Ich 

dôležitou úlohou je urýchlenie procesu socializácie jedinca, stimulácia jeho tvorivých síl a 

schopností, zvýšenie sebavedomia, poskytovanie pocitu istoty a sebadôvery. 

Vhodnosťzvolených techník sa zohľadňuje podľa potrieb konkrétneho dieťaťa. E. 

Amtmannová, E. Jarosová a T. Kardos (2007) upozorňujú, že každý prípad je jedinečný, 

a preto aj prístup k nemu by mal byťpreto vždy individuálny. Ak má mať naša snahaúspech, 

je zároveňpotrebné, aby boli zvolené aktivity pre dieťa zaujímavé. Mali by teda nielen 

pomáhaťpri predchádzaní jeho nežiaduceho správania, ale zároveňby mu mali poskytnúť 

niečo nové a pútavé. V školskom prostredí sa preto pred individuálnou formou uprednostňuje 

skupinová forma muzikoterapie s malým počtom detí. Jej výhody spočívajú v možnosti 

vytvorenia vhodných podmienok na realizáciu účinného liečebno–výchovného pôsobenia. 

Hudba pritom poskytuje deťom spoločné zážitky, upevňuje sociálny kontakt a komunikáciu 

v skupine. 

 

CIEĽ, HYPOTÉZY A METÓDY VÝSKUMU 

 Cieľomvýskumu bolo pomocou zvolených hudobno-terapeutických techník 

eliminovať agresívne prejavy detí mladšieho školského veku, umiestnených v prostredí 

liečebno-výchovného sanatória (LVS)Ľubochňa - Dolina. Zamerali sme sa predovšetkým na 

elimináciu vulgarizmov, fyzickej agresivity a vzdoru a v neposlednom rade na zlepšenie 
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spolupráce a posilnenie spolupatričnosti v skupine. V nadväznosti na cieľ boli stanovené tieto 

hypotézy: 

Hypotéza 1: Pomocou uskutočnených aktivít a hier založených na využívaní hudobno-

terapeutických techník, dôjde vo výberovej skupine k eliminácii verbálnej agresivity v zmysle 

zníženia používania vulgarizmov. 

Hypotéza 2: Pôsobením zvolených hudobno-terapeutických techník dôjde vo výberovej 

skupine k eliminácii prejavov fyzickej agresivity. 

Hypotéza 3: Pomocou realizovaných hudobno-terapeutických techník nastane u detí redukcia 

vzdorovitých reakcií. 

Hypotéza 4: Na základe zvolenej štruktúry hudobno-terapeutických techník sa zlepší 

spolupráca medzi členmi výberovej skupiny. 

S ohľadom na ciele a výskumné otázky sme vypracovali program „Tajomstvá 

Muzikolandie“, ktorý sa stal hlavným prostriedkom realizácie výskumu. Ako metódu 

overenia výsledkov sme si zvolili štruktúrované pozorovanie, interview s triednou učiteľkou 

a kontrolné hárky založené na metóde škálovania, vyplnené triednou učiteľkou pred 

realizáciou programu a po jej ukončení. Samotnej realizácii programu predchádzalo detailné 

oboznámenie sa s kazuistikami jednotlivých detí. 

 

VÝSKUMNÝ SÚBOR 

 Aby sme čo najmenej narušili chod LVS, po rozhovore s riaditeľkou zariadenia sme 

dospeli k názoru, že pre náš výskum bude najvhodnejšie zvoliťjednu z výchovných skupín. Po 

zohľadnení veku detí, ich diagnóz a agresívnych prejavov sme zámerným výberom zvolili 4. 

výchovnú skupinu, do ktorej patrí 8 detí vo veku 10 – 11 rokov. Skupina je heterogénna, tvorí 

ju 7 chlapcov a 1 dievča. Výhodou pre nás bolo, že deti sa už medzi sebou poznali a vďaka 

tomu, že boli z jednej výchovnej skupiny, mali sme neustály prístup k ich triede a klubovni. 

Diagnózy detí boli rôzne, vo všetkých prípadoch však prevládali poruchy správania 

spojené s výraznými agresívnymi prejavmi. V skupine vládla na začiatku napätá atmosféra 

a viditeľná neznášanlivosť medzi konkrétnymi deťmi. Na začiatku sa veľmi často vyskytovali 

konflikty, došlo aj k niekoľkým závažnejším incidentom, pri ktorých bolo nutné pedagogicky 

zakročiť. V priebehu realizácie programu sa správanie detí postupne menilo. Aktivity spojené 

s hudbou ich zaujali, v ich správaní nastali viditeľné zmeny. 

 

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU „Tajomstvá Muzikolandie“ 
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Pre svoj výskum sme si zvolili LVS Ľubochňa – Dolina. Ide o zariadenie internátneho 

typu s celoročnou prevádzkou, s výnimkou školských prázdnin. Poskytuje odbornú pomoc 

deťom mladšieho školského veku so syndrómom ADD a ADHD, s vývinovými poruchami 

učenia, s poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu a s výchovnými ťažkosťami. 

Kontraindikáciou pre umiestnenie dieťaťa do sanatória je mentálna retardácia, psychopatický 

vývin osobnosti, psychotické ochorenie alebo závažná zdravotná diagnóza. LVS je 

umiestnené v prostredí Národného parku Veľká Fatra, má kapacitu 32 miest a svojim 

klientom poskytuje ubytovanie, pravidelnú stravu a základnú zdravotnú starostlivosť. Patrí k 

nemu telocvičňa a veľký školský dvor obkolesený lesom. Škola má 4 triedy, s možnosťou 

vzdelávania v rámci 1. – 5. ročníka ZŠ. Kolektívy tried tvoria zároveň aj kolektívy 

výchovných skupín, s vlastnými klubovňami. 

 Deti umiestnené v LVS sú oddelené od rodín a musia sa naučiťfungovaťpodľa 

denného režimu v zariadení. Spolu s hodnotiacim systémom je režim základným prvkom 

výchovy vo všetkých zariadeniach tohto typu. Režim má pri eliminácii porúch správania 

nepopierateľne dôležitú úlohu, niekedy je však istá zmena pre deti prospešná. Každé dieťa 

mladšieho školského veku potrebuje pohyb, smiech a hry, pri ktorých môže svoju prebytočnú 

energiu dostaťvon z tela a tvorivo sa realizovať. Niet pochýb, že u dieťaťa s poruchami 

správania je táto potreba ešte väčšia. Počas našich stretnutí sme sa snažili poskytnúťtakýmto 

deťom možnosťtvorivého sebavyjadrenia prostredníctvom hudby a vybitia prebytočnej 

energie realizovanými hrami a aktivitami v skupine. 

Program „Tajomstvá Muzikolandie“ pozostával z desiatich stretnutí, ktoré na seba 

dejovo nadväzovali. Jeho realizácia prebehla v rozmedzí šiestich týždňov od 6. 2. 2012 do 16. 

3. 2012. Počas tohto obdobia bolo s deťmi zrealizovaných 10 stretnutí s využitím hudobno-

terapeutických techník v rozsahu 45 – 60 minút. Po rozhovore a dohode s riaditeľkou 

sanatória sme za najvhodnejšiu dobu realizácie stretnutí zvolili pondelok a piatok - začiatok a 

koniec týždňa. Aby sme čo najmenej narúšali režim detí musel program prebiehaťv rámci 

doobedňajších hodín.  

Ústrednou témou programu bol príbeh o Muzikolandii, o zemi, kde vládne hudba. 

Úlohou detí bolo zachrániťtúto krásnu krajinu pred zničením. Aby to dokázali, museli 

plniťrôzne úlohy zamerané na rozvíjanie spolupráce v skupine, na minimalizovanie 

vulgarizmov, verbálnych a neverbálnych agresívnych prejavov detí, na zvládanie stresových 

situácií a minimalizovanie vzdoru. Všetky aktivity prebiehali v nenútenej a priateľskej 

atmosfére. Pokiaľsa ich niektoré z detí nechcelo zúčastniť, mohlo sa tak slobodne rozhodnúť. 

Stretnutia boli prepájané aj pomocou tajných úloh. Na každom stretnutí dostali deti jednu 
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takúto úlohu a mali ju plniťdo nasledujúceho stretnutia. Na tvorbe úloh sa podieľali aj 

samotné deti. Celý program môžeme rozdeliť do troch blokov, na úvodné, hlavné a záverečné 

stretnutia. 

Úvodné stretnutia boli dve. Zamerali sa na zoznámenie sa s deťmi, nadviazanie 

prvého kontaktu, získanie ich záujmu, budovanie dôvery v skupine a vovedenie detí do 

príbehu o Muzikolandii. 

Hlavných stretnutí bolo šesť. Ich hlavným cieľom bolo pracovaťna rozvíjaní 

spolupráce skupiny, na  prejavovaní emócií a na eliminácii agresívnych prejavov. Niektoré 

aktivity vystavovali deti stresovým situáciám a učili ich, ako takýmto situáciám čeliť. Naopak 

iné aktivity mali za úlohu poskytnúťim možnosť relaxácie a rozvoja fantázie. Účinky 

hudobnej zložky boli pritom vždy na prvom mieste, pedagogické zásahy boli až druhoradé. 

Stretnutia prebiehali v nadväznosti, v jednej dejovej línii. Na konci každého stretnutia bola 

zadaná úloha, ktorú mali deti plniťv nasledujúcich dňoch. 

Dve záverečné stretnutia si kládli za cieľ utuženie kolektívu, prehĺbenie vzťahov a 

spolupráce v skupine. Bolo dôležité, aby v ňom deti prežili pocit víťazstva a zadosťučinenia z 

dobre vykonanej práce. Zároveň malo charakter odmeny a zhodnotenia celého programu. 

Aktivity v ňom vyústili do záverečnej časti príbehu a nenásilne ukončili celý program. 

 

VÝSLEDKY VÝSKUMU, INTERPRETÁCIA ZISTENÍ 

 Po každom stretnutí sme pre jednotlivé deti vypracovali pozorovacie hárky zamerané 

na prejavy fyzickej a verbálnej agresivity, prejavy vzdorua spoluprácu dieťaťa v skupine. Na 

základe týchto pozorovaní sme po skončení realizácieprogramu vypracovali zmeny v správaní 

jednotlivých detí. Aby sme si overili výsledky našich pozorovaní a zmeny správania detí aj 

mimo našich stretnutí, pripravili sme kontrolné hárky zamerané na jednotlivé výskumné 

otázky. Hárky obsahovali série otázok, na ktoré sa odpovedalo pomocou päťstupňovej škály. 

Jednotlivé otázky mali za úlohu zistiťúroveňkonkrétnych agresívnych prejavov a stupňa 

spolupráce u jednotlivých detí. Požiadali sme triednu učiteľku, aby vyplnila tieto hárky pred 

realizáciou projektu a po jej ukončení. Tieto výsledky sme potom porovnali a spracovali. Pri 

formulovaní záverov sme sa opierali aj o rozhovor s triednou učiteľkou zrealizovaný po 

ukončení programu. 

 Správanie skupiny ako celku sa zlepšilo vo všetkých ohľadoch. Deti sa navzájom viac 

rešpektovali a pomáhali si. Plnili jednotlivé úlohy bez námietok. Prijali medzi seba aj 

zverenca, ktorého predtým nemali vôbec radi. Atmosféra v skupine sa veľmi zlepšila, všetky 
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deti oveľa viac spievali a počas prestávok sa dožadovali hier, ktoré sa naučili na našich 

stretnutiach. Na stretnutiach došlo k citeľnému zníženiu fyzických útokov a používania 

vulgarizmov. Niekedy však správanie detí záležalo aj od okolností, ktoré stretnutie 

sprevádzali. Toto zistenie potvrdila aj triedna učiteľka, ktorá si všimla viditeľnú zmenu 

atmosféry v triede a pokles vzdoru a agresívnych prejavov. Nasledujúce grafy zachytávajú 

zmenu v správaní skupiny pred a po ukončení programu „Tajomstvá Muzikolandie“. 

 

Graf 1 Porovnanie priemerného výskytu sledovaných prejavov verbálnej agresivity  

vo výskumnej skupine pred realizáciou programu a po jej ukončení 

 
Legenda:1 - používa nadávky, hrubé a nevhodné slová, 2 - používa nadávky pri rozhovore s 
vrstovníkmi a vulgárne ich prezýva, 3 - posmieva sa iným deťom, ponižuje ich, 4- používa nadávky a 
vulgárne výrazy pri práci, ktorá sa mu nedarí, 5 - používa nadávky pri rozhovore s autoritou,6 - používa 
nadávky vtedy, keď si myslí, že dospelý ho nepočuje, 7 - vydáva nevhodné a neslušné zvuky, 8 - pri 
vytváraní príbehu, básničky, pri hrách a scénkach a pod. používa vulgárne a agresívne zvraty, 
zakončenia a pomenovania, 9 - odvráva autorite, nerešpektuje ju. 10 - verbálne zastrašuje ostatné deti. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Porovnanie priemerného výskytu sledovaných prejavov fyzickej agresivity  
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vo výskumnej skupine pred realizáciou programu a po jej ukončení 

 
Legenda: 1- agresívne útočí na autoritu, 2- fyzicky zastrašuje ostatné deti, 3 -používa fyzickú silu, aby 
dosiahol svoj cieľ, 4 - vybíja si agresivitu ničením neživých predmetov, 5 - vyvoláva bitky a fyzické 
spory, 6 - nechá sa ľahko vyprovokovať k bitke, 7 - prejavuje viditeľnú antipatiu voči konkrétnemu 
dieťaťu, sprevádzanú fyzickými útokmi, 8 - vyskytujú sa u neho prejavy auto agresivity. 

 

Graf 3 Porovnanie priemerného výskytu sledovaných prejavov vzdoru  

vo výskumnej skupine pred realizáciou programu a po jej ukončení 

 
Legenda: 1 - ak sa mu niečo nedarí, alebo ho niečo nebaví prejaví sa vzdorom, 2 - vzdor sprevádzajú 
verbálne agresívne prejavy, 3 - vzdor sprevádzajú fyzické agresívne prejavy. 
Graf 4 Porovnanie priemerného výskytu sledovaných prejavov správania v oblasti  
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spolupráce výskumnej skupiny pred realizáciou programu a po jej ukončení 

 
Legenda: 1 - zapája sa do spoločných aktivít, 2 - pri plnení úloh ľahko zapadne do kolektívu ostatných 
detí, 3 - je prirodzeným vodcom skupiny, 4 - dodržiava určené pravidlá, 5 - pri plnení úloh sa stavia do 
polohy vodcu skupiny proti vôli ostatných detí, 6 - pri plnení úloh odmieta spolupracovať s niektorými 
deťmi, 7 - snaží sa mať vždy pravdu, presviedča ostatných o správnosti svojho riešenia. 

 

 Napriek týmto pozitívnym záverom však musíme priznať, že by bolo neobjektívne 

tvrdiť, že na všetky deti pôsobil tento typ aktivít len v pozitívnom smere. Hoci u každého 

dieťaťa došlo v určitom smere k zlepšeniu správania, v jednom prípade sme zaznamenali viac 

negatívnych než pozitívnych zmien. Na základe bližšieho spoznania zverenca v priebehu 

realizácie programu a po rozhovore s triednou učiteľkou sme došli k záveru, že táto 

skutočnosťbola zapríčinená jeho silným individualizmom, potrebou pútania pozornosti a 

neprispôsobivou povahou. Keďže aktivity boli väčšinou zamerané na celú skupinu, 

potreboval sa prejaviťa nejakým spôsobom zaujať. Zvolil si na to negatívny spôsob. Jeho 

správanie bolo čoraz horšie a narúšalo naše stretnutia. Myslíme si, že pre takéto deti by bola 

vhodnejšia najskôr individuálna práca a následne postupné začleňovanie do kolektívnych 

aktivít. Jeho prítomnosťna stretnutiach bola totiž veľmi rušivá a nemala pozitívny účinok ani 

na kolektív, ani na neho samotného. U iného z chlapcov došlo naopak k rapídnej zmene 

správania v pozitívnom smere. Najviditeľnejšie sa zlepšila jeho spolupráca v skupine. Bol 

veselší, pocítil prijatie, skupina ho začala vnímať v lepšom svetle. K zmene v pozitívnom 

smere došlo aj v schopnosti zvládania stresových situácii a vzdoru. Na týchto dvoch 

prípadoch je viditeľné, že individuálny prístup je skutočne dôležitý. 
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Možnosti využitia hudobno-terapeutických techník v reedukácii agresívneho správania 

detí umiestnených v LVS sú naozaj rozsiahle. Hudba môže pomôcť predovšetkým pri 

utváraní si vzťahu s deťmi, čím sa pedagógovi otvorí cesta pre ďalšie zásahy. V dnešnej dobe 

je hudba cestou, ktorou sa môžeme dostať k dieťaťu oveľa bližšie, než kedykoľvek predtým. 

Je súčasťou ich životného štýlu a utvára ich názory. Bolo by nerozumné nepoužiť tieto 

poznatky a nechať jej potenciál nevyužitý pre naše pedagogické snaženie. 

 Vhodne zvolené hudobno-terapeutické techniky majú na deti s prejavmi agresivity 

veľmi pozitívne účinky. Aktivity spojené s hudbou majú silný motivačný účinok, pomáhajú 

im vyjadrovať svoje emócie, rozvíjajú empatiu a odbúravajú agresívne správanie. K zlepšeniu 

však podľa nás došlo nielen na základe využívaných hudobno-terapeutických techník, ale aj 

vďaka pravidelnosti a nadväznosti jednotlivých stretnutí a jasne určených pravidiel. Vďaka 

spojeniu hudobno-terapeutických techník s ostatnými spomínanými faktormi, došlo u 

výberovej skupiny k viditeľnému zlepšeniu správania v relatívne krátkom čase, v priebehu 

šiestich týždňov. Myslíme si teda, že pokiaľby sa program realizoval v dlhšom časovom 

rozmedzí, výsledky by boli ešte lepšie. 
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