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TERAPEUTICKÁ INTERVENCIA PROSTREDNÍCTVOM  
VERBÁLNEJ EXPRESIE AKO TECHNIKY MUZIKOTERAPIE 
U ŽIAKOV SO SYNDRÓMOM ADHD
Therapeutic intervention via verbal expression as a technique  
of music therapy in pupils with ADHD syndrome

Klaudia KOŠALOVÁ

Abstrakt 
V príspevku autorka venuje pozornosť využitiu hudobno-terapeutických techník mu-
zikoterapie so zameraním na verbálnu expresiu. Poukazuje na ich význam a aplikáciu 
v  podmienkach edukácie žiakov so syndrómom ADHD. Vyzdvihuje tieto progresívne 
možnosti intervencie pri pozitívnej psychickej a  somatickej stimulácii, pri aktivizácii 
v sociálno-komunikatívnom procese, pri eliminácii patologicky podmienených zábran 
sebarealizácie a sebavyjadrenia v inkluzívnej hudobno-edukačnej praxi.

Kľúčové slová: terapeutická intervencia, muzikoterapia, verbálna expresia, syndróm 
ADHD, žiak s hyperaktivitou

Abstract
The paper deals with the use of musical-therapeutic techniques of music therapy with 
a focus on verbal expression. It points out their importance and application within the 
education of pupils with ADHD syndrome. Moreover, it emphasizes the possible use of 
this progressive intervention within positive psychological and somatic stimulation, ac-
tivation in the socio-communication process, and the removal of pathologically condi-
tioned barriers to self-realization and self-expression in inclusive musical-pedagogical 
practice.

Key words: therapeutic intervention, music therapy, verbal expression, ADHD syn-
drome, hyperactive pupil

1 Syndróm ADHD

Poruchy správania žiakov sú v dnešnej dobe veľkým problémom vo výchove, 
v školách i v rodinách. V pedagogickom prostredí sú títo žiaci najčastejšie cha-
rakterizovaní ako nadmerne motoricky pohybliví, rušiví, nepokojní, nesústrede-
ní, s príznakmi výkyvov v emočnom ladení a v extrémnych citových reakciách. 
Ich správanie sa niekedy javí ako obranné, a to najmä vtedy, keď vstupujú do si-
tuácií, ktoré vzhľadom na nedostatok  mentálnych schopností alebo skúseností 
nevedia adekvátne riešiť. Na druhej strane nevhodné správanie môže sa stať po-
tencionálnym zdrojom neskorších závažnejších porúch, ktoré môžu ohrozovať  
zdravý psychomotorický, sociálny i emocionálny vývin (Tisovičová 2007). 
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1.1 Žiak so syndrómom ADHD – klasifikácia, symptómy

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10 revízia) sú špecifické 
poruchy správania radené do kategórie hyperkinetických porúch, ktoré sa ďalej 
diferencujú: 

A. Syndróm ADHD, ktorý sa prejavuje hyperaktivitou a poruchami po-
zornosti. 

B. Syndróm ADD s poruchou pozornosti. 
C. Hyperkinetická porucha správania – ak spĺňa kritériá pre hyperkine-

tickú poruchu aj pre poruchu správania.
Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou sa dnes označuje ako syndróm 

ADHD (Hort 2000). Ide o skratku prevzatú z anglického jazyka – attention deficit 
hyperactivity disorder, čo v doslovnom preklade znamená porucha s deficitom 
pozornosti a hyperaktivitou (Goetz, Uhlíková 2009).

 Príčinou problémov žiaka s ADHD je hyperaktivita, neschopnosť sebakon-
troly a  sebaovládania, resp. závažné narušenie pozornosti. Žiaci sú častejšie 
kritizovaní a odmietaní. „Hyperaktivita signalizuje zvýšenie úrovne aktivity vy-
soko nad bežnú hranicu. Je popisovaná ako porucha, ktorá postihuje tú oblasť 
mozgu, ktorá riadi spracovanie impulzov, zúčastňuje sa na triedení zmyslových 
vnemov a na schopnosti koncentrácie.“ (Chomistová a kol. 2003, s. 82).

Podľa autoriek Jucovičová, Žáčková (2010), s ohľadom na vymedzenie ADHD 
ako poruchy pozornosti spojenej s  hyperaktivitou je možné hovoriť o  troch 
kľúčových symptómoch, ktorými sú nepozornosť, hyperaktivita a  impulzivita. 
Munden, Arcelus, (2006), Train (2001) každej z týchto troch oblastí ďalej prisu-
dzujú nasledovné príznaky:

Nepozornosť: 
 - žiak nevenuje pozornosť detailom v  škole a  pri práci sa dopúšťa 

množstva chýb, 
 - neudrží pozornosť pri plnení úloh a pri hre, 
 - nesleduje to, keď na neho niekto prehovorí, 
 - nepostupuje podľa pokynov a často sa mu nedarí splniť zadanú úlo-

hu, 
 - nevie si zorganizovať činnosti,
 - opakovane stráca pomôcky, ktoré sú potrebné k rôznym činnostiam 

a úlohám (perá, knihy, hračky, ceruzky), 
 - nechá sa ľahko vyrušiť a často zabúda vykonať bežné, rutinné činnosti,
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 - ťažko sa zapája do konverzácie,
 - je veľkým neporiadnikom v škole aj doma.

Hyperaktivita: 
 - žiak je nadmerne nepokojný, neustále sa vrtí, nevydrží na mieste, 
 - vstáva zo stoličky, aj keď má nariadené, aby sedel, 
 - neustále pobehuje a lezie na rôzne objekty vo svojom okolí, 
 - s  veľkou námahou vykonáva činnosti, pri ktorých je potrebné byť 

potichu.
Hyperaktivita sa prejavuje nadmerným nutkaním k pohybu, k aktivite, ktorá 

je neúčelná, nezmyselná a dieťa ju nedokáže nijakým spôsobom tlmiť, ani ovlá-
dať (Vágnerová 1999). Jucovičová, Žáčková (2010) charakterizujú hyperaktivitu 
prejavmi intenzívneho napätia, nepokoja a nespokojnosti. Jedinec veľa rozpráva, 
vykrikuje a všetko, čo sa okolo neho deje, sprevádza slovnými komentármi. Rea-
guje prudko, bez uváženia, prechádza z jednej aktivity do inej, opakovane zabúda 
alebo stráca veci. V škole vybieha bezdôvodne z lavice, neustále sa vrtí, hrá sa 
s rôznymi predmetmi. Sústavne vyrušuje spolužiakov, berie im veci, alebo im ich 
zhadzuje z  lavice na zem. Z týchto dôvodov nie je v kolektíve veľmi obľúbený. 
Pracuje krátkodobo, s  nevysvetliteľnými výkyvmi svojho výkonu. Charakteris-
tická je jeho nešikovnosť a neobratnosť, ktorá sa prejavuje  najmä vo výchovách. 
Rýchlo sa unaví a často sa stretávame s tým, že leží na lavici, nepracuje, odpočíva.

Impulzivita : 
 - žiak vyhŕkne zo seba odpoveď ešte predtým, než doznie otázka,
 - nevydrží čakať, kým príde na rad, 
 - skáče iným ľuďom do reči,
 - ľahko sa vyruší, 
 - nedokáže plánovať a organizovať,
 - je neschopný predvídať dôsledky,
 - nedomyslí následky svojho správania, najskôr koná a  až potom si 

uvedomuje, čo vykonal,
 - jeho netrpezlivé, niekedy až hazardné správanie je častou príčinou 

úrazov a konfliktných situácií.

Uvedené základné prejavy a symptómy ADHD žiakov školského veku Ju-
covičová, Žáčková (2010) ďalej dopĺňajú o  poruchy percepčno-motorických 
funkcií, poruchy pamäti, poruchy myslenia a reči, emočné poruchy a poruchy 
správania.



412

Dôsledkom týchto symptómov sa deťom a adolescentom v škole nedarí ale-
bo dokonca neprospievajú, a to aj napriek priemernej alebo nadpriemernej inte-
ligencii. Navyše, väčšina jedincov s poruchou ADHD nie je schopná spriateliť sa 
alebo si udržať priateľov a cítia sa osamelo a nepochopení.

Ako uvádza Vančová (2005) prejavy, symptómy ADHD sú značne rozmanité. 
Rozmanitosť symptómov je podmienená poruchou nezrelého mozgu a centrál-
nej nervovej sústavy vo vývine. Prejavy nie sú trvalé, nie sú nemenné – menia 
sa v priebehu vývinu dieťaťa a ovplyvňuje ich nielen vnútorné prostredie, ale aj 
vonkajšie a výchova. 

1.2 Žiak s ADHD v edukácii

V  edukačnom prostredí, v  ktorom sa žiak pohybuje, pre svoje nevhodné 
správanie pôsobí veľmi rušivo. Často býva odmietaný rovesníkmi, čo zhoršu-
je jeho sebavnímanie, sebahodnotenie. Hľadá spôsoby, ako spolužiakov zaujať, 
získať ich priazeň. Predvádza sa, nevhodne vstupuje do hier, konverzácii, nedo-
káže vydržať pri spoločných aktivitách. Kolobeh interakcií sa opakuje a vzťahy 
sa zhoršujú (Žolnová 2011).

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s poruchami správania sa postupuje podľa 
Vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania, ktorý je rozdele-
ný podľa stupňov vzdelávania. Je súčasťou štátnych vzdelávacích programov 
pre jednotlivé stupne vzdelávania. Sú v  ňom vymedzené špecifické potreby 
a požiadavky ku komplexnej odbornej starostlivosti o týchto žiakov. Program 
má stanovené ciele, ktoré sú v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania Štátnych 
vzdelávacích programov a taktiež má stanovené špecifické ciele, ktorými sú: 

 - špeciálnopedagogická diagnostika stavu vzdelanosti, vedomostí, 
zručností, návykov a vývinu osobnosti, 

 - reedukácia psychosociálneho a emocionálneho vývinu osobnosti vo 
vzťahu k učeniu, správaniu, práci.

Vzdelávací program pre žiakov s  poruchami správania (2017) okrem iné-
ho uvádza špecifické predmety pre týchto žiakov, kde je zaradený aj predmet 
Terapeuticko-korekčné cvičenia pre žiakov s poruchami správania. Jeho cieľom je 
naučiť žiakov v maximálnej miere zvládať subjektívne záťažové situácie, zmier-
ňovať impulzivitu, agresivitu, pozitívne ovplyvňovať krátkotrvajúcu pozornosť 
a nízku frustračnú toleranciu, čo môže pomôcť ľahšie začleniť sa do domáceho 
prostredia, skupiny žiakov v  škole, či širšieho sociálneho prostredia. Predmet 
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má prinášať rozvoj osobnosti v rôznych oblastiach, ako napríklad v oblasti roz-
voja sociálnej zručnosti, pozitívnej sociálnej interakcie, stimulácie procesov so-
ciálneho učenia a pod. 

Edukáciu žiakov s ADHD je možné realizovať v rôznych typoch škôl. Naj-
častejšie sú  integrovaní k intaktným rovesníkom do bežných základných škôl. 
Výchovno-vzdelávací proces je prispôsobený ich možnostiam a ak je to potreb-
né, postupujú formou individuálneho vzdelávacieho plánu. Druhým variantom 
možnej edukácie žiaka s ADHD je výučba v špeciálnej triede bežnej základnej 
školy. V týchto triedach je značne znížený počet žiakov a vyučovanie realizuje 
učiteľ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Treťou možnosťou je pre žiaka 
výber špeciálnej školy. Ide o základné školy zriaďované pri liečebných sanató-
riách. 

Okrem kladeného individuálneho prístupu a rešpektovania špecifických pot- 
rieb žiaka s ADHD je potrebné riadiť sa aj určitými postupmi a organizačnými 
špecifikami. Medzi podstatné patrí úprava triedy a umiestenie žiaka v triede, or-
ganizácia samotného vyučovania, práca žiakov, špecifické postupy učiteľa v pro-
cese edukácie, výchovné postupy a spôsob hodnotenia, klasifikácie týkajúcej sa 
učebných výsledkov (Levčíková 2013). 

S  úpravou triedy súvisí predovšetkým zabezpečenie fyzickej bezpečnosti, 
ako aj vhodné osvetlenie a zariadenie, ktoré by v tomto prípade malo pôsobiť 
čo najmenej rušivo. Pre žiaka s touto diagnózou je optimálne, ak sedí v lavici 
sám. V triede je prijateľný tzv. relaxačný kút, kde si môže žiak v prípade potreby 
odpočinúť a relaxovať. 

1.3 Špecifiká pozitívneho ovplyvňovania prejavov ADHD vo výchove 
a vzdelávaní 

Úspešná edukácia žiaka s ADHD závisí od vhodne zvolenej organizácie práce. 
Plnenie stanovených zásad je náročné a  neraz si vyžaduje pevné odhodlanie 
a trpezlivosť (Goetz, Uhlíková 2009). Veľmi dôležité je stanoviť pravidlá a určiť 
hranice, podľa ktorých by mal žiak vedieť, čo sa od neho očakáva. Mal by si  
zvyknúť na pravidelný režim dňa, čo pomáha vytvárať isté bezpečné prostre-
die, istotu a  oporu. Upevňovanie jednotnosti a  dôslednosti predovšetkým pri 
spolupráci rodiny a školy účinne prispieva k eliminácii problémov. Dôležité je 
nezabúdať na kladné stránky osobnosti – vyzdvihovať, povzbudzovať a chváliť 
aj za menšie pokroky, čo môže výrazne posilniť jeho snahu o zlepšenie a vy-
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pestovanie istého sebaovládania a sebaregulácie. V dôsledku dlhodobej záťaže, 
ktorú prináša výchova a vzdelávanie hyperaktívneho žiaka, dochádza k prehl-
bovaniu poruchy koncentrácie pozornosti, ku  kolísaniu výkonnosti, k zvýšenej 
unaviteľnosti, čo záporne ovplyvňuje schopnosť učenia a zapamätania si nových 
informácií. Namiesto opakovaných príkazov a  napomínaní odporúča sa strie-
dať činnosti, prácu rozdeľovať na kratšie úseky, pravidelne relaxovať, psychicky 
i somaticky stimulovať a uvoľňovať organizmus. Tiež sa odporúča pracovať so 
žiakom tak, aby vykonával úlohy v čase, keď je najviac sústredený. Ak je unave-
ný, dopriať mu odpočinok a pohybové uvoľnenie. Nezameriavať sa iba na oblasti, 
v ktorých zlyháva, ale zaraďovať hry a cvičenia, v ktorých dosahuje ľahko úspech, 
aby došlo ku kompenzácii prípadných pocitov neúspešnosti. Často má problém 
s  pracovným tempom, ktoré je zvyčajne roztržité a  prerušované. V  tomto  
prípade je dobré ponúknuť relaxačné techniky, vystriedať aktivitu s uvoľnením 
a  žiak sa postupne naučí činnosť spomaliť a  postupne prejsť do uvoľnenia 
a  upokojenia. Vhodne a  nenásilne ho usmerňovať v  jeho aktivitách, zvýšenú 
pohyblivosť nepotláčať, ale dať mu možnosť voľného pohybu a  odreagovania 
(behať, skákať, tancovať, cvičiť). Pri riešení výchovných  problémov žiakov 
s ADHD je možné pomôcť aj dodržiavaním zásad racionálnej výživy a prísunu 
vitamínov. V prostredí edukácie je dobré poznať zloženie triedy a jej sociálnu 
klímu. Zo strany učiteľa je náročné, ale veľmi účinné pracovať s  triedou tak, 
aby dokázal čo najviac eliminovať dopad možných konfliktných situácií medzi 
žiakmi, znižovať emocionálne napätie, afekty, úzkosť rozvojom komunikácie, 
empatiou, nácvikom primeranej asertivity, prijímaním pozitívnej i negatívnej 
spätnej väzby (Jucovičová, Žáčková 2010).

Medzi špecifiká pozitívneho ovplyvňovania žiaka s ADHD môžeme zahrnúť 
aj pomoc a podporu pri rozvíjaní jeho záujmov a záľub. Dôležité je ponúkať mu 
možnosti objavovania a nachádzania uplatnenia v  športe a v umení. Využitie 
pohybu, tanca, kreslenia, čítania a počúvania literárneho textu, či znejúcej hud-
by – tzv. multisenzorický prístup – patrí medzi účinné a  vysoko aktivizujúce  
formy edukácie a  výchovy žiakov s ADHD, čo pomáha pozitívne ovplyvňovať 
a regulovať ich prejavy hyperaktivity, nepozornosti, impulzivity.

2 Terapeutická intervencia

Pri hľadaní adekvátnych riešení, efektívnych postupov a prístupov, ktoré sa 
opierajú o odborné poznatky, školy a koncepcie, sa pri vnímaní a riešení proble-
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matiky žiakov so syndrómom ADHD črtá najefektívnejšie poskytovanie kom-
plexnej starostlivosti. Táto zahŕňa aj starostlivosť terapeutickú. Vhodne zvolená 
terapia a správne reedukačné vedenie vytvára priestor pre možnosť pozitívneho 
vplývania na žiaka, jeho osobnosť, vzťahy a kvalitu života.

2.1 Terapie využívané u žiakov s ADHD

Psychoterapia
Müller a kol. (2014) psychoterapiu vymedzujú ako zámernú, cieľavedomú 

a odbornú aplikáciu psychologických prostriedkov, ktorá je použitá za účelom 
pomôcť ľuďom zmeniť ich správanie, myslenie, emócie spoločensky prijateľným 
smerom.

Farmakoterapia 
Riefová (2010) uvádza, že najbežnejšie je podávanie liekov v  dvoch kate-

góriách. Prvou z nich sú lieky na stimuláciu. Tie sú najčastejšie predpisované. 
Predpokladá sa, že posilňujú neurotransmitery medzi neurónmi v  mozgu. To 
spôsobuje, že dieťa sa dokáže lepšie sústrediť, zmieruje sa jeho prehnaná aktivi-
ta a impulzivita. Druhou skupinou liekov sú tricyklické antidepresíva. Taktiež sa 
predpokladá, že posilňujú neurotransmitery v mozgu. Bývajú predpísane v prí-
padoch, ak dieťa nemôže užívať lieky na stimuláciu.

Expresívne terapie 
Autori Břicháčková, Vilímek (2008) uvádzajú, že arteterapia, dramaterapia, 

tanečná terapia, muzikoterapia a ďalšie umelecké terapeutické prístupy v súčas-
nosti ponúkajú rozdielne metódy, techniky a prostriedky, ktoré však môžu na-
pĺňať podobné alebo spoločné ciele vo vzájomnej spolupráci s lekárskymi, psy-
chologickými a  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími prostriedkami a  cieľmi. 
Tieto terapie vychádzajú z  umeleckej expresie. Ide o  vyjadrenie vnútorných 
emócií a vzťahov k ľuďom pomocou umeleckého média. Tým, že ide o spojenie 
s umením, boli tieto terapie v minulosti označované ako arteterapie. Dnes sa 
však odborníci zhodujú a prikláňajú k označeniu expresia.

Arteterapia 
Arteterapia využíva ako základný prostriedok výtvarné umenie. Túto tera-

piu môžu využívať všetci bez ohľadu na vek či diagnózu. Je možné ju predvádzať 
individuálne, skupinovo aj rodinne. Ateterapia obsahuje rad metód, medzi ktoré 
patrí napríklad: voľný výtvarný prejav, tematický výtvarný prejav, výtvarný 
prejav pri hudbe alebo skupinové výtvarné činnosti. Ciele arteterapie sa delia 
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na individuálne a sociálne. Medzi ne je možné zaradiť tvorivosť a spontánnosť, 
prácu s fantáziou a nevedomím, vyjadrenie vlastných pocitov, emócií či konflik-
tov. Arteterapia je takisto vhodná pre žiakov s ADHD, môžu vďaka nej rozvíjať 
svoju motoriku, kognitívne funkcie a sociálne zručnosti (Müller 2014). 

Dramaterapia, teatroterapia, psychodráma 
Používajú prostriedky dramatického umenia. Klient predstavuje predovšet-

kým sám seba. Terapeut je istým spôsobom režisérom a môžu sa tu vyskytovať aj 
pomocní herci. V psychodráme sa vytvára model konkrétnej životnej situácie. Vy-
užíva sa celý rad techník, napríklad hranie roly, monológ či zrkadlo. V dramatera-
pii prevažujú skupinové aktivity. Tie využívajú v skupinovej dynamike divadelné 
a dramatické prostriedky na navodenie úľavy, zmiernenie psychického napätia, či 
sociálnej nepríjemnosti. U žiakov s ADHD je možné využiť už spomínané hranie 
rolí, či zrkadlo. Tým dieťa uvidí svoje správanie z inej perspektívy (Müller a kol. 
2014).

Tanečná terapia
Ide o vnímanie pohybu, ktoré je spojené s hudbou, improvizáciou a predsta-

vami. Jej cieľom je zmena správania, emócií myslenia.
Hlavným princípom tanečnej a pohybovej terapie je „významné a silné spo-

jenie medzi pohybom a emóciami. Úlohou terapeuta je sledovať pohybový proces 
jedinca a pomôcť mu vedené spojenia preskúmať v jeho živote a v jeho vlastných 
skúsenostiach tak, aby jedinec pokročil v ozdravnom procese a obohatil register 
svojich vzťahov medzi somatickými, psychickými a emočnými aspektmi“ (Payneo- 
vá 1999, s. 17).

Muzikoterapia
Pragmaticky a empiricky orientovaná muzikoterapia je vedeckou disciplínou 

a hraničí v systéme hudobných vied s hudobnou psychológiou, pedagogikou, so-
ciológiou, filozofiou, etnológiou, hudobnou akustikou, hudobnou teóriou a este-
tikou. Po stránke metodologickej čerpá zo všeobecnej medicíny, psychiatrie, psy-
chológie a pedagogiky (Zeleiová 2002). Autorka za najvšeobecnejší cieľ hudobnej 
terapie pokladá posilnenie, prípadne znovuobnovenie zdravia. Ciele rozdeľuje do 
rôznych kategórií, v ktorých je zakomponované zdravie, integrácia individuálnych 
zdrojov, riešenie skrytých konfliktov, komunikačné procesy, adaptácia, adjustácia, 
sociálna integrácia, estetický zážitok, pozitívna psychická a somatická stimulácia.

Mátejová, Mašura (1992) ju zaraďujú  medzi progresívne liečebno-výchovné 
metódy a v systéme komplexnej starostlivosti o jedincov s postihnutím či naru-
šením alebo o ohrozených jedincov jej určujú špecifické poslanie. Muzikoterapia 
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vo svojej praxi využíva všetky druhy umenia, a tak v rôznych súvislostiach a ob-
menách sa javí ako vysoko efektívna pomoc aj žiakom s ADHD  pri ich hľadaní 
vlastnej cesty uplatnenia a v konečnom dôsledku nachádzania šťastného a plno-
hodnotného miesta v rodine a v spoločnosti. 

Cieľom terapii a vzdelávania je zaistenie primeraného vývinu žiaka v oblasti 
učenia a správania. Kantor, Lipský, Weber (2009) tvrdia o muzikoterapeutických 
cieľoch, že nemajú hudobnú povahu, nehodnotí sa výsledná hudobná produkcia, 
ktorú klient vytvára, ale dôležitý je samotný proces, jeho dynamika a rozvoj vzťa-
hu s klientom. V špeciálnej pedagogike sa vytvára cieľ v oblasti prevencie, reha-
bilitácie v oblasti učenia, rozvoja sociálnej interakcie a komunikácie, pri sebavy-
jadrovaní, motivácií, zvládaní bolesti a stresu, osobnostnom rozvoji a podobne. 
Snahou muzikoterapeutického pôsobenia je rozvoj potenciálu alebo obnovenie 
funkcií jedinca tak, aby mohol dosiahnuť lepšiu intrapersonálnu alebo interper-
sonálnu integráciu a tým aj vyššiu kvalitu života.

2.2 Hudobno-terapeutické techniky muzikoterapie

Do obsahu vo vzdelávacej oblasti Umenie a  kultúra v  predmete hudobná 
výchova v základných školách je vhodné  aplikovať rôzne muzikoterapeutické 
techniky a aktivity. Ide o odporúčaný edukačný prístup v rámci terapeutických 
intervencií, ktorý môže pomôcť zvyšovať odolnosť žiakov s poruchou aktivity 
a pozornosti voči rôznym záťažovým situáciám.  Môže ponúknuť riešenie, ako 
ich ľahšie zvládať, ako tlmiť ich fyzické a psychické napätie, ako zlepšovať ich 
sebaovládanie a  sebakontrolu, ako účinne využiť ich nadmernú pohyblivosť 
a zároveň zmierňovať a citlivo potláčať ich rušivé prejavy hyperaktivity využi-
tím znejúcej hudby, prostredníctvom hudobno-edukačných a hudobno-terapeu- 
tických aktivít v školskom i v mimoškolskom prostredí.

Podľa špecifického zamerania muzikoterapie s možnosťou rôznych kombi-
nácií a interakcií rozlišujeme  realizáciu:

 - aktívnu, ktorá zahŕňa hudobno-terapeutické techniky: vokálne, in-
štrumentálne, pohyvové a tanečné, výtvarné, hudobno-dramatické, 
pantomimické a techniky verbálnej expresie,

 - receptívnu, ktorá sa zameriava na počúvanie hudby, disponuje tech-
nikami pohybového uvoľnenia a splývania s rytmom hudby, dyna-
mickou percepciou, aktivizujúcim vnímaním hudby a hudobnou re-
laxáciou. 
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Pri aktívnom aj receptívnom zameraní sa môže využívať verbálna  a ne-
verbálna komunikácia. Ak u detí dominujú bloky, zábrany vyjadriť slovne svo-
je pocity, predstavy a zážitky, terapeut zvolí neverbálnu komunikáciu (využi-
je inštrumentálne, vokálne, pohybové, výtvarné, pantomimické, dramatické 
i receptívne činnosti). Pri aktívnej realizácií dieťa samo „vytvára“ hudbu, bez-
prostredne a  aktívne sa zúčastňuje procesu hudobnej produkcie. Receptívne 
vnímanie hudby je proces aktívneho prijímania hudby pomocou zmyslových 
orgánov. Hudobná recepcia u žiakov so syndrómom ADHD môže byť nápo-
mocná aj v tom, že im prinesie do vedomia hlboko ukryté emócie, umožní im 
uvoľnenie (individuálne alebo v skupine) a uvedie ich do harmonického stavu. 
V pedagogickom prostredí pri hudobnej recepcii je možnosť sledovať jednotliv-
ca i celú skupinu, ich reakcie a interpersonálne vzťahy v kolektívnom hudob-
nom zážitku, sledovať jednotlivca a jeho integráciu so skupinou, jeho zážitok 
z pocitu spolupatričnosti. Sila hudby pri recepcii môže vyvolať u žiakov voľné 
emócie, pocity, predstavy, osobné asociácie vo vzťahu k súčasným, ale aj minu-
lým zážitkom a následne v diskusii ľahko vyprovokovať verbalizáciu – slovné 
vyjadrenie pocitov, alebo neverbálne vyjadrenie – pohybom, spevom, hudob-
ným nástrojom, výtvarne, pantomímou.

2.3 Spev a vokálne techniky muzikoterapie

U žiaka s ADHD sa často prejavujú poruchy myslenia a reči. Plynulosť jeho 
myšlienkových procesov je narušená, myslenie nepružné, zdĺhavé, stereotyp-
né, až chaotické. Vágnerová (1999) v tejto súvislosti hovorí o nerovnomernom 
vývoji rozumových schopností. Zdôrazňuje prevahu verbálneho myslenia nad 
neverbálnym, čo pri hyperaktivite je spôsobené stereotypným myslením, upí-
naním sa na detaily, prehliadnutím podstatných javov a vzťahov. S poruchami 
myslenia úzko súvisia aj poruchy reči. Autorka ich delí na dve oblasti:

1. Poruchy porozumenia reči – nepochopenie zmyslu a významu niek-
torých slov, čo prispieva ku kolísavej pozornosti a nesústredenosti.

2. Poruchy aktívnej reči – poruchy artikulácie a  rytmu reči, problém 
s komunikáciou, čítaním, písaním.

Žiak s ADHD môže trpieť poruchou artikulácie a ako artikulačne neobratný 
stáva sa  často terčom výsmechu a neprijatia spolužiakmi. V tejto súvislosti je 
namieste zdôrazniť význam a opodstatnenie využitia spevu a vokálnych tech-
ník muzikoterapie. Tieto vedú k správnemu využívaniu funkcie hlasu, rozvíja-
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jú zmysel pre krásu spevu, dávajú základy pre spevácke schopnosti, kultivujú 
hovorený a spievaný prejav žiaka, vedú k rozširovaniu slovnej zásoby, k uvedo-
movaniu si rytmickej stránky reči a k melodizácii slov, slovných spojení. Spevu 
(nielen) k terapeutickým cieľom predchádza správne dýchanie. Vyvážené je ko-
ordináciou vdychového a výdychového svalstva. Potláčanie akýchkoľvek emócií 
a vystavenie organizmu nepríjemnostiam a stresu vedie k svalovému napätiu, 
ktoré obmedzuje dýchanie. Ak je dýchanie plytké, prináša organizmu únavu, vy-
čerpanie, znižuje vitalitu, spôsobuje poruchy v metabolizme. Správne dýchanie 
je charakterizované rýchlejším vdychom a spomaleným výdychom. Pravidelným 
uplatnením dychových, relaxačných a vokálnych cvičení je možné udržiavať or-
ganizmus v  rovnováhe medzi napätím a  uvoľnením. Prostredníctvom spomí-
naných cvičení je možné naučiť sa regulovať tento rovnovážny stav, regulovať 
problémy s  artikuláciou, s  rytmom reči a  tiež riadiť koncentráciu, pozornosť 
a sústredenie. 

Príklad fonácie samohlások pri fáze výdychu (Mátejová, Mašura 1992):
a – úľava, zbavenie sa tiaže, starostí,
e – vnútorná vyrovnanosť,
i – radosť, spokojnosť, pohoda,
o – prekvapenie, údiv, zázrak,
u – tajomnosť, imaginácia.
Mimoriadne dôležitým faktorom realizácie vokálnych techník hudobnej te-

rapie je výber piesní so špecifickým zameraním na obsah. Vo väčšine prípadov sa 
žiak môže identifikovať s piesňou a jej textom. Tento sa môže terapeuticky vyu-
žiť napríklad pri eliminácii nevhodného správania. Pri hudobno-terapeutických 
aktivitách nie je snahou naučiť žiakov spievať čo najviac piesní (zvyčajne sa pra-
cuje už so známym repertoárom). Výsledkom má byť radosť zo spevu, uvoľne-
nie, pocit radosti a  šťastia. Skupinový spev prirodzeným spôsobom orientuje 
jednotlivca na skupinu, umožňuje mu začleniť sa, aktivizovať v sociálno-komu-
nikačnom procese a vytvárať pocit bezpečnej a úspešnej sebarealizácie a seba-
vyjadrenia (Košalová 2016).

Individuálny i  skupinový spev umožňuje odreagovanie sa, harmonizáciu 
osobnosti, úspešnú sebarealizáciu, sociálny kontakt. Ako tvrdí  Vitálová (1999, 
s. 56), „spev je nevyhnutný pre zdravie, integráciu funkcie pravej a ľavej časti 
mozgu, podporuje intuíciu, ale aj logické myslenie. Pri speve rezonuje celé vnú-
tro organizmu. Človek keď spieva, počuje svoje vnútro, teda rezonuje so sebou 
samým. Spev sa stáva odrazom i liekom ľudskej duše.“
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2.4 Verbálna expresia ako technika muzikoterapie

Pri výbere jednotlivých techník, ktoré zodpovedajú aktuálnym emocionál-
nym, somatickým schopnostiam a dispozíciám dieťaťa, dôležitú úlohu zohráva 
motivácia, ktorá výrazne ovplyvňuje hudobné aktivity a vzťah k hudbe v jednot-
livých technikách. Vhodná motivácia v edukačnom  prostredí silne podmieňuje 
vytrvalosť, húževnatosť a usilovnosť pri prekonávaní únavy, zníženej sebadôve-
ry, nesústredenosti, pri poruchách pozornosti.

Hudba a  hovorené slovo majú spoločný znak, a  tým je zvukový základ. 
Hudbou je často možné vyjadriť aj to, čo slovami nevieme. V  tomto kontexte 
je namieste upriamiť pozornosť na význam hovoreného slova a  komunikáciu 
pri znejúcej hudbe. Reč ako hlasová technika, obsahuje rôzne formy hlasového 
prejavu. Pokiaľ sa pracuje s rečovým prejavom, ktorý nie je súčasťou hudobnej 
skúsenosti, spravidla nejde o muzikoterapiu ako takú, ale ide o príbuznú muzi-
koterapeutickú metódu, tzv. Voice terapiu (Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009). 
Táto terapia ponúka špeciálne cvičenia, vďaka ktorým sa rozvíjajú extralingvis-
tické a paralingvistické zložky reči.

Mátejová, Mašura (1992) verbálnu expresiu špecifikujú ako hudobno-tera-
peutickú techniku aktívnej i receptívnej povahy. Ide o formu výrazovej komu-
nikácie prostredníctvom  emocionálne nasýteného slova. Jej podstatu vytvárajú 
sugestívne emocionálne a  zvukomalebné komponenty. Implementácia tejto mu-
zikoterapeutickej techniky do edukácie žiaka s  prejavmi ADHD optimalizuje, 
stimuluje jeho psychosomatické procesy a obohacuje o emocionálne silné mo-
menty.

U mnohých žiakov možno pozorovať rozdielne správanie pri počúvaní hud-
by. Niektorých hudba podnieti ku komunikácii, k pohybovým reakciám, iných 
k vokálnym prejavom (výkrikom) a niektorí iba jednoducho stíchnu a v poko-
ji počúvajú alebo zaspia. Rusňák (2008) uvádza, že už samotný zvuk a rytmus 
v hudbe zohráva dôležitú úlohu v efektívnosti spracovania informácií mozgom. 
Psychomotorický nepokoj, impulzívnosť a problém s udržaním pozornosti žiaka 
s ADHD rýchly rytmus oživuje a aktivizuje fyzické impulzy, pomalý rytmus na-
vodzuje efekt stíšenia, relaxu, koncentrácie, stabilizácie a podržania poznatkov 
v dlhodobej pamäti.

Prostredníctvom verbálnej expresie (slovný expresívny prejav pedagóga) 
a znejúcej hudby sa žiakovi odkrýva „svet citov, v ktorom sa tóny hudby pre-
línajú so slovom a jedinec tak stráca pocit rešpektu pred mnohotvárnym sve-
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tom rytmu, tonálnej farbivosti, rozmanitosti hudby a vždy inak plynúcich tie-
ňov a svetiel jej dynamiky“ (Mátejová, Mašura 1992, s. 124). Slová tak odhaľujú 
obrazový dej hudby a stávajú sa podnetom pre žiaka pokúsiť sa o komunikačné 
sebavyjadrenie. Emocionálna sila expresívneho prejavu môže uňho kultivovať 
myslenie a posilniť estetický zážitok. Ak chce pedagóg účinne pôsobiť, musí ob-
sah slova sám precítiť. Svoju slovnú výpoveď musí realizovať tak, aby bola prav-
divá, presvedčivá, štylisticky citovo stvárnená. Charakter znejúcej hudby by mal 
zodpovedať charakteru slovných výpovedí.

Emocionálnosť v  hudbe sa vyznačuje vysokou variabilitou. Spôsobujú to 
nekonečné možnosti modifikácie hudobnej výstavby i citových procesov u po-
slucháča. Pedagóg pracuje pozorne a citlivo, pri prednese nehovorí veľmi rýchlo 
a vhodne moduluje svoj hlas. Námety je potrebné voliť v úzkej súvislosti s emo-
cionálnym a zážitkovým svetom detí. Pre svoje príbehy vyberá námety, ktoré sú 
žiakom blízke, v ktorých môžu vystupovať deti, zvieratá, blízke osoby, javy živej 
prírody, ale aj rozprávkové a  fantastické bytosti či oživené predmety. Vhodné 
sú osvedčené formy rozprávkových príbehov, povestí, bájok. Popri štylizovanom 
verbálnom prejave pedagóg citlivo improvizuje na klavíri, alebo využíva repro-
dukovanú hudbu orchestrálneho charakteru.

Hra na klavíri pedagógovi umožňuje kreatívne sa prejaviť voľnou impro-
vizáciou v  rozmanitých melodických, rytmických a  dynamických sekvenciách 
a poskytuje bezprostredný kontakt zúčastneným, zážitok živej hry. V hudbe me-
dzi výstavbovými a výrazovými prostriedkami a emóciami poslucháča existujú 
paralely. Polarita citov (pekný – škaredý, radosť – smútok) môže byť vyjadrená 
použitím rozdielneho tónového registra a rytmického pohybu: pomalý rytmic-
ký pohyb – pocit dôstojnosti, pokoja a  vyrovnanosti, prípadne pôsobí nežne 
a smutne, rýchly rytmický pohyb – pocit šťastia, veselosti, prípadne až nepokoj, 
vysoké tóny – život, humor, nízke tóny – smútok, na druhej strane majestátnosť, 
dôstojnosť, vážnosť. Emocionálnemu vzrušeniu zodpovedá i kolísanie frekven-
cie tónov a intenzity zvuku (Franěk 2005).  

Na začiatku realizácie tejto techniky sa žiak sústreďuje viac na hlas a verbál-
ny prejav pedagóga, ktorý expresívne interpretuje rozprávky, príbehy s ukonče-
ným dejom. Neskôr pod vplyvom emocionálneho účinku môže dôjsť k zvyšovaniu 
koncentrácie pozornosti a k prejavom syntetického vnímania obrazového deja hud-
by a slova. Napokon okrem štylizovaného verbálneho prejavu zahrnutého do hu-
dobnej improvizácie pedagóga, dochádza u žiaka k rozvíjaniu verbálnej komuni-
kácie – k priamemu vyjadrovaniu sa o svojich predstavách, asociáciách, pocitoch, 
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zážitkoch. Predvádzaný výkon nie je rozhodujúci. Ide o rešpektovanie a uznanie 
všetkých zúčastnených, nielen šikovnejších, ale aj tých menej šikovných.

Pri verbálnej expresii zo strany pedagóga je nevyhnutné žiaka:
 - odreagovať, pozitívne naladiť, odviesť pozornosť od negatívnych 

myšlienok,
 - citlivo usmerňovať, neupozorňovať za prejavy, ktoré vyplývajú zo 

symptómov ADHD,
 - pri verbálnom prejave nenaliehať na pohotové vyjadrovanie, 
 - rešpektovať jeho krátkodobú koncentráciu a pozornosť, 
 - umožniť pohybovo sa uvoľniť,
 - na základe vytvorených asociácií empaticky pomôcť rozvíjať jeho 

reakcie a nápady, 
 - sledovať jednotlivca a  jeho integráciu so skupinou, jeho zážitok 

z pocitu spolupatričnosti,
 - rešpektovať jeho pomalšie psychomotorické tempo, prípadne poru-

chu artikulácie, či rytmu reči.
Postupným vciťovaním sa do hudby si poslucháč pomaly môže uvedomovať 

hudobné pasáže a prijímať ich ako nezastupiteľnú súčasť slovného vyjadrova-
nia pedagóga. Expresívne rozprávanie pedagóga s primeranou intonáciou a dy-
namikou sugestívne dotvára cielene vybraná hudobná ukážka. Slovnú expresiu 
pedagóg zámerne prerušuje a necháva vyznieť hudobné pasáže, čo vytvára at-
mosféru napätia, dynamických obrazov z použitej hudobnej skladby, ale aj prí-
jemného pocitu, celkovej uvoľnenosti a zážitku.

Pri technikách verbálnej expresie sú veľmi obľúbené realizácie tzv. nedokon-
čených príbehov. Ide o príbehy s otvoreným koncom. Pri verbálnej expresii ne-
dokončených príbehov pedagóg svoje rozprávanie ukončí niekde pred vyvrcho-
lením deja, nechá vyznieť hudobnú ukážku, čím vytvorí pre poslucháča priestor 
pre zamyslenie sa a  postupné dokončenie príbehu podľa vlastných predstáv. 
Poslucháčovi sa otvorí priestor príbeh dokončiť verbálne alebo neverbálne – hu-
dobne (spevom, hraním na hudobný nástroj), príp. písomne, výtvarne, pohy-
bom, pantomímou, dramatizáciou (Mátejová, Mašura 1992).

Autori Kantor, Lipský, Weber (2009) upozorňujú na úspešnosť pri prejave 
a v komunikácii, ktorá závisí od obsahu zdieľania, od modulačných faktorov reči 
a používania neverbálnych komunikačných prostriedkov. Tradičné a netradičné 
spôsoby práce s paralingvistickou zložkou reči v muzikoterapii obsahujú rytmi-
záciu slov, rôzne výkriky, používanie citosloviec, šepot a pod. 
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2.5 Pozitívna stimulácia pre žiaka so syndrómom ADHD

Verbálna komunikácia v škole má za úlohu prenos informácií, ako sú po-
znatky, fakty, názory. Neverbálna komunikácia umožňuje prenášať postoje 
a emocionálne stavy, zároveň nám dáva akúsi spätnú väzbu. Neverbálne prejavy 
sú podľa Gavoru (2005) významnou zložkou komunikácie, pretože by nám doro-
zumievanie bez nej pripomínalo skôr komunikáciu so strojom.

Realizácia ponúkaných hudobno–terapeutických techník s  dominanciou 
hudobnej komunikácie v  edukačnej praxi sa stáva vhodným prostriedkom na 
tréning vôle, trpezlivosti a rozvíjajúcich emócií. Hyperaktívny, nepozorný, im-
pulzívny žiak s diagnózou ADHD aktívnou účasťou v hudobno-terapeutických 
aktivitách so zameraním na verbálnu expresiu:

 - objavuje v sebe schopnosti a tým upevňuje svoje sebavedomie,
 - zbavuje sa neistoty, trémy,
 - rozvíja rôzne spôsoby vzájomnej komunikácie,
 - má možnosť  vciťovať sa do pocitov iných, chápať, tolerovať ich ,
 - prežíva fiktívne roly, rôzne situácie,
 - pociťuje radosť z experimentovania s predmetmi, príbehmi, hlasom, 

tónmi,
 - nachádza paralely medzi prežívaným a sprostredkovaným,
 - pociťuje umenie ako prejav vyjadrenia vlastnej osobnosti.

V súvislosti s emocionalitou je vhodné ešte raz pripomenúť, že žiak s prejav-
mi ADHD často trpí poruchami emócií, býva emočne labilný s výkyvmi nálad 
a  rôznych prejavov (strieda smiech, plač, zlosť, strach, údery rukou, nohou, 
vzdych, úsmev, výskok, výkrik). S  výkyvmi nálad súvisí kolísanie schopnosti 
koncentrácie pozornosti, zvýšená afektivita, unaviteľnosť. Na druhej strane títo 
žiaci veľmi túžia po náklonnosti, láske a obdive. Aktívne zapájanie a začlenenie 
sa do sociálno-komunikačných procesov, ktoré poskytujú spomínané hudobno-
-terapeutické techniky, mu môže poskytnúť zažitie pocitu uznania, pochvaly, 
prijatia v kolektíve spolužiakov. Vyvolané emócie sa stávajú cennou hudobno- 
-edukačnou skúsenosťou, udalosťou, konkrétnou situáciou, spomienkou, po-
zitívnou stimuláciou, zážitkom, ktorý uvoľní, upokojí alebo povzbudí a posilní 
jeho obmedzenú a narušenú pozornosť a schopnosť viesť plnohodnotný a šťast-
ný život v rodine, v škole, s priateľmi.
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