
Využití prvků arteterapie, animoterapie a dalších 

psychoterapeutických metod 
 

1. 

Vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny vo výtvarnom prejave detí s 

Aspergerovým syndrómom /  Diana Mosná -- slo -- Obsahuje bibliografické 

odkazy" 

 

"In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na 

arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč. 

2015, č. 38-39 (2015) (2015), s. 5-12." 

"Příspěvek představuje výsledky analýzy výtvarných reflexí žáků s 

Aspergerovým syndromem a jejich komparaci s výtvarnou tvorbou vrstevníků 

stejného věku bez Aspergerova syndromu a výsledky testů před a po absolvování 

arteterapeutické intervence. Výzkumný vzorek představovalo celkem 28 žáků 

základní školy v Bratislavě ve věku od deseti do třinácti let." 

"arteterapie ; zákrok ; výtvarný projev ; dítě ; pedagogický výzkum ; výsledek 

výzkumu ; analýza ; výtvarná výchova ; žák ; handicap ; postižený ; komparace ; 

vrstevnická skupina ; test ; základní škola ; autistický jedinec ; Slovensko ; 

Bratislava ; Aspergerův syndrom ; věk 10-13" 

"ABA012" 

"http://katalog.npmk.cz/documents/449524" 

 

 

2. 

Specifické poruchy učení a chování z pohledu metodiky Hudba těla. Část 2 / 
M. Beníčková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy" 

 
"In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- 

ISSN 1211-2720 -- Roč. 20, č. 2 (2010), s. 122-135." 

"Popis aplikace metodiky Hudba těla v rámci problematiky specifických poruch 

učení (SPU). Teoretické vymezení SPU. SPU a sluchová percepce, diagnostika 

její úrovně. Slyšení a naslouchání v muzikoterapii. Reedukační techniky a 

muzikoterapie. Výzkum a metodika Hudba těla. Ukázky konkrétních 

muzikoterapeutických cvičení. Možnosti vzdělávání v oblasti terapie." 

"postižený ; porucha učení ; porucha chování ; nesprávné chování ; sluch ; 

akustické vnímání ; muzikoterapie ; terapie ; hudba ; psychoterapie ; metodika ; 

cvičení" 

"ABA012" 

"http://katalog.npmk.cz/documents/273949" 

 

 



3. 

Jak zapojit hudební činnosti do práce s dětmi s ADHD? / Matěj Lipský – cze“ 

-- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

"In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách 

a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 18, č. 6 (2011), s. 15." 

"Postup při utváření programu vhodného pro zapojení dětí s diagnózou ADHD do 

činností v mateřské škole - stanovení cíle programu (pedagogický, terapeutický) - 

uvolnění dítěte, jeho soustředění a spolupráce. Využití muzikoterapie k aktivizaci 

pozornosti dítěte - změna technik tak, aby dítě bylo schopno pozornost udržet. 

Příklady muzikoterapeutických aktivit a technik vhodných pro úvodní rozehřívací 

fázi (hra na bubny, tanec, hra na tělo, vokalizace, dynamická muzikomalba 

apod.). Navazující aktivity - střídání aktivit spojených s činností pravé a levé 

mozkové hemisféry (hemisférové zaměření závisí na délce sezení). Nácvik a 

uskutečnění relaxace spojené s hudbou. Aktivace po fázi relaxace." 

"předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; koncentrace ; handicap ; 

porucha chování ; hyperaktivita ; ADHD ; terapie ; muzikoterapie ; relaxace" 

"ABA012" 

"http://katalog.npmk.cz/documents/347434" 

 

 

4. 

Artefiletická prevence, intervence a poradenství v kontextu inkluzivního 

vzdělávání žáků s problémy v chování na 2. stupni ZŠ / Leona Běhounková -- 

cze -- Obsahuje bibliografické odkazy" 

 

"In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- 

ISSN 1211-2720 -- Roč. 20, č. 1 (2010), s. 10-31." 

"Artefileticky pojatá výtvarná výchova jako efektivní inkluzivní metoda 

vzdělávání, prevence a intervence. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků s 

problémy v chování. Konkretizace klíčových kompetencí v rámci artefileticky 

pojaté výtvarné výchovy. Principy a zásady artefiletické práce. Osobnostní a 

profesní profil artefiletika. Příklad artefiletické intervence na 2. stupni základní 

školy." 

"výtvarná výchova ; artefiletika ; arteterapie ; působení ; náprava ; žák ; nesprávné 

chování ; porucha chování ; poradenství ; základní škola ; druhý stupeň ; integrace 

žáka ; inkluzivní vzdělávání" 

"ABA012" 

"http://katalog.npmk.cz/documents/272927" 


