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1. 

Arteterapie v primární prevenci sociálně patologických jevů u pubescentů / 

Jana Zouharová-Dobruská -- cze 

 

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na 

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

2005, č. 9 (2005), s. 32-39. 

 

Popis průběhu a výsledky kvalitativního evaluačního výzkumu, jehož cílem bylo 

zjistit, jak arteterapie v rámci tematicky vedených jednotek působí na jedince - 

pubescenty, zda dokáže posunout jejich postoje, hodnoty a názory žádoucím 

směrem a zda je vybraná témata, výtvarné a doplňkové aktivity dokáží zaujmout. 

Sledován byl soubor čtyř žáků ve věku 13-14 let, pro čtyři sezení byla vybrána 

témata násilí a vandalismus, rasismus, sexualita a závislosti, použity byly různé 

výtvarné techniky a materiály, tvůrčí činnosti dopňovala diskuse nad tématem. 

Účastníci arteterapeutický kroužek na závěr zhodnotili. 
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Jak řešíme problémy a co nám o tom prozradí pohádky / Mariana 

Štefančíková-Bažantová -- cze 

 

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na 

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

2005, č. 9 (2005), s. 12-14. 

 

Zkušenost s využitím pohádky v individuálních i skupinových arteterapeutických 

sezeních. Klienti vyprávějí a malují pohádkový příběh spontánněji, než kdyby 

museli přímo hovořit o svých problémech. Zápletku pohádky lze vnímat jako 

problém a její rozuzlení jako řešení problému. To, jaké rozuzlení klient zvolí, 

vypovídá o tom, jak přistupuje k řešení problémů. V příspěvku jsou uvedeny 

příklady konkrétních pohádkových příběhů s analýzou jejich rozuzlení. 

http://katalog.npmk.cz/documents/462010
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Jupí, Majda! / Michaela Zindelová; [Fotografie] Jan Šilpoch -- cze 

 

In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -- 

Roč. 25, č. 9 (2017), s. 22-23. 

 

Zkušenost sdružení C. H. Mirákl s animoterapií. Cílem sdružení je zkvalitňovat 

životy rodin s dětmi s postižením, pomocí hipoterapie a canisterapie zajišťuje 

mimo nemocniční zařízení komplexní péči v oblasti motorické, psychické a 

sociální. V současné době mají v Miráklu v péči sto sedmdesát dětí, každé z nich 

má indikovaný jiný typ terapie podle připraveného fyzioterapeutického plánu. 
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