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Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. 

Posléze absolvovala výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované 

psychoterapii se spec. zaměřením na využití arteterapie, dále Základní 

psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze.  

Pracovala s více cílovými skupinami – dětmi s DMO, klienty 

s psychotickým onemocněním, klienty psychiatrické léčebny v ateliéru 

PL Šternberk, s dětmi v ústavní péči, s migranty, se seniory. 

Od roku 2009 provozuje samostatnou praxi. Zaměřuje se na práci 

s klientem v individuálním dlouhodobém psychoterapeutickém 

poradenství a na skupinovou práci. Pracuje také jako pracovník krizové 

linky, dále v poradenství s oběťmi domácího násilí.  

Pořádá seberozvojové kurzy tvořivosti pro laiky, je lektorkou 

arteterapeutických vzdělávacích a seberozvojových programů u nás i 

v zahraničí (Riga, Vilnius). Je členkou České arteterapeutické 

společnosti, Českého institutu Biosyntézy. 

www.andreahanzlova.com, www.arteterapeutka.com 
 

 

ANOTACE WORKSHOPU 
Cíl:  
představení využití arteterapeutického přístupu 
v psychoterapeutické praxi, a to jak cestou sebezkušenostní 
zážitkové práce, tak ukázkou příkladů/kazuistik.  
 
Propojení výtvarné exprese i s vnímáním tělesného zážitku (metoda 
Biosyntéza), což napomáhá k práci v rovinách těla, mysli a emocí. 
Způsob práce je vhodný i u lidí s psychosomatickými potížemi.  

http://www.andreahanzlova.com/
http://www.arteterapeutka.com/


 

 

Zaměření na práci se zdroji klienta, hledáním možností změny a nového 
náhledu na téma v terapii.  
Cílem je i další inspirace, seznámení s dalším osobním přístupem práce 
s výtvarnou expresí a tvořivostí člověka. 
 
Rozvržení workshopu: 
9.00 - 10.30, 11.00 -12.30 
 
1.   Práce s impulsovými kvalitami prostřednictvím grafického projevu. 
Zážitkový blok,  1 1/2 hodiny 
 
2.  Tělo a výtvarná exprese v arteterapii  
Teorie, příklady z praxe/powerpoint, 1 1/2 hodiny 
 
13.30 – 15:00,  15.30 – 17.00 
 
3.  Párová práce  
Zážitkový blok, sebereflexe a sdílení 1 1/2 hodiny 
 
4.  Téma uzemnění  
Zážitkový blok, sebereflexe a sdílení,  1 1/2 hodiny 
 
nebo Tělo a výtvarná exprese v arteterapii  
Zážitkový blok inspirovaný potřebami skupiny,  1 1/2 hodiny 
 
 

 

 

 

 


