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Jana Špinarová Dusbábková vystudovala obor taneční a pohybová 
terapie na Lesley University v Cambridge, USA. Absolvovala výcviky 
dramaterapie a psychodrama a výcvik gestalt terapie zaměřené na 
práci se skupinou, nyní v supervizním výcviku ČIS. Od roku 1998 
pracuje s duševně nemocnými, v současné době ve Fokusu Praha 
jako taneční terapeutka. Vedla projekty taneční terapie a 
expresivních terapií se seniory, s rodinami s dětmi, v dětských 
domovech a s mentálně postiženými. Zabývá se vzděláváním v 
oblasti expresivních terapií a lektoruje (MU, FTVS UK, UPOL, PŠL a 
další vzdělávací org.). Organizovala tříletý výcvik dramaterapie v ČR, 
nyní otevírá spolu s Andreou Malou čtyřletý výcvik taneční terapie. 
Zajímá se o práci se skupinami a prolínání různých přístupů v 
expresivních terapiích (intermodální přístup). Je členkou Tanter, 
bývalou členkou rady a zástupkyní v Evropské síti tanečních 
terapeutů (později asociaci). Je registrovanou taneční terapeutkou 
American Dance Therapy Association (BC-DMT) pro vzdělávání a 
supervizi a zakladatelkou a předsedkyní OS pro rozvoj expresivních 
terapií. 

 
ANOTACE WORKSHOPU 

Cíl: Seznámení se základy Intermodálního přístupu v expresivních 
terapiích, možnostmi, užitím i limity. 
 
Obsah: Účastníci se formou prezentací, přednášek, diskuzí a vlastní 
sebezkušenostní prací seznámí s intermodálním přístupem v 
expresivních terapiích. Prolínání práce s tělem, zvukem, textem a 
výtvarnou expresí přináší flexibilní nástroj jak reagovat na potřeby 
klienta a podpořit jeho terapeutický proces. Každá modalita v sobě 
nese svou kvalitu a možnosti. Kazuistické střípky, videoukázky a 
diskuze umožní nahlédnout i přímo na práci s jednotlivými klienty v 



 

 

terapeutickém procesu. Metoda má však i své kritiky a limity.  
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FORMA VÝUKY: 

 Vlastní zkušenost 

 Prezentace a přednáška 

 Videoukázky 

 Diskuze 

 


