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Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, 

kde přednáší sociální psychologii, psychologii zdraví, transakční 

analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a 

imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice 

(optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví.  Taneční terapii 

studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě 

René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a 

E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i 

směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným 

terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie 

tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012. 

 
 

ANOTACE WORKSHOPU 
Cíl:  

- objevit v pohybu přítomnost jednotlivých účinných 
terapeutických faktorů primitivní exprese a lépe vnímat 
jejich funkci 

- být v užším kontaktu se sebou a vlastní emocionalitou 
- posílit skrze společný tanec prožitek pospolitosti, 

radosti, hravosti a vitality   
Obsah: 

Seminář volně rozvíjí problematiku terapeutického tance 
ve formě tzv. primitivní exprese. Tento směr čerpá z tanečních 
rituálů tradičních společností, které jsou přizpůsobeny potřebám 
naší kultury. Pomáhá lidem posílit či znovu objevit funkční radost z 
pohybu, pozitivní sebepřijetí, autonomii a psychosomatickou 



 

 

jednotu. K účinným terapeutickým faktorům řadí pocit 
sounáležitosti ve skupině, rytmus, vztah k zemi, jednoduchost a 
opakování pohybů, hlasový doprovod, mírný trans, symbolizaci, 
sublimaci a prožitek rituálu. Kurz je otevřen tanečníkům i 
netanečníkům, absolventům prvního workshopu v říjnu 2014 i nově 
příchozím. 
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FORMA VÝUKY: zážitkový tanečně-pohybový seminář 

  

PREFEROVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: maximálně 20 

 

Požadavky na výukovou místnost (prostory): volný prostor 

 

Požadavky na učební pomůcky a techniku: zesilovač s připojením k notebooku 


