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Vystudovala vychovatelství na PdF MU v Brně. Arteterapii, 
muzikoterapii, speciální pedagogiku pro výchovné pracovníky, 
speciální pedagogiku andragogiku na PdF UP v Olomouci a celostní 
muzikoterapii na FF UP v Olomouci. Nyní studuje doktorské studium 
speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci se zaměřením na 
muzikoterapii  a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v 
Biosyntéze.  
Působí jako externí arteterapeut a muzikoterapeut v různých 
sociálních  zařízeních, školách  a ve zdravotnictví.  Věnuje se 
lektorské činnosti v oblasti muzikoterapie a  muzikofiletiky. 
Koncertuje u nás i v zahraničí. Realizuje mezinárodní 
muzikoterapeutické projekty.  

  
Odkaz – link - na přednášejícího: 
www.svatavadrlickova.cz  
 

 

ANOTACE WORKSHOPU 
Cíl:  
Blíže se seznámíme s expresivními terapiemi a filetikami, které 
z nich vychází. Zaměříme se na a praktické náměty pro využívání  
muzikofiletiky  v praxi.  
 
Obsah: 
Prolínání  a  přesahy expresivních terapií, artefiletiky a 
muzikofiletiky. 
Základy muzikoterapie a muzikofiletiky, hranice mezi obory, 
rozdílnost cílů, obsahu, aplikace. 

http://www.svatavadrlickova.cz/


 

 

 
Individuální a skupinové prožitkové aktivity s využitím dechu, hlasu, 
těla, hudby, hudebních nástrojů a hudebních elementů. 
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Zajímavé odkazy: 
www.czmta.cz 
 

 

                    
 

POČET ÚČASTNÍKŮ (je-li omezen, jinak počítáme s cca 30 účastníky):   18 

 

Požadavky na výukovou místnost (prostory): běžná místnost, židle. Vyhovuje místnost, ve 

které jsou workshopy muzikoterapie realizovány. 

 

Požadavky na učební pomůcky a techniku:  pohodlné oblečení, relaxační vak, deka, 

polštářek – na relaxaci, hudební nástroje, cd přehrávač .  

http://www.czmta.cz/

