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Michel Probst 
Katedra rehabilitačních věd KU Leuven, Leuven, Belgie 

 

Prezentace: Psychomotorická terapie v mezinárodní historické perspektivě. 

Psychomotorická terapie je oblast zaměřená na práci s osobami, které trpí poruchami 

duševního Zahrnuje širokou oblast intervencí (cvičební terapie, metodologie tělesného vědomí, 

relaxace, řešení problémů a pohybové aktivity ...). Vývoj psychomotorické terapie v oblasti 

duševního zdraví začal v šedesátých letech. V některých zemích má zavedení psychomotorické 

terapie v péči o duševní zdraví a psychiatrii dlouhou a významnou tradici, ale bohužel to není 

ve všech zemích. Proč tomu tak není v jiných zemích a jak by mohly být vysvětleny různé 

přístupy v psychomotorické terapii v oblasti duševního zdraví mezi zeměmi? Cílem tohoto 

příspěvku je poskytnout stručný přehled o (a) vývoji péče o duševní zdraví a (b) různých vlnách, 

které ovlivnily psychomotorickou terapii. Na jedné straně se historický přehled často zdá být 

synonymem pro staromódní, ale na druhé straně dává psychomotorickým terapeutům něco, 

čeho by se mohli držet. Vzhledem k našim předchůdcům nám přehled poskytuje více poznatků 

o vývoji a kontextu naší specializace a částečně vysvětluje, kdo jsme dnes. Tato prezentace 

zkoumá a prezentuje různé historické fakty, které přispěly k rozvoji psychomotorické terapie v 

psychiatrii. Přehled evoluce začíná od Descarta, následují vnější vlivy a významné orientační 

body, jako je například francouzská revoluce, Per Henrik Ling, první světová válka, zlaté 

století, druhá světová válka, vliv psychiatrů (Reich, Simon, Meyer,...), filozofové a 

fenomenologové, vývoj psychotropních léků, integrace psychoterapie a cvičení v psychiatrii. 

Za posledních 60 let a pod vlivem evropské myšlenky došlo k obrovskému vývoji 

psychomotorické terapie v oblasti duševního zdraví. 

Workshop: Psychomotorická terapie u pacientů s poruchami tělesné hmotnosti a stravy. 

Psychomotorická terapie je často přehlížena jako doprovodná léčba u pacientů s 

poruchami hmotnosti a stravy. Integrace je však založena na zkušenostech 

psychomotorických terapeutů jak u těla, tak u těla v pohybu, dvou nedílně důležitých otázek 

patologie poruch stravování. Pacienti s poruchami tělesné hmotnosti a stravování mají 

intenzivní strach ze získávání hmotnosti a mají negativní tělesnou zkušenost a narušené 

tělesné vnímání (váha, obvod a forma). Nadbytečné cvičení, přemáhání k aktivitě nebo 

hyperaktivita jsou považovány za sekundární symptomy v diagnostice pacientů s poruchami 

příjmu potravy a jsou charakterizovány dobrovolným zvýšením fyzické aktivity, nutkavou 

urgencí pohybu a disociační únavy. Tyto charakteristiky jsou dva základní kameny 

psychomotorické terapie 



 

 

u dětí, adolescenti a dospělých s poruchami hmotnosti a potíží souvisejících s jídlem 

u nemocniční nebo ambulantní léčby. Cílem psychomotorické terapie je (1) přestavba 

realistického sebepoznání, (2) omezení hyperaktivity a (3) rozvoj sociálních dovedností. 

Psychomotoričtí terapeuti mají široké spektrum dovedností, které lze úspěšně aplikovat. 

Mohou být využity různé terapeutické zásahy zaměřené na zlepšení tělesné zkušenosti: 

posturální trénink, relaxační trénink, pozornost, tai chi a jóga, dýchací cvičení, pohybová 

aktivita, senzorické uvědomění a sebepozorování (zrcadlové cvičení a povědomí o těle). 

Cílem tohoto workshopu je představit praktické pokyny pro psychomotorickou terapii při 

poruchách tělesné hmotnosti a stravování, doporučení založená na více než 35 letech 

klinických zkušeností a důkazů založených na výzkumu. 

Prezentace: Psychomotorická terapie v roce 2019: silné a slabé stránky.  

Psychomotorická terapie je definovaná jako metoda léčby založená na holistickém 

pohledu na člověka, který je odvozen od jednoty těla a mysli. Dnešním jádrem 

psychomotorické terapie je optimalizace pocitu pohody a posílení jednotlivce podporou 

funkčního pohybu, pohybového povědomí a pohybové aktivity, cvičení, spojením fyzických a 

duševních aspektů. Je zaměřená na člověka a děti, adolescenty, dospělé a seniory s mírnými, 

středně závažnými a závažnými akutními a chronickými problémy duševního zdraví, v 

primární a veřejné péči, hospitalizovaných a ambulantních pacientů. Vytváří terapeutický 

vztah k poskytování hodnocení a služeb jednotlivcům a skupinám, které se konkrétně týkají 

složitosti duševního zdraví v rámci podpůrného prostředí a uplatňují bio-psycho-sociální 

model v různých zdravotnických a duševních zařízeních a psychiatrii. Psychomotorická 

terapie využívá pohybu, uvědomění těla a široké spektrum pohybových aktivit k optimalizaci 

pohybového chování stejně jako kognitivní, emoční relační aspekty psychomotorického 

fungování (tj. vztahy mezi fyzickými pohyby a kognitivními a společenskými emočními 

aspekty). Následkem toho integruje přístup k tomuto typu terapie fyzické, kognitivní a 

emocionální aspekty fungování ve vztahu k schopnosti být a působit v psychosociálním 

kontextu, aby bylo dosaženo jasně definovaných cílů po konzultaci s pacienty. Struktura 

psychomotorické terapie se skládá ze tří různých přístupů – zdravotně orientovaného přístupu, 

psychosociálního přístupu a psychoterapeutického přístupu, které mohou být včleněné do 

několika psychoterapeutických přístupů. Prostřednictvím provádění systematických 

plánovaných hodnocení a individuálně cílených intervencí se psychomotorický terapeut snaží 

rozšiřovat obecné akční kompetence a specifické dovednosti a stimulovat pozitivní 

sebevyjádření a osobní blahobyt ve vyvážených společenských vztazích. Na základě 



 

 

mezinárodního rozvoje a různých přístupů v rámci světa psychomotorické terapie jsou silné a 

slabé stránky inventarizovány a diskutovány. Pozitiva psychomotorické terapie jsou (1) že 

osoby s problémy v oblasti duševního  zdraví prožily a vyvinuly nové pocity, myšlenky a 

chování tím, že využily širokou škálu pohybových činností a (2) že psychomotorická terapie 

významně přispívá jak k pocitu pohody, tak k duševnímu zdraví pacientů se závažnými 

psychiatrickými problémy. Slabou stránkou je, že mezinárodní srovnání je obtížné, protože 

tato oblast pohybové aktivity je nárokována několika poskytovateli zdravotní péče s různými 

termíny a vzděláním. 

 

 

Běla Hátlová, Chytrý Vlastimil, Tereza Louková, Martin Dlabal 

Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika 

 

Prezentace: Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů – 

longitudinální studie. 

Problém: Výzkum zkoumá, jak motivační faktory v individuálním i sociálním kontextu 

ovlivňují prožívání a sebehodnocení. Působí prostřednictvím pohybového programu, který je 

podpořen motivačním rozhovorem. Zkoumaný vzorek zahrnoval psychiatrické pacienty ze ZB 

Sanima s.r.o. (psychiatrická ambulance); nadace BONA (chráněné bydlení)., FOKUS s.r.o. 

(chráněné dílny). Celkově byli zpracovány dotazníky od 21pacientů s diagnózou schizofrenie a 

9 pacientů s diagnózou deprese. Pouze 12 mužů a 5 žen dokončilo tříletý výzkum. 

 

Metody: 

• Motivační rozhovor (Miller, Rollnick, 2002). 

• Pohybový program 

a) 6ti denní program s různými pohybovými aktivitami v rozsahu 6  hodin denně. 

Motivační rozhovory byly vedeny v rámci aplikace 6ti denního pohybového 

programu. 

b) Možnost samostatné aktivní pohybové činnosti dle vlastního výběru, 

v zařízeních pro běžnou populaci (sport nebo wellness, 2x týdně po dobu 6ti 

měsíců). 

 

Měřící nástroje: 

•  Krátký dotazník, který zjišťuje frekvenci a množství času vykonávané pohybové 

aktivity (Graff-Iversenet al., 2008). 

• Tělesná aktivita (PA) byla hodnocena: 

a) délkou času cvičení v průběhu dne, zaznamenaným pro jednotlivé dny týdne. 

b) intenzitou cvičení na lehkou a těžkou hodnocené na devíti bodové stupnici 

• Desetimístné škály, které zjišťují úroveň vyjadřované tělesné zdatnosti (vytrvalost, 

obratnost, síla). 

• Dotazník HADS pro evaluaci míry úzkosti a deprese. 



 

 

• GAF (Global Assessment of Functioning) , škála měření funkční výkonnosti 

psychiatrických pacientů. 

 

Diskuse: 

Data potvrdila významný vliv motivačně na vnímanou tělesnou zdatnost, a to tělesnou 

vytrvalost, sílu a pohybovou obratnost. 

• v případě druhého měření bylo významné zlepšení ve všech složkách 

• v případě třetího měření – po 6ti měsících bylo zjištěno zlepšení ve všechm složkách 

oproti stavu před intervencí. 

• v případě čtvrtého měření – po 18ti měsících byl zjištěn srovnatelný stav ve všech 

složkách jako u třetího měření. 

• v případě pátého měření – po 30ti měsících byl zjištěn individuálně rozdílný pokles 

v zájmu o pohybovou aktivitu. 

 

Shrnutí:  

Absolvování pohybových programů významně ovlivňuje vnímanou tělesnou zdatnost a 

psychomotorické tempo po dobu jednoho roku po absolvování programu. Další průběh zájmu 

je závislý na vnitřní motivaci pacienta. Data nepotvrdila významný dlouhodobý vliv 

pohybových programů na úroveň úzkosti a deprese. 

 

Závěry:  

Projekt našel společné téma v možnosti posílení nefarmakologické ambulantní léčby 

v systému komplexní péče. Projekt je podporován grantem, MŠMT ČR, Czech-Norwegian 

Research Programme (CZ09) 7F14500, 2014-2017.  

 

 

Tereza Louková, Martin Dlabal, Běla Hátlová 

Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika 

 

Prezentace: Vliv motivačně pohybového programu na motivaci a frekvenci pohybové 

aktivity u psychiatrických pacientů během hospitalizace.  

V našem sdělení představíme mezinárodní výzkumný projekt „Pohybová aktivita jako 

součást léčby psychiatrických pacientů“ (PsychPAT) mezi UJEP Ústí nad Labem a Norskou 

školou sportovních studií v Oslu. Výzkum se zabýval vlivem motivačně pohybového programu 

(MPP) na motivaci k pohybové aktivitě (PA) a frekvenci vykonávané PA u psychiatrických 

pacientů během hospitalizace. MPP se opírá o vedení motivačního rozhovoru (motivational 

interviewing) během standardního pohybového programu (SPP) během hospitalizace. K 

výzkumu byl použit BREQ-2, který zjišťoval míru motivace k PA a krátký dotazník, který 

zjišťoval frekvenci vykonávané PA. Zkoumaný soubor zahrnoval pacienty, u nichž byly 



 

 

diagnostikovány psychické a behaviorální poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek, 

schizofrenie, poruchy nálad a úzkostné poruchy. Dosažená data zjistila významný vliv MPP na 

posun motivace ve směru vnitřního sebeurčujícího kontinua (self-determination continuum). 

Na celkovém posunu se významně spolupodílí složky „amotivace“ a „vnější regulace“. Dále 

data potvrdila významný vliv MPP na celkovou frekvenci vykonávat PA (p=0,024). Výsledek 

se opíral především o výsledný posun u těžší PA (p=0,000). Pacienti, kteří absolvovali SPP, 

během hospitalizace pozitivní změnu ve frekvenci PA nevykazovali. Naopak u nich došlo 

k významnému snížení frekvence u lehčí PA (p=0,018). 

 

 

Martin Dlabal 

Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika 

Prezentace: Rozhovor a jeho vliv na prožívání pohybové aktivity. 

Rozhovorem můžeme druhé osobě zpříjemnit anebo znepříjemnit jakékoliv probírané 

téma. Tato přednáška pojednává o tom, jakým způsobem lze nabízet rozhovor o pohybové 

aktivitě, aby byl pro druhého účastníka spíše příjemný. 

 

 

MaritSørensen 

Norská škola sportovních studií, Oslo, Norsko 

Prezentace: Zhodnocení projektu PsychPAT a prezentace získaných poznatků z pohledu 

Norské školy sportovních studií v Oslu 

Ve své prezentaci Sørensen shrne nabyté zkušenosti ze svého působení v roli hlavního 

výzkumného partnera v projektu PsychPAT, vedeným Bělou Hátlovou, Ivou Wedlichovou a 

Terezou Loukovou na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Po krátkém úvodu, o vzniku 

projektu a jeho základní myšlence, vám představí, s jakými výzvami se na začátku potýkali a 

jak se je podařilo vyřešit. Nedílnou součástí bude popis dalších obdobných projektů, které v 

mezičase v Norsku proběhly, včetně zveřejnění jejich výsledků a předložení přehledu 

dokončených i nově vznikajících publikací k tématu. V poslední části prezentace bude prostor 

pro zhodnocení zkušeností z této mezikulturní výzkumné spolupráce, především z pohledu 

získaných zkušeností. 



 

 

 

Nina Helen Mjøsund 

Oddělení duševního zdraví a závislosti; nemocnice Vestre Viken Trust, Oslo, Norsko  

  

Prezentace: Důležitost zapojování vážně nemocných psychiatrických pacientů ve 

výzkumných projektech. 

V této prezentaci se s vámi Mjøsund podělí o své zkušenosti a důvody k zapojování 

skutečných pacientů v rámci své disertační práce. Ve své práci se zaměřila na to, jak je duševní 

zdraví a jeho podpora vnímána lidmi s těžkým duševním onemocněním. Mjøsund 

spolupracovala ve všech fázích svého projektu s pětičlenným týmem poradců - 3 z nich byli 

sami pacienti s vážnými psychiatrickými problémy a dvě osoby byli blízcí rodinní příslušníci 

takto postižených osob. Jedním z hlavních témat této přednášky bude sdílení zkušeností s 

průběhem zapojování skutečných klientů - podařilo se nejen podrobně prozkoumat průběh 

spolupráce a určit faktory, které ke spolupráci podněcují, ale i zda a jak aktivní účast pacientů 

dokaže zvýšit kvalitu celého výzkumu. Mjøsund popíše proč a jak byli vybíráni členové do 

týmu poradců, jak ve skutečnosti spolupracovali, jak prováděli analýzu přepisů rozhovorů a v 

neposlední řadě, jak byly podávány zprávy o výsledcích. Tým poradců přispěl svými různými 

úhly pohledu, čímž výrazně obohatil celou výzkumnou studii a stal se pomocnou rukou 

Mjøsundové - i tyto aspekty vám ve své přednášce vysvětlí. 

 

 

Toril Moe 

Univerzitní nemocnice v Oslu, Norsko 

 

Workshop: Praktický workshop dokládající prospěšnost a účinnost “Poznávacích a 

seznamovacích aktivit” používaných s psychiatrickými pacienty. 

Ve svém workshopu vám Moe představí různé aktivity, které využívá zejména k 

seznámení pacientů v nových skupinách. Na základě svých zkušeností zjistila, že pacienti, kteří 

se ještě neznají, potřebují povzbudit, aby se měli možnost naučit překonat pocit osamění, 

vyloučení a pasivitu. U některých jedinců je navíc motivace k fyzické aktivitě nulová nebo 

velmi nedostatečná. Je opravdu důležité, aby byla cvičení, zejména v začátcích skupinových 

setkání, jednoduchá a snadno dostupná. Cílem je umožnit pacientům zažít pozitivní pocit z 

dobře zvládnuté situace, který je podněcuje k další spolupráci a podporuje jejich kognitivní 

funkce. Studie ukázaly, že skupinové činnosti zaměřené na fyzickou aktivitu dokáží posloužit 

jako důležitý nástroj k překonání pocitu osamělosti a mohou významně podpořit trvalou změnu 



 

 

životního stylu. V praktické části tohoto programu si ukážeme, jak využívat míčky a jiné drobné 

pomůcky jako motivační nástroje a ke stimulaci a trénování kognitivních funkcí, jakými jsou 

například schopnost reakce, koncentrace a koordinace. Obecně je kladen důraz zejména na 

připravené prostředí, kvalitně proškolený personál a plánování programu ve spolupráci s 

pacienty či účastníky. Personál musí mít v pohybových aktivitách jednoznačně definované role, 

které by měly být pevně zakotvené v týmu a zahrnuté v akčním / podnikatelském plánu 

organizace. 

 

Hana Nosková, Fundová 

Praha,Česká republika 

 

Workshop: Jóga- Tělesné prožívání a psychika. 

Jóga je propracovaným praktickým návodem pro zlepšování fyzické i duševní kondice, 

ale především cesta k poznávání sebe sama. Součástí cvičení je synchronizované propojení 

pohybu s dechem, prohlubování dechu pomocí dechových technik a hlubší poznávání svého 

vnitřního prostředí. Navrací nás k našemu přirozenému stavu – radosti, klidu a kontroly mysli. 

Do cvičení jógy, vycházejícího z Ashtanga Vinyasa Yogy aplikuji koncept Spiraldynamik, 

který se zabývá správným držením a koordinací pohybového aparátu se zaměřením na 

uvědomování si 3D hybnosti a odstraňování špatných tělesných stereotypů nahrazením novými 

správnými. Výše uvedené špatné stereotypy často vedou k opakovaným bolestem například zad 

a při dlouhodobém nesprávném a asymetrickém zatěžování tělesného aparátu až třeba k artróze 

kloubů. Jógové pozice spolu se správným fyziologickým nastavením a pravidelným 

prováděním jsou vynikajícím pomocníkem ke zlepšení flexibility a vytrvalosti tělesného 

aparátu a posílení psychické vyrovnanosti. 

 

 

Marie Blahutková 
Centrum sportovních aktivit VUT, Brno 

 

Workshop: Využití psychomotoriky při spolupráci ve skupině. 

Blahutková Marie 1, Górny Mirosław 1, Sližik Miroslav 2, Küchelová Zuzana 3, 

Lepková Hana 

  



 

 

1 Centrum sportovních aktivit VUT v Brně, Česká republika 

2 Katedra telesnej výchovy a športu, FiF UMB Banská Bystrica, Slovensko 

3 Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice, Slovensko 

 

Pohybová činnost s využitím netradičního materiálu působí ve skupinové aktivitě velmi 

intenzivně na sociální interakce. Dochází při ní k aktivnímu vzájemnému působení jednotlivců 

i skupiny prostřednictvím prožitkových činností. Pracujeme s atribuční tendencí, která 

představuje jisté zkreslení ve vztahu k očekávání a k perspektivě účastníků psychomotorických 

aktivit, což následně ovlivňuje interpretaci jejich chování. Na základě pozorovaných a 

zpracovaných chyb, pozorování a egocentrických tendencí sestavujeme model spolupráce, 

komunikace a vzájemného sdílení. K působení lze využívat jednoduché psychomotorické 

pomůcky, hudební doprovod a meziosobní percepce (sociální percepce), které pomáhají při 

vytváření obrazu poznávání individuality osobnosti. Součástí psychomotorické lekce je 

vytváření pozitivních přístupů a radost z pohybu. 

 

 

Lenka Semerádová 
Oddělení interního auditu UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika 

 

Workshop: Čchi kung a Tai chi jako cesta k sobě samotnému i k druhým. 

Společně si zkusíme cvičení, které vychází z prastarého východního umění práce s tělem 

a vnitřní energií. Postupně projdeme běžnou skladbu lekce od rozcvičení, vnitřního soustředění 

a relaxace ve stoje až po výuku krátké sestavy. Zaměříme se na přínosy tohoto druhu pohybu 

při jeho pravidelném praktikování a cvičení ve skupině. Cviky jsou velmi jednoduché a mají 

velké účinky. Je možné, že objevíte cvik, který zařadíte do své vlastní pohybové aktivity nebo 

při práci s klienty. V průběhu workshopu se dozvíte o zkušenostech lektorky z výuky Tai chi 

na Univerzitě třetího věku UJEP. Uvidíte také ukázku z tohoto kurzu. 

 

 

Jana Lakomá 

Park Lane International School, Praha, Česká republika 

 

Workshop: Využití energetizačních cviků Makko-ho ke zvýšení koncentrace dětí 

v tělesné výchově dětí. 

Makko-ho je systém dvanácti cviků, vycházejících z principů tradiční čínské medicíny 

a léčebných masáží shiatsu. Cvičení pročišťuje a nabíjí meridiány - energetické dráhy, kterými 



 

 

proudí v těle životní síla, jejíž správný tok se podílí na dobrém zdraví. Cviky nás vedou, 

abychom si uvědomovali svůj dech, pohyby i tělo. Spolu s meridiány protahuje zkrácené svaly, 

které způsobují svalovou nerovnováhu, ztrátu pružnosti a vznik bolesti. Cvičení zlepšuje 

soustředěnost dětí v hodinách. 

 

 

Sigrid Strøm Olsen 

Norská škola sportovních studií a nemocnice Vestre Viken Trust, Oslo, Norsko 
 

Prezentace: Interpretace výsledků kvalitativního výzkumu o využití pohybových aktivit 

u pacientů na psychiatrickém oddělení Akutní péče 

Následující tipy by vám mohly velmi pomoci při zavádění pohybových aktivit u lidí s 

duševním onemocněním. Lidé s psychózou se mohou chovat nepředvídatelně a přiznaky jejich 

nemoci se mohou projevovat různými způsoby. Ve své prezentaci se s vámi podělím o 

konkrétní postupy, které se právě mně velmi osvědčily při snaze o využití pohybových aktivit 

u lidí s duševním onemocněním. Při hledání vhodné aktivity je nezbytně nutné znát konkrétní 

medikaci, projevy nemoci a celkovou motivaci k fyzické aktivitě u jednotlivých pacientů. 

Velmi důležité je též navázání dobrých vztahů s pacienty, aby se ve vaší přítomnosti cítili 

bezpečně. A v neposlední řadě je neméně důležitá v celém procesu i otázka bezpečnosti - jak 

pacienta, tak průvodce. 

 

 

Caterina Schäfer & Matthias Schäfer 

Ruhrbewegung, Nezisková organizace, Essen, Německo 

 

Prezentace a workshop: Rodina v pohybu: pohybově orientovaná koncepce podporující 

spolupráci v rodinách 

“Rodina v pohybu” je preventivní program podporující psychosociální rozvoj dětí, 

rodičů a ostatních členů rodiny. Být spolu, aktivně sdílet zážitky a mít možnost zažít pocit, že 

jsme zde jeden pro druhého. Cílem je záměrně posilovat schopnost spolupráce jednotlivých 

členů rodiny a tím zvyšovat kvalitu společného rodinného života. Naše koncepce je využitelná 

v zařízeních sociální péče, mateřských školkách i školách k vytvoření snadno dostupných 

způsobů propojování rodinných příslušníků. Díky využití psychomotorického přístupu k 

pohybu je možné překonat jazykovou bariéru a ostych, který se často objevuje při běžných, tj. 

poněkud statičtějších, forem poradenství. Úvodní prezentace a následující workshop shrnují 



 

 

hlavní výsledky našeho empirického výzkumu, prezentují praktické ukázky a zaměřují se na 

zvýšení povědomí o možnostech využití psychomotoriky z pohledu rodiny. 

 

 

Michaela Ehrenbergerová Montessori školoka Jonáš, Praha, Česká republika 

 

Workshop: Možnosti zvládání stresu a agresitivy 

V dnešní době se stal stres bohužel nedílnou součástí každodenního života téměř 

každého z nás. Jen málokdo má možnost žít život zcela v souladu sám se sebou, ve svém 

zvoleném tempu, bez známek tlaku jakýchkoliv vnějších okolností.  

A proto je, více než kdy jindy, potřeba se naučit se stresem vhodně pracovat, korigovat ho a 

nečekat, až se v nás nahromadí a vytvoří neovladatelný koktejl emocí, ne-emocí, 

psychosomatických stavů a agresivity. Protože stejně jako stres, i agresivita je dobrý sluha, ale 

špatný pán. A není žádným tajemstvím, že pohyb má v celém tomto “ozdravném” procesu své 

nezastupitelné místo. V mém workshopu budete mít možnost pochopit mechanismy stresu a 

agresivity, naučit se s nimi pracovat a třeba i zjistit, co by mohlo pomoci právě vám. V praktické 

části se zaměříme na konkrétní uvolňovací a relaxační metody. 

 

 

Mary – Anne Paterson 

Cancerkin Unit the Royal Free Hospital, Londýn, Velká Británie 

 

Workshop: Využití čtyř elementů jako metaforického nástroje v arteterapii 

V tomto workshopu vám představím alegorickou cestu čtyř elementů ve dvou fázích, 

nejprve na úrovni fyzické - jako tělesné uvědomění a následně jako způsob vyjádření v 

symbolech a archetypech. Každý z nás bude mít možnost, prostřednictvím gest a umění, 

malbou nebo slovy, prožít tyto metafory ve svých osobních kreativních představách. Prožití 

kteréhokoliv z elementů prohlubuje smyslové schopnosti, tělesné a duševní, které umožňují 

účastníkům fyzické, emoční, intuitivní a kreativní propojení se sebou samými. Metafory 

promlouvají prostřednictvím různých obrazů a činů jako silná stimulace imaginace, 

umozňující účastníkům práci na vlastním rozvoji. V tomto arteterapeutickém workshopu 

budeme pracovat s pohybem a vytvářet působivé příběhy a malby. Část workshopu věnujeme 

zkoumání napodobeniny hliněné tabulky ze starověkého Knossu a také jedné z nejranějších 

klínových tabulek z Mezopotámie 700 př. n. l. 

  



 

 

Renata Hajná 
Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika 

Prezentace: Pohyb pro psychosociální rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Ve svém příspěvku se zaměřím na využití pohybových aktivit podporujících 

psychosociální rozvoj žáků při práci s třídními kolektivy. Středem mého zájmu je dílčí 

podskupina těchto kolektivů a to jsou zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Mým cílem je zaměřit pozornost pedagogických pracovníků na pozitiva, ale i možná rizika, 

při jejich zařazování do výchovně vzdělávacího procesu. 

 

 

Renée Lavecká 

Lektorka vědomého doteku a intimity, Praha, Česká republika 

 

Workshop: Význam doteku pro relaxaci a psychosociální rozvoj. 

Celosvětová zdravotnická organizace (WHO) definovala zdraví jako tělesnou, 

psychickou a sociální pohodu jedince. Všechny tři stránky naší osobnosti jsou spolu úzce 

propojeny. Jakmile jedna znich strádá, projeví se to vobou dalších. Tělesná stránka naší 

osobnosti je charakterizována stavbou těla, pohybovými stereotypy, určitou úrovní napětí, 

schopností relaxovat, apod. Na tomto workshopu se zaměříme na specifický aspekt našeho 

tělesného JÁ – a to je dotek. Jedná se o zásadní potřebu, podobně jako potřeba kvalitního jídla 

či spánku. Dotek člověka uvolňuje, vyživuje, dodává mu potřebnou dávku energie. Zároveň 

představuje jeden z podstatných informačních kanálů lidské komunikace. V dřívějších dobách 

se doteku nevěnovala přílišná pozornost. Dokonce se věřilo, že příliš dotýkání a mazlení může 

dítě tzv. „rozmazlit.“ Vědomý dotek představuje jednu z nejúčinnějších relaxačních technik pro 

biopsychosociální pohodu jedince. Přijďte si odpočinout, uvolnit, načerpat novou energii. 

Součástí workshopu budou také témata jako důvěra, vědomá pozornost, respektování osobních 

hranic a kolo souhlasu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Petra Šrámková a Gabriela Kavalířová  

Pedagogická fakulta ZČU, Plzeň, Česká republika 

 

Workshop: Využití gymballů v rámci nejen psychomotorických aktivit... aneb gymbally 

hravě a pestře. 

Náš workshop bude zaměřen na různé využití gymballů (velký gymnastický míč/fitball) 

v rámci pohybových aktivit napříč věkovými skupinami. První část workshopu bude zaměřena 

na „drumming“ (bubnování paličkami na stabilně umístěné gymnastické míče). Cvičení 

vychází z hudebně-pohybového programu Drums Alive® autorky Carrie Ekins, která ho v roce 

2001 koncipovala na základě spojení bubnování a jednoduchých dynamických a tanečních 

pohybů. Drums Alive® je nejen zábavným cvičením, ale zároveň se jedná i o cílenou stimulaci 

celého organismu v oblasti fyzické, psychické a sociální. Pohyb založený na vnímání a 

vytváření rytmu zesiluje emoční a tělesné procesy, komunikaci a kreativní složky motorického 

učení. V rámci naší ukázky se naučíme vybrané základní pozice a údery užívané při bubnování, 

s přidáním lokomočních pohybů. Drumming je aktivitou vhodnou i pro jedince se specifickými 

potřebami (např. s mentálním postižením, či vozíčkáře). 

V druhé části workshopu se chceme zaměřit zejména na prevenci event. korekci vadného držení 

těla, svalových dysbalancí a nefyziologických hybných stereotypů hravou formou 

prostřednictvím gymballů se speciální motivací pro děti a svyužitím psychomotorických prvků. 

Psychomotorické aktivity naše pracoviště v současné době sdílí v rámci projektu „Kliko - 

Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s 

využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy“ ve 

spolupráci s UJEP a UPOL. Podílíme se na předávání zkušeností z praxe na základních a 

středních školách v regionu Plzeň. 


