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ADCR – základní údaje 
 

Asociace dramaterapeutů České republiky 

Korespondeční adresa: Praha 1, Pohořelec 25, 118 00 

Emailová adresa: adcr.cz@gmail.com,  

IČO: 22725652 

Číslo účtu ADCR: Poštovní spořitelna: 226011968/0300 
 

Orgány ADCR 
 

Výkonný výbor: 

Předseda:  PhDr. Kamila Laudová 

Místop ředsedové:  MgA. Viktor Dočkal 

 Mgr. Jan Veselý, Ph.D. 

Členové:  Ing. Veronika Hilská 

 Dipl. soc.ped. Ilona Labuťová 

 Mgr. Štěpán Smolík, Ph.D. 

 Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. 

Kontrolní rada:  
Mgr. Kristýna Krahulcová 
Mgr. Lenka Fisherová 

Etická komise:  Dipl. KT Beate Albrich 

 Mgr. Jakub Geisler 
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Úvodní slovo 

 

Vážený čtenáři, 

ADCR  je  pátým rokem od svého založení v procesu  naplňování svých Stanov 
a Etického kodexu. 

Dovoluji si citovat z těchto  zakládajících dokumentů, za účelem ohlédnutí se zpět 
a uvědomění si, že naše cesta je koncepční, kontinuální a  průběžně strukturovaná. 

„Účelem sdružení je podporovat profesní rozvoj v oblasti dramaterapie a rozvíjet 
dramaterapeutickou praxi jak v České republice, tak i v zahraničí. Vizemi sdružení 
jsou profesionalizace, rozvoj a propagace dramaterapie,uznání  a  registrace 
profese- dramaterapeut. Posláním je sdružovat dramaterapeuty  a  podporovat jejich 
vzdělávání, osobní  i  odborný růst za účelem zkvalitnění služeb klientům. Usiluje  
o další rozvoj a propagaci DT jako oboru s širokým využitím, jedinečným potenciálem 
a možností pomáhat.“ 

Pět let je relativně kratka doba na bilancováni a hodnoceni výsledků v kontextu 
proměn veřejného prostoru. Tempo a dynamika jednotlivých kroků je ovlivňována 
postojem každého člena, jeho proaktivitou  a mírou angažovanosti v procesu 
a zejména otevřené komunikaci.  

Každý rozjezd něčeho nového je složitý, zdlouhavý, většinou neziskový a naopak 
vyžaduje investici, než že by zisk generoval. s tím počítáme, respektujeme  tuto 
danost a  s houževnatým úsilím pokračujeme v započaté práci. 

Dovoluji si Vás pozvat ke čtení  o aktivitách ADCR  v  ČR a mezinárodním kontextu 
její činnosti v roce 2011.  

 Zprávu o Kursu expresivních přístupů podá kolega Štěpán Smolík PhD. Kurs měl 
velmi pozitivní ohlas a v současné době jede jeho další běh.  

 Podporou v úsilí výkonného výboru  ADCR je  v současné době právě provazování 
s evropským kontextem dramaterapie. Více ve zprávě o 1. setkání pracovní skupiny 
Evropské federace dramaterapie v Berlíně, kde  se zúčastnili 3 členové pracovní 
skupiny, zpráva je podána PhDr Kamilou Laudovou. 

Zprávu  o rozpočtu s objasněním jeho vývoje podá kolega mgr Jan Veselý PhD. 

Platforma kreativních terapií  v ČR je živá a viditelná. Arteterapeutická Asociace- 
ČAA, Muzikoterapeutická asociace-  CZMAT a Tanečně-pohybová asociace Tanter  
jsou blízké ADCR svými standardy a etickými kodexy, je nám potěšením s nimi 
spolupracovat.  Dosud viditelným aktem této spolupráce byla Konference 
expresivních terapií  v předloňském roce,  další ročník je v přípravě.  
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Zprávu o  všech aktivitách, kterým se chceme v roce 2012 věnovat, podá kolega 
MgA. Viktor Dočkal. 

Kotvení profesí kreativních terapií je dlouhodobá práce, která má o to větší naději 
na úspěch, o co důsledněji  budou věcná  témata  nadřazena osobním a komerčním 
zájmům. v tomto procesu výše zmiňovaného „kotvení“ sledujeme,že jde o pole 
na územní ČR   pouze zčásti přehledné. Doufáme a věříme, že prosazování 
profesních zájmů, ve smyslu uznání  samostatné profese dramaterapeut , můžeme 
vést s rozvahou, žádoucí etikou komunikace a  v pevných mantinelech Standardů 
a Etického kodexu sdružení. Věříme, že si tento postoj naší klienti, pacienti, uživatelé 
institucí, kde naši členové praktikují přímou dramaterapeutickou práci, zaslouží, 
a nepřímo  ovlivňuje jejich kvalitu života.  Vždyť ta je prvořadým cílem a účelem naší 
odborné praxe. 

V roce 2011 jsme uvítali nové členy, a nadále jsme otevřeni dalším zájmcům o 
členství, těšíme se na Vás. 

 

Předsedkyně ADCR PhDr Kamila Laudová 
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EFD- Evropská federace dramaterapie 

 

ADCR je jedním ze zakládajících členů od roku 2011. 

Zastoupení: Francie, Německo, Itálie, Velká Británie, Litva, Izrael, Švýcarsko, 
Holandsko, Rumunsko, Česko 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pracovní skupina Evropské federace dramaterapie –EFD- vydala prohlášeni.: 
Záměrem  a úsilím této pracovní skupiny je upevnit  zjevnou přítomnost dramaterapie 
v Evropě, respektovat standardy praxe, etického kodexu v každé zemi, a působit jako 
zdroj informací a výměn na profesionálním poli dramaterapie. 

Cíle EFD: sdílení informací týkající se současného výzkumu na poli 
dramaterapeutické praxe v každé zemi, identifikovat oblasti, kde je výzkum potřebný, 
podporovat profesionální rozvoj dramaterapeutů mezi zeměmi ve federaci, facilitovat 
výměnu informací s ohledem na různá kritéria na trhu práce v jednotlivých zemích. 
Tato jsou stále v procesu vývoje,  v rozdílných fázích v každé zemi. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Podrobné informace o současném stavu dramaterapie v jednotlivých zemích jsou 
na webu ADCR.. 

Kamila Laudová 
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 Kurz – Expresivní p řístupy p ři práci se skupinou, záv ěrečná zpráva 
2011 
 
V roce 2011 proběhla druhá část realizace kurzu v podobě tří víkendových bloků 
a následně vyhodnocení celého projektu. Tento rok jsme bohužel neobdrželi grant 
MPSV, což znamenalo poměrně výrazný zásah do původního plánu projektu. Oproti 
původním předpokladům jsme byli nuceni zvýšit kurzovné, což mělo za následek 
více jak 50% odliv frekventantů. Nutno dodat, že drtivá většina z nich zdůraznila, že 
ukončují svoji účast pouze z finančních důvodů a že jinak byli s kurzem velmi 
spokojeni. Z finančního hlediska se však projekt stal nevýdělečným. 
Kurz řádně ukončilo celkem 19 frekventantů, z toho 10 v Brně a 9 v Praze.  
 
Tři víkendové bloky zahrnovaly bloky III - v celého programu, které proběhly 
v březnu, květnu a červnu.  
Blok III pod vedením Ing. Veroniky Hilské a Mgr. Jakuba Geislera byl v souladu 
s původním záměrem projektu zaměřen na práci s dospívajícími. Z expresivních 
přístupů byl zaměřen tématicky zejména na práci se zvukem, hudbou a pohybem 
a to především v rámci práce s příběhem, včetně aplikace techniky „6 part story“. 
Teoreticky byl tento blok cílen především na téma rituálu (koncept V. Turnera). 
Blok IV pod vedením Ilony Labuťové, DiS. a Štěpána Smolíka, Ph.D. byl zaměřen 
na práci s dospělými. Těžiště se tentokrát nacházelo v práci s textem a dramatizaci. 
Teoreticky byl blok zaměřen na téma role (např. v pojetí E. Goffmana a transakční 
analýzy). 
Závěrečný blok byl veden Janem Veselým, Ph.D., PhDr. Kamilou Laudovou 
a Štěpánem Smolíkem, Ph.D. První část bloku byla zaměřena na ritualizované 
techniky pro zakončení kurzu aplikací technik „Cesty“ a „Cesty hrdiny“, které 
umožnily uzavřít vývojově pojatý koncept celého kurzu; součástí byl rovněž exkurz 
do práce s filmovým médiem. Další část byla věnována prezentaci a obhajobě 
závěrečných prací a metodickým konzultacím k povinným praxím frekventantům. 
Poslední část byla zaměřena na samotný rituál zakončení a předání osvědčení. 
 
V září proběhla poslední schůzka lektorského týmu, včetně supervize pod vedením 
PhDr. Marie Henkové. Schůzka byla věnována shrnutí informací získaných pomocí 
hodnotících dotazníků vyplňovaných frekventanty (průběžného hodnocení 
a závěrečného hodnocení), diskuzi o celkovém průběhu kurzu, změnám v rozpočtu 
a plánování dalších běhů. 
Z hodnotících dotazníků bylo možno vyčíst velkou spokojenost frekventantů 
s odbornou úrovní, organizací, lektorským vedením a celkovým průběhem kurzu 
(takřka ve všech případech hodnocení výborné a velmi dobré). 
Závěry z diskuze lektorského týmu se týkaly drobných úprav v dramaturgii programu, 
způsobů komunikace mezi lektory, rozpočtem kurzu a plánováním dalších kurzů 
v Praze a Bratislavě pro příští rok. 
 
Štěpán Smolík, Ph.D. 
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Finanční zpráva 
Hospodaření (skladba nákladů a výnosů, zaokrouhleno na celé Kč).  
 
Účetní období 1.1. 2011 - 31.12. 2011 
 
 
 
 

VÝNOSY POLOŽKA 

Granty 0 

Ostatní výnosy 117018 

Tržby za vlastní výkony 104000 

Úroky 18 

Členské příspěvky 13000 

VÝNOSY CELKEM 117018 

 
 

PŘEHLED DLOUHODOBÉHO 
MAJETKU 

POLOŽKA 

Notebook, dataprojektor 25870 

Tiskárna 1849 

 
 
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ POLOŽKA 

Výnosy 117018 

Náklady 149273 

Výsledek hospodaření 32255 

. 

 
NÁKLADY POLOŽKA 

Materiální náklady 4626 

Kancelářské potřeby 3058 

Potraviny 1048 

Ostatní materiál 520 

Služby 108539 

Telefony 16747 

Poštovné 559 

Právní a ekonomické služby 8055 

Kopírování 858 

Ostatní služby 82320 

Cestovné 25409 

Cestovné 15000 

Cestovné náhrady 10409 

Osobní náklady 9300 

OON 9300 

Ostatní náklady 1399 

Dary 500 

Jiné ostatní náklady 312 

Jiné ostatní náklady - 
přeplatky 

587 

NÁKLADY CELKEM 149273 
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Komentá ř k finan ční zpráv ě 
 

1. Účetnictví pro ADCR vede Ing. Darina Bláhová, P.O. Box č. 1, 257 21 Poříčí 
nad Sázavou.  

 
2. Minusové hospodaření způsobily dvě skutečnosti. Jednak fakt, že nebyl 

podpořen projekt od MŠMT v druhém roce a bylo potřeba spolufinancovat jeho 
závazky ze zisku z předchozího roku. v původním rozpočtu se také nepočítalo 
s cestou zástupců ADCR do Berlína. Toto setkání bylo zásadní pro navázání 
spolupráce s evropskými dramaterapeutickými asociacemi. 

 
 
3. Asociace neměla v roce 2011 žádné zaměstnance. Členové výkonných 

orgánů vykonávali svoji činnost dobrovolně bez nároku na odměnu. Vyplacené 
DPP a proplacené faktury byly v souvislosti s lektorováním na kurzu 
Expresivních přístupů, který probíhal pod ADCR.  

 
4. Na jednání VV dne 17. května 2012 byl schválen vyrovnaný rozpočet pro rok 

2012 – výnosy a výdaje činí 213 100 Kč.  
 
V Brně dne 1.6. 2012  
 
Mgr. Jan Veselý, PhD. 
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Plán činnosti ADCR 2012 

 V roce 2012 bude ADCR nadále pracovat na rozšiřování a stabilizaci profesní 
platformy a profesionalizace v rámci ČR,  a to jak v oblasti odborné tak etické. 

 Od října loňského roku 2011 má ADCR své zastoupení v boardu Evropské 
Federace Dramaterapeutů (EFD), v tomto kontextu budeme pracovat na zkvalitnění 
příležitostí pro dramaterapeuty – výzkumy, možnosti stáží, mezinárodních spoluprací,  
a na opět profesionalizaci a profesní stabilizaci tentokrát v rámci Evropy. Na konci 
října bude Česká Republika, prostřednictvím ADCR,  hostovskou zemí pro další 
setkání EFD. 

 Asociace opět otevírá v roce 2012 dvouletý vzdělávací cyklus akreditovaný 
MŠMT. ADCR bude také pořádat krátkodobé (víkendové) workshopy. Workshop 
například představí britská dramaterapeutka Sue Jennings či japonská 
dramaterapeutka Sachi. 

 ADCR se dále chystá v roce 2012 vydat odborný překlad knihy Sue Jennings  
„Introduction to dramatherapy“ a nabídnout tak větší vhled do oboru pro širší 
i odbornou veřejnost.  

 Pro členy ADCR bude volně k dispozici odborný časopis, vydávaný britskou 
asociací (BADth), „Dramatherapy Journal“, čímž chceme zůstat v kontaktu se 
současnými trendy, výzkumy a přístupy na poli dramaterapie. 

 Rádi bychom se v naší asociaci zaměřili na zlepšení PR aktivit –vytváříme 
nové webové stránky, zaměříme se na větší informování veřejnosti o stávajících i 
proběhlých aktivitách naší asociace. 

 

 

MgA. Viktor Dočkal 



Výro ční zpráva za rok 2011  

 
 

 11 

Závěrem 

Poděkování  patří všem, kteří  věnovali své  úsilí, čas, energii a víru ve smysl svého 
konání,. Děkuji také všem , kteří  s námi s dobrou vůli a zájmem spolupracují, hledají 
společně cesty, jak plány  sdružení naplnit. 

Přejme si  nadále odolnost, vstřícnost a nadhled  všech aktivních členů, a  přeji 
uspokojivé zapojení se těch členů, kteří zatím sledují a hledají své místo v celém 
procesu vývoje ADCR.  

Předsedkyně ADCR PhDr Kamila Laudová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výroční zpráva Asociace dramaterapeutů ČR za rok 2011 
redakce, grafická úprava, sazba Veronika Hilská 

foto Ilona Labuťová, Štěpán Smolík 
počet výtisků 10 
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Obrazová p říloha 
 – ilustrační fotografie z historie i současnosti ADCR 
 

 
 

DT výcvik, Zderaz, únor 2007 
 

 
 

Letní škola dramaterapie, Rumunsko - Zarnesti, srpen 2008 
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Kurz Expresivní přístupy při 
práci se skupinou, Brno, 
Hapalka, říjen 2010 

 

 

 

 

 
Dramaterapeutický 
program pro klienty 
nízkoprahového 
zařízení o.s. Člověk v 
tísni, Bílina, léto 2009 
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Workshop Sue Jennings, 
Praha - Dobeška, 
20.6.2010 
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Kurz expresivních 
přístupů, Brno, 
Hapalka, 2011 

  

 


