
ABSTRAKT 

Východiska: Arteterapeutická intervence výtvarnými prostředky je v ČR tradiční součástí 

terapeutického programu v ústavní léčbě závislostí již po dobu několika dekád. Podoba 

arteterapie ale není dosud kodifikována, neexistuje ani všeobecně akceptovaný systém 

vzdělávání. V roce 2017 byla profese arteterapeuta vyškrtnuta z nelékařských zdravotnických 

profesí.  

Cíle: Popsat, jak probíhá a jak je ukotven arteterapeutický program ve vybraných zařízeních 

ústavní léčby závislostí z hlediska formálního, dokumentačního, procesuálního, personálního 

a týmového. 

Metody: Byla uplatněna metoda kvalitativní analýzy zaměřená na léčebný program. Do 

výběrového souboru bylo vybráno pět zařízení ústavní léčby závislostí, záměrným výběrem a 

samovýběrem byla získána spolupráce s devíti respondenty zaměstnanci těchto zařízení. Pro 

získání dat byly využity polostrukturované rozhovory s arteterapeuty (pět respondentů) a 

jejich spolupracovníky (čtyři respondenti) a dostupné písemné dokumenty ukotvující 

klinickou praxi.  

Výsledky: Arteterapie je v daných zařízeních jasně definována a odlišena od činnostních a 

pracovních terapií. Arteterapeutický program probíhá většinou skupinově jednou týdně 

povinnou formou. V rámci programu prozatím nejsou zpracovány arteterapetické manuály, 

záznamy z terapeutických sezení jsou stručné, díla jsou archivována po dobu od šesti měsíců 

do několika let. Arteterapeuté jsou podřízeni vrchnímu psychologovi či primáři. 

Arteterapeuté mají převážně pedagogické vzdělání, a většina je vzdělána              

v arteterapeutické metodě vyučované na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. Arteterapie 

závislostí je zaměřena na hledání příčin, sebepoznání a budování náhledu na psychologické 

obrany, arteterapeuté vnímají odlišnosti v tvorbě osob se závislostí na alkoholu a na 

nealkoholových drogách. Arteterapeuté úzce spolupracují s kolegy, kde je uplatněn jejich 

klinický pohled prostřednictvím interpretace výtvarného díla a reflexe jednání pacienta 

v odlišném prostředí ateliéru. 

Závěr: Podoba arteterapie ve sledovaných zařízeních je značně závislá na osobě 

arteterapeuta a jeho vzdělání, využívané arteterapeutické postupy nejsou na celonárodní 

úrovni sjednoceny. Navazujícím výzkumným cílem by mohlo být zpracování evaluace 

arteterapeutického programu v dalších adiktologických službách. Lepší výchozí pozici oboru 

arteterapie by přineslo opětovné legislativní zakotvení ve zdravotnictví     a   založení 

magisterského stupně vzdělání. 
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