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Úvod 
Ve vyspělých státech v současné době převažuje podpůrný model péče o lidi 

s mentálním postižením (dále jen s MP). Tento přístup předpokládá, že lidé s MP jsou ve 

společnosti znevýhodněni a potřebují „zastánce". Zároveň však mají plné právo na 

rozhodování o svém životě. Jejich volby jsou vyjadřovány „zastáncem" (asistentem, rodičem, 

opatrovníkem nebo sourozencem). 

I v našich podmínkách se stále intenzivněji prosazuje tzv. nezávislý způsob života1 

(„independent living") (Šiška, 2005). Jedná se o celosvětové hnutí občanů se zdravotním 

postižením, které prosazuje samostatný život v běžném prostředí s přiměřenou podporou. 

Podpora ze strany odborníků by měla být poskytována jen v záležitostech, které 

uživatel sám nezvládá (Hrušková, Matoušek, 2005). Měl by mít dostatečný prostor pro vlastní 

rozhodování (Šiška, 2005). Lidé s MP však zpravidla nedokážou výstižně verbálně vyjádřit 

své pocity a postoje. Přestože představují jednu z nejpočetnějších skupin lidí se zdravotním 

postižením (Koláčková, Kodymová, 2005), nebylo zatím publikováno mnoho informací o 

jejich sebepojetí, vnímání okolního světa a dynamice rozvoje jejich osobnosti (Šiška, 2005). 

U lidí s MP nejsou využitelné běžně používané psychologické postupy, vyžadující schopnost 

pohotového verbálního vyjádření vnitřních pocitů ani pedagogické postupy, zdůrazňující 

racionální stránku osobnosti. 

Odbornou péči lidem s mentálním postižením by měl poskytovat odborný tým, 

ve kterém jsou zastoupeny tyto profese: speciální pedagog, psycholog, neurolog, 

fyzioterapeut, psychiatr, sociální pracovník a případně i arteterapeut (Valenta, Muller, 2004). 

V České republice však týmy v tomto kompletním zastoupení jsou spíše výjimkou. Často 
v týmu chybí psycholog, neurolog a psychiatr. 

V České republice je pedagogická a psychologická péče věnována především dětem a 

mladistvým. Osobnost lidí s MP se však může rozvíjet i v dospělém věku. 

Umělecké prostředky mohou být využity nejen za účelem zjišťovaní potřeb, motivací 
a názorů lidí s MP, ale i s cílem rozvoje jejich osobnosti. 

V první části práce rozpracuji filosofická a společenskovědní východiska přístupu a 
zmíním výzkumné projekty k dané problematice. Druhá a třetí část bude věnována 

Problematice oboru taneční terapie a arteterapie. Ve čtvrté části práce metodicky popíšu 

^he European Network of Independent Living (ENIL: Evropská síť nezávislého života) je organizací, která 
P°dporuje nezávislý způsob života lidí s mentálním postižením. Sdružuje evropská centra a pomáhá jim 
v činnosti tím, že vytváří koordinační a informační síť. 



- 2 -

zkušenost s dlouhodobou a systematickou aplikací arteterapeutického programu2 (dále jen 

AP). 

V páté části práce uvedu sérii případových studií, jejímž účelem bude zodpovědět tyto 

hlavní výzkumné otázky: 

Otázka č. I.: Jakými prostředky lze zkoumat potřeby a cíle člověka 

s mentálním postižením? 

Otázka č. II.: Které prostředky se v kontextu individuální práce s klientem jeví jako 

nejefektivnější? 

Otázka č. III.: Představují umělecké prostředky, pomocí kterých lze zjišťovat potřeby 

a cíle klientů, zároveň i nástroj rozvoje jejich osobnosti? 

V rámci čtyř případových studií budu pozorovat vliv uměleckých prostředků na rozvoj 

osobnosti dospělých lidí s mentálním postižením, ke kterému došlo v průběhu jedenácti let 

jejich účasti v AP. Hlediskem výběru respondentů výzkumu byla jejich dlouhodobá účast 

v programu a zájém se výzkumné sondy zúčastnit. Změny budou dokumentovány 

prostřednictvím videozáznamů, rozhovorů s účastníky výzkumné sondy, jejich rodinnými 

příslušníky a pracovními asistenty. Dále pomocí dotazníků a písemných dokumentů 

deníkového charakteru. 

V práci se zaměřím i na vývoj výtvarného projevu klientů, který mohu pozorovat od 

roku 2003 do roku 2007. 

Důležitou součástí práce bude mapování přirozeného světa klientů prostřednictvím 

jimi pořízených fotografií v jejich přirozeném prostředí. 

Sebraný materiál zobecním prostřednictvím série případových studií s platností pro 

skupinu, která bude do výzkumu zapojena. 

Hlavním záměrem této práce není zhodnocení pozorovaných změn s nejvyšší mírou 

objektivity, ale poskytnutí prostoru pro vyjádření názorů účastníků programu a jejich 

V roce 1996 jsme společně s klienty denního zařízení v Praze založili taneční program (dále jen TP). Jeho 
hlavním cílem je poskytnout prostor pro rozvoj osobnosti klientů. TP obsahuje taneční pedagogiku a taneční 
terapii. V roce 2003 jsme tento program obohatili o výtvarnou formu arteterapie. Proto v současné době program 
nazýváme arteterapeutickým programem (dále jen AP). Slovo „arteterapie, taneční terapie" používám v souladu 
Se zahraniční terminologií. Slovo „terapie" nepoužívám ve významu léčba, ale ve významu, který odpovídá 
řeckému původu slova (podpora, opora). AP dále obsahuje prvky narativní terapie. Filosofie programu se 
Přibližuje existenciálnímu přístupu. Výše uvedená kombinace prvků programu vznikala postupně a spontánně. 

říci, že rozvoj tanečních schopností klientů podnítil jejich schopnost tvořit poetické texty, které jsem se 
pažila ve spolupráci s klienty zformovat v příběh představující výchozí inspiraci pro taneční choreografii. 
Naším pozdějším záměrem bylo zasazení výtvarné formy arteterapie do kontextu ostatních druhů arteterapie. 
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blízkých. V popředí zájmu budou výpovědi dospělých lidí s mentálním postižením, týkající se 

vlivu umění na zkvalitnění jejich života. 

Děkuji za cenné konzultace panu doc. PaedDr. P. Šamšulovi, CSc., doc. PaedDr. J. 

Slavíkovi, CSc. a paní doc. PhDr. M. Černé, CSc. Dále děkuji kolegyním a kolegům z katedry 

výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Za nápad čerpat z díla C. G. Junga při tvorbě praktických postupů mé práce a za 

dlouholeté konzultace vděčím doc. PhDr. O. Matouškovi. 

Děkuji kolegyním z chráněných dílen denního zařízení za ochotnou spolupráci při 

tvorbě případových studií. Za spolupráci děkuji i účastníkům arteterapeutického programu a 

jejich rodičům. 
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První část: Obecné principy konstrukce arteterapeutického 

programu 

1. Vysvětlení ústředních pojmů 

V úvodu vymezím pojem arteterapie a několik jejích druhů, na které se v této práci 

zaměřím. 

Základním předpokladem úspěšné terapie je kvalitní vztah mezi terapeutem a 

klientem. Tato vztahová vazba bývá nazývána terapeutickým vztahem. 
• • • ^ 

Arteterapie v širším slova smyslu se zabývá pozitivním působením uměleckých 

prostředků na psychiku člověka (cit in: Šicková-Fabrici, 2002). 

Výtvarná forma arteterapie (Visnal Art Therapy), tj arteterapie v užším slova smyslu, 

se zabývá působením výtvarných (např. malířských, grafických, sochařských prostředků) na 

Psychiku člověka. 

Podle Hanuše (cit in: Šicková-Fabrici, 2002) je arteterapie zvláštní formou 

psychoterapie, která se děje prostřednictvím grafické, malířské a sochařské činnosti. 

Arteterapie je interdisciplinárním oborem nejen z důvodu prolínání umělecké tvorby 
s terapií, ale také z důvodu obtížné zařaditelnosti v existujícím systému terapeutické pomoci. 

Arteterapie čerpá zejména z poznatků umění, filosofie, psychoterapie, psychologie a 

pedagogiky. 

Arteterapie by neměla být v praxi mechanicky aplikována. Rozhodnutí o volbě technik 

by v první řadě mělo být ovlivněno potřebou a motivací klientů, nikoliv náhodným výběrem 

techniky ze zásobníku arteterapeutických postupů. Mimořádnou hodnotou arteterapie je, že 

obsahuje umělecký rozměr, který není vměstnatelný do zásobníku arteterapeutických cvičení. 

Arteterapie poskytuje klientovi prostor pro aktivní zlepšování vlastního psychického 

zdraví nebo pro rozvoj osobnosti. Je optimální, pokud se klient podílí na volbě 

arteterapeutických prostředků. Není vhodné působení arteterapie omezit na 

Psychodiagnostiku osobnosti prostřednictvím výtvarného projevu klienta. Arteterapeutický 

Kulka (1991; uvádí, že umění je důležitým prostředkem sebereflexe ve světě. Umění pokládáme za specifický 
typ mezilidského dorozumívání. Informace sdělovaná v průběhu umělecké komunikace není formulovatelná 
J'nými než uměleckými prostředky. Její zvláštní povaha spočívá v tom, že se neobrací k některé jednotlivé 
Psychické funkci, ale k celku psychických sil člověka. Umění tento celek reorganizuje a vytváří novou harmonii 
r°2umu, citu a vůle. 
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rozbor sice může přispět k zpřesnění psychodiagnózy osobnosti, ale pouze jako doplněk 

dalších psychodiagnostických metod (standardizované psychotesty, rozhovor, pozorování). 

Stiburek (2000) uvádí, že o terapii se jedná tehdy, udržuje-li terapeut neustále 

v zorném poli klientovo individuální téma, třeba i nevyslovenou zakázku a jí podřizuje 

veškerou práci. Cílem arteterapie není vyčerpávající interpretace klientova výtvarného 

projevu. Podobně jako v psychoterapii má klient právo na stanovení míry udržení vlastního 

soukromí. 

Koblicová (2000) používá termín „prvoprocesová arteterapie " pro arteterapii, která je 

založená především na samotném procesu tvorby, tj. na primárním procesu {„Art as 

Therapy ") a termín „ druhoprocesová arteterapie ", která se zaměřuje i na vyjádření pocitů a 

Jejich psychologický rozbor („Art - Psychotherapy"). Tyto druhy arteterapie jsou 

rovnocenné. Obě přirozeným způsobem pracují s vyjádřením a zpracováním emočních 

zážitků. 

Nejdůležitějším hlediskem pro volbu vhodné formy arteterapie a tvorby individuálního 

Programu by měly být potřeby a přání klienta. 

Slavík (cit in: Šicková-Fabrici, 2002) používá výraz artefiletika jako modifikaci 

arteterapie ve významu výchovy prostřednictvím umění. 

Expresivní4 či neverbální arteterapie využívá dalších expresivních prostředků (v 

taneční terapii dominuje taneční pohyb, v dramaterapii dramatické prostředky a v 

muzikoterapii prostředky hudební). Další zajímavou, zatím příliš neprozkoumanou 

arteterapeutickou oblast, představuje terapie poezií. 

Arteterapie zabírá nekonečnou oblast umění. Domnívám se, že pojem arteterapie 

bychom neměli zužovat pouze na terapeutické působení výtvarnými prostředky, které má 
v Čechách mnoholetou tradici. Jednotlivé druhy arteterapie se mohou mezi sebou volně 

Prolínat. Celkový účinek arteterapie se tak výrazně posiluje. 

Hannaová (1980) definuje tanec jako lidské chování komponované ze záměrných, 

rytmických a kulturně zakotvených sekvencí neverbálních tělesných pohybů, které se liší od 

J lných motorických aktivit; taneční pohyb má svou specifickou hodnotu a hodnotu estetickou. 
Gulbenkian Dance Report (cit in: Payneová, 1999) definuje tanec jako součást historie 

lidského pohybu, součást historie lidské kultury a součást historie lidského dorozumívání. 

Expresí podle Slavíka (2000b) nazýváme projektivní aktivity vznikající na instinktivním základě, ale přístupné 
P r° učení a záměrnou kultivaci, které spontánně vyjadřují psychické stavy aktéra (pocity, city, dojmy, nálady a 
P°stoje) a zároveň reprezentují jeho osobnost. 
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1.1 Autentický pohyb 

Taneční pohyb je autentický, pokud impuls k němu vychází z tanečníkova nitra. 

Taneční pohyb by měl být nositelem určitého obsahu. Slovo autentický používám v původním 

etymologickém významu, tj. původní, pravý, hodnověrný. 

Pojem „autentický" ve spojení se slovem „pohyb"5 se vyskytuje v terminologii oboru 

taneční terapie, která probíhá pod záštitou Americké asociace taneční terapie (American 

Dance Therapy Association, dále jen ADTA). ADTA definuje (cit in: Chodorowová, 1991) 

taneční terapii (dále jen TT) jako „terapeutické využití tanečního pohybu za účelem dosažení 

emoční a fyzické integrace jedince". TT se objevila v 50. letech v USA spolu s hnutím terapií 

zaměřených na tělo. Tento proud vychází z psychoanalýzy, především však proklamuje 

„svobodné sebevyjádření". 

Na autenticitě pohybového vyjádření se podílí více faktorů, o kterých se zmiňují 

taneční terapeutky ADTA. Například Levyová (1992) uvádí, že autentický pohyb je v 

pohybovém vyjádření nutně přítomen, pokud se lidská mysl ocitne ve stavu aktivní 

imaginace. Aktivní imaginace je metoda navozující změněný stav vědomí za účelem 

usnadnění nahlédnutí do osobního a kulturního nevědomí. 

Whitehouseová (cit in: Levyová, 1992) uvádí kontrast autentického pohybu - tzv. 

„invisible movement" (řízený pohyb, neviditelný pohyb, pohyb skrývající emoce). 

"Skrývající pohyby" postrádají podle Levyové pravdivý emocionální náboj. Slovo „invisible" 

nevyjadřuje neviditelnost svalové akce, ale hlubších emocí a myšlenek, které pohyb nedokáže 

vyjádřit. Místo toho nastupuje stylizace projevu. Whitehouseová věří, že tento základní rozdíl 

v pohybové kvalitě vyjadřuje polaritu - tendenci se vyjádřit a tendenci potlačit nebo skrýt 

vlastní pocity. 

Pro vystižení výše uvedeného kontrastu používá Whitehouseová (cit in: Levyová, 
1992) termín „I am moved" (autentický pohyb, „viditelný") a „I move" (kontrolovaný, 

skrývající pohyb). Pohyb, ve kterém převažuje kvalita "I am moved", je méně ovlivněn 

vědomou kontrolou v porovnání s pohybem typu "I move". Whitehouseová se snaží o 

rovnoměrné zastoupení obou poloh v pohybovém vyjádření. 

Whitehouseová pomáhala svým klientům během tanečních improvizací dočasně 

vypustit vědomou kontrolu a přidělit jí tichou roli pozorovatele. Hlavní prostor pro vyjádření 

5 Hogenová uvádí (cit in: Hátlová, 2002, s. 11): „Pohyb je obecně definován jako způsob existence hmoty. Je 
2ákladní vlastností vesmíru od jeho vzniku. Živé organismy se vyznačují vlastní pohybovou aktivitou. 
Historicky je pohybová činnost pokládána za přirozenou vlastnost živých organismů. U lidí a zvířat má pohyb 
e°ioční doprovod, složku prožívání. Lidský pohyb se nedá redukovat pouze na pohyb těla, patří sem i myšlení, 
c í t ění , vůle. Chápeme-li pohyb jako „patočkovský" fenomén, je pohyb totožný s celým životem člověka." 



- 7 -

získal pohyb řízený nevědomím („active imagination movement"). Avšak autentický pohyb 

nepředstavuje zcela nevědomý proces. Pokud by tanečník úplně vypustil vědomou kontrolu, 

ocitl by se ve stavu transu. Odborníci TT klienty nikdy neuvádějí do stavu transu. 

Ačkoliv nevědomí má šanci se plně vyjádřit, vědomá mysl je stále přítomná v roli tichého 

pozorovatele, „účastní se, ale neřídí, spolupracuje, ale nevolí" (cit in: Levyová, 1992). 

Zvláště při výuce tance lidí s MP je vhodné rozvíjet jejich zjevnou nebo v některých 

případech skrytou schopnost autentického pohybového vyjádření. 

Na autentickém pohybu se v menší míře podílejí naučené vědomím řízené dovednosti, 

impuls k pohybu vychází především z nevědomí a je méně ovlivněn naučenou taneční 

technikou. 

Například ve volném pohybovém vyjádření lidí, kteří neabsolvovali taneční průpravu, 

nebo pro které je zvládnutí klasické taneční průpravy obtížné (například lidé s mentálním 

Postižením), bude více dominovat jejich přirozený pohybový výraz, tj. budou ve vyšší míře 

čerpat z „ autonomního pohybového slovníku".' 

Naproti tomu u lidí, kteří absolvovali výuku taneční techniky, se bude tato zkušenost 

pravděpodobně ve větší míře než u výše uvedené skupiny promítat i do jejich autentického 

Pohybového projevu. Přestože vědomá kontrola ustoupí při autentickém tanečním projevu do 

Pozadí, v jejich pohybovém vyjádření se bude pravděpodobně ve vyšší míře než u první 

skupiny promítat „slovník tanečních technik". 

Taneční pohyb, který je méně autentický, je řízen především vůlí a vědomým úsilím. 

Tanečníkova pozornost se soustředí především na maximálně technicky dokonalé provedení 

Pohybu. Hlavní cíl tance je zaujmout diváka. Tanečníkova pozornost je zaměřena na okolí. 

V menší míře se soustředí na vlastní nitro. 

Okolnosti, které brání vyjádřit se prostřednictvím autentického pohybu: 

• emoce tanečníka (například strach z hodnocení okolím - nastupuje vědomě řízená 

kontrola), 

• nesoustředěnost, psychická nepřítomnost, 

• neschopnost tanečníka se zbavit vědomě řízené a rozumové kontroly, 

* nízká úroveň schopnosti introspekce (koncentrace na vlastní nitro), 

* pohybová „neupřímnost" (důraz na efekt pro okolí převažuje nad osobní spokojeností 

z tance, 

* mechanické opakování pohybu druhé osoby, při kterém schází vlastní prožitek. 

Okolnosti, které podporují autenticitu pohybu: 
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• motivace tanečníka vyjadřovat své pocity prostřednictvím pohybu, 

• maximální vnitřní ztotožnění se s pohybem (způsob, jak můžeme pomoci klientovi docílit 

tohoto stavu: výběr tématu, které je pro tanečníka skutečně aktuální. Proto je nezbytné 

zjistit jeho současná důležitá osobní témata), 

• psychická koncentrace, psychická pohoda. 

Taneční terapeutky ADTA podporují u svých klientů rozvoj autentického pohybu, 

protože je často doprovázen „vyplavením" osobního materiálu z nevědomí. Po taneční 

improvizaci je klient často schopen sdělit svá potlačená přání a obavy. 

V pohybovém vyjádření můžeme pozorovat nápadné interpersonální rozdíly. Můžeme 

určit dvě základní formy autentického pohybu: expresivní a impresivní taneční vyjádření 

(Landischová, 1999). 

K expresivnímu tanečnímu výrazu inklinují především lidé s extrovertním založením. 

Obsah jejich sdělení se intenzívně odráží v jejich mimice a gestu. Naopak impresivní taneční 

Projev klientů s introvertním založením napovídá, že tanečník se soustředí především na 

vnitřní prožitek a jeho mimika zůstává klidná. Je důležité respektovat osobnostní založení 

klienta a netlumit jeho přirozené tendence k sebevyjádření. 

Zejména impresivní výraz je zvláštní, někdy méně srozumitelný pro okolí a vnější 

vlivy něj působí rušivě. Klienti, kterým vyhovuje impresivní poloha sebevyjádření, potřebují 

mnohem méně podnětů pro vlastní taneční improvizaci než klienti s expresivním tanečním 

stylem. Introvertně založení tanečníci bývají samostatnější. Jejich pohybová řeč je velmi 

abstraktní. 

Tváře antických řeckých soch z 5. století před naším letopočtem nevyjadřují ani 

v náznaku emoce a pocity. Starořečtí umělci se domnívali, že hra rysů by ničila pravidelnou 

krásu tváře a emoce postavy vyjadřovali prostřednictvím výstižných postojů a gest svých 

soch. Podobný princip pozoruji i ve vyjádření některých klientů. Jejich tanec nepřipomíná 

Pantomimu, v které výrazně promlouvá lidská tvář, nositelem myšlenky je spíše gesto. 

Rozpoznávacím znakem autenticity pohybu tedy není výrazný mimický doprovod 

tanečníka. V některých případech může skutečně svědčit o upřímnosti pohybového výrazu. 

Jindy však tanečník pod výraznou mimikou skrývá skutečnost, že s pohybem není vnitřně 

ztotožněn. Domnívám se, že taneční projev se stane uměleckým dílem, pokud bude mimo jiné 

splňovat i podmínku pohybové autenticity. 
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Příklad využití autentického pohybu v taneční terapii 
Ylonenová (2004, s. 11) ve svém článku na téma autentického pohybu, který popisuje její taneční 

interakci s dcerou Danielou, uvádí: „Nevím, co přesně odpovím své dceři, až se mě jednoho dne zeptá, proč jsem 

napsala tento článek., možná, že j i řeknu to, co nyní cítím: že tento příběh má hojivou moc pro nás obě." 

Autorce článku se podařilo prostřednictvím dlouhodobé taneční interakce utlumit některé negativní 

projevy chování jejího dítěte, jejichž podstata pravděpodobně vyplývala ze zážitku deprivace dcery v průběhu 

prvního roku života. Ylňnenové se podařilo snížit frekvenci epileptických epizod dítěte. Sama o této zkušenosti 

říká, že se jedná o příběh matky a jejího dítěte, které společně sdílejí tanec, aniž by se matka stala terapeutkou 

vlastního dítěte. 

Autorka se zároveň vyrovnávala s nelehkou rolí adoptivní matky dětí odlišného etnického původu, 

například se zvýšeným zájmem okolí. 

Vztahová teorie a teorie vazby představují pro Ylonenovou výchozí teoretická východiska. 

Sebeuvědomění člověka se podle těchto teorií formuje v průběhu prvních let života a tento proces je podmíněn a 

výrazně ovlivněn vztahem k blízké osobě. Není pochyb o tom, že kvalita pohybové interakce, která probíhá 

spontánně mezi dítětem a matkou, posiluje tuto vztahovou vazbu. Právě v raném období lidského života se totiž 

začíná intenzívně uplatňovat lidská schopnost spontánního pohybového zrcadlení protějšku. 

Winnicot (cit in: Ylonenová, 2004) je autorem termínu: „podpůrné prostředí", který zformuloval 

v souvislosti s popisem bezpečného vztahu mezi dítětem a pečující osobou. Pokud odložené dítě nezažije 

v raném dětství tento vztah plný důvěry, může tím být vážně ohrožen jeho psychický vývoj. 

Ylňnenová vychází při interpretaci pohybu z článků Lakoffa a Johnsona o souvislostech mezi tělesnou 

existencí a poznáním. Základním předpokladem je, že jazykové struktury jsou konstruovány na bázi tělesných 

zkušeností, které určují představy a tudíž také jazykové metafory. 

Ylonenová uvádí (2004, s. 15): „Náš společný tanec neodhaloval pouze významy z minulosti, ale také 

je transformoval do nové podoby. Náš osobní příběh byl obohacen o nové tóny. Najednou jsme byly schopny 

komunikovat úplně novým způsobem. Cítila jsem, že Daniela má celý proces pod kontrolou. Měla jsem pocit, že 

se učím především já od ní. Najednou jsme nebyly dvěmi tančícími bytostmi, cítila jsem ve vyšší míře než při 

běžné interakci vzájemnou sounáležitost". Taneční interakce byla založena především na spontánním 

Pohybovém zrcadlení, které podle názoru YlOnenové bylo hlavní příčinou vzniku a rozvoje hlubšího vztahu s je j í 

dcerou na neverbální úrovni. Matka s dcerou postupně sladily své poněkud odlišné pohybové rytmy. Daniela 

získala prostor i pro odreagování potlačených negativních emocí. 

Ylonenová napsala (2004, s. 15): „Ačkoliv tato zkušenost byla silně spjata s tělesným prožíváním, 

zároveň jsem byla konfrontována s pocity, které se dotýkaly mé role matky. Při tanci jsem si najednou 
Uvědomila, jaké měla Daniela pravděpodobně pocity v raném dětství a také mnoho o našem vztahu. Náš 

vzájemný vztah se mi odhalil v dočista obnažené podobě. Najednou jsem si intenzivněji uvědomila věci a 

souvislosti, kterých jsem si dříve nevšímala nebo nechtěla všímat." 

Daniela postupně rozvinula svou schopnost verbálně přesněji vyjadřovat své pocity, nyní j e schopná je 

transformovat i do psané a obrazové formy; hudba a tanec j í pomáhají uvolňovat nahromaděné napětí a negativní 
Pocity. 

Ylonenové se patrně podařilo částečně vynahradit dceři nedostatečně prožitou zkušenost neverbálních 

Projevů vazby k blízké osobě v raném dětství. Autorka cítila, že sdílená intimita a společná pohybová zkušenost 
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umožnila vyplavení vzpomínek dcery z raného období. Tento fakt zdůvodňuje kinestetickou zkušeností, která je 

uložena v tělesné paměti. 

1.2 Zrcadlení 

Často užívaný pojem zrcadlení nepřesně popisuje spontánní sladění v interakci, které 

je pozorovatelné u všech vyšších živočichů a člověka. Výraz zrcadlení sugeruje představu 

symetrické komunikace, při které účastníci dělají současně zcela totéž. Při důkladném 

sledování však pozorovateli neunikne, že jeden z účastníků komunikace má vždy o něco 

iniciativnější úlohu a druhý úlohu o něco pasivnější. I v kvartetu synchronně hrajících hráčů 

je vždy jeden „primarius", tempo a dynamiku udává on. V tomto smyslu je komunikace 

vždycky komplementární, nikdy není dokonale symetrická. (Landischová, Matoušek, 2001). 

Schopnost odrážet chování druhého a aktivně na něj reagovat je důležitá pro ochranu 

vlastního života před nepřítelem, navázání a rozvíjení vztahu k opačnému pohlaví i pro 

výchovu potomstva. Schopnost člověka synteticky vnímat pohyb prostřednictvím vizuálního 

aparátu je vrozená6. 

Nápodoba se uznává za efektivnější způsob učení, než je učení pokusem a omylem. 

Kdyby matka pouze napodobovala chování dítěte, dítě by se neučilo novým 

dovednostem. Je třeba, aby matka přidala něco navíc, aby podnět dítěte rozvinula, 

modifikovala, aby mu dala „lepší tvar", případně k němu připojila nový význam. Proto 

hovořím o podněcujícím zrcadlení. V prostředí náklonnosti je dítě silněji motivováno k učení. 
r ' 1 

Od vnější nápodoby proces postupuje k vnitřnímu napojení, k buberovskému Ty a Já . 

Zrcadlení a pohybové napodobování je základní přirozenou součástí tance všech 

národů ve všech dobách. I sólový tanečník „zrcadlí" - prozrazuje vztah k sobě samému i 

k ostatním lidem. Při tanečních improvizacích se v tanečníkově mysli mohou probudit 

vzpomínky (vztah k minulosti), asociace k aktuálním situacím (vztah k přítomnosti), naděje i 
obavy z budoucnosti. Skoky, dupáním a tanečními kroky vyjadřuje například vztah k zemi. 

Coleman (2006) uvádí, že neuropsychologický výzkum ukazuje, že lidský mozek ma zvláštní výbavu 
umožňující psychickou rezonanci v interpersonálním kontaktu. Některými autory j e označována jako empaUcka 
resonance. Hardware" odpovědný za tuto funkci v mozku obsahuje mimeticke neurony Jsou lokalizovány 
v Premotorickém kortexu, odkud jsou řízeny pohyby těla a také řeč. Byly objeveny italským neurologem, který 
S e jmenuje Giacomo Rizzolatti. 

7 Buber (1969) uvádí, že člověk žije v dvojím světě, protože základní „slova" která může Pronést jsou dvě 
J ^ n í m základním stavem je slovní dvojice Já-Ty, druhým je dvojice Já-Ono resp. Já-On 
s l°vo Já-Ty lze říkat jen celou bytostí, kdežto základní slovo Já-Ono nikdy takto nelze říkat. V oblast, vztahu 
k lidem slovo Já-Ty znamená, že ke svému protějšku cítíme čistou vztahovou vazbu. 
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Člověk neschopný navazovat vztahy, např. postižený autistickým syndromem, 

zpravidla nedokáže tančit ani tanec druhého sledovat. 

Pozoruji, že lidé s MP mají výraznější tendenci vstupovat do kontaktu s lidmi bez 

mentálního postižení, než se kontaktovat mezi sebou navzájem. Pouze člověk, který 

v komunikaci spontánně zrcadlí protějšek, dokáže kompenzovat nedostatečnou schopnost 

spontánní souhry člověka s MP. Proto je pro osobu s MP kontakt s člověkem nepostiženým 

tak potřebný. 

Při kontaktu s lidmi s MP v rámci AP jsem si intenzívně uvědomila zásadní rozdíl 

v dynamice terapeutického vztahu s klienty s MP v porovnání s lidmi bez postižení. Při 

navazování nového vztahu lidé bez mentálního postižení v prvních fázích nevědomě využívají 

své vrozené schopnosti spontánně zrcadlit protějšek. Později plynule přecházejí 

k vzájemné pohybové a tematické synchronizaci. Celý proces seznamování proběhne 

v průběhu několika minut až hodin. Lidem s MP však schopnost zrcadlení a pohybové souhry 

není vrozená. Proces seznamování se proto může prodloužit až na několik let a u některých 

těžce postižených klientů neproběhne vůbec. 

Techniky založené na principu spontánního zrcadlení hrají podle mého názoru 

klíčovou roli ve vývoji terapeutického vztahu. Zrcadlení při tanci není kopírováním vnějšího 

Pohybu protějšku. Terapeut zrcadlí, pokud procítí kvalitu a obsah gesta klienta a neverbálně 

mu odpoví. Synchronní pohybové zrcadlení ujišťuje klienta o terapeutově empatii. Tento 

zážitek může být posílen pohybovou odpovědí dalších účastníků skupiny. 

Zrcadlení terapeutovi umožňuje intenzivní prožití pocitů jeho klientů. Terapeut se při 

zrcadlení může lépe přiblížit k podstatě problému klienta. Může se stát „překladatelem" jeho 

Pocitů do srozumitelné formy pro ostatní klienty i pro lidi bez mentálního postižení. 

Rogers (1998) uvádí, že pokud je terapeut skutečně ponořen do vnitřního světa 

druhého člověka, dokáže objasnit nejen významy, které si klient uvědomuje, ale i ty, které se 

nacházejí pod úrovní vědomí. Pokud jsou lidé podle Rogerse akceptováni a oceňováni, brzy 
začínají mít větší zájem o vlastní self. Je-li lidem empaticky nasloucháno, umožní jim to 

mnohem spolehlivěji naslouchat toku vnitřních prožitků. Jakmile člověk porozumí a váží si 

sám sebe, stane se jeho self shodným s jeho prožíváním. Člověk se stane opravdovějším a 

autentičtějším. 

Zrcadlení se odehrává především na nevědomé úrovni a je zárodkem pro složitější 

mteraktivní formy komunikace, které doprovázejí mezilidský vztah-pohybovou a tematickou 

synchronizaci. Pohybovou synchronizaci vnímám jako více či méně vědomě promyšlený 

Pohybový soulad účastníků pohybové interakce. Tematická synchronizace představuje 
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tematicky sladěnou verbální i neverbální komunikaci, která vzniká spontánně na základě 

vědomých i nevědomých myšlenkových procesů. 

Klienti s probuzenou schopností introspekce se po určité době svěřují se svými pocity, 

které zažívají při tanci téměř po každé taneční improvizaci. Jakoby se u nich napojení na 

vlastní nevědomí zdařilo. Je vhodné je průběžně povzbuzovat k vzájemné synchronizaci 

výpovědí. 

V počátcích AP klienti nebyli schopni vnímat a zapamatovat si výpovědi druhých. Až 

po třech letech terapie začali registrovat obsahy příběhů jiných tanečníků a začali na ně 

spontánně navazovat. Příběhy klientů se v současné době často těsně prolínají. Tato tematická 

synchronizace probíhá na vědomé i na nevědomé úrovni. S rostoucí dovedností tematické 

synchronizace vyspívá i forma i obsah vyprávěných příběhů klientů. 

V současné době probíhá tematická synchronizace v rámci AP především mezi 

jednotlivci. Pozvolna se však začínají formovat i známky skupinové tematické synchronizace. 

Domnívám se, že pokud bychom se v počátcích terapie nezaměřili ňa rozvoj 

schopnosti klientů spontánně zrcadlit, schopnost tematické synchronizace by se 

Pravděpodobně nerozvinula a nemohli bychom přistoupit ke skupinovému zpracovávání 

Příběhů. 

1 -3 Tvar v tanečním a ve výtvarném umění 

Nedomnívám se, že výsledný tvar tanečního pohybu, který pozoruji u lidí s mentálním 

Postižením, je tvarem ideálním, spíše by se dalo říci, že se přibližuje k tvaru harmonickému. 

Praktická zkušenost s výukou tance lidí s MP mě při četbě článku „Na počátku byl 

krok" od Ondřeje Hníka (2004) vedla k formulování následujících otázek a k pokusu na ně 

odpovědět. 

„Hledá skutečně každý tanečník podvědomě v realitě nezakotvený ideální tvar?" 

"Nehledá spíše intuitivně existující harmonický tvar?" „Jakým způsobem přistupovat ke 

studiu tvaru tanečního pohybu?" „Je vhodné přemýšlet o uměleckém projevu způsobem 

uplatňovaným ve vědě?" „Jakým způsobem můžeme chápat sdělení tanečního výrazu?" „Je 
m°žné a nutné zcela porozumět tanečnímu sdělení?" „Můžeme se nechat inspirovat poznatky 

o tvaru z oblasti výtvarného umění a zákony vizuálního vnímání?" 

Na výše uvedené otázky můžeme stěží naznačit odpovědi bez připomenutí několika 
Nákladních faktů. 

Hogenová uvádí (cit in: Hátlová, 2002), že pohyb má u člověka a zvířat emoční 
d°Provod, složku prožívání. Lidský pohyb nelze redukovat pouze na pohyb těla, patří sem i 
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myšlení, cítění, vůle. Není vhodné redukovat taneční pohyb pouze na jeho, lidským okem 

viditelnou, součást - tj. taneční tvar. 

Tvary z psychologického hlediska slouží k odlišování jednotlivých jevů. Kulka (1991) 

uvádí, že ještě nedávno se mělo za to, že kontury jsou prvotními nositeli tvarů nebo že je lze 

dokonce s tvary ztotožnit. Dnes víme, že konturu s tvarem zaměnit nelze. Spíše bychom řekli, 

že kontura je tvarována. Kontura není pro lidské vizuální vnímání tak důležitá jako tvar. 

Lidské oko je totiž schopno rozeznat tvar, přestože jeho kontura je přerušena. 

Taneční tvar je především nositelem expresivně symbolického obsahu a často bývá 

emocionálně zabarven. 

Taneční tvar představuje jakýsi „obal" tanečního pohybového vyjádření a jeho 

sekundární součást. Primární impuls vycházející z centrální nervové soustavy časově 

předchází tanečnímu tvaru. Pokud se nejedná pouze o mechanické napodobování tanečního 

Pohybu protějšku je vnitřní prožívání člověka při tanci a navazující taneční tvar ve 

vélice úzkém, vzájemně podmíněném vztahu, tj. ve vztahů tzv. zpětné vazby. 

Výsledný pohyb je ovlivněn například informacemi o stavu našeho emočního 

prožívání, temperamentu, momentální náladě, úrovni aktivity CNS (aniž bychom si tyto vlivy 

uvědomovali). 

Taneční tvar zpětně ovlivňuje nitro tanečníka (tj. jeho prožívání - „tzv. příběh tance"). 

Proprioreceptivní systém totiž průběžně vysílá informace ze šlach, kloubů a svalů 

ascendentními (dostředivými, vzestupnými) nervovými drahami do podkorových a korových 

center centrální nervové soustavy. 

Domnívám se, že na poli umění bychom měli taneční pohyb a taneční tvar spíše než 

biomechanickými a medicínskými prostředky zkoumat metodami aplikovanými v oblasti 
vědy o umění, psychologie, filosofie a kulturní antropologie, případně psychobiologie - tj. 

společensko vědními metodami. Taneční pohyb se totiž mimo jiné vyznačuje uměleckými 

kvalitami. 

Při posuzování jednotlivých tanečních tvarů (tj. například při vnímání kvality 

návaznosti jednotlivých tanečních gest) člověk instinktivně využívá své vrozené schopnosti^ 

vizuálního aparátu vnímat a uvědomit si návaznost jednotlivých tvarů. Tato schopnost je 

vyjádřena zákonem dobré kontinuace (tj. souvislého pokračování), který se vztahuje 
k fyziologii lidského zraku. Jedná se o instinktivní schopnost člověka vnímat a uvědomit si 

návaznost jednotlivých tvarů, přestože jejich spojující linie je přerušena. Proč tedy pátrat po 
zPůsobu, jak stanovit začátek a konec jednotlivých tanečních tvarů, když jsme přírodou 

vybaveni schopností vnímat návaznost jednotlivých tvarů? 
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„Existuje ideální tvar?" V reálném světě ideální tvar neexistuje. Domnívám, že 

pozorovatel tance spíše než ideální taneční tvar instinktivně hledá tvar harmonický. Zde si 

opět můžeme připomenout jeden ze základních zákonů lidského vizuálního vnímání, tj. zákon 

dobrého tvaru. Jedná se o tendenci zrakového aparátu člověka mírně „deformovat" skutečné 

tvary a konfigurace (které jsou poněkud vzdáleny ideálu) do vyvážených vizuálních struktur. 

Například mírně elipsovitý obrazec vnímáme jako dokonalý kruh. Tento zákon se 

pravděpodobně uplatňuje i ve vnímání tanečního tvaru. 

„Jakým způsobem můžeme chápat sdělení tanečního výrazu?" Porozumění řeči 

lidského těla je podle Thiela (1993) především záležitostí instinktu. 

Když se umístí menší počet luminiscenčních pastilek na končetiny a klouby 

pohybující se lidské bytosti, pak přemisťování těchto luminiscenčních bodů, které Johansson 

nazval (cit in: Barba, Savarese, 2001) „biologické pohyby" - pro člověka představuje 

dostatečnou informaci, aby okamžitě poznal, že se jedná o lidskou činnost. Badatelé se 

domnívají, že se jedná o vrozenou schopnost vnímání vizuálního aparátu, spíše než o znalost 

získanou. 

V individuálním tanečním výrazu si můžeme povšimnout „nápadných", opakujících 

se tanečních pohybů. Mohou být konkrétnější povahy, můžeme je nazvat „obrazivými" nebo 

»Pantomimickými" gesty. Jedná se například o gesta vyjadřující ochranu (vlastní i druhé 

osoby). Typickým příkladem je gesto „objetí", při němž se tanečník uzavírá do ochranné 

Pozice, někdy se dokonce jakoby „choulí do sebe". Při snaze o interpretaci tohoto gesta se 

můžeme nechat inspirovat například poznatky psychobiologie. 

Obrazivé gesto „objetí" bychom mohli posuzovat v souladu s Darwinovou studií 

(1964) v kontextu principu účelných sdružených zvyků, který vysvětluje, že jisté pohyby za 

očitých duševních stavů slouží k usnadnění uspokojení určitých potřeb a přání a kdykoliv je 

navozen podobný duševní stav, existuje sklon vykonávat silou zvyku a asociace tytéž, v tomto 

Případě neúčelné pohyby. Například úlek byl původně provázen pohybem uskočení před 

nebezpečím. Charakteristické rysy tohoto pohybu jsou podle Darwina (1964) dědičné a po 

fyziologické stránce se velmi podobají pohybům reflexním. 

Gesto „objetí" hraje důležitou roli v ontogenetickém vývoji člověka. Uplatní se při 

výchově dítěte, ale i při navazování přátelských i partnerských vztahů. Gesto vyjadřující 

objetí j e tedy v souladu s Darwinovou terminologií vrozeným instinktivním výrazem emocí. 

Další interpretace významu gesta objetí můžeme hledat i v oblasti poznatků 

neverbální komunikace. 
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Vávra (1990) uvádí, že člověk si oblast vlastních životních zájmů zpravidla označuje 

(například pohybovými gesty, posuňky) a vytváří tak rozmanité revíry. Nejskromnějším 

revírem je pozice, připomínající uložení lidského plodu. Tělo je schouleno do celistvé formy a 

vzhledem k okolí je definováno přesnými hranicemi. Vyhovuje tak revírním předpokladům a 

zároveň podmínce nejmenšího možného formátu. Živoucí tělo může opravdu stěží zaujmout 

menší prostor. Ale v raném revírním komprimátu je zároveň obrovská síla, síla růstu. 

Dále si při pohledu na gesto objetí či schoulení můžeme připomenout výtvarné 

hledisko a poukázat najeden z důležitých zákonů lidského vizuálního vnímání (cit in: Kulka, 

1991): zákon uzavřenosti. Tento zákon říká, že při organizaci vizuálních polí se spolu spojují 

spíše prvky, které formují uzavřené tvary, ohraničené celky. Tento zákon vizuálního vnímání 

je dokonce silnější než mechanicky pojatý zákon blízkosti. Lidské oko je citlivé ke gestu 

objetí, které je složeno z prvků, které formují uzavřený tvar. 

Z výtvarného hlediska můžeme tvar schouleného lidského těla vnímat i jako bod. Bod 

je pohroužen do sebe. Nápětí bodu podobně jako napětí schouleného těla je dostředné. 

Kandinsky (2000) uvádí, že síla, která působí na bod z vnějšku, způsobí, že bod ztrácí 

koncentrické napětí a vyprchá z něj život. Současně se však změní v nový fenomén - linii. 

Geometrická linie se zrodila se z pohybu, z toho, že byl porušen maximální a do sebe 

Pohroužený klid, který je pro bod příznačný. Linie představuje nejvýraznější protiklad 

malířského elementu - bodu. Proto je považována za sekundární element. 

Tanečník, který se nachází v pozici schoulení se do sebe, po chvíli často cítí tendenci 

Pnout se vzhůru, vyrůstat vzhůru. 

Kandinsky přímou vertikální linii přirovnává k bílé barvě a uvádí, že vertikála 

Představuje nej úspornější formu neomezených možností teplého (aktivního) pohybu. 

Je zajímavé, že pohyb růstu, který je vyjádřen tancem, často připomíná tvar 

harmonické spirály. Spirála z výtvarného hlediska představuje linii. Kandinsky (2000) uvádí, 
ž e v zaoblené linii můžeme vnímat zralou sebejistotu, energii a zárodek plochy. 

Gesto růstu po spirále směrem vzhůru můžeme zařadit mezi taneční tvary, které nejsou 

výrazně konkrétní povahy, jakou má např. gesto boje nebo objetí, ale mají spíše abstraktní 

Zobrazivý charakter. Tyto taneční tvary jsou typické pro impresivní taneční projev. 

Impresivní taneční vyjádření již bylo zmíněno jako druh pohybového 

improvizovaného vyjádření, jehož impuls vychází z vnitřního prožitku. Tanečníkovy emoce 

zůstávají ukryty v nitru. 

Nina Vangeli (1998, s. 2) uvádí: „Člověk má při tanci přirozenou tendenci se pnout a 
vlnit vzhůru. Pokud tyto dva silné impulsy jsou následovány potřebou těla rotovat, vzniká 
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spirálovitý pohyb, nejkrásnější pohybový impuls všeho živého. Po spirále vyrůstají listy na 

stonku rostlin i větve stromů. Obrátí-li se dva tanečníci, zpravidla muž a žena, tváří k sobě a 

natáhnou paže k objetí, aby splynuli v tanci, ihned se objeví přirozená potřeba začít vlastní 

těla formovat do spirálovitého tvaru. Ve zlomku vteřiny po položení rukou na partnerovo tělo, 

se hlavy odtáhnou a otočí se do protisměrů. 

Říkáme-li, že lidé jsou vtaženi do víru tance, z našeho nevědomí vystoupí představa 

tvaru spirály. Podobně se můžeme zamyslet nad tvarem vodního nebo větrného víru, který 

zvedá a strhává do spirálovitého tance spadané listí." 

Účastníci AP si v průběhu taneční choreografie „Moře" představovali, že vyrůstají z 

lastury a pravděpodobně se nevědomě podřizovali stejným vyšším přírodním zákonům jako 

mušle, když tvoří spirálu ve své schránce. 

Zvláštní působení tance spočívá v tom, že větší či menší část tanečního vyjádření není 

sdělitelná slovy. Domnívám se, že bychom se neměli za každou cenu pokoušet slovy přesně 

formuloVat neverbální „sdělení tance", ale spíše toto sdělení spoluprožívat s aktéry tance a 

popisovat spíše svůj vlastní prožitek. 

Taneční výpověď (tj. „příběh", obsah tance) se můžeme pokusit převést do literární 

formy. Ale pravděpodobně se nedozvíme celý příběh. Ten se skrývá za slovy. Obsah tance 

není ve všech aspektech formulovatelný slovy i z následujícího důvodu (cit in: Landischová, 

2005b): lidská mysl vnímá umělecké sdělení i na nevědomé úrovni a patrně není schopna 

okamžitě převést informace do vědomí. Pravděpodobně se jedná nikoliv o jednorázový a 

ukončený proces, ale o proces, během kterého informace z nevědomí postupně a dlouhodobě 

Plynou do našeho vědomí. 

Někteří lidé s mentálním postižením jsou nadáni schopností být při tanci sami sebou, 

t jsou autentičtí. Dokonce u některých z nich se při tanci objeví uvolněná přirozenost, která 

není ani v náznaku patrná v jejich chování v běžných životních situacích. 

Je zřejmé, že účastníci AP v denním zařízení se spontánně vracejí k prapůvodnímu 
smyslu tance. Tanec v jejich podání není podívanou, show a předmětem konzumu, ale 

hledáním a nacházením původních hodnot tance, které v současnosti nejsou dostatečně 

reflektovány. 

Tanec v dávných dobách představoval především prostředek k vytvoření vztahu, mimo 

imé i ke sjednocení člověka s přírodním děním. Taneční kontakt s lidmi s mentálním 

Postižením představuje příležitost k přiblížení, a to pro obě strany, pro lidi postižené i 
nePostižené. Je to i příležitost k tomu, aby se lidé s postižením přiblížili světu a navázali 

mtenzivnějším kontakt se svým nitrem. 
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2. Výchozí teoretické koncepty vlastního přístupu 

2.1 Existenciální filosofie 

Jádro existenciálních myšlenek vychází z fenomenologického přístupu. 

Z existenciálního hlediska je život fenomén, který probíhá v současném okamžiku. 

Furman (2003) uvádí, že život není soubor izolovaných abstraktních principů, ale 

plynule rozvíjející se soubor aktuálních a dramatických životních situací. Existenciální teorie 

naznačuje člověku cestu k pochopení významu a smyslu jeho života. 

Po celou polovinu století měly poznatky existenciální psychologie hluboký vliv na 

formování postojů pomáhajících profesí. Kvůli často používaným termínům jako je například 

strach, úzkost a ztracená víra, je někdy existenciální teorii mylně přisuzován pesimistický 

postoj k lidskému životu. 

Jedna ze základních existenciálních myšlenek říká, že lidé jsou schopni přijmout 

stinnou realitu vlastní existence a žít autentický a naplněný život. 

Předpoklad, že člověk je obdařen schopností žít smysluplný život, představuje ústřední 

myšlenku existenciální filosofie. Lidé jsou schopni nalézat významy a naplnění i v 

nepříznivých životních situacích. Frankl (cit in: Furman, 2003) uvádí, že dokonce lidé, kteří 

žili v podmínkách nacistických koncentračních táborů, byli schopni si udržet jistý smysl 

svého života. 

Existencionalisté jsou toho názoru, že každá lidská bytost představuje smysluplnou, 

cennou existenci navzdory nepříznivým současným vnějším podmínkám i navzdory bolestné 

minulosti. Každá osoba má jak svobodu, tak i zodpovědnost si tvořit význam vlastního života. 

I osoba, která zažívá nebo zažila psychické nebo fyzické trauma, může podle existencionalistů 

žít smysluplný život. 

Člověk žije autentický život, pokud přijme zodpovědnost za své konání. Existenciální 

Psychoterapie nepředstavuje „systém", který spoléhá na specifické techniky nebo intervence. 

Místo toho klientovi pomáhá začít vnímat překážky v mysli, které mu brání žít smysluplný 

život. Přestože existenciální psychoterapeuti nepřehlížejí minulost, jejich pozornost se 

soustředí především k přítomnému okamžiku. Existenciálně zaměřený psychoterapeut se 

nesoustředí na stabilizaci nebo změnu psychopatologie, ale na hledání významů a podstaty 

lidského života. 

Audenová (cit in: Furman, 2003) naznačuje souvislost mezi tvorbou poezie a 
e*istenciálními myšlenkami. Podle Audenové poezie pomáhá autorům nalézt smysl vlastního 

života. Podle Nietzscheho (cit in: Furman, 2003) smyslem života není pouze vydržet 
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existenci, ale přijmout životní nesnáze. Básníci a umělci se ve své tvorbě stávají svědky 

vlastních nesnází, aby mohli žít smysluplný život. 

Podobně jako lidé bez postižení i jedinci s mentálním postižením instinktivně hledají a 

ptají se po smyslu svého života. Intenzita této přirozené tendence samozřejmě závisí na 

hloubce jejich mentálního postižení. Stejně jako nepostižení lidé mohou zažívat radost i 

bolest, kterou jsou schopni přijmout a žít autenticky. Jedním z důkazů je v případě mých 

klientů jejich autentické taneční vyjádření. 

2.2 Příběh ve filosofii 

Příběh ve filosofii představuje v současné době populární téma. Moderní filosofický 

Přístup k příběhu je možno dokumentovat například prostřednictvím díla italské filosofky 

Adriany Cavarerové. 

Tato autorka se ve své knize (2000) zamýšlí nad rolí příběhu v lidském životě. 

Nechává se například inspirovat dílem Hannah Arendtové, Waltera Benjamina, klasickou a 

moderní literaturou, aby vystihla osobní příběh jednotlivce. 

Cavarerová říká, že člověk má tendenci si klást otázku:, jaký je tento člověk?", 

Případně „co je zač?". Více se však dozvíme, pokud si budeme klást otázku: „Kdo je onen 

člověk?". Podle jejího názoru se jedná o jednu z klíčových otázek, která není z filosofického 

hlediska zodpověditelná slovy. 

„Kdo" určuje něco, co je podle Cavarerové absolutně nepojmenovatelné „vnějším" 

jazykem. Ani filosofie nedokáže tuto individuální kvalitu přesně vyjádřit. Arendtová je toho 

názoru, že je možné pochopit „kdo" je onen člověk ze způsobu jeho řeči a skutků, které 

formují individuální životní příběh. 

Arendtová uvádí (cit in: Cavarerová, 2000): „Kým je nebo byla dotyčná osobnost, se 

můžeme dozvědět pouze prostřednictvím jejího příběhu, ve kterém právě ona zaujímá hlavní 
r°li, tj. prostřednictvím biografie." 

Narativní přístup představuje alternativní způsob porozumění jak mezilidské interakci, 

^ i "unique exindivi", tj. jsoucnosti, skutečnosti. V souladu s Arendtovou se Cavarerová 

domnívá, že základním p ř e d p o k l a d e m jakékoliv politiky je život lidských individuí 

Pohromadě. 

Cavarerová uvádí, že lidské chování není předem určováno schématem, který si jasně 

uvědomujeme. Spíše si význam svých činů uvědomíme až zpětně při ohlédnutí do minulosti. 
Cavarerová tento jev symbolicky přirovnává ke skutečnosti, že člověk není schopen 

Pozorovat při chůzi otisky vlastních chodidel. Až když se ohlédneme zpět, můžeme spatřit 
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otisky vlastních šlépějí. Cavarerová na rozdíl od psychoanalytiků, kteří jsou toho názoru, že 

význam příběhu dodává především jeho autor, říká, že osobní příběh vidí jasněji nestranný 

pozorovatel, který není přímým účastníkem příběhu. Lidská paměť je podle Cavarerové 

charakterizována strukturální chybou, vinou které člověk není schopen objektivně vnímat 

vlastní životní příběh. 

Potřeba vyprávět vlastní příběh je podle Cavarerové vyjádřením touhy lidské mysli po 

jednotě, souladu, kontinuitě, hledání souvislostí, kontextů a vzájemnosti. Lidé si s oblibou 

vyprávějí příběhy, které se týkají jejich života nebo života jiných lidí. Podle Cavarerové tato 

potřeba dokonce předchází otázce směřující k odhalení významu vlastního života. 

Cavarerová říká, že život nemůžeme žít jako plánovaný příběh. Příběh přichází až po 

prožití určitých životních úseků. Příběh symbolicky vyjadřuje výsledek našeho jednání. 

Arrendtová (cit in: Cavarerová, 2000) odsuzujíc zmenšování role příběhu v životě 

současného člověka a mizící tendenci vyprávět příběhy, váhá, zda tento úbytek příběhů je 

výsledkem „zvědavé neurotické soustředěnosti na vlastní osobnost" tj. ;,sebestřednosti", která 

je v psychoanalýzách vyzdvihována, ale podle Arrendtové nevypovídá o podstatných věcech. 

Zpracování osobních problémů do příběhové formy člověku mimo jiné poskytuje 

Příležitost intenzivněji vnímat sebe samotného v kontextu okolních mezilidských vztahů. 

Podle Cavarerové tradiční psychoanalýza podobnou zkušenost ve srovnatelné míře 

neposkytuje. 

2.3 Narativní přístup v psychoterapii 

Pohádkové příběhy byly součástí lidové psychoterapie dávno předtím, než se 

Psychoterapie stala vědeckou disciplínou. Snad nejznámějším příkladem role pohádek při 

terapeutickém řešení problému jsou Pohádky tisíce a jedné noci, jejichž rámcový příběh 

Pojednává o využití pohádek v léčbě duševně nemocného panovníka. 

Pohádky i mýty jsou symbolické příběhy bohů a lidí s nadpřirozenými schopnostmi, 

které společnosti pomáhaly založit a zkoumat vlastní identitu. Francouzský antropolog Lévi-

Strauss (cit in: Fontana, 1994) usuzuje, že účelem mýtu je poskytnout logické vysvětlení 
zJevným rozporům života. Podle jungovské psychologie jsou mýty symbolickými cestami 
životem a jejich protagonisté jsou ztělesněním nevědomých archetypů. Skutky hrdiny podle 
Junga symbolizují v mýtech hrdinovo Já a dynamika příběhu vypovídá o hrdinově vědomí 

vlastních schopností. Prostřednictvím zasazení vlastního problému do pohádkového děje 
m°hou lidé využít intuice a cítění pro pochopení symboliky svých potíží, s kterými se jejich 
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rozum není schopen vypořádat. Člověk může například zaujmout prostřednictvím hrdiny ve 

vlastním příběhu aktivní postoj k řešení zdánlivě bezvýchodné situace. 

Příběh často povzbudí klienta k vnímání problému z nového úhlu pohledu. 

Prostřednictvím modelové situace příběhu mohou být terapeutovy poznatky klientovi šetrně 

sděleny. 

Narativní terapie se soustřeďuje na příběhy lidí, které oni sami vyprávějí o svých 

životech a které ostatní vyprávějí o nich. Je založena na myšlence, že si člověk průběžně 

konstruuje a rekonstruuje vlastní životní příběh, který je ovlivněn kulturou, ve které žije. 

Meekums uvádí (2005), že slovo „narrate" je odvozeno z indoevropského kořene 

»gna" a vyjadřuje „poznání" „vědomost", „vědění". Naše mysl podle tohoto autora potřebuje 

jak "paradigmatické vědění" , které je založené na racionální bázi, tak i „narativní vědění" 

(intuitivní vědění), které je často nepřesně označováno jako „iracionální". 

Strnad uvádí (2002, s. 18): „Příběh není, příběh se děje, vyvstává v našem prožívání 

tehdy, jsme-li vytrženi, dojati, zaskočeni, vyděšeni, obdarováni mocí šťastné chvíle, drceni 

zoufalstvím, bolestí, zkrátka - jsme-li otřeseni. Tato schopnost člověka být přemožen mocí 
s v e prožívané skutečnosti otevírá náš život cestě příběhu." 

Narativní terapie je ovlivněna filosofickými tradicemi post-strukturalismu a 

Postmodernismu. 

Již v 70. letech 20. stol. se myšlenka narativity na obecnější úrovni objevuje 

v sociologických pracích H. Garfinkela a jeho následovníků pod titulem etnometodologie. 

Tato disciplína studuje, jak si člověk vysvětluje svět a jak si konstruuje svou osobní „vědu". 

Osobní příběhy bývají ovlivněny jak kulturou tak i osobní historií jejich tvůrce. Fungují jako 

mterpretační schémata. Některé příběhy můžeme vnímat jako „ústřední" v tom smyslu, že 

definují zásadní role vypravěče a osob, které jsou pro něj významné. 

V USA je terapie poezií rozšířená, ve Velké Británii, která má výraznou tradici v 

behaviorálním terapeutickém přistupuje méně rozvinutá. V Anglii se v současné době často 

°zývají hlasy, které volají po zavedení kreativních aktivit (například kreativního psaní) do 
s°ciální a zdravotní péče. V České republice pracovníci pomáhajících profesí v praxi 

využívají narativního konceptu velmi zřídka. 

Narativní terapie klade důraz na koncept „not knowing" (pro terapeuta a klienta není 
d ů J v % 

ezité se dozvědět všechny významy příběhu). Terapeut není expert, ale vnímavý svědek. 
narativní terapii je nejen dovoleno, ale přímo doporučováno, aby terapeut vkládal vlastní 

Zlv°tní příběh do terapeutického procesu. 
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Narativní psychoterapie otevírá prostor pro konstrukci alternativních příběhů. Je nutné 

hledat jak v osobní historii klienta, tak v kulturním prostředí inspirace pro stavbu nových 

příběhů. 

Proces oddělování příběhu a osoby je někdy označován jako externalizace problému; 

terapeut opakovaně klade klientovi otázku, jak problém fixovaný v příběhu ovlivňuje jeho 

život a jaký vliv by klient mohl mít na problém - tj. jak by se dal příběh převyprávět. Meier 

(2002) uvádí, že vývoj vlastní identity můžeme ztotožnit s konstrukcí životního příběhu a 

psychopatologii jako příklady životních příběhů, které se nevyvíjejí příznivě. V tomto případě 

by psychoterapie měla směřovat k rekonstrukci životního příběhu. Terapeut by měl 

vyslechnout klientův příběh, pomoci ho rekonstruovat a přizpůsobit ho životní situaci klienta. 

Je známo, že kreativní práce s příběhem dodává lidskému životu hlubší dimenzi a 

zároveň pomáhá člověku získat odstup od prožité bolestné zkušenosti. Příběh poskytuje pevný 

rámec, příležitost pro nalezení souvislostí zdánlivě vzájemně nesouvisejících událostí. 

Narativní terapie se často uplatňuje při práci s osobami trpícími psychickými 

Poruchami a při práci s klienty, kteří byli oběťmi násilí. 

Klienti, kteří vlivem zdravotního postižení mají jen omezenou schopnost konstruovat 

Příběh (lidé s mentálním postižením, lidé s devastující psychickou nemocí nebo s demencí), 

mohou mít prospěch z toho, že jsou s příběhem opakovaně seznamováni a mohou jej 

v různých modalitách zakoušet (vyprávění, obraz, hudba, film). V těchto případech 

internalizace (zvnitřnění a prožití) příběhu klientovi umožňuje strukturovat prožitky a 

Posilovat vlastní identitu (hovoříme o tzv. narativní pedagogice). 

Transformace příběhu z verbální formy do formy taneční nebo výtvarné má svůj 

význam. Klient při této zkušenosti získává šanci znovu příběh prožít a uvědomit si jeho nové 

významy. 

Matoušek a Landischová (v tisku) se tématem využití narativní terapie pracovníky 

Pomáhajících profesí podrobně zabývají. V textu uvádějí základní typologii příběhů 

využitelných při práci s klienty v sociální oblasti. U každého typu autoři upozorňují na 

terapeutický potenciál příběhů. Největší pozornost věnují příběhům autobiografickým. 
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2.4 Osobní příběh ve výtvarném umění 

Lidská tendence uspořádávat pocity a zážitky do příběhové formy je zřetelná i ve 

výtvarném umění. Na rozdíl od starověkých mytologických příběhů s jasnou stavbou příběhu 

a středověkých, renesančních a barokních příběhů s náboženskou přesně propracovanou 

tématikou, příběh v moderním výtvarném umění ustupuje do pozadí. Není divu, že se hovoří 

o absenci klasického příběhu v postmoderním výtvarném umění. V současném výtvarném 

umění je obsažen osobní příběh, nemá však tak jasně definovanou formu jako tomu bylo 

v dřívějších dobách. Bývá skryt na pozadí uměleckého díla. V současném výtvarném umění 

můžeme pozorovat odklon od univerzálních témat a „Velkých příběhů" a příklon k intimním 

tématům a osobním příběhům. 

V české ani cizojazyčné literatuře o výtvarném umění jsem zatím nenašla zpracované 

téma osobního příběhu. 

Téma příběhu je například zmiňováno z hlediska historické malby, vyjadřující 

symbolickou expresi globálních sociálních a politických vztahů a moci. 

Dále je příběh zmiňován (cit in: Murray, 1998) z hlediska nových médií a počítačové 

grafiky. Murray uvádí, že mnoho nových médií v současné době nevypráví příběh s jeho 

typickými atributy (dějová dynamika, začátek příběhu a jeho konec). Místo toho jsou 

jednotlivé výrazové prvky organizovány do sekvencí a jejich význam je rovnocenný. 

Téma osobního příběhu však často zmiňují současní umělci při popisu vlastní tvorby. 

Jedná se o osobní zkušenosti, asociace a představy autora nebo jemu blízké osoby převedené 

do umělecké formy. Nejedná se tedy o přesné vystižení osobního příběhu autora, ale o 

uměleckou stylizaci. Realita je proložena fikcí. 

Z pozice vnějšího pozorovatele pravděpodobně jsme schopni porozumět příběhu, 

který tušíme při pozorování uměleckého díla, zpravidla až po seznámení s podrobnou 

Opovědí autora. Z tohoto důvodu jsem se v následující kapitole zaměřila na zjišťování 

Postoje autora k jeho dílu a kontextu tvorby. Představím zde několik typologických modelů 

osobních příběhů ve výtvarném umění. 

2- 4- l Typologické modely osobního příběhu v současném výtvarném umění 

V průběhu svého studijního pobytu v severní Anglii - Newcastlu upon Týne v roce 
2°05 jsem hledala příklady osobního příběhu v literatuře o výtvarném umění a na výstavách 

současného výtvarného umění. Cenné inspirace jsem nalezla především v Centru současného 
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umění - Baultic. Zde jsem objevila dva zajímavé příklady osobního příběhu v uměleckém 

díle. 

V prvním případě byl hlavní uměleckou inspirací osobní příběh člověka, který zaujal 

autora. Přesto, že výchozí inspirací byl tento příběh, ve fotografiích můžeme vnímat i pocity a 

asociace autora. Dokonce se mu podařilo docílit i univerzálního efektu, tj. divák může nalézt 
ve fotografiích stopy vlastního osobního příběhu. 

V druhém případě se jedná o osobní příběh samotné autorky. Navíc se nechává volně 

inspirovat i příběhy lidí, které během svého života potkala. 

2-4.1.1 Příběh Charlieho v díle Juliana Germaina 

Julian Germain se narodil v roce 1962 v Londýně, nyní žije a pracuje v Northumberlandu. Patří 

k mladší generaci britských dokumentárních fotografu, která začala působit koncem 80. let a je spojována 
s hnutím „New Colour", které bylo ve Velké Británii vedeno například fotografem Paulem Grahamem nebo 

Martinem Parrem. Julian Germain vystavoval ve Velké Británii i v zahraničí. Jedna z jeho posledních výstav se 

konala v Národním Museu fotografie, filmu a televize v Bradfordu na podzim roku 2004. 

Název monotématické výstavy, která se konala v Galerii Baultic na jaře roku 2005, byl 

"Každou minutou hněvu ztratíš šedesát sekund radosti". 

Výstava začínala slovy Juliana Germaina: 

„Charlie byl prostý mírný muž. Miloval květiny a jména květin. Miloval barvu a obklopoval se barvou, 

^'•oval svou ženu. Bez sebemenších záměrů mi ukázal, že nejdůležitější věci v životě nestojí žádné peníze. Byl 
m o u Protilátkou moderního způsobu života." 

Julian Germain potkal Charlese Alberta Luciena Snellinga, postaršího gentlemana, v obchodě 
s květinami. Julian Charlieho začal navštěvovat v jeho malém domě ve městě na jižním pobřeží Anglie a 

Postupně prostřednictvím fotografií začal zachycovat jeho osobní příběh. Práce trvala deset let a výsledné 

fotografie poskytují vhled do vztahu, především mezi Charlesem a jeho ženou Betty, která zemřela koncem 80. 
' a d o vztahu, který se postupně rozvinul mezi Charliem a Germainem. 

Prostřednictvím výtvarného vystižení těchto kvalitativně odlišných vztahů se Julianovi podařilo vyjádřit 

11 vy2namů, aktuálních 
pocitů i retrospektivních asociací. V díle se především odráží víra umělce v hodnotu 

každodenních malých událostí. 

Výstavě dominovaly dvě zvětšené stránky z alba Charlese, které zaujímaly celou stěnu a vytvářely 
d oJ em intimní domácí atmosféry (viz IV. CD příloha, III. Příloha fotografií, 3. Příběh ve výtvarném umění, obr. 
C-1.2). 

Jualin navštívil s Charliem jeho rodnou vesnici (viz IV. CD příloha, III. Příloha fotografií, 3. Příběh ve 

Marném umění, obr. č. 3: „Cesta trávou") a s oblibou fotografoval detaily Charlieho domova, například vhled 
0 otevřené kuchyňské 

kredence (viz. IV. CD příloha, III. Příloha fotografií, 3. Příběh ve výtvarném umění, obr. 

4), čerstvě připravenou večeři. Na fotografiích jsou zachyceny předměty typické pro anglický domov (viz IV. 

Příloha, III, Příloha fotografií, 3. Příběh ve výtvarném umění, obr. č. 5). Germain správně předpokládal, že 
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právě tyto detaily osloví anglického návštěvníka. Právě díky nim divák získává prostor pro uvědomění si 

vlastního osobního příběhu. 

Další ukázky fotografií dokumentující život Charlese jsou uvedeny v příloze (viz IV. CD přiloha, 

Příloha fotografií, 3. Příběh ve výtvarném umění, obr. č. 6 - 16). 

2.4.1.2 Životní příběh Carol Ramaové 
Olga Carolina Ramaová se narodila v roce 1918 v italském Turinu, kde stále žije a pracuje. Je 

samoukem v oblasti výtvarného umění. Malováním „léčí sama sebe" a překrývá traumata, způsobená 

komplikovanou rodinnou situací (otcovou sebevraždou a matčinou psychickou nemocí). Vytvářela netradiční a 

často provokující práce. Začala tvořit v polovině 30. let 20. století. V roce 2003 získala cenu „Zlatého lva" za 

celoživotní dílo na benátském bienále, jednom z nejslavnějších festivalů výtvarného umění na světě. 

Fabriziová (2005) uvádí, že v díle Ramaové je obsažen příběh její rodiny a její vlastní osobní 

autoportrét. Materiál, který používá, často vyvolává vzpomínky na její příbuzné. 

Ramaová se nechává inspirovat četbou poezie. Témata v ní obsažená kombinuje s vlastním osobním 

Příběhem. Prostřednictvím postavy nebo zvířete vyjadřuje osobní tragédii. Pomocí barev a způsobem malby se 

snaží zmírnit její tragičnost. 

Retrospektivní výstava, která se probíhala v Newcastlu upon Týne na jaře roku 2005, se konala ve 

Velké Británii poprvé a detailně přiblížila dílo umělkyně od roku 1937 do roku 2003, které je prezentováno více 

než stovkou prací. 

Výstava začíná s autobiograficky laděními kompozicemi „Watercolours", které byly vytvořeny 

v období let 1937 - 1940. Následují ukázky její osobního průzkumu surrealismu. V 60. a 70. letech začala 

zkoumat tělesnost a používat při tvorbě syntetické i přírodní materiály, jako například korek, pneumatiky, zvířecí 

drápy a kůži. V 80. letech se Ramaová vrací k figurativnímu umění a k některým tématům z počátečního období. 

V letech 1936 - 1949 se Ramaová intenzivně věnuje malování vodovými barvami. 

Ve třicátých letech Ramaová navštěvovala umělecké studio Felice Casorati, který byl v tomto období 

nejznámějším a nejvlivnějším umělcem v Turíně. Ramaová se nechala inspirovat předměty, které j í obklopovaly 
v jejím domácím prostředí. 

V roce 1936 Ramaová zobrazila svou babičku, La Nonna Carolinu na obraze s názvem „Appasionata", 
s krkem pokrytým pijavicemi (které byly tehdy používány za účelem léčby), v pozadí obrazu jsou znázorněny 

dřevěné protézy, podobné těm, které její strýc Eduard vyráběl pro oběti války. V tomto období také Ramaová 

d v o ř i l a obraz „Dorina" (1944), ve kterém umělecky vyjádřila svůj osobní zájem o tělo, trauma a ženskou 

tělesnost. Kvůli náznakům erotického kontextu byla příprava první výstavy Ramaové v roce 1945 provázena 

skandálem a policií byla uzavřena ještě před jejím zahájením. 

V letech 1937 - 1950 se Ramaová věnuje malbě olejovými barvami. Většinou se jedná o autoportréty, 

které jsou namalovány na plochém podkladu. Autorka je pak různými způsoby stylizuje, například skrývá tvary, 

redukuje tvář a tělo do beztvaré formy. 

V roce 1946 se Ramaová vrací do Itálie po kolapsu Mussoliniho režimu. V roce 1948 se zúčastnila 

d v ou velkých výstav, které představovaly významný start její kariéry. 
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V roce 1947 se v jejím díle se začíná objevovat stylizovaná forma surrealismu, ovlivněná turínským 

umělcem a uměleckým kritikem Italo Cremonou. Mezi práce z tohoto období patří například dílo z roku 1950 

„La notte". 

Začátkem 50. let se Ramaová odklání od figurálních kompozic a následuje hnutí MAC (the Concrete 

Art Movement), založené v roce 1948 v Miláně. Hnutí MAC bylo ovlivněno futurismem a nefigurat.vním 

geometrickým uměním. 

Díla představená na výstavě v galerii Baultic jsou ukázkou její volné interpretace přísného souboru 

pravidel. Autorka nabízí jemnější verzi abstrakce, příbuznou abstraktnímu stylu vyjádření Paula Kleeho, jak j e 

možné vidět například v díle „Paessaggio" (1951) a „Composizione" (1952). 

V 60. letech (1960 - 1969) Ramaová začíná používat pro svou tvorbu netradiční materiál (např. 

skleněné oči, falešné řasy) a barvy, které asociují například barvu krve. Toto období je nazýváno „Bricolage 

period" („Bricolage" je tradiční název pro uměleckou tvorbu, která využívá veškerého dostupného matenálu) a 

bylo pojmenováno podle Eduarda Sanguinetiho, slavného italského básníka, celoživotního přítele a obd.vovatele 
Ramaové. 

Ramaová uvádí (cit in Fabriziová, 2005, s. 3): „Bricolage vzniklo z potřeby ztvárnit postižení, 

zmrzačení. Možná má tendence souvisela s válkou ve Vietnamu, a také s mými vlastními pocity a s četbou básni 

Sanguinetiho. Vkládám do díla jeho příběhy a kombinuji je s vlastním osobním příběhem. Prostřednictvím 

Postavy nebo zvířete vyjadřuji osobní tragédii., doufám, že se mi podařilo prostřednictvím barev a způsobem 

malby zmírnit jej í tragičnost.! 

V roce 1970 Ramaová začíná využívat ve své tvorbě gumu z pneumatik - vnějších i vnitřních pláštů. 

Toto období nese název „The Gomme". Ramaová uvádí (cit in Fabriziová, 2005, s. 4): „Pneumatiky, které 

Používám ve své práci, připomínají továrnu mého otce. Poté co byla uzavřena, se naše rodina stala velice 

chudou. Můj otec neunesl tuto skutečnost a spáchal sebevraždu. Pro mě tento materiál představuje běžný 

výtvarný materiál, prostřednictvím kterého vyjadřuji mimo jiné i svůj postoj k erotice. Zprvu mi gumové pláště 

Jízdních kol připomínaly lidskou kůži a maso." 

Někteří kritikové přirovnávají tyto práce k hnutí „Arte Pověra" („Poor Art"), které v tomto období 

vzniklo v Turíně. Arte Pověra klade důraz na koncepční práci, která využívá běžných materiálů každodenního 

^vota. Avšak práce Ramaové se v mnohém liší od tohoto přístupu. Tematika její práce se například vždy 

vztahuje k lidskému tělu. 

V jejím díle z tohoto období můžeme často nalézt propíchnuté a záplatované vnitřní pláště kol se 
skvrnami, „puchýři" a erupcemi nejrůznějších tvarů. 

Ramaová systematicky zkoumá organický vzhled nitra vnitřních pláštů kol řezáním nožem, pitváním, 

deformováním a lepením na plátno. V 70. letech se Ramaová začíná zajímat o sochařství, jak napovídá dílo, 

ozdobené výšivkou „Presagi di Birnam" z roku 1970 uvedené na výstavě v Baltic. 

V 80. letech se Ramaová vrací k figurativnímu vyjádření. V díle: „Stanza noc Appassionata" (1980) si 

Připomíná dílo „Appassionata" z roku 1940. V tomto období se její exprese stává výraznější a je 

charakterizována intenzivnějšími barvami a novým stylem vyjádření krásy, která získává starodávný až mytický 

charakter, čas to například zobrazuje ženy oblých tvarů, muže, žáby a další zvířata. Figury jsou často malovány 
n a hlavičkový papír, mapy a technické výkresy, jejichž technické prvky vstupují do dialogu s malovanými 

Postavami. 
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Ramaová říká (cit in Fabriziová, 2005, s. 5): „Baví mě pracovat na starých plánech, dokumentech z 

„land registry". Pracuji na plánech, které vytvořili mí přátelé... pomáhají mi s navozením sentimentální 

atmosféry a soukromého prostoru." 

V tomto období se v práci Ramaové začínají objevovat nové fiktivní postavy i postavy z autorčiny 

minulosti. 

„Muca Pazza" (Šílená kráva) j e titul série prací, které Ramaová realizovala v různých variacích ve 

formě kreseb, maleb a rytin v polovině 90. let. Představuje reakci na šíření informací televizními stanicemi o 

BSE krizi. 

Ramaová se nechává motivovat aktuálními událostmi, které znepokojují nebo fascinují, ale interpretuje 

J e pro ni typickým jedinečným způsobem. Podle Ramaové je dílo „Šílená kráva" její vlastní autoportrét. Do 

těchto výtvarných kompozic zapracovává i vnitřní pláště jízdních kol. 

V letech 1983 - 2003 se vrací k malování portrétů, volnému kombinování technik, jak je zřetelné 

například v díle: „Ritratto di umo noc la barba" (1993), na kterém jsou znázorněny ženské a mužské postavy, 

které Ramaová portrétovala ve svém mládí. V této pozdní fázi se soustředí na fragment a detail. 
Ukázky prací Ramaové jsou uvedeny v IV. CD příloze, III. Příloha fotografií, 3. Příběh ve výtvarném 

"mění, obr. č. 17 -33 . 

2-4.1.3 Hledání identity v díle Nan Goldinové 
Americká fotografka Nan Goldinová (cit in: Fulková, 2003) vzbudila pozornost radikálním postojem 

tématům, dosud považovaným v oblasti výtvarného umění za tabuizovaná. Zaměřuje se především na 
subkulturu lidí, která žije na okraji prosperující americké společnosti. Goldinová nechce přimět diváky 
K Pozorování díla z bezpečné vzdálenosti, ale k zúčastněnosti a intimní blízkosti. Na výstavě, která se konala 
v roce 1999 v Galerii Rudolfinum, diváci mohli zúčastněně pozorovat životní úděl lidí, kteří od konce 70. let a 

především v 80. letech 20. století volili „odlišný" způsob života a odmítli se ztotožnit s americkým snem o 

Prosperitě, úspěchu, morálce a mravnosti, který vyznávala generace jejich rodičů. Lidé kolem Nan Goldinové 

nebyli jen dětmi, které opustily středostavovské rodiny, aby mohly žít podle svých představ, byli mezi nimi také 

'•dé, kteří ztratili domov, nebo ho nikdy neměli a hledali identitu tam, kde okolí bylo tolerantní k jejich sexuální 

orientaci a sociálnímu původu. 

Goldinová je obdařena empatií. V 70. letech odchází po sebevraždě své sestry z dobře situovaného 

Prostředí domova. Soucítí s lidmi, kteří nesplňují představu společnosti o spořádaných, heterosexuálních., 

u ž"ečných a úctyhodných občanech. 

Goldinová fotografuje svět svých přátel, ale zároveň fotografuje i vlastní život, znázorňuje svou potřebu 

l á s k y a přátelství. 

Goldinová se v počátku tvorby snažila zachytit prostřednictvím černobílých fotografií „puls vlastního 
V o t a (Goldinová, 1997). Fotografie, na kterých je zachycena Goldinová a jej í přátelé, pomalu odkrývají 

PřeroH 
nejistého dospívání v sebevědomé dospělé jedince. Před fotoaparátem ztělesňují svou představu o tom, 

m by jednou chtěli být. Fotografie zachycují i jejich zálibu v módních časopisech a hollywoodských filmech z 
a let. Fotografovaní lidé se snaží prostřednictvím módních stylizací odhalit svou zatím nepoznanou 

identitu. 
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Od roku 1973 Goldinová začala používat barvu. Postupem času si Goldinová intuitivné uvědomila, že ji 

láká především tvorba nepřikrášlených příběhů. 

V době, kdy se Goldinová připravovala na promítání svých fotografií na Boston Museum School, 

neměla přístup do tmavé komory. Proto se rozhodla seznámit publikum s fotografiemi prostřednictvím 

diapozitivů. Fotografie tehdy začaly vyprávět příběh. 

V roce 1978 se Goldinová přestěhovala do New Yorku a začala seznamovat s příběhy prostřednictvím 

diapozitivů širší veřejnost v prostředí klubů. V roce 1980 bylo představení řady diapozitivů doprovázeno živou 

hudbou a lyrizovanou prózou. Prezentace diapozitivů netrvala nikdy déle než čtyřicet pět minut. Pozdě,, natočila 

audionahrávku, která obsahovala písně a lyrizovanou prózu se záměrem vyjasnit význam obrazového materiálu. 

V tomto období si Goldinová ujasnila podobu své budoucí práce. Rozhodla se, že bude zachycovat 

dojmy a pocity různých lidí a formulovat je do originální podoby příběhu. 

V roce 1981 představila řadu diapozitivů, kterou nazvala „Baladou sexuální závislosti". Představení 

nebylo pomíjivou performancí, ale stalo se výraznou a nadčasovou prací. Přestože obsahovalo stálý narativní 

základ, během času měnilo formu. V roce 1995 tato „slide show" trvala přibližně 45 minut. Diapozitivy a zvuky 

byly nyní digitalizovány a celá práce mohla být prezentována jako instalace. Show a úvodní píseň byla zaměřena 

na analogii mezi její prací a životem na Manhattanu v 70. a 80. letech. Show představovala kroniku dekadence 

moderní doby - punkovou subkulturu městských bohémů. 

Zvuky blues, reaggae, rock a opera umocnily celkový dojem. Příběh plyne jako ve filmu. 

Publikum Goldinové se postupně rozšiřovalo. Například v roce 1986 získala šanci prezentovat své dílo na 

filmových festivalech v Edinburghu a Berlíně. Okruh jejích přátel se začal rozšiřovat, nové kontakty získala 

Především v Berlíně. 

V roce 1989 se začíná věnovat problematice AIDS. Goldinová zachytila příběhy svých přátel, kteří 

s touto nemocí bojovali. Například se jednalo o práci „The Cookie Portfolio", které je věnováno herečce a 

spisovatelce Cookie Muller. Tento soubor fotografií nepojednává v první řadě o AIDS, jedná se především o 

rekonstrukci životního příběhu. 

Dalším typem narativu, který se objevuje v práci Goldinové je příběh, který vystihuje její vztah 
k blízkým lidem. Například v roce 1960 autorka začala formovat příběh, který vypovídal o vztahu k jejímu 

Příteli Davidovi. V tomto typu příběhu dominovala introspekce a nejniternější city. Goldinová zachycovala i 

Příběhy, které vyprávěly o přátelství. Častým podtématem příběhu byla homosexualita. 

V roce 1992 začala Goldinová hledat náměty v Asii. Měsíc strávila v Manile a měsíc v Bangkoku. 
V Tokiu potkala fotografa Nobuyoshiho Araki. V letech 1993 - 1994 společně s Arakim spolupracovala na 
k*ize a výstavě s názvem: „Tokyo Love". Lidé, které fotografovala, představovali ozvěnu jejího vlastního světa. 

V průběhu své kariéry Goldinová fotografovala i prázdné prostory: krajinu, městskou scénu i interiéry 
v duchu fotografické tradice, která nechává promlouvat hmotný prostor coby metaforu stavu mysli. Goldinová 

Prázdné prostory vnímala jako součást vlastní životni cesty. Mnoha způsoby v této práci vyjádřila prázdnotu 
t ě chto prostor jako metoforu ztráty. Prázdný prostor asociuje vzpomínky a přemítání. 

2'4.1.4 „Malá pohádka " Leny Mattsonové 

Lena Mattsonová je umělkyní, pro kterou pohádka představuje výchozí inspiraci pro vystižení běžné 

r e a l i ty- Do pohádkové fikce vkládá vlastní osobní příběh včetně traumatických zkušeností. 
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Mattsonová (2001) uvádí, že pohádky můžeme vnímat jako metaforu pro období dětství. Mattsonová si 

Preje, aby její práce poskytovala prostor pro různé interpretace v souladu s osobní zkušeností diváka. 

Autorka se nechává inspirovat beletristickými příběhy, mytologií, poezií a filmem. 

V díle Mattsonové jsou přepracovávány a koncentrovány temné a problematické stránky pohádkového 

světa ve formu, kterou nazývá „A Small Fairytale". 

Mattsonová upozorňuje, že masmedia jsou zaplavena pohádkovými symboly o zlu. Říká, že pro 

současnou společnost plnou konfrontace mohou být příznačné myšlenky obsažené v díle Bratří Grimmů: 

„Buďte připraveni na vlka" „Komu můžete věřit?". „Je nabízené jablko otrávené?" 

Mattsonová vytváří tzv. „živé obrazy". Jedním s příkladů je parafráze Manetovy „Déjeuner sur 1'herbe" 
v díle „Breakfast for Everybody". Zachycuje rodinu, která sedí idylicky pod stromy, ale význam je pozměněn a 

°braz získává nový titul „Anybody Breaks Fast" („Každý snídá rychle") (viz IV. CD příloha, III. Příloha 

fotografií, 3. Příběh ve výtvarném umění, obr. č. 48, 49). 

Mají její pohádky šťastný konec? Mattsonová říká, že například děti v jej ím příběhu „Noc lovce" 

Přežily a staly se silnějšími prostřednictvím boje se zlem. Většina pohádek má podle Mattwsonové šťastný konec 
a v^tšina z nich končí se sentimentem: „Pokud nezemřeli, žijí dodnes". Podobně i „Malá pohádka" Mattsonové 
m u s í nezbytně zůstat nedokončena. V jejím díle nám jsou pokládány otázky: „Žijeme, ale jak?", „Jak skutečně 

Scházíme s našimi vlastními životy a životy jiných?" 

Dílo Mattsonové nám často připomíná fakt, že realita je často velice odlišná od našich představ o ní. 

Nepředkládá nám tedy to, co si divák podvědomě přeje vidět - zidealizované fantazie, ale nepřikrášlenou realitu. 

Mattsonová zvýrazňuje dramatické situace prostřednictvím opakování. Věnuje se například tématu zranitelnosti, 

Pronásledování nevinných, lásky a bolesti, lásky a nenávisti. 

Autorka neodhaluje celý příběh, ale nechává prostor divákovi pro uplatnění vlastní imaginace. 

„Malá pohádka" j e první velkou výstavou Mattsonové. Skládá se z videoinstalací a fotografií, 

Prostřednictvím kterých je pozorovatel konfrontován s nelehkými i radostnými životními situacemi. Autorce se 

Podařilo zdůraznit základní problémy každodenního života a jeho klíčové dramatické situace. Používá 

srozumitelné a poetické umělecké prostředky. 

Divákovi nabízí příležitost vnímat vlastní osobní příběh, prostor pro kladení otázek, které však nechává 

nezodpovězené. Naopak zanechává je j samotného s komplikovanými morálními a etickými otázkami týkajícími 
e například odlišné lidské identity, přijímání a hraní nejrůznějších sociálních rolí, komunikačních problémů, 

l l dské tendence manipulovat s druhými apod. 

Schopnost Mattsonové vyjadřovat dualitu vnitřní a vnější reality, vykreslit soukromý a veřejný prostor, 

Propůjčuje její práci ojedinělou kvalitu a intenzitu. 
Ukázky fotografií Mattsonové pochází z publikace (Mattsonová, 2001) (viz IV. CD příloha, III. Příloha 

fotografuj 3. Příběh ve výtvarném umění, obr. č. 34 - 62). 

Mezi další současné anglické výtvarníky, kteří se nechávají inspirovat příběhem, patří například 

e'"°" D°yle Hančoc, Kiki Smithová, Kara Watkerová a Dean Chapman. 

2'4%1's Příběh v díle Františka Skály 
František Skála (sochař, filmař, malíř a ilustrátor) j e čelním představitelem mladé generace 80. let. Jeho 

^'ecká dráha j e spjata se skupinou „Tvrdohlavých". Prvních úspěchů Skála dosáhl jako ilustrátor 
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(„Zapomenutá řemesla", „Pohádky z bramborových řádků", „Velké putování Vlase a Brady", „Pohádky matky 
h"sy"). [lustrace je pro Skálu důležitá a zaujímá vedle jeho volné tvorby a četných dalších uměleckých aktivit 

rovnocenné postavení. 

Skála využívá svých řezbářských dovedností a pracuje především se sekerou, zednickým kladivem a 

šroubovákem, aby se přiblížil k výrazu naivních tvůrců. Ovlivněn prostředím lesnaté krajiny nedaleko Dřevíče, 

kde autor často pobývá a pracuje, začíná v roce 1987 zpracovávat tzv. „lesní mytologii", jejíž součástí jsou 

fantastické bytosti, jejichž domovem je tajemný les. V něm ožívají obří houby, kameny i pavučiny („Lesojan", 

„Hadilov lesní, „Komturská hůl", „Slimáci na smrži" apod). 

Skála zajímavým způsobem kombinuje přírodní a umělé materiály. V jejich konstrukci lze často jen 

obtížně rozlišit hranici mezi nalezenými a vytvořenými částmi. 

Základním Skálovým inspiračním zdrojem je příroda. Živou přírodu používá jako umělecký materiál 

(„Motýl na květině", „Starý kuřák"). V jeho díle můžeme zaznamenat i obdiv k umění přírodních národů. 

Skálová díla jsou promyšlená a mají více významových rovin. Autor diváky povzbuzuje, aby do jeho 

díla promítali vlastní pocity a tvořili vlastní významy. 

Obvykle Skálový práce nevnímáme jako samostatná díla, ale jako celek. Například klienti z denního 

zařízení v Praze, kteří navštívili výstavu Františka Skály, která se konala v roce 2004 v Galerii Rudolfinum, 
vmmali autorovo dílo jako bezpečný „pohádkový svět". 

Skála nás zavádí do světa fantazie,aniž bychom si uvědomovali přesné kontury jednotlivých prvků. 

Lidé, bájná zvířata, nadpřirozené bytosti i věci se prolínají a proměňují, jsou uváděny do nových a překvapivých 

souvislostí. 

Tvorba Františka Skály je narativní a také, jak uvádí sám autor je „literárně zatížená". Podivuhodný 

soubor tvoří autentické Skálový deníky, jejichž obálky jsou samostatnými uměleckými díly vytvořenými 

nerůznějšími technikami. Mezi použitými materiály je například kůže z makrely nebo „slupka z rajčete, které 

Pažilo zimu". 

Pokud chce Skála něco sdělit, pak je to právě význam věcí rozumem nepochopitelných a tudíž často 

člověkem opomíjených a zdánlivě nepodstatných. 

Kreslený comics „Velké putování Vlase a Brady" vypráví o přátelství pana Vlase a pana Brady. 

Skálový cestovní deníky z pěší cesty na bienále do Benátek byly vystaveny ve Vídni. 

Ukázky Skálový práce (viz IV. CD příloha, III. Příloha fotografií, 3. Příběh ve výtvarném umění, obr. č. 
6 3 " 85) pocházejí z výstavy, která se konala v Galerii Rudolfinum v roce 2004 (foto: Mgr. J. Hušková). 
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2.5 Příběh jako základní inspirace arteterapeutického programu 

V začátcích tanečního programu v roce 1996 nás k tanci i n s p i r o v a l y jednoduché často 

přírodní motivy. Dále jsme zpracovávali krátké úryvky pohádkových příběhů. 

Ke zpracování celých příběhů jsme mohli přistoupit až po třech letech přípravy. 

Klienti nebyli v počátcích schopni společně tvořit příběh. Až po delší době 

systematické práce začali vzájemně spolupracovat. 

Někteří z klientů jsou v současné době schopni samostatně tvořit příběh. Jiní jsou 

schopni přispět nápadem v průběhu společné tvorby, ale vzhledem k závažnosti jejich 

mentálního postižení nejsou schopni samostatně tvořit příběh. 

U klientů - dospělých lidí s mentálním postižením jsem se nesetkala s 

mylným názorem, že pohádkový příběh je literární útvar vhodný pouze pro děti. 

Lidé s MP vzhledem k tomu, že nejsou schopni dostatečně přesně slovně vyjadřovat 

své pocity, potřebují někoho, kdo jim pomůže formulovat myšlenky. Při volné taneční 

' improvizaci klienti získávají šanci si uvědomit pocity. Po taneční improvizaci pomáhám 

klientům porozumět jejich pocitům a zasadit je do vhodného příběhového kontextu. Někteří 

z nich spontánně a samostatně vyjadřují své myšlenky prostřednictvím příběhu, jiní potřebují 

Pomoc při formulaci svého osobního příběhu. 

Každý příběh vyžaduje odlišný postup zpracování. Pokud bychom postupovali při 

Práci s příběhy šablonovitým způsobem, vystavíme se nebezpečí, že sklouzneme k rutinní 
Práci a ochudíme sebe i klienty o hledání nových postupů. 

Pokud klient pouze mechanicky, byť zdařile, opakuje gesta terapeuta, pravděpodobně 

nemá šanci pocítit hlubší stav introspekce. Terapeut nezíská cenný materiál k dalšímu 

rozboru. Taneční provedení bude jen kopií, ale v žádném případě originálem. Jen originální 

gesto obsahuje spontánní prožitek, který má moc oslovit a vtáhnout ostatní tanečníky 

Případně diváky do příběhu. 

V současné době jsou účastníci tanečního programu schopni určité momenty v příběhu 
vyjadřovat i výtvarně. 

Při výběru vhodné literární předlohy se zamýšlím nad významnými tématy, které děj 

zahrnuje. Snažím se o rovnoměrné zastoupení témat. 

Příběhový rámec klientům pravděpodobně přináší pocit bezpečí. Cenné pro ně je 

P^běžné opakování příběhu. Prostřednictvím modelového příběhu klienti bývají často 
Schopni hovořit o citlivých osobních tématech, o kterých mají zábrany hovořit přímo. 

O ž i t o u zkušeností pro klienty představuje vcítění se do jednotlivých postav příběhu a 

Prostor pro vlastní modifikaci nebo stavbu příběhu. Při tomto procesu může dojít 
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k přehodnocení vlastních postojů. Terapeut získává šanci nahlédnout do klientova 

přirozeného světa a získává informace o jeho subjektivním prožívání. 

V následující kapitole přiblížím několik typologických modelů příběhů, které účastníci 

AP spontánně tvoří. Jedná se o příběhy, které vyprávěli bezprostředně po tanečních 

improvizacích nebo které zaznamenali v písemné podobě. 

Následně se zamyslím nad podobnostmi a rozdíly modelových příběhů v současném 

výtvarném umění a příběhů v tvorbě lidí s mentálním postižením. Pokusím se zodpovědět 

otázku, které z důležitých témat chybí v uvedených příbězích lidí s mentálním postižením? 

Budu hledat příčiny absence těchto jevů. 

2.5.1 Autentický příběh v tvorbě lidí se specifickými potřebami -

typologické modely 

Lidé s lehkým až středním MP jsou zpravidla schopni samostatně konstruovat příběh. 

Problém nastává, pokud mají vlastní příběh zasadit do širšího kontextu nebo vytvořit příběh 

ve spolupráci s jinými lidmi. 

V počátcích tanečního programu v roce 1996 klienti byli schopni si uvědomit vlastní 

kratší asociace ale zpravidla nedokázali vyprávět příběh jako celek. Pravděpodobně nebyli 

schopni v takové míře jako v současné době přemýšlet v kontextu příběhu. 

Výběr příběhů uvedených v následujících kapitolách ovlivnil názor klientů, který 
2 Příběhů je jim nejbližší. 

2-5'1-l Příběh s osobní tematikou 
V roce 2000 jsme začali zpracovávat v rámci AP pohádkový příběh Oscara Wilda (1984) „Infantčiny 

narozeniny", protože obsahuje témata, která byla v tomto období pro většinu z nich vysoce aktuální: tj. téma 

lidské odlišnosti a neopětované lásky. Klienti se pokoušeli vcítit do pocitů jednotlivých postav a společně jsme 

'iterární předlohu přetvářeli. Děj nového příběhu klienti vyjadřovali především prostřednictvím tance. 

V únoru roku 2000 jsem klientům pouštěla skladbu Edvarda Griega: „Ranní nálada". Motivovala jsem 

Je> aby si představili s jakou náladou se princezna probouzí do nového dne. 

Jan (31 let) napsal následující úvahu: „Princeznina ranní nálada" 

>»Hrbáč byl sice menší než běžné pohádkové postavy. Ale jeho srdce bylo velké a pracovalo víc, než si 

" y e ' °věk dokáže představit. A tak se tomu Hrbáčovi stalo to, co se občas stává. Jednoho dne začal myslet n 
n c eznu své země. Nedokázal přestat. Jednoho slunečního rána měl pocit, že cítí Princezninu ranní náladu. 
čitě se Princezna ve svém snu těší, až po probuzení všechny poddané pohladí. Hladovým ptáčkům předloží 

0 d o krmítka, které je velké jako celá královská zahrada. 
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Hrbáč se na Princeznu začal bláznivě těšit. Věděl, že jen jejich Princezna dokáže svým smíchem lidem 

zlepšit náladu." 

Anna (36 let) výstižně pohybově znázornila Princeznino probuzení do nálady velmi zlostné a Jan 

napsal: 

„Hrbáč začal usilovně přemýšlet, co se skutečně Princezně zdálo a spatřil pravdu: 

Princezně se zdál sen o zahradě zakryté černým mrakem, o zvadlých černých růžích a tichu samoty. 

Princezna jednoho dne přestala slyšet hlasy těch lidí, které ji zraňovaly nejvíce." 

V březnu roku 2000 Martin (31 let) po taneční improvizaci vyprávěl vlastní představu: 

„Princezně se zdál sen, ve kterém byla zamotaná do pavoučí sítě. Dostala dopis, ve kterém stálo, že 

Princ již pro ni cválá na koni." 

Jan se v listopadu roku 2000 ztotožnil s postavou Hrbáče a společně jsme tuto postavu změnili 
v kuchtíka Jakuba. Jan se často ve svých dopisech zamýšlel nad vysvětlením Princeznina pyšného chování: 

„Kuchtík Jakub se ocitl v zahradě, kde bylo pusto a prázdno. Protože Král ani Princezna květiny 

nezalévali. Jakub pochopil, že Hrbáč možná zemře žalem nad Princeznou. Jakub náhle v zrcadle spatřil 

Princeznino nitro. Pochopil, že není vůbec zlá. Dříve bývala dokonce milá a vlídná. Když měla radost, i na druhé 
l l d l ukápla slza její radosti." 

Jan začal měnit svou původní představu o Princeznině snu: 

„Princezně se zdál sen o tom, jak růže přestaly kvést, stromy zčernaly, ptáci přestali zpívat. Radost 

"bývala v její mysli i v jejím pohybu. Svět chřadl bez přátelství a víry. Princezna se stala slepou, hluchou a 

kožně moc nešťastnou." 

Klientům jsem vyprávěla pokračování původní předlohy a motivovala jsem je k zamyšlení nad slovem 
„Míjení". 

Jan nás seznámil se svým výkladem slova „míjení". 

„Míjení je, když princezna mizí a princ j i hledá, ale nenachází ji, protože se mu do cestu připletou jiné 
d í vky, které se tváří jako princezny a nejsou to princezny, ale jen dívky, které tak vypadají, ale doopravdická 

Princezna se pozná podle toho, že utíká, aby prince míjela." 

Anna mě překvapila svým rychlým a výstižným úsudkem: „Míjení je vítr, který mě zažene tam, kam já 
nechci jít." 

Jan v prosinci roku 1999 napsal: „Já bych j í především řekl, ať se vyvaruje všech starostí. A ona se bude 
smívat jako červánek na obloze, který vykvétá během dne a zapadá s prvními paprsky měsíce. Své Princezně 

'bím, že jí budu ochraňovat před vším. Nikdo s e j í nesmí dotknout fyzicky ani slovem. Buduj i věřit, že mě 

P°dvede. Má Princezna bude tancovat na doraz a nebude simulovat. Když onemocní, onemocním také, abych 
s e 0 ni mohl starat." 

Jan v listopadu roku 2000 napsal: „... j á bych toho hrbáče pojmenoval Kuba. Kuba, když cítil, že mu 

^ 0 u chvíli pukne srdce, viděl celý svět špatný a plačtivý. Pozoroval, jak hyne tráva i zvířata. Všiml si, že 

^ °V l Při pohledu na jeho pyšnou dceru bledne. I jeho vlasy zbělely. Vlasy a oči - ty vidí v životě strašně moc. 
I V o t vůbec není jednoduchý. Život musí člověk žít, když ho chce přežít." 
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2.5.1.2 Příběh s tematikou zdravotního postižení 
Účastníci arteterapeutického programu jsou v denním zařízení obklopeni lidmi s nejrůznějším typem 

zdravotního postižení, které se ve většině případů pojí s mentálním postižením. Není proto divu, že ve 

výpovědích účastníků tanečního programu se často objevuje problematika života lidí se zdravotním postižením. 

Například Jana k napsání následující úvahy v březnu 1999 inspiroval tanec s klientkou Zuzanou (23 let) 

s au t i stickým syndromem, který trval několik vteřin. 

„Třeba takoví autisté". 

„Každý autista i v těch nejsmutnějších chvílích ocení snahu ostatních ho rozveselit. Pozoruje se zájmem 

tanečníka, který se snaží podělit se s ním o svůj prožitek. To se tomu autistovi najednou rychle zlepší nálada a 
ž 'vot se mu zdá lehčí. 

Autisté jsou lidé, kteří vědí to, co my nevíme. Oni ten náš svět vnímají trochu jinak. Způsobem, který si 
m y o s tatní nedokážeme představit. Autisté používají hmat a čich při rozpoznávání předmětů častěji než jiní lidé, 

vdí proto stromy, ptáky, rostliny, tak, jak m y j e nikdy neuvidíme. Když se k nim blížíme, autista se dlouho 
r°zkoukává a zvažuje, zda mu nechceme ublížit. Sáhne si na nás a okamžitě pozná, co jsme zač. 

S autisty je celkem legrace, pokud jim neboříme ten jejich svět, který je pro ně domovem." 
• Z března roku 1999 pochází i následující písemná úvaha: 

„O kardiacích, ke kterým patřím i já" 

„Kardiaci jsou lidé, kteří potřebují klid a pohodu. My potřebujeme především pracovat, ale ne moc 

rychle... Naše srdce je nemocné, ale dobře cítí dobro i zlo. Nelíbí se nám jakýkoliv nátlak. Naše reakce může být 
Ve 'mi bouřlivá. 

Ale v podstatě jsme hodní a milí lidé. V jednom se však od jiných lidí lišíme. My kardiaci si naměříme 

V Ž d y ^ š š í teplotu než zdraví lidé." 

V březnu roku 1999 napsal Jan další písemnou úvahu: 

„Obrna - to je nemoc, která psychicky nalomí člověka, ale nevezme mu to nejdůležitější: srdce. Obrnu 
m u že způsobit úplně obyčejné zvířátko, například klíště. Obrna hrozí i chlapci, kterého porazí nepozorný řidič. 

Člověk s obrnou potřebuje hodně psychické podpory od okolí. 

Asi se Vám zdá hodně smutné, co jsem právě napsal. Ale tito lidé mají srdce, které je stále posiluje 

nadějí. Takže se z nich po čase stávají stateční, nebojácní a milí lidé." 

Jan se ve svých úvahách k problematice autismu často vrací. Například v dubnu roku 1999. 

„-autisté by byli šťastní ve světě, kde je legrace a kde se točí bezpečné kolotoče, na kterých by neměli 

j e z d i t nikdy sami." 

Hodiny AP navštěvoval v roce 1999 i vozíčkář Jaroslav (28 let) se středním MP. Tento klient doplňoval 

^Právění při navozování kreativní imaginace. Pomáhal tak tvořit gesta tanečníků. Jan o něm napsal: 

„Člověk na vozíčku je hrdina. Vážím si takových lidí. Je zvláštní, že si s nimi rozumím beze slov. Často 
1 d ě kujf úsměvem a já mám radost, že jsem potěšil hrdinu." 

k Pro následující zamyšlení Jana v dubnu roku 1999 inspirovala účast nevidomého klienta Petra (29 let) 
rtlentálního postižení v hodině AP. Petr je pracovníkem chráněných dílen. 

»Člověk se slepeckou holí nevidí, ale hluchý není. On totiž pozorně naslouchá každé radě svých 
ných průvodců. Slepec umí to, co my neumíme - totiž naslouchat ozvěnám své bílé hole. 

Když vedete slepce, často se na Vás přenese jeho vyrovnaný rytmus a klid.... 
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Některé slepce doprovází jejich pes. To proto, aby je měl kdo zachránit před případnými vandaly. 

Slepci milují hudbu. Zaposlouchají se a uvidí přírodu." 

Následující Janova písemná úvaha je z dubna 1999. 
„člověk v depresi nevěří v uzdravení a ěasem se může dostat se do beznadějné situace. Tehdy zatouží 

uvěřit v pomoc psychologa. K 

Deprese je smutný sen. Pozornost a cit působí na tyto lidi jako lék, který je ze smutného snu probouzí. 

2.5.1.3 Příběh se zvířecí tematikou 
Zvířata se ěasto objevují ve výpovědích účastníků arteterpaeutického programu. Někteří z nich se 

prostřednictvím zvířat vyjadřují k tématu přátelství. Například klientka Anna (36 let) se s oblibou vrací 

k vyprávění o Motýlovi a Žabce. Nedávno dokonce uvedla, že se jedná o příběh, který je j í nejbližší. 

Na podzim roku 1999 Anna vyprávěla: „Pavouk skáěe po velikých kamenech přes nebezpečnou řeku. 

Zdá se mu, že stoupá nahoru do nebe a vzpomíná na chvíle, kdy byl žabkou. Stýská se mu po těch dnech. 

Vzpomíná na svou kamarádku. Od té doby, co se utopila, je smutný. Pavouk je zamyšlený, nedává pozor a 

sklouzne do vody. Objeví se jeho kamarádka - Žabka. Stáhne pavouka do vody a tam ho pohostí... Pavouk se 

napije vína a promění se v Žabku." 

Ve fantazii je naznačena Annina potřeba transformace. V příbězích této klientky je často přítomné téma 

Proměny. Prvek transformace je přítomen v přechodových rituálech. V těchto rituálech však člověk na rozdíl od 

Anniny žabky dosahuje nové podoby, která symbolizuje jeho zralejší roli. 
Přechod z jednoho stavu do druhého znamená „začít nový život", doslova se „zbavení se svého starého 

já". Možná Anna zatím neúspěšně usiluje o zbavení se svého starého , já". 

Annin pavouk se však vrací ke staré „osvědčené" žabí podobě. Jeho život není transformován dále, 

p o s t u p u j e do vyššího stadia. Co mu brání? Existuje nějaká překážka, na cestě k dospělejší životní úloze? Ma 

z něčeho Anna strach? 

Transformace se uplatňuje v iniciačních obřadech a v obřadech svěcení na kněžství, v nichž se m.mo 

jiné objevují prvky extáze, exteriorizace nebo dokonce sen či spánek (viz Annino snění: ...Zdá se mu, že stoupá 

nahoru do nebe a vzpomíná na chvíle, kdy byl Žabkou. Stýská se mu po těch dnech....). 

V říjnu roku 1999 Anna pokračovala ve vyprávění příběhu: 

„Žabky se uchránily díky keramické zdi, za kterou slavily v bezpečí svou svatbu. Brzy se jim narodila 

malá Žabka. Krmily jí, všude jí braly sebou a nedávaly j í facky." 
V listopadu roku 1999 Anna po tanci vyprávěla: 

„žila jsem léta na poli mezi samými sedmikráskami. Jednoho dne přiletěl Motýl - Paví očko. Mezi 
všemi květinami si vybral právě mě." 

Do Annina příběhu se vrátila sedmikráska z mořského dna, o které vyprávěla dříve. Tentokrát ji Anna 

nechala vyrůst v přirozeném prostředí louky, na které má šanci se setkat s Motýlem. 

Další hodinu Anna pokračovala ve vyprávění příběhu: 

„Motýl se rozletí do světa. Tmavý mrak ho pronásleduje... Motýl přežije nebezpečí a s mokrými 

Potrhanými křídly se vrací ke své sedmikrásce... 

Podruhé se Motýl vydá na výlet k hluboké tůni. Po cestě je žíznivý, napije se studené vody, chlad ho 

°kamžitě uspí. 
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Sedmikráska ho vyhledá a probudí. 

Balabán (1999) uvádí, že motiv hledání je opakován v biblickém konceptu Písni písní. V mýtech, na něž 

Píseň navazuje, sestupuje babylónská lštar do podsvětí, aby našla a vyvedla ven svého Milého. 
Annina sedmikráska neváhá a vydává se hledat svého Motýla. Zdá se mi, že i Anna je schopna prožívat 

lásku a bojovat za ní. 

Annino vyprávění pokračuje: „Jejich láska způsobí zázrak - sedmikráska a Motýl se promění 

v královnu a krále." 

Příběh o vlcích 
V říjnu roku 2005 jsme začali s klienty zpracovávat příběh o vlcích. Téma si zvolili účastníci programu, 

•nspirovala je nedávná návštěva zoologické zahrady. Jednou z inspirací byla i četba knihy J. Londona: „Bílý 

tesák". 

Jan napsal následující úvahu: 

„Já mám pocity vlka, který bloudí v zimě v sněhu, hledá si vlčí tlupu. Hledá místo, kde ta tlupa je a kde 
ner>í studeno a chladno, a kde je teplý ohýnek a kde by se mohl ten vlk s ostatními vlčaty ohřát. ..Aby se ten vlk 
necítil nemocný, bez života jako.já, když mě při chřipce přemáhá bolest a slabost. 

Když jsem byl nedávno nemocný, také jsem hledal místo pro své uzdravení, byla mi nesmírná zima 

Jako tomu vlkovi ve sněhu. Cítil jsem podobně jako dnes, že ten sníh, ten bílý sníh se spouští a viděl jsem velké 
s t opy ve sněhu. To abych já nejen po pachu mohl najít ty vlky v třeskutém mrazu dvaceti stupňů pod nulou. 

Můj kožich byl promrzlý. Velmi jsem hledal vlčí stopy, které byly větší i menší, ale vlčí doupě vylo 

daleko předaleko, nebylo k najití." 

Janova úvaha naznačuje pocity, které zažil při nedávno prodělané nemoci. 
V ''stopadu 2005 Jan ve své úvaze pokračoval: 

„A ještě něco k příběhu. Vlk bloudil i celý roky, aby našel vlčí doupě, pořád viděl stopy různých zvířat, 

který mu usnadňovaly hledání včího doupěte. Viděl jsem přitom jako vlk i studánku, jaro s kvetoucími 

kytičkama a studánku s krásnýma blatouchama, která kvetla růžově. Byly tam anturie, orchidej, asparagus, fíkus. 

% ' y tam i tropy, nebezpeční hadi, kobry a krokodýli. Bylo tam hodně krásný přírody i nebezpečí. A v zimě zase 

"'h a led se soby, rysy, bylo to takový kouzelný prostředí. A touto krajinou jsem uháněl dál po vlčích stopách.. 
a t 0 napíšu v další hodině." 

Jan před Vánocemi - v prosinci roku 2005 napsal tuto úvahu: 

„Bloudil jsem (co by vlk), až jsem s pomocí orla objevil vánoční stromek. A ten jak zářil, tak těmi 

mními barvami, které se třpytily kouzly vánoc, pohodou a radostí, tak tomu vlčkovi to ukázalo směr k tomu 

Umnému místu vlčího doupěte, které je krůčkem k cíli. Cíl je jenom jeden, a ten vlček a orel to ví, protože je 
e n ý a chytrý. A vlk cítil, že mu orel věří a že je jeho kamarád, a nejenom na Vánoce, ale i po Vánocích. To, 

S e ř 'ká, jak po celý rok, tak po celý rok." 

Ptala jsem se Jana co je cílem vlka a orla. Jan mi odpověděl, že jejich cílem je nalezení domova. Téma 

j ečného domova se objevuje i ve výpovědích ostatních klientů. Často je uváděno do kontrastu s okolním 

' který bývá pro klienty nepřehledný. 
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2.5.1.4 Příběh s přírodní tematikou 
Jan v červnu roku 2004 napsal následující úvahu, která byla inspirována dílem Františka Skály. Klienti 

si při tanci představovali atmosféru lesa. Sami se rozhodovali o detailech prostředí, o tom zda se jedná o les 

jehličnatý nebo listnatý. Představovali si atmosféru prostředí a vůni stromů. 

„Strom je taková bytost - tichá a lehká, sluncem i měsícem prosvícená. Není ani smutná, je to taková 

nic netušící bytost, která hladí větvemi vítr, který proudí někdy svěže pomalu a někdy ,ychle, je to jako něco, co 

nevnímá bolest ani zklamání, je to jako zlehčení našeho ducha. I naše tělo se při našich tanečních pohybech 

odráží jakoby ve větru, jako bychom byli ti Lesopáni, kteří občas svýma rukama jakoby větvemi odrážíme náš 

nesmělý pohyb lehce při hudbě, která leckdy přináší léčivé účinky. Jakoby ve větru si připadám při lehce 

Pomalejším rytmu hudby, i stromy se zvuky větru jakoby tančí větvemi a otevírají se a zavírají. Když fouká víc, 

tak se otevírají a když fouká míň, tak se zavírají. A vůně lesa je taková dýchatelná a ozdravující naš, d u š , " 

2.5.1.5 Příběh s pohádkovou tematikou 
Někteří účastníci arteterapeutického programu spontánně tvoří příběhy, které připomínají pohádkové 

děje. Většinou se jedná o příběhy, jejichž základní děj se příliš nemění a klient se k němu v různých obměnách 

znovu vrací ' 

Při jedné taneční improvizaci Martin (Sílet) prožil souboj s drakem. Tento klient tančil s výrazem 

Wubokého soustředění a pečlivě promýšlel bojovou strategii. Najednou se z Martinovy tváře velm. rychle 

t r a t i l pokojný výraz. Jeho pohyby vyjadřovaly pouze útok, nebyl v nich přítomen ani náznak obrany. Výraz 

tváře i gesta prozrazovaly nemilosrdné bojovné úsilí. 

Po tomto tanci Martin potřeboval chvíli na uklidnění. Poté nám vyprávěl následující příběh. 

„Vydávám se na boj s drakem. Na střetnutí se pečlivě připravuji. Náhle cítím impuls k útoku. Př.cház. 

První překážka - jsem zlými silami proklet a propadám se do hlubokého spánku. Vlastním přičiněním se 

osvobozuji ze zakletí. Následuje druhý souboj s drakem. Bojuji ještě usilovněji než při prvním střetu a 
s Převahou vítězím. Nedopřávám si ani chvilku odpočinku a okamžitě osvobozuji princeznu, ukrytou v drakově 

Sluji." 

Společně jsme se s Martinem zamýšleli nad srovnáním chetitského mýtu „Boj boha bouře s drakem" 

(EUade, 1995) s jeho vlastním příběhem. Vítězství boha symbolizuje zajištění stability a prosperity země. 

Martinovo vítězství představuje upevnění dominantního postavení. V příběhu se odráží klientova tendence se 

sPoléhat na vlastní schopnosti a dostatečná míra sebevědomí. 

Došli jsme k názoru, že Martinův souboj s drakem by mohl symbolizovat i touhu čelit „zlu". Tento 
k l i ent často pronáší větu: „Budeme bojovat proti zlu. Mám případ...". Martinovy „případy" zahrnují rozsáhlou 
5 k á l " Problémových situací, kterých je svědkem. Martin cítí potřebu „vyřešit" například problém v 

konkrétním mezilidském vztahu i uzdravit nemocného kolegu. 

Nekonečné množství variací na výše popsané téma v jeho tanečním repertoáru upozorňuje na 
na l éhavost jeho touhy po iniciaci, osamostatnění se, získání partnerky a upevnění své dominantní role. 
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2.5.2 Porovnání jednotlivých typologických modelů 

V příbězích, které klienti v současné době spontánně tvoří, se často vyznačují osobní a 

vztahovou tématikou (vztah k sobě, přátelské vztahy, partnerské vztahy, rodinné vztahy, vztah 

k práci, vztah k přírodě). Někteří současní umělci umělci se také ve svém díle zaměřují na 

•ntrospektivně laděný příběh (osobní příběh je například vystižen v díle Juliana Germaina, viz 

kapitola 2.4.1.1 Příběh Charlieho v díle Juliana Germaina. 

V příbězích klientů je často zmiňována problematika partnerských a přátelských 

vztahů. V některých případech se zdá, že zvířata v příbězích klientů zastupují chybějící 

Přátele. Ve výpovědích účastníků AP jsou zvířata často personifikována. 

Téma přátelských vztahů z nezvyklého úhlu pohledu je obsaženo v díle Goldinové a 

Skály (Velké putování Vlase a Brady). Zatímco v díle Goldinové vystupují lidé, kteří žijí na 

°kraji společnosti, v příbězích lidí s mentálním postižením jsou často zmiňováni lidé se 

zdravotním postižením (například vozíčkáři, autisté a nevidomí). Je to z toho důvodu, že lidé 
s mentálním postižením žijí více méně v izolaci s jedinci s různým zdravotním postižením. 

Jejich příběhy někdy obsahují vzpomínky na nevydařené pokusy o vstup do běžného 

života (například prostřednictvím pracovního zařazení na otevřeném trhu práce). Hlavním 
J o uvodem tohoto neúspěchu nebylo jejich mentální postižení, ale netolerance spolupracovníků 

a n a dnzených k jejich odlišnosti. 

Izolace, ve které lidé s mentálním postižením zpravidla i v současné době žijí, je 

Pričinou absence společenského kontextu v jejich příbězích. Občas se ve výpovědí klientů 

objevují přírodní pohromy, například povodně. Kulturní, dějinné a politické fenomény se však 
v Jejich příbězích neobjevují vůbec. 

Téma lidské odlišnosti bývá často přítomno v příbězích lidí s mentálním postižením. 

Překvapilo mě, do jaké hloubky se dokáží vcítit do pocitů jiných lidí (viz kapitola: 7.5.7 Práce 
s Příběhem v rámci arteterapeutického programu). 
o , 

°Pnost empatie u některých lidí s mentálním postižením se zdá být nepostižena. 

Příroda zpravidla představuje pro lidi s mentálním postižením bezpečné téma. 

°dobně jako se beze strachu a úzkosti vyjadřují o svém vztahu k zvířatům, i přírodu považují 
2 a bezpečné území. 

Příběhy lidí s mentálním postižením mají často pohádkovou formu. Pohádkový příběh 

^ky své přehlednosti a univerzálním motivům pro lidi s mentálním postižením 

°zumitelný a snadno zapamatovatelný. V jejich tvorbě se určitý pohádkový příběh často 
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opakuje v různých obměnách. Pohádka hraje důležitou roli i v díle některých současných 

výtvarníků (viz kapitola 2.4.1.4 „Malá pohádka" Leny Mattsonové). 

Do pohádkové fikce Mattsonová vkládá podobně jako klient Martin (viz kapitola 

2-5.1.5 Příběh s pohádkovou tématikou) vlastní osobní příběh včetně traumatických 

zkušeností. 

V jejím případě se však příběh ve vyšší míře než u lidí s mentálním postižením prolíná 
Se s°učasnými společenskými jevy. Mattsonová přivádí diváka do situací, ve kterých mu 

Poskytuje prostor pro dokončení příběhu v souladu s jeho osobní zkušeností. Naproti tomu 

Příběh lidí s mentálním postižením je více přímočarý a vždy obsahuje jasný závěr. Podobně 

jako v příbězích Mattsonové i u lidí s mentálním postižením se objevuje téma lidské 

zranitelnosti, pronásledování nevinných, bolesti, lásky i nenávisti. 

Vzhledem k nedostatečně rozvinutému abstraktnímu myšlení lidé s mentálním 

Postižením nedokáží aktivně formulovat originální příběhy, plné fantazie a humoru, které j sov 

Přítomny například v díle Františka Skály (viz kapitola 2.4.1.5). Je však zajímavé, že dokáží 

vkládat vlastní významy do jeho díla. Na výstavě díla Františka Skály, která se konala v roce 

2004 v Galerii Rudolfinum, například pohotově komentovali vystavené artefakty. 

V příbězích lidí s mentálním postižením se objevuje i téma smyslu života, smrti a 
narození. 

V projevu jedinců s MP není patrná potřeba skrývat pravé city. Schopnost cítění má 

šanci se projevit v přirozené podobě. Proto i míra stylizace osobních příběhu je nižší 

v Porovnání s příběhy, které tvoří lidé bez mentálního postižení. 

Během jedenácti let se rozvinula dovednost účastníků AP formulovat své myšlenky a 
Uspořádávat je do logické příběhové formy. Témata, která zmiňují ve svých příbězích, 
vypovídají o tom, že dospělí lidé s mentálním postižením nejsou „věčnými dětmi", ale lidmi 

specifickými potřebami, kteří dokáží rozvíjet svou osobnost i v dospělém věku. 

Obsah „role mentálně retardovaného" ve společenském povědomí se patrně začne 
enit> Pokud lidem s mentálním postižením bude poskytnut prostor pro sebevyjádření. 

Jejich autentické výpovědi mohou obohatit i lidi bez postižení. V myšlení lidí s MP 

Js°u totiž přítomny hodnoty, které bývají současnou společnosti společností odsouvány 
s t ranou. 



-39 -

2.6 Přirozený svět člověka s mentálním postižením 

Člověk s MP stejně jako n e p o s t i ž e n ý jedinec je obdařen subjektivním způsobem 

vnímaní sebe sama a okolního světa. Novodobá filosofie v této souvislosti hovoří o 

Přirozeném světě. Jedná se o individuální úhel pohledu k a ž d é h o jednotlivce na okolní svět a 

na vlastní roli v něm. Tento úhel pohledu je člověk schopen zaměřit i do vlastního nitra, může 

se tak stát pozorovatelem vlastního vnitřního světa. Jedná se o schopnost introspekce. 

Nahlédnutí do klientova přirozeného světa však nepředstavuje pouze empatické 

Prožívání klientovy aktuální situace například při společném rozhovoru. Empatie představuje 

emocionálně zabarvené vcítění do prožitku druhého. Empatický prožitek člověka je často 

určován jeho vlastní zkušeností, kterou promítá do pocitů protějšku. Porozumění přirozenému 

světu druhého člověka však představuje kvalitativně odlišnou zkušenost. Zdá se, že člověk při 

této zkušenosti méně emocionálně prožívá pocity druhého a v menší míře si připomíná vlastní 

Podobnou zkušenost. Na druhou stranu však hodnotí situaci protějšku objektivněji, protože si 

Pocity druhého nepředstavuje ve své mysli, ale spíše je z pozice zúčastněného pozorovatele 

Pozoruje, což se děje v různých životních situacích, ve kterých se klient nachází. Pozice 

zúčastněného pozorovatele člověku umožňuje udržet potřebný racionální nadhled nad 

klientovou situací. Po této zkušenosti je pravděpodobně lépe než po empatickém prožitku 

Připraven poskytnout klientovi adekvátní podporu. 

Člověk, který se zajímá o přirozený svět druhého, je tedy v roli pozorovatele, který se 
SI*ŽÍ pochopit hierarchii životních hodnot, skryté pohnutky jednání, úroveň citových vazeb a 

Postoj k vlastnímu životnímu směřování svého protějšku. I životní příběh člověka s MP 

bychom totiž měli vnímat jako příběh s otevřeným koncem. Nikoliv jako příběh člověka, pro 

kterého jeho zdravotní postižení představuje klíčovou životní překážku. 

Pokud se chceme dozvědět informace o přirozeném světě klienta, pravděpodobně je 
nejšetrnějším způsobem získáme prostřednictvím pozorování klienta v jeho přirozeném 

Prostředí. Přirozené prostředí zahrnuje vymezitelné oblasti, které mají pro člověka zvláštní 
význam. často se jedná o oblast domova a jeho okolí, pracoviště a oblasti, kde jedinec tráví 
Volný čas. 

Pozorování člověka s MP v rozmanitých životních rolích v jeho přirozeném prostředí 
nám může přinést cenné poznatky, které mohou pomoci vysvětlit například zdánlivě 

pochopitelné chování klienta, příčinu jeho případné uzavřenosti, apatie nebo agresivního 
Ch°vání. "Zastánce" člověka s MP (asistent, rodič, pedagog) by prostřednictvím "nahlédnutí" 
d o Přirozeného světa klienta mohl získat nové poznatky o jeho potřebách a motivacích. 
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Při kontaktu s klientovým soukromím bychom měli důsledně respektovat veškerá 

etická pravidla týkající se profesionálního vztahu. Klient by měl cítit, že je to on, kdo určuje, 

které informace o svém soukromí svěří svému "zastánci". Zastánce by se měl zajímat jen o 

informace, které hrají klíčovou roli pro pochopení aktuální životní situace klienta. Zastánce 

by neměl bez svolení klienta svěřené informace sdělovat dalším osobám. 

Domnívám se, že poznatky, které jsem se dozvěděla o motivacích a potřebách klientů 

v rámci AP, by mohly být nápomocné při řešení praktických otázek v běžném životě 

(například při volbě vzdělání, zaměstnání, řešení konfliktních situací v mezilidských 

vztazích...). Informace o životě klientů jsem se však nedozvídala v jejich přirozeném prostředí 

a proto výpovědi nejsou úplné. V roce 2004 jsme si začali klást následující otázky: „Mohlo by 

Pozorování a rozhovory v klientově přirozeném prostředí pro něj představovat jistý přínos?" 

»Bylo by možné alespoň částečně zmapovat přirozený svět člověka s MP?" „Bylo by možné 

^ pokusit vnímat okolní svět očima člověka s MP například prostřednictvím jím pořízených 

fotografií?" 

Po seznámení klientů s návrhem mého vstupu do jejich přirozeného prostředí, jsem 

byla překvapena jejich velice vstřícnou reakcí. Zvláště je nadchla představa, že by mohli 

s mou asistencí zachycovat prostřednictvím fotoaparátu důležité momenty ze svého života. 

V současné době si klademe například tyto otázky: "Jakými z uvedených prostředků 
lze zkoumat přirozený svět člověka s MP? (rozhovor, pozorování, pohybové a taneční 

vyjádření, kresba, fotografie, záznamy deníkového charakteru - písemné záznamy klientů)". 

"V kterých situacích se jednotlivé prostředky jeví jako nejefektivnější?" "Jaké mezi nimi 

existují vazby (tj. jak se vzájemně doplňují a prolínají?)". "Jaké existují vztahy mezi tématy 

Obíranými v AP a přirozeným světem jednotlivých klientů?" "Je úspěch AP podmíněn 

Provázaností probíraných témat s přirozeným světem klientů?". "Hraje významnou roli i 
zPůsob zpracovávání tématu v AP?" 

P°jem přirozeného světa v novodobé filosofii 

Speciální vědy o člověku téma přirozeného světa nerozvíjejí, systematicky se jím 

Zabývá jen filosofie. Novodobá filosofie nastolila na začátku 20. století téma tzv. přirozeného 
Svě t* či „světa našeho života" (Lebenswelt) v díle Husserlově (1972). Konstituční 
charakteristikou přirozeného světa je jeho subjektivita, kontrastující s „objektivním světem", 
k t e rý předpokládají a popisují speciální vědy. 

Heidegger zakládá fenomén světa (cit in: Coreth, 1994) ještě hlouběji v apriorním 
r°zvržení světa lidského bytí, jež je definováno jako „bytí ve světě". Pojem světa byl dále 
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rozvinutý Sartrem, Merlau-Pontym, Bultmannem, Gadamerem aj. Ve smyslu tohoto 

fenomenologicko-antropologického pojmu můžeme svět předběžně definovat jako celek 

našeho konkrétního životního prostoru a horizontu rozumění. 

Přímý žák Husserlův, český filosof Patočka, inspirovaný Aristotelovou naukou o 

Pohybu (Patočka, 1964), Bergsonovou koncepcí „vnitřního pohybu" a Heideggerovým 

existencialismem (Patočka, 1992) rozvíjí téma přirozeného světa dále. Překračuje Husserlovo 

Pojetí zdůrazněním praxe. Výraz praxis u něj neznamená pouhé zapojení do vazeb nutných 

k udržení života, znamená otevírání smyslu. Život člověka je Patočkou koncipován jako 

Pohyb v původním aristotelovském smyslu dynamis, jako realizace potenciality, nikoliv jako 

Pohyb popisovaný fyzikou. 

Mezilidská interakce, systematické vzdělávání má vliv na rozšiřování hranic 

Přirozeného světa člověka. 

Individuální svět člověka nelze přesně popsat, protože je určen individuálním 

charakterem člověka, jeho osobními zkušenostmi, dějinnou situací. Lze však vyjádřit základní 

formální rysy, které jsou vlastní světu člověka obecně. Tyto dílčí prvky však neleží nad sebou 

jako „vrstvy". Jednotlivé prvky se spojují tak, že se vzájemně prolínají a podmiňují - tvoří 
tedY „struktury". 

Podle Patočky (1992) člověk realizuje v rámci přirozeného světa tři různé životní 

Pohyby, uskutečňující tři základní možnosti člověka. Jedná se o: 
• Pohyb zakotvení (či „zapouštění kořenů", přijetí toho, co je již zde, pohyb odkázanosti a 

Přimknutí, intimní vazby), 

' Pohyb sebeprodloužení (sféra obstarávání a starání, sféra rolí, přetváření věcí a 

ovlivňování lidí, sféra, kde se dáváme k dispozici a sami k dispozici jsme, sféra "primární 

práce" a boje o sebeprosazení), 
% Pohyb průlomu (čili vlastní sebepochopení, pohyb vztahování se k univerzu jako celku, 

Postavení se čelem k vlastní konečnosti). 

klientův přirozený svět 

Přirozený svět klienta chápu v souladu s novodobou filosofií v tomto významu: 

Objektivní způsob vnímání sebe sama a okolního světa. Výraz "svět" vnímám ve významu 
s°uvisejícím s českou etymologií slova. Je to universum všeho, k čemu se člověk vztahuje 

S á h u j e se i sám k sobě), přičemž to, k čemu se vztahuje, je "osvětleno" v protikladu proti 
t m ě před narozením a po smrti (Machek, 1968). 
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Matoušek (2004) uvádí, že podstatným znakem klientova světa je fakt, že je 

konstruován. Lidé, věci a prostředí dostávají významy závisle na klientových potřebách. 

Intenzivní emocionální stavy mohou klientovi jeho svět zabarvit "na černo" nebo "do 

růžová". Klientova minulost i budoucnost může pod vlivem intenzivních emocí dostávat 

diametrálně odlišnou podobu. V krizových situacích se klientovi "hroutí" svět, což znamená, 

že klient stojí před nutností dosavadní svět rekonstruovat. 

Lidé s MP stejně jako ostatní lidé mají svůj „přirozený svět", umožňující výše uvedené 

tři základní životní pohyby. V případě lidí s MP je rozvinutí jednotlivých základních 

životních pohybů ovlivněno mimo jiné i stupněm mentálního postižení. Je pravděpodobné, že 

u člověka s těžkým mentálním postižením bude v menší míře rozvinut první a třetí životní 

Pohyb v porovnání s člověkem se středním a lehkým mentálním postižením. 

Pracovníci sociálních služeb se obvykle přednostně zabývají „pohybem 

sebeprodloužení", tj. zajímají se například o zachovalé schopnosti a dovednosti lidí s MP, 

které by mohli uplatnit v praktickém životě. Někdy se věnují například v rámci anamnézy i 

-Pohybu sebezakořenění", tj. klientovým vztahům k blízkým lidem (rodičům, přátelům, 

Partnerům). Odborníci však mají málo informací o sebepojetí lidí s MP a o jejich postoji 

k Přesahujícím životním tématům. Pokud vnímáme člověka s MP jako osobnost a chceme pro 

něj připravovat optimální sociální, terapeutické a vzdělávací programy, měli bychom se 

ujímat i o potřeby související s oblastí prvního a třetího životního pohybu. 

Matoušek (2004) soudí, že aplikovaný fenomenologický výzkum by mohl mapovat 

struktury klientova světa, rozsah klientova světa, míry zvládání světa, vývojové 

charakteristiky světa, výzvy obsažené v klientově světě a možnosti rozšiřování klientova 

s^ta. Výsledky takového výzkumu by mohly pomoci při rozhodování o vhodném typu 

sociálních služeb pro určitého klienta a usnadňovaly by hodnocení efektivity služeb, 

d r ž e n ý přístup by bylo vhodné uplatnit zejména pokud je klientův společenský handicap 

^tolik závažný, že je pravděpodobné, že na poskytované službě klient bude dlouhodobě nebo 

doživotně závislý. Součástí zmíněného výzkumu by podle mého názoru mohly být i analýzy 
umělecké činnosti klientů. 

Přirozený svět můžeme chápat jako pojem, který vede k pochopení šíře skutečných 
m°žností klienta, k respektování jeho osobitosti a jeho individuálních potřeb. Kromě toho 

Aspiruje k takovým způsobům spolupráce s klientem, které budou rozvíjet jeho dispozice, 
aniŽ by ho omezovaly. 
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Uplatnění teorie přirozeného světa v arteterapeutickém programu pro klienty 

s mentálním postižením 

V rámci AP klientům předkládám témata, o kterých se domnívám, že by pro ně mohla 

být aktuální. Témata, která u klientů vyvolají výraznou odezvu (tj. klient je schopen téma 

Prostřednictvím uměleckých prostředků rozvíjet), můžeme považovat za indikátory důležitých 

oblastí jejich přirozeného světa. Týkají se zpravidla osobních motivací, silných osobních 

zážitků - pozitivních i negativních a nenaplněných potřeb. Témata předložená v rámci AP, u 

kterých zaznamenám pozitivní odezvu klientů, pravděpodobně představují indikátory, které 

mohou pomoci při mapování jejich přirozeného světa. 

Jedna z důležitých okolností zpracovávané problematiky je, že člověk s MP žije ve 

Mrazně limitovaném prostředí, které je omezeno jak intenzitou tak i množstvím podnětů, 

které by mohly účinně stimulovat jeho myšlení a jednání. Pokud chceme podpořit rozvoj 

osobnosti člověka s MP, je třeba mu přiměřeně dodávat dostatečné množství podnětů. Proto 

klienty učím v rámci AP nejen nové taneční a pohybové dovednosti, ale také jim dodávám 

Podněty důležité pro jejich psychický rozvoj. 

Klienti získávají inspiraci k tanečnímu pohybu a zároveň získávají nové poznatky a 

zkušenosti. Jejich přirozený svět se tedy pomalu rozšiřuje a prohlubuje. 

Zkušenost s mapováním přirozeného světa jednotlivých účastníků výzkumné sondy je 

Popsána v páté části. 
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2 7 Terapie poezií 

Aniž bychom s klienty v rámci AP plánovali věnovat se terapii poezií, postupně se 

stávala součástí AP. Klienti se totiž v začátcích programu často ústně nebo písemně svěřovali 
s asociacemi, které je napadly během taneční improvizace. Postupem času jejich myšlenky 

sPontánně nabývaly poetickou formu. 

Mezi taneční expresí a poezií pravděpodobně existuje zajímavý, ale zatím příliš 
neProzkoumaný vztah. Není náhodou, že básníci se často nechávají ve své tvorbě inspirovat 

tanečním pohybem. Janeček (1998) uvádí, že básník 19. století Stéphane Mallarmé8 začal být 

Považován za důležitého teoretika tance, přestože jeho kritika tance je vyjádřena jen na 

několika stránkách knihy. Jeho eseje o tanci byly komplexním a originálním pohledem na 

tanec jako na poezii těla a naznačují jeho úsilí studovat tanec jako systém znaků. Mallarmé 

Přirovnával tanec k obřadu a považoval ho za „dokonalou divadelní formu poezie ". 

Mallarmé zdůrazňuje podobnost tance a poetického psaní a uvádí, že tanečnice je 

metaforickou postavou, která píše a také, že taneční nástin je výrazně odlišný od psaní 
v literárním smyslu. 

Říká, že taneční projev je více ekonomický a hmotný než próza a není vlastně napsán. 

Text tanečnice je tedy básní, která paradoxně není napsána, tedy fixována, jako je tomu u 

básně samé. 

Mallarmé upozorňuje na fundamentální dualitu tance - jeho kombinovanou poetickou 
n ebo metaforickou funkci a jeho hmotnou, ale přesto slovy přesně nepopsatelnou podstatu. 

»Píše-li" balerína jako básník, je to proto, že její kroky jsou všeobecně „symbolické". Pro 

^allarmého se tanečnice v podstatě liší od mima. 

Mallarmé přirovnává psaní tancem k hieroglyfům nikoliv proto, že jeho symboly jsou 

°brazné, ale spíše pro tajemnou a posvátnou kvalitu tance, kterou je obtížné rozluštit. 

Mallarmé doporučuje (cit in: Janeček, 1998, s. 74) divákům aby se ptali sami sebe: „Co může 

Znamenat toto gesto?" Jakoby Mallarmé touto otázkou upozorňoval na individuální podstatu 
v ladu významu tanečního pohybu. Divák najednou získává šanci porovnávat vlastní životní 

^nšenost třeba i s několika různými významy jednoho tanečního gesta. Aby tedy divák mohl 
l s t nebo interpretovat taneční báseň, musí transformovat vlastní vizuální vjem tanečních 

P °Vbů do básnického jazyka své vlastní imaginace, proto lze říci, že právě divák drží 

^ O U klíč k porozumění významu tance. Mallarmé tuto myšlenku vyjadřuje (cit in: 
neěek, 1998, s. 74) poetickým jazykem: „Divák nabízí tanečnici „květinu" vlastního 

taneř'k Levinson podle Janečka (1998) byl zřejmě prvním, kdo obrátil pozornost tanečního publika k Mallarmého 
lrtl esejím tím, že ho označil za „metafyzika baletu" v článku pro La Revue Musicale (č. 5, 21 - 23) z roku 1923. 
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"Poetického instinktu", nehmotnou květinu podobnou ideálním růžím, které její špičkové 

střevíce sbírají a nabízejí pro jeho interpretaci. Děje se tak prostřednictvím divákova 

Přisuzování metaforického smyslu tanečním krokům, jimiž tanečnice dosahuje znakové 

funkce a tanec se stane básní." 

Mallarmé uvádí, že tanec podobně jako poezie vytváří „naznačující systém", který 

zůstává věrný svému symbolickému obsahu, který není ani mimetický, ani libovolně 

Předepsaný nějakou konvencí. Tanec tedy není posunkovou formou jazyka. Jeho symbolika 

se nevyvíjí tak, jako je tomu u poezie, tj. z kodifikovaného sémiotického systému. 

Terapie poezií („Poetry Therapy") je oficiální termín užívaný odborníky pro 
expresivní druh terapie využívající (cit in: Furman, 2003) terapeutických účinků poezie, 

Příběhů a mýtů pro zmírnění psychických obtíží klientů. Má úzký vztah ke všem 

^terapeutickým disciplínám. V Čechách je terapie poezií považována za součást 

biblioterapie, podle zahraničních odborníků terapie poezií (viz například Furman, 2003) 

zahrnuje i práci s příběhy a mýty. 

Můller (2005) uvádí, že na konci 60. let 20. století byla v New Yorku založena 

Společnost pro poetoterapii, která navazovala na poetoterapeutické programy, které 

Provozoval Jack Leedy a básník Eli Greiger od roku 1950 na psychiatrickém oddělení v New 
Yorku v Cumberland Hospital, Brooklyn. 

Pro Furmana terapie poezií představuje hlavní prostředek existenciálně orientované 

Psychoterapeutické praxe. 

Básníci a filosofové si po staletí uvědomují léčivou povahu poezie a pomáhají lidem 
v boji proti strachu svými básněmi a vyprávěním příběhů. Lidskou psychiku posiluje vědomí, 

neJsou se svou bolestí osamoceni a fakt, že neštěstí se neděje pouze jim. 
Furman (2003) uvádí, že Aristotelovův koncept psychologie „osvobození duše 

Prostřednictvím 
síly umění" je v tisíciletém předstihu Freudově učení o sublimaci. Aristoteles 

°d h a l i l , že v průběhu tvorby poezie jsou lidé schopni transformovat svá trápení v sílu. 

Mnoho básníků objevovalo osvobozující sílu tvorby poezie, která jim pomáhala otevřít 

Maximálně využít jejich 

emocionální a duchovní potencionality. Například americký básník 

Charles Bukowski (cit in: Furman, 2003) vnímal poezii jako „nejlepšího psychiatra". 

Mazza (cit in: Furman, 2003) uvádí praktické postupy poezie terapií, mezi které patří 
naPříklad: 

' Automatické psaní (Metoda volných asociací) 
Klienti jsou vyzváni, aby se pět minut nebo více věnovali volnému kreativnímu psaní. 

b v, em tvorby by neměli odložit pero a zapisují každou svou spontánní asociaci. 



- 4 6 -

2- Představa vlastní budoucnosti 

Klienti jsou vyzváni, aby pět minut psali o čemkoliv, co je pro ně důležité. Když si 

člověk představuje sebe samotného v budoucnosti, má přirozenou tendenci vyjadřovat vlastní 
Sny, vášně a potlačená přání. Když přemýšlíme o vlastní osobě v kontextu přítomnosti, máme 

spiše tendenci uvažovat realisticky pod vlivem sociálních vlivů. 

Není doporučeno opravovat napsaný text. Klienti při spontánním způsobu psaní bývají 

často překvapeni vlastní tvorbou a jejími významy. 

Terapie poezií nezmírní mentální postižení, ale může výrazně obohatit vnitřní život 

klientů a navodit pocit pohody, naplnění a harmonie. 

Ve srovnání s běžnými postupy, používanými v rámci terapie poezií, jsou postupy 

našeho programu spontánnější a jsou voleny v souladu s aktuálními potřebami jednotlivých 

klientů. Většinou klienti zaznamenávají slovně nebo písemně své pocity (volné asociace), 

Postoje, názory po tematicky zaměřené taneční improvizaci. 

2-8 Důvody volby výchozích teoretických konceptů 

Existenciální filosofie je jedním z vhodných teoretických konceptů arteterapeutických 

Programů pro klienty se zdravotním postižením. V souladu s touto filosofií lidé se zdravotním 

Postižením podobně jako nepostižení jedinci mohou být zodpovědnými za hledání smyslu a 

naplnění vlastního života. Díky existenciálnímu postoji získávají šanci vnímat vlastní život 

širším horizontu jako příběh s otevřeným koncem. 

I lidé s mentálním postižením jsou plnohodnotnými občany, kterým by neměly být 

Přiřazovány role bezmocných obětí, „věčných dětí" nebo nevzdělavatelných jedinců. Často 

^aj í dispozice k uměleckému rozvoji, které někdy bývají přehlíženy a tito lidé vzhledem ke 
S v é konformitě se ochotně přizpůsobují nedůstojným tanečním a hudebním nácvikům, které 

J S o u v rozporu s jejich přirozeným prožíváním. 

Existenciální filosofie představuje vhodné východisko pro arteterapii, protože 
nePředstavuje „systém", který spoléhá na předem dané techniky a intervence. Terapeutovi tak 

P°rnáhá vnímat arteterapeutický proces v širším kontextu, tj. uvědomit si umělecký rozměr 
ClPlíny, který není vměstnatelný do striktní metodologie a zásobníků technik. 

Při vedení arteterapeutického programu v denním zařízení se mi osvědčila práce 
příběhem, inspirovaná principy narativní terapie. Příběhový rámec člověku s MP přináší 

P ° c i t bezpečí. Cenné je pro něj průběžné opakování příběhu. Většina účastníků 
lerapeutického programuje schopna v současné době konstruovat vlastní příběh. Klienti 



-47 -

jsou často schopni prostřednictvím modelového příběhu hovořit o citlivých osobních 

tématech, o kterých mají zábrany mluvit přímo. Cennou zkušeností pro klienty představuje 

vcítění se do jednotlivých postav příběhu a prostor pro vlastní modifikaci a stavbu příběhu. 

Při tomto procesu může dojít k přehodnocení vlastních postojů. Terapeut zároveň získává 

šanci nahlédnout do klientova přirozeného světa, což však nepředstavuje pouze empatické 

spoluprožívání klientovy aktuální situace. Terapeut získává šanci dozvědět se více informací 

o subjektivních pocitech klientů, o jejich sebepojetí, potřebě společenského uplatnění i o 

jejich transcendentálním postoji (tj. o skutečnostech, které ho přesahují, týkajících se 

například smyslu života a vlastní konečnosti). 

Výše uvedené koncepty (existenciální filosofie, narativní terapie a teorie přirozeného 

světa) představují východiska pro terapii poezii, která umožňuje klientům transformovat 

osobní zkušenosti (i ty méně pozitivní) do umělecké polohy. Jejich zkušenost tak může získat 

nový umělecký i lidský rozměr. Postupem času s překvapením pozoruji pokrok ve schopnosti 

klientů vyjadřovat vlastní myšlenky poetickým jazykem. 

2-9 Hlavní společné rysy výše uvedených teoretických konceptů 
Zmíněné výchozí teoretické filosofické a společenskovědní koncepty vykazují jisté 

Podobné charakteristiky. 

Prvním společným rysem, jcfakt, že žádná z výše uvedených výchozích teorií 

^Představujepředem vymezený uzavřený „systém". Například existenciálně zaměřená 

Psychoterapie nespoléhá na specifické techniky nebo intervence, místo toho klientovi pomáhá 

začít vnímat překážky v mysli, které mu brání žít smysluplný život. Husserl byl zastáncem 

druhotnosti a odvozenosti vědeckého světa vůči „přirozenému světu", který bývá umělým 

světem vědeckých konstrukcí dnes často zastíněn. Husserl byl zastáncem vyřazení všech 

teoretických konstrukcí a návratu k „věcem samým" (Šicková, cit in: Muller, 2005). 

Z psychologických teorií tento princip vyzdvihuje humanistická a jungovsky 

Rentovaná psychologie a psychoterapie (viz kapitoly 6.2.2 Arteterapie podle C. G. Junga, 
6"2-3 Arteterapie inspirovaná psychologií A. Adlera), jejichž učení není postaveno na předem 

daném přímočarém teoretickém konstruktu. 

Druhým společným rysem je, že uvedené teorie směřují k individualitě jedince -
Uvědomují si a přijímají subjektivitu individua. Šicková uvádí (cit in: Muller, 2005), že 
feitomonologie je filozofií hodnot. Vyzdvihuje individualitu, ne kolektivizmus. Je jakousi 
predchůdkyní postmodernismu. 
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Narativní psychoterapie se soustředí na osobní - jedinečný příběh člověka 

v subjektivní poloze. 

Teorie přirozeného světa uznává subjektivitu přirozeného světa člověka a jeho 
lndividuální potřeby (zabývá se třemi základními pohyby lidského života, které se týkají jeho 

niterného života - sebezakotvení v rodině a ve společnosti i tématy, které lidskému životu 

Pnnášejí hlubší dimenzi - otázka smyslu života, víry, postoj k vlastní konečnosti). 

Třetím společným rysem uvedených teorií je přesun od objektivního pozorování 

k subjektivnímu zkoumání. 

Šicková uvádí (cit in: Muller, 2005), že postmoderna a fenomenologické východisko 
arteterapie spočívá ve zkoumání člověka nezávisle od předem vypracovaných teorií. Metodou 

Je mtrospekce. Je důležité se stát přímým svědkem a autenticky zaznamenávat děj. Není však 

důležité, aby byl zážitek opakovatelný, měřitelný nebo verifikovatelný. 

Tento přístup představuje výrazný zisk pro člověka s mentálním postižením -
2 °bjektivního úhlu pohledu (podle kritérií společenských norem, které se zabývají zdravým 

dentálním vývojem) byly vnímány především psychické deficity lidí s mentálním postižením. 

Subjektivní hledisko přináší nový úhel pohledu - odhaluje schopnosti a pozitiva, které nejsou 

Metelné v objektivním měřítku (např. nadprůměrně rozvinutá funkce cítění a intuice, 
Schopnost empatie a sociálního cítění, umělecký potenciál, který neodpovídá běžným 

křitériím uměleckého nadání). 

Čtvrtým společným rysem je fakt, že teorie vypovídají i o sociálních interakcích. 

Kovařík uvádí (2001), že souvislostem a podobnostem sociálně ekologického a 

fenomenologického přístupu nebyla dosud věnována patřičná pozornost. Česká 

fenomenologická tradice, představovaná především Janem Patočkou, může napomoci 

hlubšímu pochopení tomu, jak je konstituován náš lidský, přirozený svět, jak je konstituována 
t a jeho Část, která bývá nazývána světem sociálním, jakož i porozumění tomu, jaké akty a 

lnterakce v tomto světě probíhají. 

Základní nedostatek či nedostačivost lidské bytosti je překonáván verbální 
ko 

*nunikací, kterou Jan Patočka chápe jako „artikulaci smyslu". Tato artikulace nemusí mít 
2dy jen verbální podobu (může se odehrávat na neverbální rovině, pomocí mimiky, gest, 

2 v uků obrazů apod.) (Vygotskij, 1971). 

Narativní přístup představuje podle filosofky Cavarerové (2000) aternativní způsob 

^°r°zumění jak mezilidské interakci, tak i "unique exindivi", tj. jsoucnosti, skutečnosti. 
s°uladu s Arendtovou se Cavarerová domnívá, že základním předpokladem jakékoliv 

°litikyje život lidských individuí pohromadě. 
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Pátým společným rysem výchozích teorií představuje skutečnost, že teorie zdůrazňují 

ai'tenticitu lidského prožívání. 

Fenomenologická filozofie zdůrazňuje autenticitu životního prožívání. Podle 

Heideggera (2002) člověk může žít buď autenticky nebo neautenticky, neautentický život 

podle Heideggera postrádá hlubší dimenzi, smysl život, tj. životní horizont. 

V umělecké terapii je zdůrazňován význam autentického uměleckého výrazu 

(autentický pohyb, autenticita výtvarného projevu), který ovlivní klienta i v běžném životě. 

V narativní psychoterapii stojí v popředí autentický příběh člověka, který je spontánně 

utvářen v průběhu života. Hraje ještě důležitější roli než terapeutovy interpretace tohoto 

osobního materiálu. 

Ocenění schopnosti chovat se autenticky opět představuje zisk pro člověka 
s mentálním postižením, pro jehož chování i prožívání je příznačná vysoká míra autenticity. 

Narativní teorie a existenciální filozofie i jemu přiznává nárok na osobní příběh, který není 
vHvem jeho postižení beznadějně uzavřený. 

Existenciální filosofie zdůrazňuje fakt, že každý člověk žije příběh s otevřeným 

koncem a je zodpovědný za hledání smyslu vlastního života. 
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3. Výzkumné projekty k dané problematice 

3-1 Výzkum z oblasti arteterapie u lidí s mentálním postižením 

Kaplanové (cit in Levicková, 2001, s. 11) uvádí: "V oblasti arteterapie je třeba rozvíjet 

výzkumy, které by časem mohly kulminovat v plně rozvinutou teorii oboru arteterapie, která 

by byla v plném souladu s aktuálními vědeckými poznatky." 

Bastingová (2006) v článku, ve kterém shrnuje závěry svého výzkumu zaměřeného na 

hodnocení vlivu arteterapie u lidí s různými typy demencí a u jedinců s Downovým 

syndromem, uvádí, že pod pojmem umění chápe veškeré prostředky a aktivity umožňující 

kreativní sebevyjádření, jako je například výtvarná tvorba, dramatický projev, tvorba poezie a 

Příběhů a taneční pohyb. Dále Bastingová uvádí, že výzkumníci se často u lidí s demencí 

nebo s mentálním postižením zaměřují na aspekty jejich chování a zůstávají limitováni 

Edičním lékařským přístupem, který jim však neumožní vystihnout terapeutický efekt, 

dokumentující individuální klientův rozvoj. Podle Bastingové je třeba při provádění výzkumů 
v oblasti arteterapie překonat tradiční lékařské přístupy a popsat psychické potřeby, zachovalé 

funkce a neměřitelné ale zjevné změny v kvalitě života klientů. 

Bastingová uvádí (2006), že nebezpečí vzniku demencí (například ve formě 

^Izheimerovy choroby) je zvýšené také u lidí s Downovým syndromem i v mladém věku9. 

Umění pro takto p o s t i ž e n é jedince představuje možnost sebevyjádření. Lidé při 

Umělecké tvorbě mohou vypustit vědomou racionální kontrolu. Bastingová vyzdvihuje 

Především formu skupinové arteterapie a upozorňuje na důležitost vedení neverbální 

komunikace v průběhu výtvarné tvorby a tance. Podle jejího názoru má rozvoj neverbální 

komunikace významný vliv na průběh onemocnění. 

Levicková (2001) upozorňuje, že Kaplanová ve svém díle uvádí zajímavé poznatky o 
výzkumu mozku a jeho vztahu k psychickým onemocněním, mentálním poruchám, umělecké 
tv°rbě a arteterapii. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byla představena teorie o 

"Pravolevé mozkové hemisféře". Levicková považuje tuto teorii za velmi cennou pro její 
výuku i praktickou činnost v oblasti mentálního postižení. Mnoho jejích studentů na 
Hannemann Universitě ve Filadelfii testovalo poznatky této teorie v klinické praxi s různými 
Cll°vými skupinami. 

„^Qui l l an ; Kalsv; Oyebode; Milichap (2003) vypracovali rozsáhlou studii, která dokládá fakt, že lidé 
v

0 °Wnový m syndromem jsou ve zvýšené míře ohroženi Alzheimerovou chobou. Podobnému riziku jsou 
l o v e n i i o s tatní lidé s mentálním postižením. Autoři uvádějí i metody ověřování této diagnózy u lidí 
M

M p-V práci jsou obsažena doporučení týkající se vzdělávacích a terapeutických aktivit u dospělých lidí s MP. 
Preventivně působící aktivity autoři řadí i arteterapii. 
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Levicková dále zmiňuje přední publikaci (Feder, Federová, 1998), která se zabývá 

hodnocením a výzkumem arteterapeutických postupů. Jedná se o shrnutí přehledů z oblasti 

arteterapie, včetně informací o průběhu výzkumů a jejich výsledků. 

V odborných časopisech, které se věnují problematice arteterapie a výzkumu, jsem 

našla následující příklady výzkumů, které se zabývají hodnocením efektivity výtvarné formy 

arteterapie u lidí s mentálním postižením. 

Pousettová, Parkerová, Hawtinová, Collinsová (2006) se ve své studii zabývaly 

ověřením změn, které se konaly během arteterapeutické intervence. 

Arterapeutky z Cambridge spolupracovaly s psychology. Záměrem studie bylo zjistit, 

zdaje možné posudit změny pozorované v arteterapii s dospělými lidmi se středním a 

těžkým mentálním postižením, tj. zda objektivně pozorované změny korespondují se 

objektivním názorem jednotlivých arteterapeutek. 

Kvantitativní data byla získána prostřednictvím videonahrávek umělecké terapie 

(tvorba videozáznamů probíhala každé dvá měsíce během prvního roku terapie u třech 

klientů, kteří absolvovali individuální arteterapii). Výzkumníci vytvořili POSER 2001, nástroj 

měření, který umožnil vystihnout p r o f i l y jednotlivých klientů. Arteterapeutky provedly 

vlastní hodnocení videonahrávek prostřednictvím případových studií a psychologové 

nezávisle provedli nezávislé hodnocení videonahrávek. Změny byly vloženy do systému 
P°SER 2001 a následně porovnány s třemi případovými studiemi, které zhotovily 

arteterapeutky. Výsledky studie svědčí o tom, že změny, ke kterým dochází v průběhu 

arteterapeutického procesu, mohou být měřeny nezávislými experty a získaná kvantitativní 

data vhodně doplňují kvalitativně zaměřený výzkum. 

Henzell se ve své studii (2006) zabýval představami lidí na okraji společnosti. 

Od 40. let 20. století arteterapeuti často pracují s lidmi na okraji společnosti a s jejich 

neobvyklými představami. Tato studie popisuje výtvarnou práci pěti lidí. Nejedná se o přísně 

k e c k o u práci, spíše o volné případové studie. Henzell uvádí, že zachycení změny jsou jistě 

Nežitým cílem psychoterapie, ale stejně tak je jsou důležitou součástí autentická svědectví 

klientů. 

Bettsová (2003) popsala zkušenost s tvorbou projektivního testu „Face Stimulus 

^ssessment (FSA). Účinnost tohoto testu ověřovala prostřednictvím jeho aplikace u klientů 
s kombinovaným zdravotním postižením. Autorka zjistila informace, které nebyly při běžném 

hovoru dostupné. Aby tento test byl podle názoru autorky skutečně validním a 

P°lehlivým psychodiagnostickým nástrojem, je třeba v budoucnosti realizovat další šetření. 
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Keindlová (1997) popisuje výzkumný projekt, jehož výsledky jsou přínosné pro školy 

a denní centra, která nabízejí arteterapeutické programy dětem se zdravotním postižením. 

Studie nabízí arteterapeutům nástroj, prostřednictvím kterého mohou lépe pochopit vzdělávací 

i emocionální potřeby dětí, tj. Rhoda Kellogovy interpretace ěmáranic. 

Golombová a Smelingová se ve své studii (1996) zabývaly vývojem výtvarného 

Projevu u autistických a mentálně postižených dětí. Autorky hodnotily kresbu podle předlohy 
a bez předlohy devíti autistických a osmi mentálně postižených dětí a zjišťovala jejich 

mentální věk. Výsledky vypovídají o podobných rysech kresby bez předlohy a rozdílných 

charakteristikách kresby s předlohou. Autorky se ve své práci zamýšlejí, z jakého důvodu 
kresby autistických dětí signalizovaly intenzivnější rozvoj psychických funkcí než kresby dětí 
s mentálním postižením. 

Millerová (1986) zjistila, že umělecké aktivity mohou být nápomocny pro zlepšení 

nervosvalové koordinace, schopnosti sebevyjádření a stimulaci jazykového vývoje. 

Carrigan (1993) jé autorem komparativní studie, která pojednává o arteterapii ve 

Švýcarském denním programu pro lidi s mentálním postižením a tamní filosofii péče. Popisuje 

kontrast mezi přístupem švýcarské arteterapeutické školy a školy americké. 

Autor studii dokumentuje rozhovory se švýcarskými arteterapeutkami: Bethli 
Burkiovou, Charlottě Pestalozziovou, Heidi Hedigerovou and Catherine Wackerovou. 
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3.2 Výzkum z oblasti taneční terapie 

Taneční terapie se ve Spojených Státech po druhé světové válce začala uplatňovat 

Především v léčbě psychiatrických pacientů (zvláště u různých typů schizofrenie viz kapitola 

5.1 Historický vývoje taneční a pohybové terapie (dále jen TPT) ve Spojených Státech a ve 

Velké Británii). Využití této terapeutické formy u jiného typu klientely (například u 

neurotických pacientů) bylo v počátcích ve Spojených státech spíše výjimkou10. 

Berrolová (2002, s. 29) uvádí: „V současné době je často zmiňována potřeba 

rozsáhlejšího výzkumu v oblasti taneční a pohybové terapie, ale tradiční vědecké metody, 

například kvantitativní - experimentální studie zahrnující statistické postupy, jsou ve většině 

Případů považovány za nevhodné pro vedení výzkumu v oblasti uměleckých terapií. 

S rozvojem sociálních věd se objevují alternativní výzkumné postupy (například 

fenomenologické výzkumné modely, zejména kvalitativně - interpretační a obsahové 

analýzy)." 

Kritici kvalitativních metod uvádějí, že pozorované terapeutické změny mohou být 

ovlivněny terapeutovým subjektivním soudem a jeho účastí ve skupině (tento jev bývá 

Popisován jako tzv. Hawthornský efekt). Zejména případové studie, které jsou tvořeny 

vedoucím terapeutického programu, jsou zranitelné vůči tomuto typu kritiky. Ale s rozvíjející 
s e výukou správných postupů tvorby případových studií v odborných kruzích ubývá kritiky 

kvalitativně zaměřených výzkumných studií (Berrolová, 2000). 

Kazdinová ve své studii uvádí (1982), že případové studie představují optimální 

výzkumný postup v oboru TPT (za mimořádně přínosné je považován přístup, ve kterém je 

mezi sebou porovnáváno několik shromážděných případových studií). 

Na výroční konferenci ADTA (Americké taneční terapeutické asociace) Goodillová 

Odnesla příspěvek na téma: „Série případových studií jako výzkumná strategie oboru 

taneční a pohybová terapie" (cit: in Cruz, 2003). 

Goodillová uvádí, že shromáždění více případových studií účastníků tanečně 

terapeutického programu podle jednotné šablony je velmi progresivní a cenné. Goodillová se 

°dvolává na autoritu tohoto přístupu Kazdinovou a připomíná již výše uvedený názor, že 

Případové studie jsou cenné v případě, že se jedná o sérii případových studií. 

M
V tomto období v Čechách převládá v psychiatrické léčbě (cit in: Hátlová, 2002, s. 29) farmakologicky 

!; > • Součástí Zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích, který byl ustanoven v roce=1909 byly dílny, 
a t e k i tělocvična Po druhé světové válce však vytlačil převážně farmakologický způsob léčby další formy 
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Význam případových studií v oboru taneční a pohybová terapie vyzdvihuje i 

francouzská taneční terapeutka Chaiklinová (2002), která doporučuje vytvářet případové 

studie s metodickými a výzkumnými cíly a ve své práci stanovuje vhodné postupy tvorby 

Případových studií. 

Americký časopis Journal of Dance Therapy, který byl založený Americkou asociací 

tanečních terapeutů, publikuje příspěvky odborníků ze Spojených Států i ze zahraničí. 
V tomto odborném tisku například vyšly články pojednávací také o vývoji, teoretických 

výchozích konceptech a současné praxi taneční terapie v Japonsku (Sakiyama, Koch, 2003) a 
n a Thaiwanu (Leeová, 2004). 

Tento časopis mimo jiné přináší informace o významných projektech, vedených nejen 
ve Spojených Státech (výročních konferencí se zúčastňují odborníci z celého světa). 

Přístup k textům tohoto odborného periodika jsem získala během své studijní stáže 

v Newcastlu upon Týne v roce 2005. Podařilo se mi získat úplný přehled výzkumných 

Projektů oboru TPT, které proběhly od roku 1977 do roku 2003. 

První článek pojednávající o výzkumných možnostech oboru taneční terapie vyšel 

v tomto odborném periodiku v roce 1977. Autory článku jsou Burton a Ancelin-

Schutzenberger (1977). Autoři uvádějí svůj postoj k analýze neverbální komunikace, kteráje 
s°učástí jak verbální komunikace, tak i tance a pohybu. Přestože se jedná o první výzkumně 

^měřený článek, má mimořádný význam. Tento článek však v databázi odborného časopisu 
není dostupný. 

Další číslo časopisu Journal of Dance Therapy přináší dva články (Schmais, Felber, 
l 9 7 7, Johnson, Sandel, 1977), ve kterých jsou poprvé uvedeny detailní popisy výzkumných 
metod, vytvořených speciálně pro analýzu výzkumných dat a interpretaci výsledků 

skupinových tanečně pohybových terapií. 

Ve Spojených Státech jsou v současné době výzkumy v oblasti taneční a pohybové 

terapie zaměřené například na následující tematické okruhy: 

* vliv TPT na průběh nejrůznějších somatických onemocnění (Fisherová, Kuppersová, 

Lewinová, 2002), 
% vliv TPT na průběh různých druhů psychických onemocnění (Fisherová, Kuppersová, 

Lewinová, 2002, Cruz, 2003), 
% TPT u p s y c h o s o m a t i c k ý c h onemocnění (Fisherová, Kuppersová, Lewinová, 2002), 

TPT u seniorů (Fisherová, Kuppersová, Lewinová, 2002), 

TPT v logopedii (Fisherová, Kuppersová, Lewinová, 2002), 
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základní typologie vedení programu TPT (Cruz, 2003), 

účinky TPT v předporodní a poporodní péči (Cruz, 2003), 

vliv TPT na kvalitu vztahu mezi matkou a dítětem (Cruz, 2003), 

vliv TPT na úroveň životní vitality a snížení stresu (Cruz, 2003), 

zjištění spolehlivosti pohybových analýz (především v současné době nejvíce používané 

analýzy: Kestenberg Movement Profile (KMP) (Cruz, 2003, Fisherová, Kuppersová, 

Lewinová, 2002), 

aplikace TPT u klientů se středními a těžkými vývojovými vadami (Cruz, 2003), 

role TPT v rodinné terapii (například terapie rodin s adoptovanými dětmi) (Cruz, 2003), 

TPT u zneužívaných a týraných dětí (Fisherová, Kuppersová, Lewinová, 2002), 

efektivita TPT v prevenci násilí (Cruz, 2003), 

TPT u Rettova syndromu (Cruz, 2003), 

TPT s autistickými dětmi (Cruz, 2003), 

V úplném přehledu výzkumů, pojednávajících o vlivu taneční a pohybové terapie 

(Fisherová, Kuppersová, Lewinová, 2002) provedených v rozmezí let 1977 - 2002, je převaha 

kvantitativně zaměřených výzkumů, které pracují s hlavní a kontrolní výzkumnou skupinou. 

3.2.1 Výzkumné projekty - taneční a pohybová terapie u lidí s mentálním 

Postižením 

V odborném periodiku Journal of Dance Therapy, který pravidelně uvádí přehledy 

^er ických i zahraničních výzkumů z oboru taneční a pohybová terapie, jsem od roku 1977 
d o roku 2004 našla šest výzkumů pojednávacích o taneční a pohybové terapii u lidí 
s mentálním postižením. Cruz (2003) upozorňuje na nedostatek profesionálních tanečních 
terapeutů, kteří by se věnovali klientům s mentálním postižením. 

V letech 1977 až 2004 bylo vedeno nesrovnatelně více výzkumů, zaměřených na 
nePostiženou klientelu se zdravotním nebo psychickým onemocněním v porovnání 
S ̂ zkumy, zjišťujícími vliv TPT na zkvalitnění života lidí s mentálním postižením. 

V přehledu výzkumných záměrů není uveden ani jeden výzkumný projekt, který by 

koumal vliv arteterapie v širším slova smyslu (tj. například posuzování vlivu taneční 
terapeutické formy a výtvarné formy arteterapie). 

Taneční terapie a výtvarná forma arteterapie v zahraničí představuje častou součást 
Výuky a výchovy lidí s mentálním postižením, tj. zejména ve formě prvoprocesové arteterapie 
, A r t as Therapy". Toto téma je rozpracováno například v článku (Dugganová, 2002), 
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Pojednávajícím o metodách a cílech taneční terapie s dětmi s těžkým mentálním a 

kombinovaným postižením. V odborné literatuře jsou zmíněny relevantní výzkumné projekty. 
Jedná se o kvalitativní výzkum - případové studie. 

Využití expresivních terapeutických forem ve formě druhoprocesové arteterapie („Art 

as Psychotherapy") včetně relevantních výzkumů není v dostupném odborném tisku popsáno. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny výzkumné studie, vztahující se 

k problematice mentálního postižení, které byly publikovány v časopisu Journal of Dance 

Therapy v letech 1977 - 2004. Ve většině případů jsou tyto studie zaměřeny 

kinezioterapeuticky11. 

Franklinová se ve své studii (1979) zabývala vlivem pohybové terapie na zjišťování 

Představy o vlastním těle (body image) u trénovaných lidí s mentálním postižením. 

Účelem této pilotní studie vedené v roce 1979 ve Spojených Státech bylo porovnání 
2měn kvality tělesné představy (body image) u dvaceti dvou trénovaných mladistvých 
s dentálním postižením, kteří se zúčastnili desetitýdenních programů, žaměřených na 

Pohybovou terapii nebo na sportovní výuku. Průměrný věk respondentů byl patnáct let, deset 

měsíců. Účastníci výzkumu byli testováni před zahájením výzkumu a po deseti týdnech 

Prostřednictvím Cratty and Sams' „Body Image Screening Test" and testu „Draw-A-Person". 

Výsledky získané pomocí „Body Image Test" ukázaly výraznější zlepšení testované kvality u 
skupiny, která absolvovala pohybovou terapii než v porovnání se skupinou, která se věnovala 
sPortovní výuce. 

Nebyla však zaznamenána významná změna u žádné ze skupin zjišťovaná 

Prostřednictvím Draw-A-Person Test. Přesto výsledky indikují pozitivní vliv pohybové 

terapie na zkvalitnění představy o vlastním těle u trénovaných mladistvých s mentálním 
p°stiŽením. 

Berrolová (2002) zjišťovala účinky dvou přístupů pohybové terapie u dětí s problémy 
s uěením a s poruchami vnímání na prvním stupni školní výuky. 

Tato studie byla v roce 1984 navržena za účelem zjištění vlivu dvou druhů pohybové 

července na fyzickou výkonnost a sociálně - behaviorální úroveň u dětí s problémy 
s uěením a poruchami vnímání na prvním stupni školní docházky. 

3tlai'íle2ioterapie čerpá z behaviorální terapie. Vyvíjí se v 60. letech především v Anglii a USA. Zabývá se 
Průhs m ' Pohybového chování u různých typů onemocnění a účinkem fyzioterapeutického cvičení a sportu na 
ter . Psychických a psychosomatických onemocnění. V daleko menší míře než například taneční a pohybová 
jede

 S e z abývá pocity klientů a psychologickými rozbory. V Čechách bývá obor taneční terapie považován za 
n 2 typů kinezioterapie. 
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Pohybové programy obsahovaly taneční a pohybovou terapii a senzoricko-motorické 

aktivity (SMA). Do výzkumu bylo zapojeno šedesát osm žáků ze dvou srovnatelných škol v 

San Franciscu (Bay area of California). 

Dvě experimentální skupiny třikrát týdně absolvovaly půlhodinové cvičení po dobu 
trinácti týdnů. Kontrolní skupina se účastnila běžné tělovýchovné školní výuky. Výsledky 

různých typů analýz neukázaly významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Terapeutický 
efekt nebyl prokázán u žádného z programů. 

Moss a Anolik (2002) se ve své studii zaměřili na efektivitu relaxačních cvičení u lidí 
s mentálním postižením. Sledování účinků relaxace prostřednictvím měření tělesné teploty. 

Hlavními cíli studie, která byla vedena v roce 1984, bylo: 
1. zjistit zda lidé s těžkým mentálním postižením by mohli být efektivně trénováni 

Prostřednictvím progresivní svalové relaxace, 
2. zjistit, zda o efektivitě relaxačních cvičení můžeme soudit na základě měření teploty 

kůže na prstech u rukou. 

Autoři pracovali s pěti dospělými lidmi s mentálním postižením v denním centru 
vNew Yorku. Klienti prošli výukou progresivní svalové relaxace. Měření tělesné teploty bylo 

Prováděno před a po relaxačních cvičeních. Byly zaznamenány výrazně pozitivní změny 

Prostřednictvím pozorování chování účastníků výzkumu. Pozitivní změny byly doloženy i 

Prostřednictvím zvolené techniky - měření tělesné teploty. 

Wolf-Schein, Fisch a Cohen (2002) provedli studii o využití neverbálních systémů 
v diferenciální diagnostice autismu, mentálního postižení a diagnózy chromozomální 

P°ruchy: syndrom fragilního X chromozómu. 

Účelem této studie, která byla vedena v roce 1985, bylo zjistit, jaký význam má 

Pohybové chování u různých typů autismu a vytvořit nové nástroje pozorování neverbálního 

dování a hodnocení výzkumných dat. Dále autoři této studie provedli statistická měření za 

účelem zjištění, zda se neverbální chování lidí s autismem liší od chování jedinců s těžkým 
mentálním postižením. 

Výsledky studie ukazují, že neverbální chování hraje důležitou roli v životě lidí 

autismem. V neverbálním chování těchto lidí se objevují rozmanité anomálie, nicméně i u 

'dí s těžkým mentálním postižením a dalšími vývojovými poruchami se vyskytuje velké 
n°Žství pohybových anomálií. Lidé, kteří jsou s tímto typem klientely v kontaktu, by měli 

01 opatrně vysílat neverbální signály. Taneční a pohybová terapie je vhodná zejména pro 
1 s těžkými vývojovými poruchami. 

Silková (2004) vytvořila případovou studii o tanečníkovi s Downovým syndromem. 
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Případová studie, která byla provedená v roce 2001, vychází z desetileté zkušenosti 

autorky s kontaktem s mladým tanečníkem s Downovým syndromem. Autorka v případové 
studii popsala přeměnu kvality terapeutického vztahu v průběhu dlouhodobého kontaktu s 

klientem. 
Uvádí, že profesionální vztah se postupem času stal téměř rovnocenným kolegiálním 

vztahem. Z počátečního objevování kreativních aktivit vyústil ve společnou výuku ve školách 
a v prezentaci na konferencích a v rehabilitačních zařízeních. 

V případové studii je popsána mimořádná míra důvěry ve vztahu mezi terapeutkou a 

JeJím klientem a spontaneity, s jakou dvojice prolomila společenské předsudky, veřejně 

vystupovala a názorně demonstrovala hodnotu oboru taneční a pohybové terapie. 

Sáčková, J. (2004) se ve své studii zaměřila na hodnocení kreativních terapií, ve 

kterých hodnocení pohybu představuje hodnocení pozorovaných funkcí. Výzkum probíhal 
v letech 1999 - 2001 a soustředil se na hodnocení změn (v příspěvku není uvedeno, o jaké 

změny se konkrétně jedná) u dospělých lidí se středně těžkými a těžkými vývojovými vadami, 

kteří se účastnili terapeutických programů v Centru pro vývoj prostřednictvím umění 

(CAHD). 

Výzkumu se zúčastnilo čtrnáct respondentů. Prostřednictvím testu: funkční hodnocení 
p°hybu (FAM - Functional Assessment of Movement) výzkumníci hodnotili videozáznamy 

zaznamenané v průběhu dramaterapie (v jednom školním roce byly natočeny vždy tři 
Vldeozáznamy). První skupina byla hodnocena v tříleté periodě (skupina A, 1999 - 2001), a 
d a l š í skupina před a po prvním roce účasti v terapii (skupina B, 2000 - 2001). Při každém 

hodnocení bylo u obou skupin zaznamenáno výrazné zlepšení. Nastala jediná výjimka u 

skupiny A, u jejíchž účastníků ve třetím roce terapie nenastalo zlepšení. 

U skupiny A u třech účastníků po třech letech sledování bylo zaznamenámo zlepšení 
VlCe než o 14,7 % a u ostatních bylo zlepšení ještě vyšší. U skupiny B, se v prvním roce 

Psení projevilo pouze u šesti respondentů (o více než 11,70%). 
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Druhá část: Tanec jako forma terapie 
Mistr gest Marcel Marceau (cit in: Royceová, 1977) napsal, že vše může být řečeno 

Prostřednictvím umění pantomimy, které se vyhýbá nepravdivým slovům a boří bariéry 

nedorozumění mezi lidmi. Na řízení pohybu se totiž výrazněji než na tvorbě slov podílí naše 

nevědomí.V některých případech tanec odhalí více než jazyk nebo jiná umění. 

Ylonenová (2004) uvádí, že tanec coby sémiotický systém neobsahuje pouze 

jazykové, ikonické a symbolické významy, ale také konotativní a situační významy „třetího 
fadu", které jsou přístupné pouze prostřednictvím individuální zkušenosti a osobní historie 

Pozorovatele tance. 
U osob s komunikačními problémy se tanec jeví jako jedna z optimálních 

alternativních možností terapie. Prostřednictvím pohybu se klient podobně jako dítě ještě 

neovládající jazyk může pokusit o vyjádření svých emocionálních potřeb a o navázání 

kontaktu s okolím. Proč lidé s oblibou tak často volí tanec k vyjádření myšlenek a proč se 

mostem porozumění m e z i jednotlivými národy stává právě tanec? 

Jedna z příčin spočívá v živém lidském těle - nástroji tance a nositeli výrazu. Zdá se, 

divák stěží zaujme k tanci neutrální postoj. Ten spíše pocítí k neživým uměleckým 

objektům, obrazům a sochám než k lidskému tělu, které je plné životní energie. Další příčina 
sPočívá v multidimensionálním působení tance. Pozorovatel vnímá zrakové a sluchové 

Podněty, může dokonce cítit i vůni a teplo tanečníkova těla. 

Royceová (cit in: Blížkovská, 1999) uvádí, že můžeme identifikovat pět aspektů 

tanečního pohybu. 

Kinestetický aspekt 

Divák v průběhu pozorování tanečního pohybu podvědomě kinesteticky odpovídá na 

Podněty. (Kinestézie je soubor pocitů, které nám umožňují, abychom si uvědomili polohu 

Pohybových orgánů v prostoru). 
vizuální aspekt 

Kinestetická reakce diváka je podpořena vizuálními vjemy. Divák prostřednictvím 

l í n í h o aparátu vnímá na sebe plynule navazující taneční tvary a celkovou estetickou 
hodnotu tance. Na vizuálním vjemu se také významně podílí osvětlení a okolní prostředí. 
3- Auditivní aspekt 

Divák tance je dále výrazně ovlivněn sluchovými podněty. Výraznou roli hraje nejen 

h u d eb n í doprovod taneční choreografie, ale například i ozvěny kroků tanečníka, tleskání, 

^ k j e h o dechu, výkřiky. 
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4- Taktilní aspekt 

Středoevropská kultura nenabízí mnoho příležitostí k vzájemnému dotýkání v běžném 
sPoleČenském kontaktu. Tanec částečně umožňuje kompenzaci toho nedostatku, který plyne 
2 Pnrozené potřeby člověka, prostřednictvím ritualizované formy. 
5- Olfaktorický aspekt 

Divák může při vnímání tance cítit pach tanečníkova těla, který je umocněn jeho 

fyzickou aktivitou. Ve většině případů tento proces probíhá především na nevědomé úrovni. 

Antropolog Mehrabian (cit in: Thiel, 1993) odhalil, že jen sedm procent informací, 

které získáváme z rozhovoru, nám poskytují slova. Třicet osm procent informací získáváme 
2 tónu a barvy hlasu a padesát pět procent z řeči lidského těla. To, co přijímáme „verbálním 

kanálem", jsou jen takzvaná holá fakta. „Neverbálním kanálem" se k nám dostávají skutečné 

Pocity a myšlenky druhých. 

Tanec nám často nevědomě připomíná rané neverbální období našeho života. 

V ontogenetickém vývoji sociální komunikace se dítě nejdříve snaží vyjádřit své potřeby 

Pravě prostřednictvím pohybu. V průběhu zrání jsou spontánní pohybové projevy z větší části 

tlumeny znalostí řeči, společenskými normami a zvyklostmi. Jazyk těla je nahrazen 
Verbálním jazykem. 

Význam tanečního pohybuje pravděpodobně těžko vystižitelný slovy. Promlouvá 
k n ' 

arn totiž jazykem pohybových symbolů. Pohyb jako komunikační prostředek postrádá 
konvenční literární smysl. Grahamová (cit in: Rosenová, 1957) uvádí, že při pozorování 

tanečního pohybu není důležité, zda rozumíme významu tance, důležité však je zaujetí 
tan 

Cem. Dále Grahamová uvádí, že pokud usilujeme vystihnout příběh svého tance, jedná se o 

^terární záležitost, ale nikoliv o tanec. 

Stejné gesto provedené různými osobnostmi a v různých kulturách může mít odlišný 
nartl> záleží na jeho umístění v celkovém ladění taneční improvizace. Thiel (1993) uvádí, 

nejčastější chybou 

při rozboru řeči lidského těla je hledání významu pro izolovaná gesta. 
e n Ucelený soubor pohybů odhaluje pravdu, která se skrývá za slovy. K. úplné pravdě patří 
°uborná choreografie gest. Porozumění řeči lidského těla je podle Thiela především 

Zále?it . . . . . u°sti instinktu. Díky tanci se bortí hranice odlišných jazyků. Ne všechna gesta jsou 
n 'verzální, ale obsahují více univerzálních prvků než mluvený jazyk. 
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4- Historický vývoj tance jako inspirace pro tvorbu současných 

tenečních programů 

Umění podle Junga (1994) zrcadlí vývoj kolektivního nevědomí. Jung kolektivní 

nevědomí popisuje jako nejhlubší vrstvu psychického nevědomí, vytvořenou v kolektivní 

^storii lidstva. I ve vývoji tance je zřetelné postupné vzdalování člověka mystickému 
Ucastenství v průběhu jeho fylogenetického vývoje. Mystické účastenství je označení pro 

^snou sounáležitost příslušníků nej starších loveckých a sběračských společenství s přírodním 

děním a pro splývání osobního Já s lidským kolektivem. Každý krok k vyššímu a širšímu 
vedomí nás vzdaluje od původního účastenství se světem. 

Velmi důležitou roli v životě příslušníka přírodních národů hrají přechodové rituály, 

Jejichž účelem je usnadnit jedinci přestup z jedné životní etapy do druhé. Účinek rituálu je 

zesílen výrazným potvrzujícím souhlasem okolí. 

Callois (1998) srovnává taneční rituál člověka s hrou zvířete a je zaujat především 
sPolečným účelem hry i tance, který směřuje k vyvolání stavu příjemné tělesné závrati. 

I když se s pokrokem kultury ostatní druhy umění diferencovaly a vyvíjely, tanec 

Ostával v úzkém sepjetí s hudbou a často ustupoval do pozadí. 

Tanec pro přírodního člověka hrál důležitější roli než pro dnešního civilizovaného 

Jedince. Tanec dnes pro nás neznamená spojení s božstvem, nepůsobí svou magickou silou, 
nepředstavuje životní nutnost a „občanskou povinnost". V dnešní době řeč a hudba mají 

Povahu nad pohybovým gestem. Význam tance se postupně zmenšoval i proto, že se 

P°stupně oddělovala role tanečníka a obecenstva. Pohybově nadanější současní tanečníci díky 
Své dovednosti „převyšují" ostatní. Úroveň i význam scénického tance roste, ale mystická 

Participace je v našem vědomí zapomenuta. 

V taneční terapii se však můžeme inspirovat funkcí tance starověkých i přírodních 

Marodů. Možná pocítíme kouzlo dávné mystické participace, moc kolektivního rituálu, půvab 

Verbálního dvoření i závrať tanečního víru a následné uvolnění. 
Forma zde popisovaného pojetí tance s klienty s MP se však liší od dávných tanečních 

ltuálů. Je totiž přizpůsobená psychice současných lidí, které již musíme vnímat jako různá 

^dividua, nikoliv jako přírodního člověka. Proto jsou pravidla méně přesná a závazná a 

°Zsáhlejší prostor je věnován individualitě osobnosti. Opatrně při tanci prozkoumáváme 
y ia místa vlastního vědomí i nevědomí, pravděpodobně šetrněji než slovy. 

Neoddělenost role tanečníka a obecenstva, typická pro taneční rituály přírodních 

^r°dů, je důležitá i pro kvalitu tanečního prožitku lidí s MP. 
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Domnívám se, že případné umělé zinseenování dávných tanečních rituálů v rámci 

arteterapeutického programu by se míjelo účinkem. Vědomí současného civilizovaného 
c'ověka se totiž nachází na odlišném vývojovém stupni než vědomí příslušníka přírodního 

nar°da nebo starověkého člověka. 

Je zajímavé, že někteří klienti po tanečních improvizacích vyprávějí příběhy, které 

Připomínají průběh iniciačních rituálů. Ve fantaziích klientů se často zřetelně odrážejí motivy 
Znamé z přechodových rituálů, pohádkových příběhů a mýtů. Často pozoruji u lidí s MP 
sPontánní radostné točení kolem vlastní osy. Tímto způsobem na přechodnou dobu potlačují 
stabilitu svého vnímání především klienti s těžším MP a klientky s autistickým syndromem. 

Prvek dvoření, typický pro renesanční dvorské tance, se objevuje i v tanečních improvizacích 

°sob s MP. 
Dějiny tanečního umění jsou rozpracovány ve skriptech (Landischová, 2007). 

Moderní výrazový tanec 
Průkopníky za obrození divadelního tance v Evropě byli Isadora Duncanová, Émile 

Jacques-Dalcroze a Rudolf von Laban. 

Americká tanečnice Isadora Duncanová (1878 - 1927) ve své tvorbě navázala na 

Pnrozené antické pojetí tance. Již v roce 1903 se stala slavnou tanečnicí v divadle Sáry 
ernhardtové v Paříži. Vystupovala v řecké říze, inspirována zážitky z řeckého výtvarného 

Uniění. s oblibou tančila bosa na vážnou hudbu. Pro svou odvahu a odlišnost se stala 

°kamžitě středem zájmu. Mezi četnými obdivovateli Duncanové byl i sochař Rodin, který v 
n i yiděl ztělesnění svých představ o kráse přirozeného pohybu. 

Tato tanečnice hledala a pozorovala pohyb všude a především v přírodě. Duncanová 

^ 4 6 ) píše? 2 e s e pjj t a n c j in Spi r 0vala například pohybem stromů a mořských vln. Souznění 
t é t 0 tanečnice s přírodou nápadně připomíná dávné mystické účastenství přírodních národů. 

Přínos Duncanové spočíval ve vytvoření nových výrazových prostředků a 

^obvyklého přístupu k tanci i hudbě. Tato tanečnice měla odvahu být prostá a jako první 

kázala, že lze vytvořit umělecké taneční dílo prostými prostředky. 

Hudba, kterou si vybírala té nejvyšší umělecké hodnoty, j í byla velkým zdrojem 

S i r a c e . 

Švýcar Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950) zasáhl do tanečního hnutí nepřímo. Byl 
v. V 

evŠím hudebním pedagogem a skladatelem. Dalcroze hledal nové cesty, jak zvýšit 
Udebnost žáků ženevské konzervatoře, kde působil. Stal se autorem systému rytmická 
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gymnastika, jejímž cílem bylo využít pohybových vjemů (při taktování, chůzi, různých 

bocích a skocích) k citlivějšímu procítění hudebních rytmů. Dalcroze zrežíroval Gluckovu 

mscenaci „Orfeus a Eurydika", která byla poprvé uvedena roku 1913 v moderním tanečním 

divadle v Hellerau. Inscenace byla hotovou senzací. Její choreografie byla velmi prostá, 

skládala se na rytmizované chůzi, několika plastických pohybech a jednoduchých skocích. 

Vycházela z jednotného cítění hudby, jejího rytmu a dynamiky. Tato jednota dosažená nikoliv 
mechanickými prostředky, ale přirozeným sjednocením dechu všech tanečníků, byla pro 

diváka novým uměleckým zážitkem. Jednoduchost se stala originálním uměleckým stylem. 

Dalcroze (cit in: Kroschlová, 1964) nazýval své taneční skladby, k nimž psal většinou 

hudbu sám, plastickými studiemi nebo také užitou rytmickou gymnastikou, ale nikdy ne 

tancem. Mnoho jeho žáků, především v Německu, přeneslo tyto plastické studie na jeviště 

Jako tanečně umělecká díla. 

Dalcroze poskytl svým žákům konkrétní fakta o hudbě a jejích zákonitostech. Tím 

P°depřel citovou a intuitivní složku hudebního chápání, která by u tanečníka neměla scházet. 

Maďar Rudolf von Laban (1875 - 1958) podobně jako Duncanová usiloval o 

zpřístupnění tance širokým vrstvám. V německých městech založil mnoho tzv. pohybových 
Chórů. Laban se intenzívně věnoval badatelské činnosti v oblasti choreografie, nauky o 

Pr°storu a tvorbě pohybové notace. Ve svých studiích o gymnastice a tanci uvažuje Laban o 

P°hybu z hlediska psychologického i pod zorným úhlem své prostorové nauky. 
K. významným předchůdcům průkopníků výrazového tance patřil i francouzský herec 

rancois Delsarte 
(1811 - 1871), který vytvořil systém pohybové výrazové dramatizace. Jeho 

stlldie se zakládá na principu pochopení lidské bytosti ve třech rovinách: intelektuální, emoční 
a fyzické, které mohou být rozděleny na další tři části a jsou podmíněny třemi základními 
s^°žkami: prostorem, hnutím a časem. Delsarte rozpracoval systém cvičení za účelem 
r°vnoiněrného rozvinutí všech devíti oddílů. 

Za průkopníky amerického moderního výrazového tance jsou pokládáni Ted Shawn a 

St. Denisová, kteří v roce 1915 založili odbornou školu Denis-Shawn School, z které 

' hlavní představitelé amerického moderního tance: Doris Humphreyová, Marta 
t('haniová a Charles Weidmann. Tito taneční umělci se vydali svou vlastní cestou a 

P°stavili se spíše do opozice k učení svých učitelů. Umění Ruth St. Denisové a Teda Shawna 

Založeno především na jejich zalíbení v exotice a na náboženském cítění. Tito američtí 

řečníci rozvíjeli úspěšně nový taneční směr a vydobyli mu nejen přízeň obecenstva, ale i 
Vn°cenné postavení s moderním baletem. 
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Dodnes je v zahraniční taneční terapii (především ve Velké Británii) používaná 

Labanova studie o prostoru a systém kinetografíe, který zaznamenává objektivní metodou 

Pomocí grafů pohyby lidského těla. Tento systém je založen na prostorové, rytmické a 

dynamické analýze pohybů v souvislosti s anatomickými zákonitostmi. 

I Delsartových poznatků využívá zahraniční taneční terapie. Tento významný 

Předchůdce průkopníků výrazového tance rozpracoval systém cvičení za účelem 

rovnoměrného rozvinutí intelektuální, emoční a fyzické složky člověka. 

V pojetí tance Duncanové spatřuji mnoho přínosných myšlenek pro rozvoj oboru 

taneční terapie. Duncanovská taneční technika respektuje přirozenost lidského pohybu a 
usiluje o rozvinutí citlivosti vnímání vlastního těla. 

Principy a cíle taneční a pohybové terapie 

Americká taneční terapeutická asociace (ADTA) je nejznámější organizací, která se 

Zabývá výzkumem i praktickou aplikací dance movement therapy (DMT) - taneční a 

P°hybovou terapií (dále jen TPT). Od roku 1968 vydává časopis Journal of Dance Therapy. 

ADTA, založená v roce 1966, (cit in: Stanton - Jonesová, 1992) definuje taneční a 

P°hybovou terapii jako proces využívající pohyb a tanec za účelem podpory fyzické a 

P^chické integrace osobnosti. 

ADTA svou myšlenkou využít tanec a pohyb za účelem psychoterapeutickým a 

Skoliv pouze pro vnější efekt předběhla svou dobu. 

TPT kombinuje výrazové a tvořivé možnosti tance s poznatky psychoterapie, 

°Ustřed'uje se na dynamický vztah mezi klientem a terapeutem. Usiluje především o 

P°rozumění nevědomým psychickým procesům osobnosti. 

Tato terapie čerpá z poznatků mnoha teorií a metod individuální a skupinové 

Psychoterapie, vývojové psychologie, výzkumů týkajících se neverbální komunikace, 
P°znatků kineziolog ie a kvalitativních analýz tanečního projevu. TPT usiluje o pozitivní 
lntrapsychické změny i o zkvalitnění vztahů interpersonálních. TPT by měla být chápána jako 

°Plňková forma psychoterapie, s jejíž pomocí si klient i terapeut intenzívně uvědomí 
vnocenný vztah tělesné i psychické složky své osobnosti a neverbální dimenze zdraví i 

°ci. Cílem této metody není zdokonalení taneční techniky, ale odhalení nové cesty bytí, 

^ skytnutí prostoru pro vyjádření nevyslovitelných pocitů a prohlubování psychologické 
w 
k ^avosti a empatie tanečníka i terapeuta. Proto by měl analyzátor pohybu zaujmout ke 

lentovi nedirektivní postoj a usilovat o pochopení skrytého významu pohybu. Své poznatky 
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analyzátor sděluje pacientovi slovně i neverbálně - pohybem a tancem. Jemné poodkrytí 

P°citů prostřednictvím symbolů by mělo probíhat v rámci delšího terapeutického vztahu. 

Taneční terapeuti vycházejí ze stejných psychologických teorií a principů jako 

Psychoterapeuti. Rozdíl spočívá ve způsobu uvedení těchto teorií do praxe. Existuje TPT 

Scházející z principů učení S. Freuda (Freudian DMT), C.G. Junga (Jungian DMT), A. 
Adlera (Adlerian DMT), dále Gestalt TPT a jiné typy ovlivněné dalšími psychoanalytickými a 

Psychodynamickými přístupy. Chaklinová uvádí (cit in: Stanton-Jonesová, 1992), že rozdíly 

mezi jednotlivými typy TPT se projevují v použití odlišných psychoterapeutických technik, 

Jednotná podstata kineziologických poznatků je obsažena v každém typu TPT. Taneční 
terapeuti se domnívají (cit in: Stanton - Jonesová, 1992), že prostřednictvím pohybuje možno 

°dhalit i oblasti psychiky obtížně zpřístupnitelné verbální psychoterapií. V některých 

Pnpadech toto sebeodhalení probíhá šetrnějším způsobem než při běžné psychoterapii. 

Podle současného názoru předních tanečních terapeutů ADTA (cit in: Stanton 

^°nesová, 1992) TPT nepředstavuje verbální psychoterapii s dodatkem pohybu, ale vytváří 

Sarnostatnou psychoterapeutickou formu. 

Stanton - Jonesová (1992) uvádí pět teoretických principů TPT. 

První princip zdůrazňuje holistické pojetí osobnosti. Tělesná i duševní složka člověka 
J e ye stálé reciproční interakci. V praxi taneční terapeuti povzbuzují pacienty k sjednocení 
Svého slovního projevu a pohybového vyjádření. 

Druhý princip zní: "Pohyb zrcadlí psychiku osobnosti." Reich poznamenal (cit in: 
a n ton - Jonesová, 1992), že postoje a gesta výstižně odrážejí vnitřní psychický život 

^'ověka (například sklon k agresi, úzkosti, jizvy dětských traumat, vzpomínky ukryté 
v nevědomí). Psychoanalyzátorka Kestenbergová vypracovala detailní studie pojednávající o 
0 razu jednotlivých Freudových stádií psychosexuálního vývoje dítěte v pohybu. 

Třetím klíčovým předpokladem pro účinnost TPT je kvalitní a rovnocenný vztah 

Pacienta a terapeuta, plný vzájemné psychické i pohybové synchronizace. 

Čtvrtý princip zdůrazňuje fakt, že pohyb inspirovaný sny, uměleckými zážitky a 
Vol ' 

fýttii asociacemi může poodhalovat nevědomí. 

Pátý princip oceňuje hodnotu tvořivé pohybové improvizace, jejíž terapeutický 

'iam je zformulován v psychologických teoriích kreativity. Právě v taneční improvizaci se 
a s t° objeví pohyby, vyjadřující zážitky a pocity uložené v nevědomí. Tvořivost 

'mprovizovaném pohybu můžeme podle Stanton - Jonesové (1992) definovat jako snahu 
nalé?t - . . . 

Cl nové a neočekávané pohybové prvky a vztahy mezi nimi. 
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Výzkumem neverbální komunikace se v současné době zabývá mnoho odborníků. Pro 

°bor rPT se zdá být přínosná zejména pojednání týkající se interakční synchronizace a 

koncept výzkumu neverbálních komunikačních signálů. 

Interakční synchronizace je popisována jako stav, při kterém pohyb "naslouchajícího" 

Je zkoordinován s rytmem jeho protějšku a postupně se rozvíjí přirozená a plynulá neverbální 

komunikace. Interakční synchronizace můžeme docílit ve dvojici i ve skupině. Kendon (cit in: 

Stanton - Jonesová, 1992) podotýká, že pohybový soulad bývá nápadný zejména na začátku a 

konci interakce. 

Teorie o významu synchronizace v komunikaci zdůvodňuje účinnost techniky 
« 

Zrcadlení", jejíž autorkou je taneční terapeutka M. Chaceová. Terapeutovo synchronické 

zrcadlení v tanečníkovi vyvolává pocit potvrzení partnerovy empatie a porozumění. Princip 

rcadlení" nepředstavuje pouze kopírování pohybu protějšku, ale rovnocenný pohybový 
dialog. 

Schefflenovy studie (cit in: Stanton - Jonesová, 1992) o neverbálních komunikačních 
Slgnálech potvrzují, že pohybový projev člověka často není v souladu s jeho slovním 
vX)ádřením. Dále Schefflen zjistil, že synchronizace skupiny na psychické i fyzické, verbální i 
neverbální úrovni bývá dosaženo všeobecným kvalitativním sladěním gest, postojů a pohybů. 

Historický vývoj taneční a pohybové terapie v USA a ve Velké Británii 

TPT byla ve Spojených Státech a ve Velké Británii zformována ve 20. století 

orníky z oblasti psychologie a znalci moderního tance. První taneční terapeutky Marian 
Ch 

aceová a F. Boasová ve Spojených Státech pracovaly s psychiatrickými pacienty. Mezi 
Sl významné průkopnické osobnosti TPT patří M. Whitehouseová, T. Schoopová a A. 

Ha»Husová. 
Realizace taneční terapie se zdá být neuskutečnitelná bez podnětu uměleckých 

chor 
e°grafických nápadů emočně bohatého moderního výrazového tance. Současní jungovští 

Peuti například nacházejí inspiraci v uměleckém díle a myšlenkách tanečnice Isadory 

J e a n o v é . Jiné typy moderního tance (například Denishawnova škola zformovaná Ruth St. 
enis°vou a Tedem Shawnem) byly inspirovány snahou východních kultur vyjádřit 

^rituální myšlenky. Tento taneční směr zaujal i Marian Chaceovou. Tanec M. Wigmanové 
ztěie„ n i1 v Evropě skutečně jedinečný osobní výraz a vzpouru proti formálním pravidlům 

• V pohybovém vyjádření této tanečnice můžeme rozpoznat prvek „vnitřního tance", 

Plovaný především subjektivními niterními emocemi. Tvorba Wigmanové a teoretické 
Laban 

n o v y studie měly prvořadý vliv na formování základních principů taneční terapie. 
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V první polovině 20. století i odborníci z oblasti psychiatrie a psychoanalýzy 

zaznamenali nové poznatky. V tomto období projevili zájem o neverbální aspekty 

Psychologie a psychopatologie. Darwinova studie „Výraz emocí u lidí a zvířat" vydaná 

koncem 19. století představovala počátek vědeckého zkoumání vztahu emocí, tělesného 

P°hybu a mimického výrazu člověka. Darwina mimo jiné zajímaly i názory lékařů 
2 londýnské psychiatrické léčebny na význam výrazu obličeje a tělesného pohybu 

Psychiatrických pacientů. Ve své studii například srovnává mimiku, pohyby a postoje 

Psychiatrického pacienta v počátečních fázích onemocnění a v pokročilých stádiích léčby. 

P^chiatr E. Bleuler ze Švýcarska, J. M. Charcot z Francie a H. Mandsley z Anglie pečlivě 

Pozorovali bizardní pohybové stereotypy a gesta svých pacientů v průběhu záchvatů a v klidu. 

Jejich záměrem bylo vyjasnit a zpřesnit diagnostická kritéria, která by mohla předpovědět 

Průběh nemoci „dementia praecox" - dnes známé pod názvem schizofrenie. Tito psychiatři na 
2akladě svých poznatků mohli lépe odlišit projevy schizofrenie například od projevů mánie, 
melahcholie nebo deprese. Evropské studie emocí a pohybového výrazu se dále rozvíjely a 

Prohlubovaly ve 20. a 30. letech našeho století. Od 50. let 20. století se studie stávaly stále 

kultivovanějšími, vědci přestávali uvádět popisy zvířecích instinktů za účelem vysvětlení 
vyznamu výrazového pohybu člověka. Psychiatři si začali více všímat neverbálních projevů 

Antény informací mezi lidmi. 

První nápady, týkajícící se využití komunikačních možností různých uměleckých 

d'sciplín, vznikaly ve 40. a 50. letech 20. století spolu s hnutím zaměřeným na tělo, které 

Schází z psychoanalýzy a podporuje „svobodné sebevyjádření". Mezi významné 

Představitele patří W.Reich s F. Perls. 

Po 2. světové válce byly psychiatrické instituce ve Spojených státech vyzvány 

Poskytnutí pomoci velkému množství vracejících se válečných veteránů. Cílem lékařské 

P£če byl0 potlačit jejich čerstvé traumatické vzpomínky. Kromě psychofarmak a elektrošoků 

Psychiatři hledali i další formy pomoci. V tomto období začínají působit tzv. svépomocné 
6raPeutické skupiny, ve kterých si váleční veteráni poskytovali nejprve pod odborným 
VpH 

ením vzájemnou psychickou podporu. 
V tomto období angličtí a američtí odborníci začali tvořit modernější formy skupinové 

^choterapie (například C. Rogers) a především výzkum metod neverbální komunikace 
teĥ i 

y velmi pokročil. Prostor v nemocnicích získali i umělci, kteří se věnovali arteterapii, 

^ iko t e r ap i i a pohybové a taneční terapii. Průkopníci taneční terapie tohoto období jsou 

býváni první generací tanečních terapeutů. Ve většině případů se jednalo o profesionální 

Učnice, které intuitivně vnímaly hluboký význam tance pro psychické zdraví člověka. Při 
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své práci se nechaly vést především citem a intuicí. Zároveň však byly otevřeny poznatkům 

Psychologie a psychoterapie a intenzívně se do studia těchto věd ponořily. 

Tanec se v tomto období se systematicky začal léčebně využívat v psychiatrických 

léčebnách v USA a o něco později i ve Velké Británii. Vývoj v jednotlivých zemích probíhal 
d ° určité míry odděleně, ačkoliv obě větvě taneční terapie byly vždy v kontaktu. Ve Velké 

Británii převažuje spíše behaviorálně orientovaný přístup. Odborníci se zabývají podrobnými 

Pohybovými analýzami, na základě kterých usuzují o psychopatologii nebo psychické 

dysbalanci. 

Psychoanalýza si v tomto období získala širší okruh příznivců. Pro vývoj TPT byly 

Přínosné zejména myšlenky 5. Freuda, C. G. Jungu, A. Adlera a H. S. Sullivana. Podle 

názoru F. Fromm-Reichmannové i jiných odborníků (cit in: Stanton - Jonesová, 1992) se 

P l i ván stal zakladatelem psychodynamické pohybové psychiatrie. Chaceová nacházela 
v Sullivanových studiích mnoho podnětných myšlenek pro navázání kontaktu se 
Schizofreniky. Za klíčový moment prolomení bariéry mezi terapeutem a pacientem Chaceová 

Považovala snahu porozumět bizardnímu pohybu schizofreniků. 

Nové poznatky z oblasti filmové technologie i z kulturních antropologických studií se 
staly cennými i pro výzkum neverbálních technik. 

Raná 60. léta zaznamenala druhou vlnu zájmu o skupinové neverbální formy 

Psychoterapie, včetně TPT. Odborníci, kteří se v tomto období začínají věnovat taneční 
terapii, jsou nazýváni druhou generací tanečních terapeutů. Zatímco v první generaci mezi 

odborníky převládaly profesionální tanečnice, které se zajímaly o psychologické aspekty 
ta*ce, v druhé generaci převládají psychologové a psychiatři, kteří se v terapii nechávají 

Aspirovat tancem. Průkopníci někdy říkali mladším kolegům: „vraťte se k tanci", v taneční 

interakci totiž viděli hlavní léčivou hodnotu, nikoliv v hloubkových analýzách tanečního 

Projevu a verbálního sdělení tanečníka. 

Do pozdních 60. let 20. století neexistovalo akademické vzdělávání v oboru TPT. 
ř r v n í m vzdělávacím programem taneční a pohybové terapie se stala v roce 1971 Hunter 
C°llege v New Yorku. 

Výše uvedená fakta vypovídají o opodstatněnosti existence oboru taneční a pohybové 
teraP>e, jehož vznik vyplynul z rozsáhlých sociálních a kulturních změn společnosti a 

S ledně potřeby humanistického psychoterapeutického přístupu. Je zajímavé, že umění se 

prosazovat jako léčebný prostředek právě v období těžkých životních situací, 

Působených rozsáhlým válečným konfliktem. 
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Z výše uvedených faktů vyplývá, že taneční terapie není přechodným a povrchním 
vystřelkem uměle vytvořeným za účelem přilákání klientů pouze na atraktivní název a náplň 
terapie, ale plnohodnotným psychoterapeutickým přístupem, jehož podstata vychází nejen 
2 Přirozených potřeb lidské psychiky, ale i z potřeb tělesných. 

Ve skriptech (Landischová, 2007) jsou uvedeny další informace o vývoji oboru TPT 

v zahraničí a významných osobnostech tohoto oboru. 

5-2 Techniky používané v taneční terapii 
Taneční terapeuti v praxi používají nejrůznější kinezioterapeutické techniky (např. 

Prvky z jógy, dechová a relaxační cvičení) a široké spektrum tanečních technik. Levyová 

(Í992) uvádí, že bylo na základě výzkumu v 90. letech zjištěno, že první generace tanečních 

t^apeutů používala ve své praxi následující taneční a pohybové techniky (jednotlivé směry 
J S o u uvedeny v pořadí, v kterém byly u odborníků preferovány): 

Moderní tanec 

^ taneční improvizace 

• Balet - klasický tanec 
4- Lidový tanec 
5" A f ro tanec 
6- Jazz 

7- Etnický tanec 
8 v 
• N a t i v n í tanec 
" Pantomima 

Výuka taneční techniky pro obohacení a rozšíření pohybového slovníku klienta je 

P°dle mého názoru důležitou součástí taneční terapie. Terapeut by měl průběžně poskytovat 
lentovi prostor pro svobodné uplatňování nově získaných tanečních gest v průběhu taneční 

lmProvizace. 
Podle mého názoru je optimální, pokud terapeut zná dobře více tanečních technik a je 

Schor> 
Pen z nich pohotově vybírat v souladu s přirozeným pohybovým i osobnostním 

^enim klienta. Rozšiřování pohybového slovníku je zejména důležité u lidí, jejichž život 
n Přináší 

omezené množství podnětů. Mezi ně například patří dlouhodobě hospitalizovaní 
Pac 'enti nebo lidé s mentálním postižením. 

Často používanými metodami TPT v USA je pohybové zrcadlení a metoda aktivní 

S i n a c e . 
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Aktivní imaginace 
Autorem této psychoterapeutické metody je Carl Gustav Jung, který ji vytvořil pro 

odhalení významu snů a fantazijních představ svých klientů prostřednictvím nenásilného 

Ohlédnutí do jejich nevědomí. Jung (cit in: Stanton - Jonesová, 1992) popisuje tento proces 

•lako „snění s otevřenýma očima". Aktivní imaginace vyžaduje stav zasnění na rozhraní 

bělosti a spánku. Dojmy získané v tomto rozpoložení Jung doporučuje zapsat, namalovat, 

^modelovat, zatančit nebo dramaticky ztvárnit. Na začátku bývá člověk obvykle jen 

divákem, pokud však má tento stav skutečně prožít a opravdu se podvolit její transformativní 
s'k> musí uplatnit svou fantazii a angažovat se v dramatu jako jeho účastník. 

Jako technika přenosu nevědomých informací do vědomí může být aktivní imaginace 

využita v nekonečném množství možností. Již v roce 1916 se Jung (cit in: Chodorowová, 

^ 1 ) zmínil o několika pacientech, kteří prostřednictvím pohybu pronikli ke svému 

Svědomí. 
Touto metodou se nechávají inspirovat především představitelé jungovské taneční 

terapie. Mezi ně patří například taneční terapeutka Hekne Payenová a Joait Chodorowová. 

Chodorowová (1991) uvádí, že se jedná o intenzivní koncentraci klienta na vlastní nevědomí. 
vysledkem tohoto procesu bývá většinou vizuální představa a „vyplavení" zapomenutého 

°s°bního materiálu. 
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Třetí část: Výtvarná forma arteterapie 
6- Základní principy arteterapie 

Arteterapeutické techniky klientům usnadňují uvědomit si a vyjádřit vlastní pocity. 

Arteterapeutické postupy terapeutovi umožňují rozpoznat některé, jiným způsobem těžko 

Postupné osobnostní rysy klienta. Arteterapie může dodat psychoterapeutickému procesu 
nebo pedagogickému působení další rozměr. Během výtvarného vyjadřování totiž dochází 

kmimovolnímu slučování klientových vědomých a nevědomých pocitů. Matoušek uvádí 

0999), že jakoby ve zkratce se přitom odehraje totéž, co by psychoterapie omezená jen na 

slovní vyjadřování propracovávala delší dobu. 

Terapeut ve spolupráci s klientem se pokouší interpretovat jeho výtvarnou tvorbu a 

^ d a t vhodné kontexty s jeho vlastním životem. Terapeut by se však měl vyhnout příliš 

Přímočarým výkladům díla. Tím by klientovi spíše ublížil než pomohl. 
Terapeut by měl klienty podporovat zejména ve volném výtvarném vyjadřování; výklad 
významu jejich produkce by měl v co největší možné míře nechat na klientech samých, 

^eterapie je vhodná například pro emočně labilní klienty, výtvarný projev totiž 

Pravděpodobně představuje šetrnější formu sebevyjádření než verbální vyjádření. 

Pro některé vážně psychicky nemocné klienty však může být arteterapie příliš náročná. 

Skladní indikací pro arteterapii je zájem klienta o tuto aktivitu. 

Šicková-Fabrici (2002) uvádí, že mezi nejčastější cíle arteterapie patří navození 

k°mpenzačního procesu, aktivizace klientů, zprostředkování kontaktu, přeformování 

stereotypů, komunikace prostřednictvím výtvarného projevu, odstranění úzkostných stavů, 

Socializace a kanalizace agresivity. 

R A 1 Druhy arteterapie 

Arteterapie receptivní představuje terapii zaměřenou především na vnímání 

ř e c k é h o díla, které bylo arteterapeutem zvoleno s určitým záměrem. Šicková-Fabrici 
(20°2) uvádí, že otec moderní estetiky Theodor Feclmer studoval tzv. subjektivní stránky 

^ n í . Dokazuje, že vnímání uměleckého díla vyžaduje projevení divákovy empatie. Divák 

Porozeným způsobem promítá vlastní pocity do artefaktu. Může pocítit nevědomé pocity a 
?4skat novou životní perspektivu. 

Arteterapie produktivní se zaměřuje především na aktivní uměleckou tvorbu (např. 

^ s b u , malbu, modelování) nebo na intermediální aktivitu (tj. činnost propojující různá 
Ut*elecká média). 
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Arteterapie může probíhat ve skupině lidí (skupinová arteterapie) nebo individuálně 

(individuální arteterapie). 

Liebmannová (2005) uvádí, že některé skupiny pracují nestrukturovaným způsobem. 

znamená, že účastníci skupiny pracují samostatně, témata jejich práce se mohou různit. 
SkuPÍny, které pracují strukturovaným způsobem, zpracovávají společné téma. V mnoha 

lupinách se oba způsoby práce prolínají. 

Psychodynamická východiska arteterapie 
Šicková-Fabrici (2002) uvádí, že ačkoliv většina teoretických východisek jednotlivých 

arteterapeutických směrů souvisí s modely jednotlivých psychoterapeutických škol, 
arteterapie nepředstavuje jednu z forem psychoterapie. Arteterapie nachází další teoretická 

^ h o d i s k a v teorii umění, filozofii, teologii, pedagogice a sociální práci. 

6*2.1 Freudovská psychoanalytická teorie 

Rakouský psycholog a psychiatr Sigmund Freud (1856 - 1939) j iž v počátcích své 

Pfáce rozpoznal, že mnoho jeho pacientů popisuje vlastní pocity prostřednictvím vizuálních 

Podstav. Jeho zájem byl po dlouhá léta zaměřen na aktivizaci polozapomenutých vzpomínek 
a P°rozumění vizuálním představám. Často povzbuzoval klienty, aby sledovali vlastní vnitřní 

Podstavy podobným způsobem jako cestující, který oknem sleduje okolní krajinu a snaží se j i 
p0Psat slovy. 

Freud přikládal velký význam snovým představám. V roce 1900 vydal „Knihu o 
n e ch", ve které uvádí (cit in: Rubínová, 1987), že sen vnímáme především prostřednictvím 

2rakového smyslu. Neobtížnější je vizuální představu vyjádřit slovy. 

Naumburgová zdůrazňuje (cit in: Rubínová, 1987), že Freud ve své běžné praxi 

^Povzbuzoval klienty ke kresbě. Je však známo, že jeden z jeho klientů výtvarným 

Působem vyjádřil svůj sen. Na obrázku je znázorněn strom s vlky. Není jasné, zda Freud 

°hoto pacienta záměrně vedl k sebevyjádření prostřednictvím kresby nebo zda klient obrázek 

N e s l i l spontánně. 

Freud se zmiňuje o zkušenosti s kresbou dalšího slavného pacienta Malého Hanse. 

d n a l ° se o první případ dětské psychoanalýzy. 

Nejrannější Freudův psychologický model je často označován (cit in: Rubínová, 

^ z a „topografickou teorii". Freud totiž vymezil a pojmenoval jednotlivé vrstvy lidského 
^evěd 

orní. Jedním z ústředních pojmů jeho teorie je pojem „id", který představuje pudovou 
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energii. „Ego" podle Freuda je vědomou tendencí tlumit projevy „id", které člověk považuje 
Za společensky nevhodné. Další vědomou kontrolou je podle Freuda „superego", které 

vyjadřuj e jeho svědomí, tj. individuální stupnici morálních hodnot. 

První psychoanalytici se zaměřovali především na rozbor nevědomého materiálu 

kmentů, který se objevil ve snech a denních představách. Jejich interpretace byly často 

Aspirovány mytologií a hlavním cílem bylo dosáhnout katarze a abreakce z vědomí 

vytlačených afektů a traumatických vzpomínek. 

Odborníci záměrně klientům pomáhali odkrývat do nevědomí potlačené traumatické 

vzpomínky. Domnívali se, že tím jim pomohou vyléčit neurózu. Freudův hlavní terapeutický 

byl; „Nevědomé přeměnit na vědomé". 

Margaret Naumburgová - průkopnice arteterapie, která se ve své práci inspirovala 
freudovskou psychoanalýzou, preferovala spontánní uvolnění potlačených přání a obav 

v Průběhu umělecké tvorby. 

Naumburgová svůj přístup nazývá „dynamicky orientovanou arteterapii". 

Naumburgová kromě freudovského přístupu také sympatizovala s principy jungovské 
analytické psychologie a s Jungovým učením o univerzálním symbolismu (kolektivním 

^vědomí) a Sullivanovými myšlenkami. Přestože se nechávala ovlivňovat mnoha směry, 
trvala především na základním principu: tj., že správná interpretace uměleckého díla vyplývá 
2 výpovědi autora. Odborníci psychoanalýzy se také podle Rubínové (1987) shodují v názoru, 
2 e jediná smysluplná cesta k pochopení významu nevědomých obsahů a snů vede přes volné 
a soci a c e jejich autora. Většina psychoanalytiků se domnívá, že existuje několik symbolů, 

kte ' 
r e mají univerzální význam, tj. že se vyskytují v lidské mysli bez ohledu na příslušnost 

k Určité kultuře. 

Běžným postupem psychoanalytické terapie je nechat nejdříve pacienta v co největší 

^tře se volně vyjádřit. Pak klient s terapeutem pracují na vhodné interpretaci. 

Mezi hlavní cíle psychoanalytické terapie patří: 

• °dkrýt do nevědomí odsunutý osobní materiál a příčiny, které způsobily problémy, 
2 

Pomoci pacientovi získat vhled do významů jeho chování. 
Psychický konflikt člověka může být podmíněn buď vnějšími okolnostmi 

wít 
rapsychický konflikt) nebo vnitřními faktory (intrapsychický konflikt). V případě 

^Psychického konfliktu se podle freudovské terminologie jedná o konflikt mezi id, egem í 
SuPeregem. 
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6.2.2 Arteterapie podle C.G. Junga 
Termíny hlubinná psychologie, analytická psychologie, komplexní psychologie nebo 

Psychologie archetypů zahrnují učení švýcarského myslitele, lékaře a psychologa Dr. Carla 

Gustava Junga (1882 - 1961) a jeho žáků. Podle Smékala (cit in: Jung, 1993) se současní 

odborníci se shodují, že Jung byl jedním z největších myslitelů 20. století a zároveň jedním 

z nej významnějších badatelů vnitřního světa psychiky osobnosti. 

Jungův největší přínos spočívá v nastínění nového konceptu chápání psychiky 

člověka, odlišného zorného úhlu pohledu na poslání psychoterapie a originálního způsobu 
myšlení o duši a osobnosti. Na základě klinických, historických a transkulturních výzkumů a 
v neposlední řadě na základě konfrontace s vlastním nevědomím rozvedl své poznatky do 

Zvřeného systému analytické psychologie. V oblasti psychopatologie Jung zahájil přechod 

biologicky chápané psychiatrie k psychiatrii humanistické. Jung zastával názor, že 

Psychologie je jiným typem vědy než vědy přírodní, a že je vědou o jiném druhu bytí než je 
b y t í věcí, proto její pojmová výstavba i její poznávací nástroje musí být budovány na 

°dlišném principu. Přesto model vnitřního světa, který vytvořil, splňuje požadavek odborné 

kritičnosti a vědecké přísnosti. Skutečné v oboru psychologie je podle Junga to, co vyvolává 

Pozitivní účinky. Jung vždy choval nedůvěru k čisté teorii a čerpal především ze své 

Psychiatrické praxe. 

Psychoterapie pro Junga znamenala především rovnocenný vztah dvou bytostí. Na 
r°zdíl od S. Freuda Jung seděl vždy tváří v tvář svým pacientům. 

Jung (1993) uvádí, že existují pouze nepřímé vědecké důkazy o existenci nevědomí, 

cité závěry týkající se podstaty nevědomí můžeme vyvodit z produktů, které nevědomí 
vytváří. Jung propracoval koncepci kolektivního nevědomí a archetypů, originální 

Psychologickou typologii a teorii výkladu snů. Věnoval mimořádnou pozornost 

Psychologické 

interpretaci alchymie, psychologii náboženské zkušenosti, psychologii umění a 
pr°jevům kolektivního nevědomí v novodobé historii. Osvětlil psychologii procesu 
,tldividuace 

. Uvedl poznatky moderní psychologie nevědomí do vztahu k výsledkům moderní 
Přírodovědy. 

C. G. Jung věřil, že lidská duše má rozpoznatelnou strukturu, složenou z 

^ v^omí, předvědomí, zahrnující mentální vlohy a vzpomínky, které mohou být snadno 
Vedeny do 

vědomí. Podle Junga (1993) je vědomí z velké části produktem vnímání a 

°r'entace ve vnějším světě. 
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^ osobního nevědomí, obsahující velké množství individuálních vzpomínek, vjemů, 

zkušeností, k nimž se můžeme propracovat a do vědomí přenést prostřednictvím snů nebo 

náhlých vzpomínek. 

c) kolektivního nevědomí, uloženého nejhlouběji v lidské duši, nesoucí pudové vzory myšlení 
a chování, jež tisícileté lidské zkušenosti zformovaly do podoby současných lidských emocí a 

hodnot. Tyto prapůvodní obrazy nemůžeme přivolat do vědomí, je možné je vyjádřit pouze 
v symbolické podobě. Jung (cit in: Stevens, 1996) nazýval vyjádření v přenesené formě 
archetypy_ Popisuje je jako typické způsoby nebo formy, ve kterých jsou kolektivní jevy 

Pr°žívány. C. G. Jung, nejnadanější žák S. Freuda, se se svým učitelem názorově rozešel 

Především v náhledu na důležitost nevědomé složky psychiky osobnosti. Pro Freuda 

nevědomí představovalo něco druhořadého, prostor pro vytěsněný a nadbytečný obsah 
našeho vědomí. Jung (1993) naproti tomu tvrdí, že naše psychika je jako ledovec, z něhož jen 

nepatrná část je nad povrchem a devět desetin je ponořeno v nevědomí. 

Podle Junga je jedinec psychicky „zdravý", pokud má dynamicky vyrovnané vědomí a 

nevědomí. Šicková-Fabrici (2002) uvádí, že v nevědomí Jung neviděl jen rezervoár 

P°tlačených emocí a konfliktů, ale i zdroj zdraví a transformace. Jung považoval za důležité 

východisko pro intepretaci celou řadu kreseb jednoho autora. 

Jung zavádí do psychologie osobnosti pojem archetyp. Tento výraz pochází z řeckých 
l o v »archaios" - od prvopočátku, starý, původní a „typos" - ráz, stopa, podoba, postava, 

fo 

"tta, charakter. Pojem je převzatý od Platóna a Augustina. Jedná se o jakési praobrazy, 

•̂ ene v hlubokých vrstvách naší nevědomé psychiky nesoucí kolektivní dědictví lidstva. 
ng (1993) 

uvádí, že archetypy jsou určitá seskupení archaického charakteru, která obsahují 
myt°logické motivy. Archetypy se podle Junga objevují v čisté podobě v pohádkách, mýtech, 

Sendách a ve folklóru. Archetypy mají kolektivní povahu a nemají nic společného s rasovou 

pokrevní dědičností. Na vědomé úrovni k nám promlouvají jazykem symbolů. Lidstvo 
Pradávna pomocí symbolů znázorňovalo dynamické, tvůrčí síly, které jsou základem 

l'dsk' 
Ke existence. Na vědomější úrovni mysli symboly, zvláště symbolické příběhy (mýty a 

8 e n dy), vyjadřovaly abstraktní etické hodnoty lidského života, např. pravdu, moudrost, 

dvahu a lásku. Přestože tyto archetypy leží hluboko v nevědomí, lze je při správné stimulaci 

^Příklad pečlivým studiem snové problematiky, pohybem nebo tancem) převést do vědomí, 

se projeví v formě symbolů a jejich soustav. Podle Junga (cit in: Stevens, 1996) dojdeme 
Psychickému 

zdraví, pokud rozpoznáme konflikty vlastních archetypů a dokážeme se 
SjjJ . 

un vyrovnat. Uvědomění si vědomých symbolů nám mimo jiné pomůže i proniknout k 

^ d o m í . 
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Prostřednictvím znalostí získaných studiem i zkoumáním mýtů a tradic dospěl Jung 

k r°zpoznání následujících hlavních archetypálních vlivů na lidské myšlení a chování. 

Anima představuje ženský princip, prvky ženy usídlené v lidském psychickém 

nevědomí. Projevuje se zvýšenou duševní citlivostí, sklonem k náladovosti, soucitem a 

Jemností. Anima se jako symbol objevuje v legendách i snech, například jako princezna 
vezněná ve věži nebo jako záhadná čarodějka. V záporné podobě se anima může projevit jako 

bezcitná, vypočítavá žena. 

Animus ztělesňuje mužské prvky usídlené v lidském nevědomí, které symbolizují 
ldeál muže, hrdinu se zbraní, odvážného dobrodruha. V záporné formě u muže představují 

krutého dobyvatele.V ženské psychice se dominance těchto mužských prvků projeví sklonem 

k agresivitě, touhou po moci a neústupností. 

K dalším významným archetypům ovlivňující vývoj psychiky člověka patří archetyp 

který symbolizuje výchovnou péči a starostlivost v lidské povaze. Archetyp otce je 

symbolem vlády nad hmotou j pozemským světem, zatímco „matka" představuje vládkyni 

Neviditelného světa emocí a pocitů. V kladné podobě otec ztělesňuje ochránce, moudrého 

^ále z pohádky nebo spravedlivého soudce. V záporné formě je tyranem, zlou obludou, 

k°hem Kronem, který pojídá své děti. 

Dalšími důležitými archetypy je rarach a stín. Rarach v psychickém vědomí 

Představuje vzdornou energii, která s potěšením odmítá a zpochybňuje status quo. I když se 
e'°věku daří, vysmívá se jeho úspěchům a prorokuje mu budoucí katastrofu. V nejhorším 

Pripadě rarach ničí naši sebedůvěru, naše sny a cíle. Jeho kritičnost může mít i pozitivní vliv 
napn'klad na reálné hodnocení cílů. V mytologii je rarach nejlépe symbolizován severským 

°hem Lokim, který podle nálady pomáhal nebo škodil druhým bohům. 

Archetyp stín představuje také ničivou energii, ale v trochu odlišné formě, 

ymbolizuje umíněnou, sobeckou stránku lidské povahy, tolik odsuzovanou západní 

°rálkou. Stín je nedílnou částí duše, obvykle je j v dětství potlačujeme, abychom si zasloužili 

°dičovskou lásku. Vyjadřuje nízké, protispolečenské, ničivé sklony, za něž se stydíme a 
P 0 k o v , 

°usime se je ukrýt v nevědomí. Stín má podle Junga (cit in: Fontana, 1994) na svědomí 
Š 5 c h ny krutosti, které na sobě lidé napáchali od počátku dějin. 

Obsahy kolektivního nevědomí mohou být podle Jungova názoru pochopeny pouze 
JejjCL 

11 srovnáváním s historickými a mytologickými paralelami, jiným způsobem nemůžeme 

tegrovat tyto obsahy do vědomí. 
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Jung byl jedním z mála psychologů 20. století, kteří tvrdili (cit in: Stevens, 1996), že 

Psychický vývoj člověka se neomezuje pouze na dětství a mládí, ale pokračuje ve středním 
věku i ve stáří. Pro tento celoživotní vývojový proces razil termín individuace. 

Poté co člověk pochopí svůj stín, uvědomí si své viny, přijme pól druhého pohlaví ve své 

Psychice, vyrovná se s archetypem otce i matky, se teprve vynoří „pravé bytostné já ", 
2astiňující „ego - prosté, civilní já". Jde o konečné setkání nevědomého a vědomého, přijetí 

nového hlubšího smyslu života. 
„Pravé bytostné já" Jung (1994) považuje za ústřední archetyp, za veličinu nadřazenou 

ho rnému já, zahrnující nejen vlastní bytost vědomou, ale i nevědomou podstatu osobnosti. 

P°dle Junga je symbolickým znázorněním tohoto archetypu kruh, čtverec, dítě nebo mandala. 

Nandaly jsou symbolické geometrické obrazce, které představují nejen posvátná díla, ale 

Zároveň slouží jako pomůcka pro hlubokou meditaci.) 

Jung věřil, že individuace lze nejlépe dosáhnout poskytnutím prostoru pro svobodné 

Vyjádření nevědomí a zkoumáním jeho projevů. Z myšlenky, že právě tanec může poskytnout 
t e n t o Potřebný prostor, vychází podstata jungovské taneční terapie. 

Šicková-Fabrici (2002) uvádí, že Jung se aktivně zabýval malbou a sochařstvím. 

mění pro něj znamenalo důležitou cestu do nevědomí. 

V jungovsky orientované arteterapii jde především o diagnostiku a terapii 

Prostřednictvím analýzy a interpretace symbolů, které se objevují ve snech, fantaziích a 
umělecké expresi. 

Arteterapie inspirovaná individuální psychologií A. Adlera 

Rakouský psychiatr a psycholog Alfred Adler (1870 - 1937) prošel psychoanalytickým 

Vzděláním, ale později klasickou teorii i praktické postupy psychoanalýzy odmítá. Nevěřil, že 
avní příčinou neurotických problémů by mohly být do nevědomí potlačené neuspokojené 

Potřeby převážně pudové povahy, jak tvrdil S. Freud. Adler se spíše zamýšlel nad rolí 

^ v ě d o m í a sebeúcty člověka v rozvoji neurotických poruch. 

Rubínová (1987) uvádí, že Adler může být považován za otce moderních forem 

°c'ální práce a skupinové terapie. Své klienty vnímal především z hlediska sociálního. Věřil, 
že £i„ v , 

l°vek může dosáhnout životního naplnění, pokud bude věnovat pozornost spíše sociální 
Pom 

°Cl druhým než naplnění osobních cílů. Adler vnímal souvislost mezi psychickým 

^ravíni, morálními hodnotami a sociálním cítěním. Adler uvádí (cit in: Rubínová, 1987), že 
lidsko u 

c konání v podstatě představuje interakci s ostatními lidmi. Adler doporučoval terapii 
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2akotvenou v sociální komunitě, tj. skupinovou terapii, která v Adlerově pojetí probíhala 
v t 2 v - „terapeutických sociálních klubech". Zabýval se terapií hrou. Věřil totiž, že nereálná 
Sltuace hry klientovi poskytuje bezpečné zázemí. Přestože Adler svůj přístup nazýval 

individuální psychologií", cíleně se snažil o dosažení souladu mezi jedincem a společností. 

Adlerovi následovníci pokračovali ve vedení „terapeutických sociálních klubů", ve 

kterých mimo jiné byly provozovány i umělecké terapie (např. arteterapie, taneční terapie, 
mu2ikoterapie, terapie poezií a psychodrama), které byly vedeny vyškolenými lektory. 

Humanistický přístup v arteterapii 
Americký psycholog Carl Rogers (1902 - 1987) nazýval (1998) svůj přístup ke 

^ientům původně „nedirektivní psychoterapie". Rogers první práce vydal v padesátých letech 
století. Někdy je zařazován do širokého proudu humanistické psychologie, jindy je z něj 

• Sdělován coby osobnost, přinášející osobitá řešení základních psychoterapeutických otázek. 

Rogersovská teorie vychází z nejpřirozenějších zákonitostí lidské psychiky. Jedním 
z Předpokladů jeho učení je, že člověk je schopný samostatného pozitivního osobnostního 
r°2v°je. Hlavní hnací silou každého člověka je potřeba být pozitivně přijímán druhými lidmi. 

Nevhodné sociální učení však některým lidem zablokovalo cestu k vytvoření zdravého 

sebehodnocení . Neurotické vnitřní konflikty mají záporný vliv na klientův sebeobraz; klient si 

Pr,padá méněcenný. Podle Rogerse je terapeutovým úkolem vytvořit v rámci psychoterapie 
akovou atmosféru, která klientovi umožní překonat následky dřívějšího nepříznivého učení a 

š e d n o u t jeho sebehodnocení. Terapeut nemá klienta vést určitým směrem, terapii má vést 
redevším klient. Terapeut má především v dostatečné míře pozitivně „zrcadlit" vše, s čím se 
U klient svěřuje. Terapeut má s klientem soucítit a má být autentický (tj. může si dovolit být 

terapeutickém vztahu sám sebou a nestylizovat se do profesionální role). V takové 

t^osféře se uvolní klientova schopnost řešit vnitřní konflikty a klient je později schopen 

P°kračovat v uzdravování i bez terapeuta. 
Matoušek doporučuje (1999) rogersovskou terapii především tomu, kdo byl poškozen 

Dril *x 
s striktní a necitlivou výchovou. Výhodou rogersovského přistupuje univerzálnost, není 
a Psychická porucha, která by jeho uplatnění vylučovala. Také riziko poškození klienta 

aPeutem je při této terapii minimální. 
Zkušený terapeut se v pozdějších fázích terapie odvažuje vstoupit do terapeutického 

Pro Cesu sám za sebe, mluvit o svých vlastních zkušenostech. Jedná se o přechod od 
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f°rmálního zrcadlení k setkání dvou autentických osob, který bývá často klienty pozitivně 

vnímán. 
Šicková-Fabrici uvádí (2002), že humanistický přístup, který předpokládá nedirektivní 

Působení arteterapeuta, v arteterapii reprezentuje britská terapeutka českého původu Liesl 

^verstoneová, přímá žačka C. Rogerse. 

Výběr techniky není pro humanisticky orientované arteterapeuty tak rozhodující; 

P°užívají například techniky řízené imaginace a skupinové techniky zaměřené na vyjádření 

Svědomých obsahů. Na prvním místě stojí terapeutova empatie a schopnost naslouchat 

druhým. 

A . 
4 Arteterapie ve světě 

Šicková-Fabrici (2002) uvádí, že lékaři začali věnovat svou pozornost výtvarnému 
Pr°jevu pacientů trpících schizofrenií již v 18. a 19. století. Odborníci v té době uvedli dva 

h ladn í předpoklady: 

duševně nemocní malují odlišným způsobem než zdraví lidé. 

' Charakter jejich výtvarné tvorby se mění v souladu s druhem a vývojem nemoci. 

Podle uvedené autorky tyto postřehy inspirovaly ve 20. letech 20. století například 

německého 
psychiatra Hanse Prinzhorna z Heidelbergu (1886 - 1933), který vytvořil 

r°2sáhlou sbírku výtvarných prací svých pacientů, která bohužel byla téměř celá během druhé 
Světové války zničena. Práce Prinzhorna zajímala profesionální umělce, psychology, 

Pedag0gy 
a historiky umění. 

V roce 1922 tento odborník vydal spis „Tvorba duševně chorých". Kniha se brzy mezi 
UlTlělci stala středem zájmu. Například švýcarský malíř a hudebník Paul Klee, který obdivoval 
udětí a psychicky nemocných lidí kvalitu jejich výtvarného vyjádření, navštívil Prinzhornovu 

dokonce dříve, než byla jeho kniha vydána. 

Šicková-Fabrici uvádí (2002), že výraz „Art Therapy" poprvé použila Margaret 
ailfnburgová (1890 -1983) ve 30. letech 20. století ve Spojených Státech. V Evropě se 

ento termín začal používat až v roce 1940. První profesionální školení arteterapeutů vznikala 

P°zdních osmdesátých letech 20. století. Ve Spojených Státech bylo univerzitní studium 
e rapie otevřeno v 60. letech 20. století na Hannemann University ve Filadelfii. 

Podle Naumburgová říká (cit in: Šicková-Fabrici, 2002) je proces arteterapie založen 
n p°2nání, že nejzákladnější myšlenky a pocity člověka derivované z nevědomí dosáhnou 
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výrazu lépe v obrazech než ve slovech. Každé individuum má latentní kapacitu projikovat 
svůj vnitřní konflikt do vizuálních tvarů. 

Rubínová (1987) uvádí, že Naumburgová, původním povoláním pedagožka, v roce 
19M založila školu Walden v New Yorku, která vycházela z psychoanalytických a 

^ l e c k ý c h principů. Spolupracovala s jungiánsky i freudovsky orientovanými 

Psychoanalytiky. Zdůrazňovala podporu spontánní umělecké expresivity dětí. 

Naumburgová považovala arteterapii za samostatnou disciplínu, spíše než za pomocný 

nástroj. 

Dr. Lewis, jeden z průkopníků využití umění v psychoanalýze, povzbudil 

^aumburgovou k arteterapeutické praxi s narušenými mladistvými lidmi ve Státním 

Psychiatrickém Institutu v New Yorku, ve kterém působil jako ředitel. Naumburgová 

P°stupně publikovala sérii případových studií z oblasti arteterapie s dětmi. Tato práce byla 
v 'oce 1947 uveřejněna ve formě monografie. Naumburgová později vydala knihy o své práci 
Se schizofreniky, neurótickými pacienty a dospělými klienty. 

Naumburgová uvádí (cit in: Rubínová, 1987), že verbální terapie obohacená o 

výtvarnou složku jí poskytuje hlubší vhled do prožívání klientů. Umění má totiž schopnost 

°dhalit nevědomou oblast lidské psychiky. 

V roce 1925 sehrál důležitou úlohu ve vývoji oboru arteterapie americký psychiatr a 

Psychoanalytik Nolan D. C. Lewis. Ve svém pojednání uvedl, že interpretace umělecké 

Produkce byly dlouho vnímány jako součást psychoanalytické metody. Ve 30., 40. a 50. 
le tech někteří odborníci zapracovali principy arteterapie do své psychoanalytické péče. 
V ^kterých případech nechali odborníci spontánně výtvarně tvořit své pacienty. Jindy zvali 
n a terapeutická setkání profesionální výtvarníky a společně působili na klienty. 
Lewis byl toho názoru, že nevědomé obsahy klientů se snáze promítnou do vědomí 

Prostřednictvím výtvarné tvorby než prostřednictvím analýzy snů. Ale sám nebyl jen 
?astáncem arteterapie jako součásti psychoanalýzy. Arteterapii vnímal jako samostatný obor. 

vymi myšlenkami inspiroval Naumburgovou. 

V*ni. Po 
Další významnou průkopnicí je Ediíh Kramerová, která se narodila v roce 1916 ve 

emigraci za druhé světové války se usadila ve Spojených Státech, kde působí a tvoří 
J a k o sochařka a arteterapeutka. Je autorkou výrazu „sublimace prostřednictvím výtvarného 
P r W . Využívala arteterapii při práci s dětmi a považuje za důležité průběžně posilovat 
6g0 a smysl pro vlastní identitu svých klientů. Jednalo se o aktuální téma dětí emigrantů 

Rasistické Evropy, s nimiž během války pracovala. 
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Šicková-Fabrici (2002) uvádí, že francouzský malíř Jean Debuffet byl prvním, kdo 

Po druhé světové válce poprvé použil výraz „art brut" - přirozené a neskolené umění. Měl ni 

mysli především spontánní umění dětí, starých lidí a psychiatrických pacientů. V roce 1975 

debuffet založil muzeum duševně nemocných v Lausaunne. Nejen on, ale i jeho současníci, 

^příklad výtvarníci Paul Klee a Paul Eluard vyzývali odborníky své doby, aby 

nepodceňovali „umění dětí a bláznů". 

Viktor Lówenfeld pracoval především s nevidomými a slabozrakými dětmi. Rozvin, 

naptickou a vizuální typologii. 

R c 
•5 Arteteterapie v České republice 

V České republice je rozšířen zejména psychoanalytický přístup k výtvarné formě 
arteterapie. Slavík uvádí (2000a), že česká arteterapie nalezla své první průkopníky v 50. a 60. 

'etech 20. století zejména v řadách psychoterapeutů, kteří ji uplatňovali jako doplňkovou 

Metodu v rámci komplexní psychoterapeutické péče. V 70. letech vznikla na půdě České 

Psychoterapeutické společnosti její tzv. arteterapeutická sekce založená a vedená Darjou 

která sdružovala zájemce z různých oborů a pořádala různé semináře a dílny. 

V roce 1994 bylo založeno samostatné profesní arteterapeutické sdružení Česká 
arteterapeutická asociace (dále jen ČAA), která sídlí v Praze. ČAA sdružuje lidi, kteří mají 

hlubší zájem o arteterapii, bez ohledu na jejich původní profesi a momentální pracovní 

čazení . Tato organizace usiluje o vytvoření prostoru pro vzájemnou výměnu informací 
Z arteterapeutického oboru. ČAA organizuje různé vzdělávací aktivity, zaměřuje se i na 
e°retické problémy arteterapie a vydává vlastní odborné periodikum (cit in: Slavík, 2000a). 

V roce 1990 byl založen Ateliér arteterapie při Jihočeské Univerzitě v Českých 

N o v i c í c h 
(tzv. Rožnovská arteterapie). Vůdčí osobností byl Milan Kyzour - pedagog, 

^alíř a hudebník. Rožnovská arteterapeutická škola je zaměřena sebezkušenostně a využívá 
pr°jektivní metody. 
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v 
ctvrtá část: Arteterapie v praxi 
' • Práce s lidmi se specifickými potřebami 
7-1 Definice mentálního postižení 

Málokterá z velkého množství existujících definic mentálního postižení shrnuje 
Veskerá hlediska. Definice většinou zdůrazňují jen některá hlediska, která příslušný autor 

P°važuje za nejdůležitější. Ve většině definic mentálního postižení dominuje hledisko 
lnteligence a sociální začlenitelnosti člověka s postižením. Až donedávna chybělo v definicích 

nebo bylo jen okrajově zastoupeno hledisko osobnosti, povahových rysů a jejich utváření ve 
Výv°ji člověka. Podobně bylo opomíjeno odborné posuzování chování, které má význam pro 

Psychoterapii, rehabilitaci a prognózu dalšího vývoje jedince s MP. Mentální postižení je totiž 

2aležitost interdisciplinární. 

Podle návrhu Světové zdravotnické organizace z roku 1959 spadají pod označení 

^ t á l n í retardace všechny osoby s tzv. subnormální inteligencí (méně než 84 - 85 bodů 
v lndividuálních inteligenčních testech, zejména ve Wechslerově škále pro dospělé a pro děti 
a V e Stanford-Binetově škále inteligence (cit in: Dolejší, 1978). 

Lewin (cit in: Blažek, Olmrová, 1988) zdůrazňuje, že hlavním poznávacím znakem 

dentálního postižení není nižší inteligenční kvocient, ale jistá odlišnost osobnosti. 

Mentální postižení je vývojová porucha12 integrace psychických funkcí různé 
e r a r chie s variabilní ohraničeností a celkovou subnormální inteligencí, závislá na některých 

^chto činitelů: na nedostatcích genetických vloh, na porušeném stavu anatomicko-
2lo 'ogické struktury, funkce mozku a jeho zrání, na nedostatečném uspokojování 

^ladních psychických potřeb dítěte vlivem deprivace senzorické, emoční a kulturní, na 
ef*citním učení, na zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkušenostech 

n^'vidua po opakovaných stavech frustrace a stresu a na typologických zvláštnostech 

°s°bnosti. 

Mentální postižení nepředstavuje prosté časové opožďování psychického vývoje, ale 
P e^evším strukturní vývojové změny osobnosti. Proto jsou pro výzkum méně důležité 

% 
, _v°jové poruchy jsou definovány jako těžký, chronický stav, který: 
» Se

 V dentální, fyzické nebo kombinované postižení, 
• Pr°jeví před dvacátým druhým rokem života, 
, P°kračuje v dalších životních obdobích, 

yustí ve výrazná omezení ve třech nebo více důležitých životních oblastech - sebeobsluha, komunikace, 
t-idé Pohyblivost, samostatné rozhodování, schopnost samostatného života. 
Post,-* Vi t á ln ím postižením tvoří nejpočetnější skupinu osob s vývojovými poruchami. Výskyt mentálního 

se odhaduje najedno až tři procenta osob v populaci (Minahan, 1987). 
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metodiky, které jsou založeny na teorii zrání a snaží se poměrně jednoduchým kvantitativním 

dřením postihnout časové zaostávání procesu zrání. Mnohem důležitější jsou metody, které 
Se snaží analyzovat strukturní změny osobnosti s mentálním handicapem. 

V důsledku mentálního postižení vzniká často orientace postižených na takzvané 
negativní učení, tj. jednání ovlivněné potřebou vyhnout se neúspěchu. Na rozdíl od učení 

Pozitivního, vycházejícího ze snahy dosáhnout úspěchu, nevede k rozvoji osobnosti, působí 
na°pak regresivně a blokuje možné pokroky. Mentálně postižený člověk totiž má více 

Pnležitostí vyzkoušet si, že neobstojí, neumí, nezvládne. Následkem bývá regresivní stáhnutí 
Se do sebe a odmítání nových podnětů. Stagnaci a pocit izolovaného neperspektivního života 

může přerušit jen zážitek úspěchu, dlouhodobého přestože pomalého osobního růstu, který je 

optimálním případě umocněný pozitivní zpětnou vazbou nepostižené společnosti. 

Ve své práci účastníky AP nazývám „lidmi s mentálním postižením" v souladu se 

současnou českou psychologickou a pedagogickou terminologií. Klienty však vnímám 
redevším jako dospělé a samostatné osobnosti s běžnými individuálními odlišnostmi." 

7 , 2 Vnitřní svět lidí s mentálním postižením 
Vědomé poznávací schopnosti člověka jsou charakteristické jistou omezeností 

vm'mání. Není v našich silách plně procítit vlastní nevědomí, natož nevědomí jiných nám 

úzkých individualit. Jung popisuje (1996) nevědomí jako rozsáhlou psychickou oblast, 

Wtou pod prahem vědomí. 

Není divu, že osobnost s MP, prožívající pravděpodobně svůj život v hlubší sféře 
evědomí, se vymyká našemu chápání. Bližší kontakt s lidmi s MP však umožňuje chvilkové 

některých jejich životních pocitů. Podkladem pro níže uvedené hypotézy je má 

l e n o s t s klienty během hodin AP. 
Domnívám se, že osobnost s lehkým až středně těžkým MP přes jisté odlišnosti má 

Sro 
natelnou strukturu psychiky s osobností bez mentálního postižení, obsahující vědomou 

°žku i s f ^ nevědomí. I lidé s MP uchovávají v osobním nevědomí své vzpomínky a dojmy 
raného dětství a ještě hlouběji můžeme tušit rozsáhlou oblast kolektivního nevědomí -
h a t ý zdroj univerzální historické zkušenosti lidstva. Základní psychologické potřeby lidí 

Mp 
S e příliš neliší od běžných životních potřeb nepostižené populace. Lidem s MP však 

St° chybí aktivní přístup při prosazovaní vlastních lidských práv. 

Mezi základní psychologické potřeby patří potřeba bezpečí. Vágnerová, Hadj-

°Ussová, Štech (2000) uvádějí, že v této oblasti mohou být lidé se zdravotním postižením 
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deprivováni, protože zdravá populace má často tendenci se od postižených odvracet a 
nePorozuměním jejich potřebám je frustrovat. 

Potřeba lásky a sebeúcty podle Maslowa (cit in: Vágnerová, Hadj-Moussová, Stech, 

^00) do určité míry souvisí s potřebou citového vztahu a bezpečí, jak ji prezentuje 

^eprivační teorie. Uspokojování této potřeby může být u lidí s postižením poněkud odlišné, 

z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska. Důvodem často bývá ochranitelský postoj 

° k o l í s tendencí manipulovat postiženého do podřízenosti, receptivity a udržování závislosti. 
ČI -

°vek s MP pak žije v nezralém a nerovném vztahu. 

Lidé s postižením mají ambice a potřebu seberealizace. Seberealizace člověka 
s Postižením je mimo jiné omezena tendencí okolí neočekávat od lidí s postižením tvorbu 
sP°lečenských hodnot a pracovní úspěchy. 

Potřeba poznávání a estetických prožitků patří podle Maslowa a podle deprivační 
e°rie k růstovým potřebám, které vedou k rozvoji člověka, jeho větší aktivizaci i 

aniostatnosti. U některých postižených lidí je přechod na vyšší úroveň poznávání a 

h°dnocení obtížný, a tak častěji zůstávají fixováni - díky svým omezením a sociálním tlakům 
n a n i žší vývojové úrovni a preferují regresivní strategii, která je určována strachem ze ztráty 

Zpečí, jistoty a pasivitou (cit in: Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2000). 

Jung (1993) rozlišuje vědomé a nevědomé funkce osobnosti. Popisuje ektopsychické 
Unkee a funkce endopsychické. Ektopsyché je systém vztahů mezi obsahy vědomí a daty 

azejícími z prostředí. Tyto funkce řídí naši vědomou orientaci ve vztazích s prostředím. 

°Psyché je systém vztahů mezi obsahy vědomí a předpokládanými procesy v nevědomí. 

funkce se vztahují k jevům, které jsou skryté v osobním nevědomí. 

Schopnost vnímání, která je podle Junga nejpovrchněji uloženou funkcí v ektopsyché, 
zdá být u osobností s MP snížená. Zpravidla vázne plynulý přechod informací z nevědomé 
a s t l do vědomí. Je pravděpodobné, že podobně jako děti v raném věku lidé s MP vnímají 

svůj y 
život ve vyšší míře nevědomosti než lidé bez mentálního postižení. Vnímání je stav, 

který 

j pro ne představuje značné úsilí. Při stimulaci i bez ní mají tendenci žít v psychickém 
rriu- Z tohoto faktu vyplývá jejich snížená psychická koncentrace na vnitřní i vnější 
n ě ty (například 

nedostatečné vnímání vlastního těla, neschopnost navázání 

°Uh°dobějšího očního kontaktu apod.). 
Balcar uvádí (cit in: Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2000), že základem sebepojetí 

Je v j e r r , 

^ 0 1 a představa vlastního těla a osobnosti ve světě. To předpokládá schopnost odlišit sebe 

dolního světa, vymezení hranic co jsem já a co už nejsem. 
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Nedostatečná schopnost vnímání často způsobí u lidí s MP snížené nebo kvalitativně 
Zríiěněné uvědomění svého Já i vlastního těla. Proces rozvoje vnímání a uvědomění si 

v^stního Já trvá u osoby s MP velmi dlouhou dobu v porovnání s rozvojem těchto funkcí u 

idí bez mentálního postižení. 

Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech (2000) uvádějí, že poznávací procesy se u 

Postižených lidí budují na základě náhradních zdrojů smyslového vnímání. Zvláště smyslově 

Postižení lidé si tvoří prostřednictvím specificky pozměněných poznávacích procesů svůj 
v'astní obraz světa, ve kterém jsou omezeny nebo úplně chybí určité jevy, jiné naopak 
vt°mto světě nabývají větší význam. Proto může dojít k nedorozuměním (například k mylné 

mterpretaci chování druhých lidí) při komunikaci postiženého člověka s okolím. Představa 
Syěta totiž významně ovlivňuje způsob lidského chování. 

Další postiženou funkcí u osob s MP, která je uložena hlouběji pod funkcí vnímání, je 

Myšlení, Nedostatečná schopnost vědomého vnímání se zdá být jednou z příčin útlumu jejich 

Myšlení. Funkce myšlení úzce souvisí s jejich sníženoů schopností pamatovat si a učit se. 

Funkce cítění je uložena v hlubší sféře vědomí a zdá se být poškozena pouze u 
n kterých osobností s MP. Jiní mají až nadprůměrně vyvinutou schopnost přesného vnímání 
Clt°vých odstínů snad jako kompenzaci nedostatečné funkce myšlení. Někteří lidé s MP jsou 
Soh 

°Pni i symbolického vyjádření životních pocitů. 

Intuice, která je funkcí nejhlouběji uloženou ve vědomí, je často u osobností s lehkým 

úředně těžkým MP neporušena. Je možné, že někteří lidé s MP prostřednictvím zvýšené 

ntuitivní schopnosti kompenzují svou nedostatečnou schopnost vnímání. Intuice je jakýsi 

^ vnímání, které neprobíhá přes vědomé smysly, ale cestou nevědomí. Vědomé funkce 
cítění • 

11 a intuice jsou podle Junga uloženy ve větší blízkosti nevědomí než funkce vnímání a 

Myšlení. Lidé s MP pravděpodobně svůj život prožívají v hlubší sféře vědomí a snad proto 
JSouhlouběj i uložené funkce u těchto jedinců rozvinutější. Pozoruji, že klienti, kteří jsou 
Schorw . • 

pni vyslovit fantazie po tanečních improvizacích, si vybavují příběhy z nevědomí bez 
^jirnky p 0 každém tanečním zážitku. Zdá se, že nahlédnutí do jejich nevědomí pro ně 

^Představuje velké úsilí. 

Jung (1993) tvrdí, že převaha jedné funkce vylučuje současnou plnohodnotnou činnost 
W ., 

L e ji protikladné. Nedostatečně vyvinutá funkce myšlení a vnímání u lidí s MP patrně 
Vytv'vr 

a r i rozsáhlejší prostor pro rozvoj schopnosti intuice a cítění. Jung tvrdí (1994), že mezi 
u°mím a vědomím existuje biologický vztah, který nazývá kompenzací. Jakýkoliv 

led 
ostatek ve vědomí (například jednostrannost nebo výpadek nějaké funkce) je 

°vídajícím způsobem vyrovnáván nevědomým procesem. 
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Podle Jungova názoru (1993) je nejpovrchněji uloženou endopsychickou funkcí 
v Osobním nevědomí paměť. Paměť nás informuje o faktech, které vymizely z vědomí. Podle 

meho pozorování osobnosti s nepostiženou pamětí si při tanečních improvizacích snadno 
vybavují zážitky a dojmy z osobního, případně i z kulturního nevědomí. 

Další vrstvu osobního nevědomí tvoří subjektivní komponenty vědomých funkcí, které 
Jung(1993) vysvětluje jako nevědomý subjektivní náhled na určité situace a jevy. Projevy 
tohoto subjektivního postoje jsou vědomím korigovány a nežádoucí obsahy jsou odsouvány 
d o Psychické oblasti Stínu. Archetyp Stín symbolizuje negativní stránku lidské povahy. Lidé 
Se neradi dívají na stinnou stránku vlastní povahy. Odsunutím Stínu do nevědomí se j í 

»zbaví" 

Osoby s MP svá subjektivní vidění skutečnosti většinou neodsouvají do oblasti Stínu a 
Svá hodnocení si nenechávají pro sebe. Tato tendence nepotlačovat subjektivní postoje 
vedomím se projevuje typickými projevy upřímnosti. Uvědomění si Stínu a vyrovnání se 
s nim může přispět i u těchto osobností k pocitu intenzivnější celistvosti svého Já. Je 
2aJímavé, že lidé s MP velmi zřídka promítají svůj Stín do osobnosti jiných lidí. Velice citlivě 

VŠalf 
vnímají promítání stínu druhých lidí do vlastní osoby. 

Třetí endopsychickou komponentu osobního nevědomí tvoří emoce a afekty. Vědomá 
Snaha ovládání svých emocí u osobností s MP je často nedostatečná nebo úplně schází. Proto 
JS°U výbuchy emocí a afektů poměrně časté. 

Kolektivní podstaty kulturního nevědomí se můžeme dotknout právě u lidí s MP, kteří 

sn̂ H * 

intenzivněji než my ostatní prožívají stav mystického účastenství. Jejich prožívání reality 

Pravděpodobně ponořeno do hlubšího nevědomí. Jung říká, že u kulturního národa se 
ejnižší vrstvy vyznačují neuvědoměním života, které se jen málo liší od neuvědomění 

Přír°dního člověka. 

U některých osobností s MP pozoruji zvýšenou schopnost vcítění. Soucítí s blízkými 
s°bami i s lidmi, které znají jen z doslechu. Zejména klienti s Downovým syndromem jsou 

Schon • 
Pm s postavami pohádek citově prožívat jejich osudy. Někteří jsou spjati silným poutem S Přírod 

I v nevědomí osoby s MP hraje významnou roli archetyp anima a animy. Anima podle 
n8a Představuje ženský princip, prvky ženské psychiky usídlené v nevědomí. Animus 

tě 'esňuje prvky mužské psychiky v nevědomí. Uvědomění si a přijetí své pohlavní role je i 

Pr° ěiověka s MP důležité. 

Myslím, že i v jejich případě platí Jungův názor: stane-li se osobnost duchovně 
CSl> odezní většinou přirozenou cestou i její případné projevy duševní nerovnováhy. 
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Domnívám se, že hlubší studium psychiky osobností s MP by mohlo být přínosem 

nejen pro zkvalitnění jejich života. Z uvedeného popisu zvláštností osobnosti s MP vyplývá, 
v , 

Ze jejich výrazná odlišnost nespočívá pouze v nedostatečné funkci vnímání a myšlení. Tyto 
nedostatky jsou často do určité míry kompenzovány rozvinutou funkcí intuice a cítění. 

Myslím si, že poskytnutí pozornosti a prostoru pro rozvoj jejich schopností by mohlo přinést 

bohacení života i pro lidi bez mentálního postižení. 

Zdá se, že postavení jedinců s MP nebo osob s určitou odlišností se v současné době 
Zacíná upevňovat v kolektivním povědomí civilizovaných zemí. Často se stávají hrdiny 
f"l 

mových i beletristických příběhů. Z jejich zážitků, plynoucích z kolektivního nevědomí se 

n^žerne dozvědět mnoho o současném světě. Fantazie klientů často obsahují například téma 
2achrany života, ochrany přírody, potřeby ochrany před negativními společenskými jevy i 

P°střehy týkající se negativních lidských povahových rysů. 

7>3 Význam tancé pro osoby s mentálním postižením 

Floréz (1991) uvádí, že u lidí s MP je více než dvakrát vyšší výskyt duševních poruch 
1162 u intelektově normální populace. Snížená schopnost sebevyjádření představuje velkou 

Ukážku při volbě optimální psychoterapie i farmakologické léčby. Dalšími faktory, které 
VyšuÍí riziko vzniku psychického onemocnění, jsou zdravotní problémy, smyslové potíže a 

SOciální izolace. 

Limitovaná schopnost sebevyjádření těchto jedinců může vést k primitivním formám 

munikace, v kterých je například přítomna agresivita. T u j e možno v některých případech 

Osvětlit jako důsledek jejich nezdařených pokusů komunikovat se složitým a nepřístupným 

Afektivní poruchy (například deprese různých forem) jsou ve zvýšené míře 
st°upeny u jedinců s MP všech věkových kategorií. Flórez (1991) upozorňuje na zvýšené 

nesprávného farmakologického psychiatrického léčení osob s MP. Jedním z důvodů je 

Jejich snížená schopnost sdělení svých subjektivních pocitů při psychiatrických 

Z e n í c h . 

V Čechách není lidem s mentálním postižením běžně poskytována systematická 
y cMogická a psychoterapeutická péče. Vzhledem ke svým nedostatečně rozvinutým 

kalním schopnostem nejsou přijímáni do psychoterapeuticky zaměřených skupin. 

1 když u osob s MP vázne schopnost sebevyjádření, jejich vnímání chování jiných lidí 
Je l o velmi citlivé. Někteří bývají zraňováni znevažováním své lidské důstojnosti, proti 
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kterému se sami nedovedou bránit. Tyto okolnosti mohou představovat další faktor, který 

^ožu je jejich psychické zdraví. 

Pozoruji, že lidé s MP často reagují uzavřením se do sebe při setkání s necitlivým 

dováním a ve svém osamění jsou vystaveni vysokému riziku depresivních pocitů. O otázce 
Vnitřních ochranných mechanizmů psychiky lidí s MP jsem nenašla v literatuře žádné 

'"formace. Někteří klienti podle mého pozorování jsou schopni si účinně budovat vnitřní 
0chranu své psychiky. 

Lidé s MP vzhledem ke svému postižení jsou většinou ve svém životě ochuzeni o 

Partnerský vztah a o možnost vychovávat děti. I tento fakt může představovat rizikový faktor 
p r o jejich psychickou rovnováhu. Nedomnívám se, že by jakákoliv terapie nahradila naplnění 

•^ch přirozených životních přání. Pozoruji však, že někteří klienti s Downovým syndromem 
v tanci pravděpodobně objevili prostor pro prožití některých svých neuskutečnitelných přání. 

v Počátcích svého kontaktu s osobami s MP jsem pozorovala jejich výrazně pasivní postoj, 

kladené otázky odpovídali pouze občas a s výraznou nejistotou. Pozoruji, že lidé s MP 

^ J í tendenci nereagovat nebo otálet s odpovědí, pokud zjistí, že tazatel si na otázku odpoví 
aiTl- domnívám se, že bez trpělivosti při čekání na jejich odpověď, nikdy neporozumíme 

Je j ich skutečným 

potřebám a nepoznáme podstatu jejich osobnosti. Lidé s MP podle výsledků 
U n iů citovaných Pueschelem (1997) často rozumí obsahu mnohem složitějších vět, než 

Sami dokáží vyslovit. 

V současné době v některých zemích specialisté prostřednictvím výzkumných 

^ °jektů začínají podporovat osoby s MP k vyjádření svých pocitů, názorů a potřeb. Tento 
dfijj. v, 

Pnstupu přinesl mimo jiné i zjištění, že osobám s lehkým MP je často poskytována 
PřeK naná pomoc od okolí, protože jsou považovány za bezmocnější, než je tomu ve 

ecnosti. Zahraniční výzkumy založené na přímých výpovědích osob s MP, kterých se 
tyka'' • 

J1' Jsou považovány za přesnější než výzkumy vycházející z názorů odborníků, kteří o 
k l i e n ty pečují. 

Procvičování jemné motoriky má podle Shovalové (1996) výrazně pozitivní vliv na 
2 v°j schopnosti učit se u jakkoliv nadaných dětí. Na základě svého dlouholetého výzkumu 

dop0ri v . 
Uc4je doplnit výuku na školách o pohybové zpracování tématu. 

Pueschel (1997) uvádí, 

že dítě s Downovým syndromem má problémy učit se pouze 

d e c h e m . Doprovod komunikace gesty pomáhá dítěti vnímat a vyjádřit se v době, kdy 
Ještě n -

n eni schopno sdělit svá přání slovem. 

^ zajímavé, že po tanečním prožitku se často rozvine verbální projev klientů, kteří 
Schopni odpovědět na otázku, na kterou marně hledali odpověď před taneční 
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improvizací. Pohybový prožitek pravděpodobně posílí jejich schopnost introspekce a 

následného slovního vyjádření. 

U lidí s MP můžeme pozorovat zvýšenou tendenci odpovědět v souladu s očekáváním 

lazatele.Ve stavu hlubšího soustředění při tanečních improvizacích však vyplyne osobní 

materiál člověka, který je méně vědomě kontrolován a který v některých případech 

Představuje přesnější výpověď o prožitcích lidí s MP než při běžném rozhovoru. 

Tanec může připomínat plynulý verbální rozhovor, ve kterém účastníci vstřícně 

^áiemně doplňují své názory. Jindy tanec přeroste v ostrou názorovou konfrontaci a boj. 

Taneční monolog se někdy stává osamělou výpovědí, kterou ostatní pozorovatelé analyzují a 

sami vyprávějí děj tančeného příběhu. 

Blažek a Olmrová (1988) popisují zkušenost divadelního souboru, který strávil týden 

v Ústavu sociální péče a věnoval se neverbální komunikaci s mentálně postiženými lidmi, 

^astníci divadelního souboru pocítili při kontaktu s klienty byli překvapeni, že lze začít 

vnímat v jejich projevu jakousi těžko pojmehovatelnou, leč nepochybnou krásu. 

Při hodinách AP především klient rozhoduje o tématu, hudbě i atmosféře hodiny. 

S n í v á m se, že právě tato skutečnost je velice důležitá. V běžném životě se totiž lidem 

právě svobody rozhodování o vlastním životě příliš nedostává. 

Viera Dubačová, režisérka divadelních představení, ve kterých účinkují lidé s MP, ve 
SV* úvaze tento jev výstižně popsala (cit in: Bartošová, 2000, s. 99): „Od okamžiku, kdy jsem 
Se otkala s našimi herci a snažila se procítit a pochopit jejich životy, dostala jsem obrovský 
Strach. Strach, že by se někomu mohla znelíbit moje tělesná i duševní schránka, posunul by 

Paranietry nahoru nebo dolů, a mě by zavřeli do toho zařízení. Ráno bych se mohla umýt a 
najíst, potom bych vykonávala činnost, kterou mně jiní vymysleli, opět bych si umyla ruce a 

Ujedla bych se a přišla by znovu ta činnost, kterou jsem si nevymyslela. A tak dále až do 
smrti," 

7 , 4 D i sp ozice k tanečnímu projevu u osob s mentálním postižením 

Lidé s MP mají velmi rozdílné dispozice k tanečnímu projevu. Jen pro některé z nich 

Představuje vhodný způsob sebevyjádření. 

O indikaci tance by měl rozhodovat především klient sám. 

Důležitým faktorem, který určí vhodnost a typ taneční aktivity, je stupeň mentálního 
Postižpn., cm Klienta. I člověk s těžkým MP může pozitivně prožívat taneční atmosféru, pokud je 

ť n alespoň krátkodobé vizuální nebo akustické koncentrace. Tyto schopnosti mohou být 
Pr°střeH • 

Cunictvím zvukových a vizuálních podnětů postupně zdokonalovány a doba psychické 
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k°ncentrace klienta se prodlouží. Někdy se stávají i soustředěnými pozorovateli tance. 

Někteří klienti s hlubším MP se nechají, většinou po delší době, částečně vtáhnout do taneční 

^ a zastávat jednoduchou roli v taneční kolektivní scéně. U těchto klientů je nutné se nechat 

Aspirovat především jejich přirozenými gesty, která je možné rozvíjet. Vývoj jejich tanečního 
pr°jevu probíhá velmi pomalu. Ve společnosti tanečníků s méně závažným postižením však 
Casto °žívají a zapojují se v rámci svých možností do společného tance. 

Zachovalá schopnost klientova vnímání skupiny je v každém případě doporučením pro 

hrazení tance do rozvrhu klienta s těžším MP. U některých klientů s hlubším MP je možné 

P°Zorovat alespoň potěšení z přítomnosti ve skupině a zvát je do programu, nejlépe 
V doProvodu asistenta. 

Pro mnohé klienty s hlubokým MP však tanec není tou nejvhodnější činností a je třeba 
Pro ně hledat jiné tvůrčí aktivity. 

Klienti s nedostatečně rozvinutou krátkodobou pamětí zpravidla nejsou schopni se 

°statními podělit o své představy, které pravděpodobně i oni prožívají, ale velmi brzy je 
aP°mínají. U těchto klientů vázne i koncentrace při vyprávění příběhu, jehož děj si v mysli 

Príliš dlouho 
neuchovávají. Přesto si myslím, že prostřednictvím přiměřených podnětů se i 

Paměťr, ' • 
l°ve a vyjadřovací schopnosti těchto klientů mohou postupně vyvíjet. 

Především klienti s extrovertním založením inklinují k výrazně expresivnímu 
tan v 

ecnírnu výrazu. Obsah jejich sdělení se intenzívně odráží v jejich mimice a gestu. Naopak 
^P^sivní taneční projev klientů s introvertním založením vychází z vnitřního prožitku. Je 
důležit -

u e respektovat osobnostní založení klienta a netlumit jeho přirozené tendence 
sebevyjádření. 

Zejména impresivní výraz je zvláštní, někdy méně srozumitelný pro okolí a vnější 

°vaní na něj působí rušivě. Klienti, kterým vyhovuje impresivní poloha sebevyjádření, 

^ebujf mnohem méně podnětů pro vlastní taneční improvizaci než klienti s expresivním 

v
 ne^nirri stylem. Introvertně založení tanečníci se zdají být samostatnější. Jejich pohybová 

řeč i 
J e velmi abstraktní. 

Tváře 

antických řeckých soch z 5. století před naším letopočtem nevyjadřují ani v 

^aku emoce a pocity. Starořečtí umělci se domnívali, že hra rysů by ničila pravidelnou 
ásut 'v 

[yare a emoce postavy vyjadřovali prostřednictvím výstižných postojů a gest svých 
soch P 

• Podobný princip pozoruji i ve vyjádření některých klientů. Jejich tanec nepřipomíná 

'filmu, v které výrazně promlouvá lidská tvář, nositelem myšlenky je spíše gesto. 
nici různého založení se při tanci často vzájemně doplňují a zažívají moment 

č u m ě n í . 
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Rozdíly jsou i v charakteru výpovědí klientů, které mají často příběhovou formu. 

^ některých příbězích do popředí výrazně vystupuje symbolika. Klienti tento materiál 

Pravděpodobně čerpají z hlubší úrovně svého nevědomí. V příbězích jiných klientů se odráží 
JeJ'ch současný osobní život a vzpomínky na dětství. Tito tanečníci při svých improvizacích 

Pravděpodobně nahlížejí do svého vědomí i osobního nevědomí. 

Při pozorování skupiny tančících klientů pozorovatel pravděpodobně nepřehlédne 
zvláštní půvab plynulého tanečního projevu a hloubku prožívání klientů s diagnózou Morbus 

°Wn. Vzniká dojem, jakoby by jim vloha k tanečnímu pohybu byla vrozená. Lidé 
s downovým syndromem svou roli v příběhu nehrají, ale plně prožívají. U některých těchto 

klientů se zdá, že v tanci prožívají životní situace, které nemohou vzhledem ke svému 

Postižení zažít v běžném životě. 

Pro osoby s Downovým syndromem je příznačná schopnost pohotového vcítění se do 
ruhých. Někteří bystře registrují každou křivdu, usilují o spravedlnost a strachují se o zdraví 
vÝch blízkých. Psychika lidí s Downovým syndromem je lehce zranitelná. Pueschel (1997) 

UváHí v 

>Ze psychiatrické problémy, zvláště deprese, se vyskytují u lidí s Downovým 

b r o m e m častěji než se dříve předpokládalo. 

Křehké je vlivem vrozených dispozic i jejich fyzické zdraví. Pro osoby s Downovým 

b r o m e m je typický sklon k hypermobilitě. Doplnění jejich tance rehabilitačními 

Metrickými cviky je nezbytné. U osob s Downovým syndromem je velmi důležitá i 
prev 

n c e Přetěžování krční páteře. Četné práce amerických a evropských autorů jasně ukázaly 
ln> Burg, 1996), že u velké části těchto osob (7 - 20 %) je diagnostikována nestabilita 

Srních segmentech krční páteře. 

Klienti s Downovým syndromem se spontánně nevyjadřují prudkými a rychlými 
hyby- Nejraději tančí při hudbě pomalého tempa. Klienti s tímto syndromem si při 

necních improvizacích představují příběhy, jejichž děje se liší od příběhů klientů s jiným 

Pern MP. J e v nich nápadně mnoho pohádkové symboliky. 

Přestože se s dospělými lidmi s Downovým syndromem často zacházelo jako s dětmi, 
neJsou. Někteří z nich touží po příležitosti ke společenskému sebeuplatnění. Tito lidé 

Potřebují pomoc v orientaci ve vlastních schopnostech. Zlepšení schopnosti introspekce 
Pr0střeř4 • 

onictvím tance může klientům pomoci v uvědomění si vlastních reálných možností. 

detmi 

řasto 
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Taneční terapie v konkrétním systému péče o klienty s mentálním 

Postižením 

Lidé s MP žijí v České republice většinou v péči institucí, v denních a týdenních 
stacionářích nebo v ústavech s dlouhodobou péčí. Součástí arteterapeutického programu, 

který se koná v denním zařízení, je i taneční terapie (dále jen TT). Protože se TT v podobě, 
v Jaké ji z c j e popisuji, pokud je mi známo, neprovádí v žádném jiném zařízení v České 
rePublice, opírám se o své zkušenosti z denního zařízení. 

Toto zařízení poskytuje denní a týdenní péči klientům s mentálním i kombinovaným 

P°stižením a klientům s autistickým syndromem. Někteří klienti s lehkým a středním MP jsou 
2ainěstnanci chráněných dílen, kde pracují v rukodělné výrobě. V rámci denního programu 

Navštěvují jedenkrát týdně zájmové kroužky, například výtvarný, keramický, sportovní a 
tan x 

ecru ' terapii. Skupinová TT pro ně představuje i možnost kompenzace jejich činnosti 
b e h e m Pracovního dne. Jednotka TT trvá 1,5 hodiny. 

V rámci skupinového programu jsem klientům předkládala jednoduché taneční prvky 
^zných tanečních a pohybových stylů (moderní tanec, lidové tance, společenské tance, 

kl 
Ický tanec) a sledovala jejich reakce na jednotlivé styly. Přes veškerou mou snahu však 

kr 
I e n t i nedokázali zopakovat předvedená taneční gesta a ještě větší problém pro ně 

P Ustavovala správná rytmizace. Je třeba zdůraznit, že tito lidé absolvovali pohybovou 
p ^Pravu (například výuku společenských tanců, pravidelná rehabilitační cvičení a různá 

E t i c k á cvičení). 
V průběhu prvních měsíců jsem vyzkoušela různé pedagogické postupy, ale cítila 

j$em v 

> ze klientům je taneční technika, vytvořená lidmi bez mentálního postižení, naprosto 

^ ient i se především nedokázali s pohybem vnitřně ztotožnit. 

Postupně jsem nabývala jistoty, že pokud budeme pokračovat v tradiční trpělivé 
Ce> bude se jednat o předstírání tance a normalizaci psychických i fyzických vlastností lidí 

sMp p 
• ťozoruji, že lidé s MP mají silný sklon ke konformitě a jsou lehce manipulovatelní. Při 

trpěl; ' 
vem přístupu jsou schopni se naučit běžným tanečním prvkům. V takovém tanečním 

J e v u v§ak postrádám skutečné vnitřní ztotožnění s pohybem. 

dospěla jsem k rozhodnutí, že nebudu vyučovat tanec s cílem tvorby veřejných 
Vys< 

uPení, kopírujících taneční styly vytvořených lidmi bez mentálního postižení. Měla jsem 
Pocit * 

> ze tato představení by byla realizována především pro potěšení obecenstva, nikoliv 
^ n í k ů . 



- 9 3 -

V následujícím období jsem začala zjišťovat, o jaká témata se klienti zajímají a po 

Jakém pohybu a poslechu hudby skutečně touží. V té době jsem si uvědomovala, že těžiště 
naŠeho tance bude spočívat v oblasti volných tanečních improvizací. Pozorovala jsem však, že 

klienti přes své vrozené dispozice, nejsou připraveni se volně tanečně vyjadřovat. Jakoby 

neměli o čem tančit. Jejich improvizovaný pohyb byl velice stereotypní, často připomínal 

P°hybové projevy typické pro osoby prožívající těžkou citovou deprivaci. Nedivila jsem se 
toniu, vždyť klienti, kteří navštěvují program, se věnují jednotvárné mechanické práci 
v ehráněných dílnách. Odkud tedy mají brát inspiraci pro bohatý taneční projev? 

V následujícím období jsme se proto začala soustředit především na dodávání nových 

Podnětů klientům. Vyprávěli jsme si pohádky a příběhy, malovali jsme vlastní představy a 
d o j my, poslouchali jsme hudbu. Naši činnost jsme začali nazývat taneční terapií (dále jen 

h v souladu s terminologií používanou v zahraniční literatuře. Psychické činnosti jsme se 
v Počátcích TT věnovali intenzivněji než tanci. V dalším období, ve kterém jsme se začali 

ntenzivněji zabývat tancem, jsem pozorovala mnohem rychlejší rozvoj psychické kreativity ' 

^ n t ů než pohybové. Jejich taneční pohyb byl několik let poměrně stereotypní. Přesto i 

^ o oblasti postupem času nastaly pozitivní změny. U většiny klientů však pozoruji sklon 

stereotypnímu pohybovému vyjádření dodnes. Jednou z příčin je i fakt, že účastníci 

Pr°gramu se stále věnují jednotvárné práci a vzhledem k jejich dospělému věku jim již není 

P°skytováno 

systematické vzdělávání. Ani v osobním životě se klientům nedostává velké 
o ž ství podnětů. Ve výuce tanečních prvků jsem pokračovala, ale místo verbálních instrukcí 

Současné době využívám schopnosti některých klientů volně zrcadlit můj pohyb. 

Původní záměr programu, tj. taneční výuka, se časem rozšířil o snahu o porozumění 
POoít0 

l ' m lidí s MP. Pozorovala jsem, že klienti mají potíže s verbálním vyjadřováním. V té 
eJsem konzultovala uplatnění TT u lidí s MP s psychologem O. Matouškem. Nechat se 

spirovat učením C. G. Junga při tvorbě konkrétních postupů TT bylo jeho nápadem, 

'ik klientů 

se tehdy začalo spontánně svěřovat se svými pocity, prožitými při tanečních 
lIílProvizacích. V těchto výpovědích byly často přítomny odpovědi na otázky, které klienti 

b y l i Schopni dříve slovně zformulovat. Prostřednictvím zaznamenaných výpovědí jsem 

^ala sledovat osobní vývoj jednotlivých klientů a mapovat jejich potřeby. 

Klientům jsem předkládala stále náročnější témata, povzbuzovala jsem je například 

^ *arriyšlení se nad pocity jednotlivých postav příběhu. Tehdy jsme byli požádáni o první 
eJnou ukázku naší práce. Předvedli jsme výsledek několikaměsíčního soustředění na téma 

tyř ' 
Skladních 

živlů (Země, Voda, Oheň a Vzduch). Při vystoupení jsem měla pocit, že se ienti v. 1 Při tanci stávají sami sebou. 
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Přestože původním záměrem naší činnosti nebyla příprava veřejných vystoupení, 

společně s klienty jsme připravili několik tanečních vystoupení, která byla inspirována 
Ufčitým příběhem. Účastníci programu se však časem začali svěřovat, že veřejná vystupování 

Js°u pro ně stresující. Ukázky z naší práce v současné době předkládáme veřejnosti 

Prostřednictvím videozáznamů. 

Metodický postup TT uvedený v této práci je jedním z mnoha možných přístupů. Naše 

P°jetí TT se od různých pohybových terapeutických her a cvičení liší především v tom, že 

klienti jsou vybízeni k tanci až ve chvíli, kdy pocítí vnitřní impuls k tanci. 

Za stěžejní zásadu práce s lidmi s MP považuji respektování jejich vůle. 

Uvědomuji se, že tanec není vhodnou terapií pro všechny klienty s MP. Základní 
PnnciPy TT je možno uplatnit i ve výtvarné alternativě. Ani výtvarná terapie nepředstavuje 
Univerzální prostředek pro porozumění všem lidem s MP. 

U některých klientů s hlubokým MP se musím spokojit například s jejich pozitivním 

Požíváním účasti ve skupině. 

,S'l Role terapeuta 

Kontakt s lidmi s MP jistě poskytuje velký prostor pro uplatnění terapeutovy 
s°bnosti, který intelektově klienty převyšuje. Pokud terapeut neodolá, zabere prostor, který 
a l e ž í osobnosti člověka s MP (terapeut pak nezrcadlí, ale karikuje - zkresluje pohyb klienta). 

Terapeut by si měl uvědomit, že je pouze tím, kdo podněcuje tvořivost klientů a že 

^ J'ch výtvory nejsou jeho dílem, ale důkazem často skrytých a překvapivě bohatých 

Palních schopností lidí s MP. Terapeut je netvoří, pouze jim uvolňuje cestu a tlumočí je do 
JilléVí • 

^ 0 Jazyka. Klientovy schopnosti a jeho potřeby by měly stát v terapii na prvním místě. 
atleční interakce terapeutovi umožňuje intenzivní zažití pocitů lidí s MP. Díky pohybové 

^hronizaci má šanci prožít „na vlastní kůži" nejen psychickou stagnaci klientů, ale i jejich 
Společenskou izolaci. 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšnou komunikaci s člověkem s MP je 

^ a 2 né zpomalení tempa vlastní řeči a přizpůsobení se tempu řeči konkrétního klienta. Na 

^P0 kladení 
otázek, kterým se vyznačuje průměrná lidská komunikace, lidé s MP většinou 

eagují vůbec. Odpověď na otázku položenou v tempu a formě, která není těmto lidem 
viast , 

ni> může být velmi nepřesná. Klienti reagují především na velmi pomalé a plynulé 
Pohv> 

•yDy> doprovázené klidnou hudbou mírného tempa. Neustálé a dlouhotrvající 
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Prizpůsobování se způsobu a tempu komunikace i často velmi těžko srozumitelné řeči lidí 
s MP je však pro terapeuta vyčerpávající. 

Ještě náročnější než přizpůsobování se tempu komunikace klientů je kontakt 
s°sobou, která na podněty reaguje velmi slabě až téměř neznatelně a pouze občas. Většinou 
Sejedná o klienty s těžším MP. Terapeutovi hrozí pocity frustrace při soustavné a déletrvající 
a Senci odpovědi na jeho úsilí. Bohužel problematika ochrany psychiky terapeuta, který je 
v Uzkém psychickém kontaktu s klienty s MP, není v dostupné literatuře příliš diskutována. 

Pro terapeuta, který se dostává do každodenního blízkého kontaktu s klienty s MP, je 
Vel*i důležité dosáhnout optimální rovnováhy mezi racionálním odstupem a empatií. 

°mnívám se, že každý i malý výkyv najeden či druhý pól při práci s klienty s MP se odrazí 
a kvalitě práce terapeuta i na jeho prožívání. 

Problematika role terapeuta lidí s MP je pozoruhodně symbolizována apollónsko-
d'°nýským protikladem. Nietzsche (1923) uvádí, že vývoj umění je vázán na dvojici živlů 

h l i n s k é h o a dionýského asi tak, jako růst a rozmnožování lidstva, za neustálého zápasu a 

t i k o v é h o smíru, závisí na polaritě pohlaví. Hillman (1997) říká, že bůh Apollón 

^nbolizuje objasnění, vysvětlení a uvědomování si zkušeností. Ztělesňuje řád, rozum, 

^ěřenost a harmonii. Zatímco Apollón představuje odstup a vyjasnění, Dionýsos přináší 
Cit 

v ° u účast, empatii a porozumění. Apollón zastupuje mírnost, Dionýsos přehánění. 

se zamýšlí nad symbolikou vyváženosti v souvislosti s rolí psychoanalytika. Podle 

'^ttiana by analytik měl dokázat zharmonizovat ve svém vědomí apollónsko-dionýský 

^ otiklad a uvést do rovnováhy svou citovou účast i rozumový nadhled nad pacientovým 
Problémem. 

I terapeut při práci s klienty s MP by měl dokázat ve svém vědomí skloubit tato dvě 

^ Schůdná stanoviska. Obrazně řečeno měl by dokázat stát jednou nohou uvnitř klientova 

°klérnu a druhou nohou vně. Prostřednictvím dionýského postoje může terapeut lépe 
Cltlt klientův příběh, apollónská poloha mu umožní racionálně posoudit souvislosti příběhu 

S L 
^textem klientova života i s archetypy a hledat východisko. 

Hillman uvádí, že v současné medicíně dochází všeobecně k potlačení dionýské 
Stráni, 

^y léčby, která byla dříve její neodmyslitelnou součástí. 

Hillman zdůrazňuje důležitost důvěrného vztahu mezi terapeutem a pacientem, který 
pfjj. 

Vnává k „analytické nádobě". Považuje za nezbytné uchovat klientův materiál v tajnosti. 
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7.5.2 Terapeutický vztah 

Řezníček a Smítka (2000, s. 65) uvádějí: „Častým terapeutickým postupem je 

Nezkoumání klienta v empatickém terapeutickém vztahu. Někteří terapeuti provádějí 
analýzu vztahu a jeho proměn během spolupráce s klientem. Jiní poskytují klientovi 

Priležitost k tomu, aby ventiloval události, starosti, konflikty, jimiž je traumatizován a dospěl 

Reakci a katarzi. Další pomáhají klientovi najít souvislost s jeho zdravotními problémy a 

Pr°žitky v minulosti. Jsou terapeuti, kteří pomáhají klientům nalézt smysl života. Někteří 

P°máhají klientům čelit problémům - klientům poskytují příležitost si prožít úspěch při jejich 
reŠení. Terapeutický vztah by měl probíhat v režii klienta nikoliv terapeuta." 

Šicková-Fabrici uvádí (2002), že terapeutický vztah je kreativní aliance, která by měla 

fr charakterizována vzájemnou důvěrou, rovnocenností, účastníků, snahou o porozumění. 
Kr lent by měl být veden k zodpovědnosti za proces osobního rozvoje nebo terapie. Hoffman 
(Cjt • V t 

l n : Sicková-Fabrici, 2002) se domnívá, že terapeut by měl být otevřený ke změně 

'astního postoje a možnosti vlastního rozvoje v průběhu terapeutického procesu. 

Terapeut nemusí vědět o klientovi vědět vše. I v psychoterapeutickém vztahu má 
kli I en t Právo si udržet své soukromí. Je optimální, aby si klient určoval, do jaké míry odhalí 

Prožívání skupině nebo terapeutovi. 

Cílem terapeutovy práce není vyčerpávající porozumění klientovým problémům. Jeho 
avm'm úkolem je podněcovat jeho tvořivost. V průběhu tvorby totiž může dojít 
sP°ntánnímu náhledu klienta na podstatu vlastních problémů a změně osobního postoje. U 

lidí s m 
mentálním postižením pozoruji v průběhu dlouhodobé tvorby spontánní rozvoj 

°bnosti a změnu úhlu pohledu na vlastní potíže. Tento proces podle mého názoru není 
nutně 

c Podmíněn úplným vhledem terapeuta do okolností této změny. Terapeut jakoby 

P°vzdálí pozoruje změny klientova prožívání a poskytuje mu bezpečné zázemí. 

7,S-3 Průběh terapie 

Vytvoření kvalitního vztahu s klientem s MP vyžaduje určitý čas. Netrpělivost a umělé 
Zrycui 

u°vaní tohoto procesu neprospěje kvalitě budoucího vztahu. 

Dynamika vývoje terapeutického vztahu má podle mého názoru tři stadia. 
raPeutický vztah se začíná pozvolna formovat ve fázi seznámení. Je třeba vzájemně sladit 

e n a rytmus a tempo tance. 
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Druhá přípravná fáze je zaměřena na vyladění klientova vnímání vlastního těla. 

Tohoto souladu se snažím dosáhnout prostřednictvím vyprávění a tanečního zpracovávání 

Příběhů, techniky slovních asociací, projekce, kresby a poslechu hudby. 

Lidé s MP si snad podobně jako děti někdy pamatují i na události dávno minulé, ale 
Uvědomění vlastního Já v těchto vzpomínkách je většinou nedostatečné nebo není přítomno 

^bec. Nízká míra sebeuvědomění je často doprovázena nedokonalou schopností klienta 
u^ržet oční kontakt při komunikaci a vnímat vlastní tělo. V této fázi se proto s klienty 
2abýváme například pozorováním vlastních dlaní a nenásilným navozováním očního kontaktu 

při komunikaci. 

Pohyb je základem uvědomění. Řada dějů, které v nás probíhají, nám zůstává utajena 

^ doby, než začnou působit na naše orgány. Až tělesné pohyby, dech, tlukot srdce nás 
uP°zorní na emoce a fyziologické změny uvnitř našeho organismu. Tato schopnost 
Uvedomění u osob s MP vázne, ale prostřednictvím pohybových technik zaměřených na 
r°zvoj propriorecepce dochází k jeho rozvoji. 

Průběh terapie plynule pokračuje do t ře t[ fáze terapeutické. K této fázi se 

^Pracujeme nejspíše s klienty s lehkým a středním MP. V našem případě v této fázi 
SP°'ečně zpracováváme příběhy. I osoby s těžkým postižením pravděpodobně prožívají ve 

nevědomí určité fantazie, ale vzhledem k postižené paměťové funkci, která 

Pr°středkovává přechod nevědomých informací do vědomí, pro nás zůstávají jejich 

Postavy a dojmy utajené. 
v 

Často bývám při sledování improvizovaného pohybu klientů překvapena předvedením 

Řečních prvků, ačkoliv tyto motivy při předcházejícím společném nácviku klienti nezvládli. 
0rnnívárn se, že pohybový materiál je vstřebáván i pasivním vnímáním pohybu skupiny. 

'̂ •4 Struktura programu 

^ Obsah hodiny AP nepředstavuje sled různorodých cvičení, ale má ucelenou formu. 
avní inspirací zpravidla bývá příběh, o jehož dějovém vývoji rozhodují klienti. V počátcích 

Prače jsem inspirativní příběhy a pohádky vyprávěla sama. Dnes se někteří klienti 

í na jejich tvorbě. 
Jednotka AP trvá 1,5 hodiny. Snažím se, aby hodina dynamicky gradovala přibližně 

VeSv. 
e Polovině. Tomuto záměru přizpůsobuji i výběr hudby. 

^ Úvodní část hodiny věnujeme psychickému zklidnění. V této fázi obracíme pozornost 
Svým myšlenkám, dechu a napětí těla. Zapomínáme na případné nepříjemné zážitky 
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uPlynulého dne a uvědomujeme si pozitivní podprahové pocity. Psychické uvolnění 

Psychické zmírní fyzické napětí. Až po osobním zklidnění se začínáme věnovat pohybu a 
tanci. N a řadu přichází vlastní fyzické rozcvičení. Inspiraci pro pohyb často tvoří představa 
neb° zlomek příběhu. Někteří klienti s extrovertním založením předloží námět usnadňující 
r°zcvičení. Zatančí například svou vzpomínku na příběh z uplynulé hodiny nebo se s 

°statními podělí o momentální nápad. 

V druhé části seznamuji klienty s různými tanečními technikami, abych obohatila 
Jej lch Pohybový slovník. V současné době vybírám jednodušší prvky zejména ze španělského 
tance- Někteří klienti jsou schopni se koncentrovat na předváděný pohyb a taneční prvky 

P°užít ve vlastních tanečních improvizacích. 

Často společně upravujeme jednotlivá taneční gesta do srozumitelné a j im blízké 
f°rmy- Po předvedení určitého tanečního pohybu klienti naváží vlastní modifikací a vytvoří 
n o v é ^neční gesto. Této spolupráce jsou však schopni jen někteří klienti. 

Pro některé klienty je nezbytným impulsem k tanečnímu vyjádření určitá představa 

^ o příběh. Příběhy jsou vybírány tak, aby byly pro klienty přitažlivé a perspektivně jim 
Utll°žňovaly zpracovávat pro ně významná témata. Většinou jde o příběhy pohádkové nebo 
myt°logické. Někdy používám k podnícení představivosti klientů videoprogramů např. 

Přírodními scénami. Dá se využít i artefaktů (obrazů, plastik, poezie, úryvků prózy). Často 

^ volbu vhodné výchozí inspirace usnadní asociace klientů, které vyprávějí po tanečních 

lrilProvizacích. 
Příběh představuje pro klienty svébytný a živý „svět", se kterým se ztotožňují 

c^°tněji než s jednotlivými izolovanými úkoly. Tento svět je také přehlednější a přístupnější 

^ 2 jejich hlediska příliš komplexní a mnohdy ohrožující svět reálný. 

Nejprve klienty seznámím s dějem příběhu. Přitom se často ptají na jednotlivá j im 

°zumitelná slova. Na základě jejich reakcí vyberu z děje příběhu téma jako stěžejní 
sP'raci pro zamyšlení a následnou taneční improvizaci. Je typické, že po vyslechnutí 

^ h u a zamyšlení je pro klienty těžké zformulovat své myšlenky. Po vyjádření klientova 
Zltku při taneční improvizaci se nad ním společně zamýšlíme a hledáme souvislosti 
s°t>ním životem a případně s obecnějšími kontexty. 

Závěrečnou část hodiny věnujeme strečinku a relaxaci. Motivy navozující uvolnění 

rpám 
0 1 z příběhů, které tvořily hlavní téma. Klienti, kteří při tanci intenzivně prožívají 

Příběhv 
v> potřebují, aby příběh v průběhu relaxace dozněl. 
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7-5.5 Vhodné techniky 

Taneční techniky 

Klienti v počátcich arteterapeutického p r o g r a m nebyli schopni se volně tanečně 

* d r o v a t Neměli vybodovaný prakticky žádný taneční slovník. Bylo třeba rozvíjet j epch 

taeíní techniko. Bylo třeba vybodovat /působ výoky, prostřednictvím které by se khenh 

«il i novým tanečním dovednostem bez manipulace do pohybu, s kterým se nemohou vmtrne 

Ztotožnit. Cítila jsem, že klienti potřebují prostor pro vlastní rozhodovaní o taneěnr formě a 

tyraze. 

Klienti si časem oblíbili španělskou hudbu. Dávali přednost spiše skladbám 
s Pomalejším tempem. Z a č a l a jsem je tedy vyučovat základům taneční flamencové techntky. 

W l s k ý tanec poskytuje prostor pro uplatnění autentických emocí a má bohatý tanecm 
sl°vník, který respektuje fyziologické možnosti lidského pohybu. Prostřednictvím vyuky 

P o s t a v e n í - pozice - vedení paží („Port de bras") pomáhám klientům rozvmout 

"ynulost pohybu jejich gest. Klienti často vytvářejí vlastní rytmický doprovod skladeb, napr. 

W t a f a m nebo v y d u p á v á n í m („Zapateo") a zdokonalují tak rytmické cítění. Výuka tanečm 

mimiky je vedena volným způsobem - klienti mají prostor pro vlastní mod.fikact 

Předvedených gest. Sami si vybírají gesta, kterájsou jim blízká. 

Účelem výuky není zvládnutí flamencové techniky, ale načerpání inspirace a rozstrem 

P°hybového slovníku klientů. 

Nativní imaginace 
Jsem si vědoma případných nebezpečí, která mohou ohrozit psychiku člověka př, 

De°dbomém navození stavu aktivní imaginace. Proto ve své praxi o podobný hlubmny stav 

Mi lu j i . Snažím se n svých klientů dosáhnout především tvůrčího soustředění, ktere 

"Sívám kreativní imaginací. V rozpoložení tvořivé imaginace tanečník ztrácí vědomé 
U b tany a obavy z hodnocení svého tanečního projevu okolím. Koncentruje se především na 
Vlast"i prožitek Tanečník při kreativní imaginaci získává rozsáhlý prostor pro 
t XMmen.ováni s vlastním pohybem. Podobně jako básník má schopnost dramatizovat a 

O k o v a t ve svém díle vlastní duševní obsahy i taneéník si ve stavu kreativní tmagtnace 

01186 ..prožít" sebe samotného v odlišných rolích. 

Vzhledem k bohatosti a různorodosti lidské psychiky neexistuje jeden univerzální 

navození stavu kreativní imaginace. U osob s MP je především v počátcích duleztte 

:ovo vedení. 
H e u t 
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Nyní přiblížím praktický postup navození stavu kreativní imaginace, který se osvědčil 
v AP. Výchozí inspirací může být například příběh. Obraz nebo poslech hudby může 

Predstavovat další inspiraci pro navození kreativní imaginace. 

Nejprve seznamuji klienty s dějem příběhu. Následuje chvíle pro zamyšlení a 

Odpovězeni případných otázek. Pak se zaposloucháváme do hudby a já začínám slovně 
nav°z°vat atmosféru. Vyprávění je upraveno tak, aby přirozeně vybízelo k taneční 
lrilprovizaci. Rozvíjím zajímavé téma příběhu a vykresluji detaily prostředí (například 

^Jiny), kde se děj odehrává. Ponechávám klientům prostor pro vlastní rozhodnutí o účasti 
V Popsané situaci. Klienti mohou téma dále tanečně rozvíjet ve vlastním příběhu nebo pouze v 

Pohybu prožívat atmosféru prostředí. Pak následuje jejich samostatná taneční improvizace. 
Kl" 

•enti určují dobu, po kterou se chtějí v klidu soustředit na tanec. 

Lidé se zachovalou schopností introspekce v průběhu tohoto tvůrčího soustředění jsou 
Vetšinou bez větších těžkostí schopni vnímat alespoň zlomky řady obrazů, které se spontánně 

^ o ř í z nevědomí. Klienti často popisují vlastní představy jako obrázky, které pozorují "za 

dřenými víčky. Sami rozhodují o vhodném momentu k zakončení taneční improvizace a 
PostuPně si sedají na zem. 

Pak následuje fáze slovního sdělení pocitů. Klienti se většinou vyjadřují 

ú ř e d n i c t v í m jednotlivých asociací, představ, které mají formu příběhu nebo kresby. 
riběhy mohou obsahovat symboly, které plynou z roviny vědomé, osobního nebo kulturního 
evědomí, případně vycházejí ze všech tří rovin. Témata plynoucí z osobního nevědomí 

Povidla obsahují polozapomenuté zážitky z dětství, dospívání, upozorňují na rodinné i 

°'ální vazby osobnosti. Klient získává šanci uvědomit si hlubší souvislosti svých osobních 
Pr°blémů. 

Příběhy, které vycházejí z kulturního nevědomí klientů, často připomínají pohádky a 

Pro klienta je výhodné, aby měl příležitost ztotožnit se s hrdinou příběhu a tak 

°bouzet své Já. Někteří klienti při tanečních improvizacích například ztvárňují příběh 
Dři 

m i nající obřad přerodu chlapce v muže. Tanečními gesty vyjadřují hrdinův odchod 

orlova, překonávání nesnadných překážek, které vrcholí nej těžší životní zkouškou - bitvou 
sdrak 

*em (boj s drakem podle Junga symbolizuje v dávných mýtech překonání moci 

^ erského komplexu). Dívky také vyprávějí příběhy připomínající známé pohádky a mýty 
ltliciačním motivem. 
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asociace 
Reakční čas odpovědi jedinců s MP na podnět bývá zpravidla delší než u 

nePostižených osob. Velmi často žádné asociace klienty nenapadají. Metoda volných asociací 
JeJedním z vhodných prostředků k nahlédnutí do nevědomí osob s MP. Klienti si 

Prostřednictvím uvědomění slovních asociací především rozvíjejí slovní zásobu, pohotovost a 

Schopnost výstižného vyjádření. 

Příklad využití slovních asociací při tanci: v průběhu indiánské taneční hry "Volání 

^větin" jsem se ptala na slovní asociace klientů vztahující se k fialkám. Barva těchto květin 
Jllíl Připomínala borůvky, švestky a kosatce. Dále si klienti snažili vybavit vůni a další 

Mastnosti těchto květin. Na základě hlubšího uvědomění dojmu, který v nich vyvolává určité 

S'°v°) jsou klienti připraveni výstižněji zatančit své pocity. 
Po taneční improvizaci nechávám klienty hovořit o asociacích, které je napadaly 

běh 

e m tance. Tyto informace mi usnadňují volbu vhodné výchozí inspirace pro další tvorbu. 

Interpretace osobního materiálu klientů 
Liebmannová uvádí (2005) že, jednou z rozšířených nesprávných domněnek je, že 

ter 
aPeut by měl každé klientovo dílo interpretovat. Tento názor je ovlivněn původním 

^hoana ly t i ckým zaměřením arteterapie. Interpretace osobního materiálu klientů byla tehdy 
P°važována za důležitější než proces samotné tvorby. 

Další podle Liebmannové rozšířeným omylem je názor, že interpretace je založena na 
:nal°sti symbolů ve smyslu: jeden symbol představuje jeden význam. Symboly mají celu řadu 
kuitUrnv urne podmíněných významů. Navíc mají i subjektivní význam, který se u jednotlivých lidí 
tlůžp, -

e vyrazně odlišovat. 
klient 

n i se může pokusit o vnitřní dialog se svým dílem a naslouchat jeho sdělení. 

Jung (1996) 
a jeho pokračovatelka Franzová (1998) se shodně domnívají, že pro 

^sPešn 

anou terapii není prvořadé vyložit nevědomé obsahy pacienta absolutně správně. 

e 2 (%bný výklad 
není totiž v silách žádného člověka. Kritérium vhodné interpretace je, zda 

a a do klientova života a j e schopna jeho život obohatit. O vhodné interpretaci rozhoduje 
Pfed e vv, 

ysim autor díla. Terapeut a účastníci skupiny mohou vyslovit své asociace, a le je třeba si 

°ntit, že spíše než o autorovi obrazu zpravidla vypovídají o prožívání mluvčího. 

Může nastat situace, že terapeut jasně vnímá význam díla. Se svými poznatky by měl a seznamovat pozvolna a opatrně. Podobně jako při kvalitně vedené psychoterapii by kli centoví poskytnout příležitost k vlastnímu objevování významů. 
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Je vhodné vnímat dílo klienta v kontextu tvorby v průběhu delšího časového období. 

lískáme tak šanci si všimnout opakujících se prvků nebo vzorců. Klient zpravidla s časovým 

ústupem vnímá svou tvorbu z odlišného úhlu pohledu. 

Žádný výklad významu klientovy tvorby není definitivní. Jedná se spíše o nastínění 

božného významu, které otevírá prostor pro klientův závěr. 

Hlavní materiál pro výklad v případě arteterapeutického programu, který se koná 
v denním zařízení v Praze, představuje příběh, který klient vytvoří při kreativní imaginaci. 

Nad významem příběhů se můžeme zamyslet na symbolické rovině v souladu 
s Principy jungovské psychoterapie a následně získaná fakta společně s klientem zpřesnit. 

Někteří lidé s MP rozumějí výkladu příběhu na symbolické rovině. Pochopení výkladu 
na Skladě srovnávací mytologie ve stylu jungovského výkladu je však pro lidi s MP obtížné. 
Sr 

°vnání vlastního příběhu s pohádkovým dějem nebo přechodovým rituálem, který znají, je 

Pr° klienty srozumitelnější. U klientů s konkrétnějším způsobem myšlení převažuje osobní Poloha výkladu. 

7 D 

Práce s příběhem v rámci arteterapeutického programu 
řlncezniny narozeniny 

Jen málo lidí s MP žije v partnerském vztahu. Ti, kteří v životě zažili lásku, ve většině 
Pqrjr. J O u Potřebovali při jejím objevování podporu od svého okolí. 

Od začátku setkávání s klienty jsem tušila že, po lásce, přestože k ní nemají klíč, touží. 
Byia • 

Jsem však překvapena intenzitou jejich citu, kterou postupně prozradila jejich vyprávění 

P1Semné výpovědi. Autoři vyznání ve většině případů však nemají nikoho, komu by lásku 
djjjj 

a kdo by jejich cit opětoval. 

V průběhu následujících dvou let před našima očima vyrostl příběh o proměně 
Pešta 

astné l á sky v l á s k u š ť a s t n o u . 

s ^ Protože jsem cítila naléhavost této tématiky začala jsem klienty v prosinci roku 1999 seznamovat 

Pr Oscara Wilda (1984): „Infantčiny narozeniny". Klienti v průběhu téměř dvou let pronikli hlouběji do 

^ ba t iky , která by pro ně neměla představovat zakázanou třináctou komnatou. Navíc tento příběh plný 

°'ických náznaků pro nás představoval skutečnou výzvu pro hledání výstižných tanečních výrazových 
tfedků. 

^ Pro Slavnost denního zařízení v roce 2001 jsme s klienty na motivy uvedeného příběhu vytvořili taneční 
uPení. 

Svob h r a j e při tvorbě příběhu a choreografie významnou roli. Podobně jako je klientům ponechána 

da Ve výběru tématu příběhu je j im ponechán i prostor pro volbu doprovodné hudby. V některých 
Nech • 

'Jsme vybírali vhodný hudební doprovod k hotovému ději, jindy byla právě hudební předloha inspirací 
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pro tvorbu děje (například skladba Edvarda Griega „Morning mood" z Peer Gynt Suitě byla výchozí inspirací 

Pr° taneční choreografii: „Ranní probuzení"). 

Klienti si k vlastním příběhům volí převážně hudbu pomalejšího tempa s výraznou melodií. 

Ukázky výsledné úpravy příběhu, taneční choreografie a hudebního doprovodu jsou následující: 

Vypravěč: „Budeme Vám vyprávět příběh o kuchtíkovi Jakubovi a urozené Princezně Jiřince. Kuchtík 

^ i b měl velké srdce. A tak se mu stalo to, co se občas stává. Jednoho dne začal myslet na Princeznu. 

Okázal přestat. 
Jakub se právě probouzí do slunečního dne a zdá se mu, že cítí Princezninu ranní náladu. Myslí si, že se 

se na ^ ' ^ 'ncezně zdá poslední sen, v kterém se těší, až všechny své poddané vlídně pozdraví. Jakub 
Princeznu začal bláznivě těšit." 

^ev skladby: „Ranní probuzení". 

^U(fební doprovod: Edvard Grieg: Peer Gynt Suitě: Morning mood 

Tanečník Jan se jakoby probouzí ze spánku, pomalu a soustředěně začíná tančit tanec o upřímnosti 
SVého klíčícího citu k Princezně. Nejprve Princeznu pohladí jen ve své představě, pak se odváží ještě spící a nic 

* * * * Prince znu pohladit doopravdy. Princezna se lekne, vztekle sebou trhne a po kuchtíkovi se prudce ožene. 
tancem vyjadřuje, jak se s bolestí uzavírá před světem. 

Vypravěč: „Jakub začal usilovně přemýšlet, co se Princezně skutečně zdálo a spatřil pravdu: Princezně 
Se zdil a i sen o zahradě zakryté černým mrakem, o zvadlých černých růžích a tichu samoty. Jednoho dne 

e s t a 'a slyšet hlasy těch lidí, které j i zraňovaly nejvíce..." 
skladby: „Princeznin smutek" 

U (Hní ( 1 doprovod: Georges Bizet: Carmen suitě, Entrance II. 

^ Princezna leží na boku, Martin tanečními gesty znázorňuje hluboký lidský smutek a beznaděj. Pak si 
ncezna při tanci pohrává s černým míčkem - symbolem svého smutku. Jan nejprve Princeznu pozorně 

sleduje 
' Pak na důkaz svého porozumění Princezniným pocitům začíná pohybově zrcadlit Princezniny smutkem 

^ gesta. 

Vypravěč: „Jak může přežít v takovém osamocení? hloubal Jakub. A uslyšel hlas, který mu potichu 

P°vŽděl; Princezna se přece přátelí se stromy. Ale jen s těmi silnými. T y j í dávají sílu žít. Ona dobře ví, že 

^ Přestože nemluví, cítí." 
2 e v skladby: „Silné stromy". 

doprovod: Edvard Grieg: Peer Gynt Suitě: Peer Gynťs Homecoming 

^ Princezna se opírá o strom, který v tělocvičně představuje sloup. Jan svým tanečním sólem vyjadřuje 
r°Ženou sílu. Na scénu však po chvíli vstupuje další tanečník (Martin), který představuje ještě silnější strom. 

atan * 
ecníci začínají v tanečním souboji poměřovat svou sílu a bojovnost. Princezna se schová do bezpečného 

'nU str 
°niu. V souboji nakonec s převahou vítězí Martin. 

0 Vypravěč: „Jakub byl v duchu u své Princezny. Cítil, že to vše krásné musí okamžitě říci především jí. 
kdy? 

.. S e trápí nejistotou a marně ho vyhlíží. Prudce rozrazil dveře Princeznina pokoje a bez váhání j í vyznal 
u ŝitv 

ji ch ' s v o u n a s t a lo ticho. Princezna nerozuměla Jakubovým vřelým slovům, cítila však, že 

Poc- . V"/V^st z j e j ' smutné zahrady od černých růží samoty. Dostala strach a na kuchtíka zadupala. Jakub měl 

'Jakoby Princezna vůbec nerozuměla jeho slovům a na chvíli propadl beznaději. Pak pomalu začal tančit 
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tans*, v kterém byly jeho city vyjádřeny mnohem jasněji než ve slovech. A princezna se usmála. Jejího srdce se 
poPrvé dotkly sluneční paprsky." 

skladby: „Závěr příběhu" 
Hudební doprovod: Edvard Grieg: Symphonic Dances 

Princezna s Jakubem tančí první společný šťastný tanec. Martin přináší Princezně červený míček a bere 
j í z niky míček černý. Princezna se ještě více rozzáří a na závěr červený míček odhodí do hlediště divákům. 

Úkolem klientů v průběhu dvou let nebyla změna původního příběhu v příběh s optimističtějším dějem, 
ale totožnění se s jednotlivými postavami a pochopení jejich vnitřních pohnutek. Zároveň někteří klienti získali 
Šanci Poprvé si plně uvědomit a vyslovit vlastní citové potřeby. 

b °hatý m 

Možná klienti - lidé s mentálním postižením - pocitům Hrbáče, ošklivého a neohrabaného člověka s 

vnitřním světem, během dvou let porozuměli mnohem lépe než já. 

Tainá př á n í 

Na začátku roku 2002 jsme stáli před volbou nového příběhu. Dlouho jsem však nemohla najít vhodnou 

jj edlohu, která by umožnila zpracovat téma uvědomění si vlastního životního přání a volby cesty k jeho 
SaŽení. Proto jsme společně s klienty vytvořili vlastní příběh. Výchozí inspirací byl začátek příběhu 

" ^ e n n ý kvítek" (Flídrová, 2000). 

V dubnu roku 2001 jsem se klientů ptala na jejich motivace a životní cíle. Jan napsal následující úvahu: 

»A teď k tomu co bych chtěl v životě dokázat. Chtěl bych být zpěvákem. V některých písních můžeš 
2nat svět. Třeba když se zpívá o vodě a perlách, o krásných radostech ze života. Naladil bych kytaru a hrál 
0 a tancoval, a vše bych vnímal uvnitř." 

V prosince roku 2001 Jan hovořil o tom, že jeho cesta za životním snem povede přes moře: 

^ "Tančil jsem o perlách, které klesaly stále hlouběji a hlouběji do vody. Jen já jsem v nich spatřil 

^ ^ ^ - červené, zelené a modré. V modrých jsem uviděl neštěstí, strach, v zelených - hříšky i dobré skutky. 
ervených - moudrost, lásku a víru." 

V březnu roku 2002 mi Jan na otázku, jak si představuje svou budoucnost, odpověděl: 

^ ^ n á , že bych jednou rád pracoval i jinde než v tomto zařízení, třeba jen na několik hodin..." 

Jan ve své písemné úvaze z března roku 2002 uvádí: 

»Já bych chtěl jednou poznat, kdo je kdo. Chtěl bych poznat lidi nejen zz denního zařízní, ale třeba i ze 
c- A chtěl bych poznat i fantazie těchto lidí. A třeba tam i pracovat. A tenhle svět a život bych chtěl 

í̂vat 
a odbourat černé myšlenky lidí, kteří se neumějí bránit a kteří jako já chtějí dokázat moc, ale ne vždy j im 
vyjft. 
Můj 

příběh vypráví o cestě statečného bohatýra s pláštěm ze sítě a panny. Já a ta panna se vydáme na 

' na které nás čekají nepředstavitelné překážky. Vstoupíme do míst, která jsme ve svém životě nenavštívili. 
Potká 

se* 1116 které J s m e dosud ve svém životě neviděli. Budou to lidé naprosto neznámí, se kterými jsme se 
Snad • 

u j e n ve své fantazii. Porozumíme jim podle jejich úsměvu. Úsměv, jak jsem ti j iž jednou napsal, může 
"lést i 

ftái 6 r v e n o u úsměv je znát především na rtech. Právě podle rtů se pozná, že člověk nemá dobrou 

Pát k nálada, to je určitá bezmocnost ve chvílích, když se ti něco nedaří, když uvidíš černou kočku, a je 

a tobě se nevede v práci." 
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V lednu roku 2002 mi Anna po taneční improvizaci svěřila své přání: 

"Chtěla bych se stát prodavačkou konvalinek." 

Campbell zdůrazňuje (2000) univerzální osnovu mytických příběhů a uvádí, že cesta za dobrodružstvím 
Se opakuje v jednotlivých mýtech obdobným způsobem. Dynamika příběhu se podle Campbella podřizuje 

Sledujícímu univerzálnímu schématu: 

Hrdina opouští své všední obydlí nebo zámek, podléhá vábení, je unesen nebo dobrovolně přistupuje 

Prahu, za nímž čeká dobrodružství.Tam se setkává se stínovou postavou hlídající vchod. Hrdina může tuto sílu 
P°razit> nebo s ním vyjít po dobrém a živý vstupuje do království temnoty (zápas s bratrem, s drakem, oběť, 
talis 

^an). Zkoušky ho ohrožují, jiné síly (pomocníci) mu poskytnou kouzelnou pomoc. Jakmile dorazí do 
eJhlubšfho bodu mytologického kruhu, je podroben nejvyšší zkoušce a získává svou odměnu. Triumf může být 

WjiH* 
e n jako posvátný sňatek - nebo krádež nevěsty, ohně. Posledním úkolem je návrat. Pokud mocnosti 

ln°vi požehnaly, vydává se na cestu pod jejich ochranou (vyslanec), ne-li, prchá a je pronásledován. Při 
P e^0^ení prahu návratu musí transcendentní síly zůstat za ním. Hrdina se znovu vynoří z království hrůzy 

I my jsme podřídili příběh o putování Jana a Anny základním univerzálním zákonům dobrodružného 

(návrat i 
> vzkříšení). Dobrodiní, které přináší, znamená obrodu světa (elixír) 

PříběhU; 

K vytvoření příběhu „Tajná přání" nás kromě pohádky „Kamenný kvítek" (Flídrová, 2000) inspirovaly 

P'SetTiné úvahy a výpovědi klientů. V dubnu roku 2002 klienti zatančili příběh při veřejném vystoupení 
V ^ leduj íc í úpravě. 

Vypravěč: „V daleké Zemi žil v jedné malé vesničce zahradník Jan. Měl vlídné mírné oči a neklidné 
e ' Celý život pěstoval zeleninu a ovoce, které s úspěchem prodával do dalekého širokého okolí. Lidé si 

j žalovali vytříbenou chuť jeho plodů, ale Janovi nechutnaly o nic víc než ovoce a zelenina z jiných zahrad. 
t 0 t , ž t oužil být někým jiným." 

m doprovod: Oscar Lopez: Armando's fire: Better late (1. část) 

Jan sedí a přemýšlí o svých skutečných přáních. Své soustředění vyjadřuje i tanečními gesty. 
Va o 

Usedé se mu snaží porozumět, trpělivě mu naslouchají a svoje ztotožnění umocňují pohybovým 
^adlen-
^ ^ ltT1' Na scénu přichází další tanečník - soused, který ztělesňuje Janovo váhání, zda se vydat za 

°družstvím a překonat strach z neznáma. 
V N " NeJprve bych potichu zpíval o vodě a o ukrytých perlách jejích hlubinách a hlavně o radosti. Pak bych 
b ' a v S e bych cítil uvnitř.." 
IUcHníH 

111 doprovod: Oscar Lopez: Armando's fire: Better late (2. část) 
y Jan tančí temperamentní tanec o odvaze a vůli realizovat své sny. 

^ ayěč: „Jednoho dne Jan konečně svůj sen svěřil sousedce Anně." 
n: „2d 

. " e zpívat nemohu. Musím se živit rukama. Na zpěv mi nezbývá mnoho času." 
> r a v ě v 
l ^ „Anna se divila jeho touze být zpěvákem a pro sebe si zašeptala: To já mám úplně jiné přání - chtěla 

^ se stát j ' 
^ Prodavačkou konvalinek. Zdá se mi však, že lidé v mých rukou nevidí květiny, které j im tak často °'zím« 

1 doprovod: Oscar Lopez: Armando's fire: Better late (3. část) 

Anna tančí osamělý sólový tanec s kytičkou konvalinek. 

debnfi 
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^ypravěč: „Anna Janovi jednoho dne řekla pevným hlasem: Staneš se zpěvákem, který zpívá o perlách a 
radost i- Ale ne zde. Pojď se mnou hledat Zemi, v které lidé budou rozumět tvým písním a radovat se z mých 

^ t i n . Oba cítili tíseň při loučení s rodným krajem, která se pozvolna měnila v radostné tušení dobrodružství." 

"Udební doprovod: Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez: Adagio 

Jan s Annou se připravují k tanečnímu dialogu, ve kterém se po diagonále budou pomalu k sobě 

Sbližovat 
^nna- ^Najednou jsem ztratila odvahu být prodavačkou konvalinek.... Jsem unavená, bolí mě nohy... už 
n e m ůžudál .«. 

Anna tančí o únavě a beznaději. 

• »Anno, dnes v noci se mi zdál sen o Zemi, kterou hledáme. Jsme velmi blízko cíle..." 
Anna. * 

• »* mně se zdál sen. Tančila jsem v loďce, která plula po moři. Náhle se strhla prudká bouře, loď se 
2t°íila a okamžitě byla plná vody... musela jsem skočit do moře... a...". 

Jan:-.Anno, 

Anna pohybově vyjadřuje prudkou bouři, roztočení loďky a únik do moře. 

neutíkej mi! Vyčerpáš brzy své síly " 

Anna rychlým točením znázorňuje útěk. 
An̂ a-

• "•••a lidé na lodi křičeli, že mezi ně nepatřím, protože jsem jiná a představ si, že konvalinky v mých rukou 
v'děli! Pak tiše stáli s údivem v očích, že my dva, Jane, jsme dříve než oni dorazili do přístavu..." 

Jan s Annou tančí společný harmonický tanec. 

»Jan s Annou dlouho marně bloudili krajinou. Tušili, že Země, v které se plní životní přání, existuje. 

V a v ě č : 

věděli, jakou cestu zvolit do kraje, který není na žádné mapě zakreslen. Lesní tmu po dlouhé době 
e Proťaly paprsky jasného světla. Jan s Annou pocítili naději. Na kraji lesa potkali na rozcestí obyčejného 

estného a ten jim poradil cestu do Země, kde se plní životní přání, a vůbec nic za to nechtěl. A Jan s Annou 
dogjj K 
^ vysokým horám, kde teprve začalo skutečné dobrodružství..". 

e n ' doprovod: Oscar Lopez: Armando's fire: Chille 

^ Jan s Annou pokračují v cestě. Ale náhle je začne obcházet tanečník, znázorňující nepřítele. Vysmívá se 

^ a Pokouší j í vytrhnout konvalinky z rukou. Podráží j i nohy. Je zřetelné, že Anna se nenechá vyvést 
PV|telem ze své jistoty a s humorem reaguje na jeho výpady. Nepřítel naoko přestává na Annu útočit a na 
"i Zrn' 

<nizí ze scény. Poté se však rychle rozeběhne a prudce vytrhne konvalinky Anně z ruky, vzápětí dvojici 
pí do síta A 

n n a s Janem se bezmocně v síti zmítají. Nepřítel je spokojeně obchází. Tanečník znázorňující 

s v
 a t l n ° u s ' lu začne bojovat za záchranu Jana a Anny. Několikrát je Nepřítelem poražen, ale v závěru souboje 

WeVahou vítězí... 

fyravs*. T 
^ ^ „Jan s Annou pokračují v cestě do Země, v které lidé budou rozumět slovům jeho písní a vidět 
h

 t l n y v jejích dlaních." 
U(JebníH 

ooprovod: Oscar Lopez: Armando's fire: Better late (1. část) 

p^ tanečníci se loučí s diváky a zrychleně pohybově rekapitulují celý příběh. Na závěr tanečního 
avení se tanečníci radostně rychle roztočí a vyčerpaně padají na zem. 

D dobrodružství Jana a Anny pokračuje podobně jako životní příběh jeho představitelů. 
voi£ S e ' klienti s Annou došli během tvorby tohoto představení k poznání, že je důležité vyslyšet 

jso ^°^ r°družství, nalézt v sobě odvahu a překonat svou pasivitu a vydat se na životní cestu. Jan s Annou 
t̂lVrif v. 

Popraveni na to, že při svém putování potkají nepřátelské síly i pomocníky, kteří j im pomohou složit 
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oušky a překonat úskalí. Zdá se mi, že nejen v imaginárním příběhu, ale i v reálném životě se Jan s Annou 

odhodlali pokračovat ve své cestě, kterou Jung nazývá (1996) individuačním procesem, který vede k poznání 

Podstaty vlastní osobnosti v té nejpravdivější podobě. 

Je zajímavé, že Jan bezprostředně po zakončení příběhu „Tajná přání" začal hovořit o prožitcích 

dolových sportovců a jejich nesnadné životní cestě. Společně jsme se s klienty věnovali sportovní 

Pr°blematice. Inspirací pro nás byla mimo jiné povídka Oty Pavla (1989): „Výstup na Eiger". 

Výtvarná forma arteterapie jako součást komplexního programu 

Hlavním záměrem výtvarné formy arteterapie bylo zjistit, jakým směrem se spontánně 
sP°ntánně ubírá tvořivost dospělých lidí s mentálním postižením. Proto jim byl poskytnut 

Pr°stor pro samostatnou volbu způsobu zpracování daného tématu (téma bylo ve většině 

Pr'Padů v těsném souladu s příběhem nebo tématem, které jsme zpracovávali v rámci 
ariečního programu). Podobně jako je záměrem tanečního programu rozvíjet autentické 

Rybové vyjadřování je také záměrem výtvarné formy arteterapie podporovat výtvarný 
utentický projev. Klienti projevili zájem si volit styl vlastní výtvarné práce. Například pokud 
h t ě l i dané téma vyjádřil prostřednictvím figurální kresby nebo malby nebránila jsem jim 

V t n 

^ Témata jsem však volila tak, abych nepřímo rozrušovala stereotypní tendence jejich 
yarného vyjadřování. 

Účastníci tanečního programu absolvovali výuku speciální výtvarné výchovy, někteří 
z nich n 

navštěvovali výtvarný kroužek. V počátcích však bylo zřetelné, že nejsou připraveni 

°^odně a samostatně tvořit. Ve výtvarné výchově často výtvarně dotvářeli předem 

Popravenou práci. 
Výtvarnou formu arteterapie jsem klientům a vedení denního zařízení nabídla na 

P°dzim 
n roku 2003. Bohužel jsme však v zařízení nezískali prostor (časový a materiální) 

alizaci výtvarně zaměřeného programu. Občas jsme se věnovali výtvarné tvorbě v rámci 
Včníh 

•no programu, ale prostory, které máme k dispozici, jsou pro výtvarnou tvorbu 
Hevyh 

Slovuj 1CÍ. Proto jsem požádala klienty, aby se věnovali tvorbě v domácím prostředí. 
'aneČním programu jsme si společně stanovili téma, které budou klienti samostatně 

Výtv^v 
e rozvíjet. Delší dobu však trvalo, než všichni klienti začali systematicky výtvarně 

tvořit o ' 

• u výtvarnou tvorbu měli zájem, ale zpočátku si nebyli schopni zapamatovat daný 
ntext D 

ouď zapomněli na úkol úplně nebo přinesli práci, která se ke stanovenému tématu 
' v ná 

^ aznaku nevztahovala. Postupně se však účastníci programu stali mnohem 
dnějšími a v současné době všichni klienti pravidelně přinášejí do tanečního programu 
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své výtvarné práce. Je zřetelné, že se těší především na rozhovor, který společně vedeme o 

JeJich výtvarných objektech. 

V současné době se projevují výhody tohoto způsobu aplikace arteterapie. Klienti se 
Osamostatnili a uvědomili si svou zodpovědnost. Byla jim poskytnuta nižší míra pedagogické 
k°ntroly a tak získali šanci samostatně přemýšlet o svých motivacích a pracovních postupech. 
po této úvodní fázi - počáteční relativní volnosti nyní cítím, že by bylo optimální, abychom 

Prostor pro společnou výtvarnou tvorbu. Současné výtvarné práce klientů naznačují 
Slll®r, kterým by se mohl AP v budoucnu rozvíjet. Nyní by bylo vhodné přistoupit k hlubšímu 

^Pracování technik, které klienti již používají a případně i k výuce dalších výtvarných 
technik. 

Příklad kombinace taneční terapie s výtvarnou arteterapii 

Taneční program jsme nejdříve rozšířili o klasickou formu výtvarné arteterapie. Po 

Očních improvizacích se klienti pokoušeli vyjádřit své pocity prostřednictvím kresby a 

Náměty k výtvarnému projevu jsem klientům nepředkládala prostřednictvím 
SřllVi 

0statných tématických cvičení. Snažila jsem o logické propojení arteterapeutického 

^atu s aktuálními tématy klienty a příběhem, který jsme právě s klienty zpracovávali. 
le t l í i mají šanci si při taneční improvizaci uvědomit pocity, které se nacházejí pod prahem 

v
 vědomí. Výtvarné vyjádření osobního materiálu jim usnadní sebevyjádření. Výtvarná 

^ost v tomto případě představuje alternativu verbální výpovědi. 

Tv 
e c a výtvarná tvorba na výstavě Františka Skály 

Na podzim roku 2004 jsme přijali nabídku zúčastnit se projektu Pedagogické fakulty Univerzity 

p, ^ v Praze, katedry výtvarné výchovy a speciální pedagogiky, který byl realizován pod vedením Dr. M. 
v Galerii Rudolfinum v rámci podzimní výstavy díla Františka Skály. 

Cílem projektu bylo přiblížit návštěvníkům - lidem se zdravotním postižením (mentálním a tělesným) 

ústavy prožitkovou a maximálně srozumitelnou formou. Seznámení s vystavenými artefakty neprobíhalo 
îiní 

m výkladovým způsobem, ale prostřednictvím současných postupů galerijní pedagogiky. V programu, 
rého 

, S e zúčastnili klienti denního zařízení, byly využity metody a techniky arteterapie a taneční pedagogiky. 
^Žívali • 

" jsme principu synestetického vnímání. Synestézie znamená vyvolání vjemu prostřednictvím podnětu 

p O s l o v é oblasti. Vizuální působení artefaktů bylo doplněno dotykovými, sluchovými a pohybovými 

im ^ se totiž, že lidé se smyslovými potížemi vlivem synestetického působení jsou schopni 

tlot V n ' m a t ' zpracovávat podněty z okolí. Navíc bylo zjištěno (Shovalová, 1996), že rozvíjení jemné 

"ty má výrazně pozitivní vliv na rozvoj schopnosti učit se u jakkoliv nadaných lidí. 
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K účasti na projektu byli přizváni lidé se zdravotním postižením z několika speciálních zařízení v Praze. 

E t n i k y dílny, kteří se aktivně věnovali tanečnímu a výtvarnému programu, byli čtyři dospělí lidé s mentálním 

Postižením z denního zařízení v Praze - účastníci arteterapeutického programu (Landischová, E. ,2005a). 

Klienti z denního zařízení tehdy poprvé získali příležitost tančit a výtvarně tvořit v nechráněném 

P^středí. Byla jsem překvapena nápadným vzestupem jejich tvůrčí aktivity. Výtvarné artefakty představovaly 

Mnu z inSpirací pro tanec. Tato forma arteterapie inspirovaná principy galerijní pedagogiky u mých klientů 
s Převahou zvítězila nad běžně používanými klasickými postupy výtvarné arteterapie. Cítila jsem, že se nám 

Nechráněném prostředí podařilo uvést v rovnováhu taneční a výtvarnou tvorbu. 

Klienti potřebovali stejně jako v běžných tanečních hodinách pevný tématický rámec - příběh, který j im 

Poskytnul další podněty pro jejich tvorbu. Hlavními postavami příběhu se stali sourozenci, které si klienti sami 

Pojmenovali: Jakub a Jana, mladí lidé se specifickými potřebami, vyrůstající v harmonickém a bezpečném 

Pr°středí domova, kteří začínají pociťovat svou odlišnost od vrstevníků. Shodou okolností se náhle ocitají 
V "Známém prostředí hlubokého lesa. Jsou vystaveni nárokům běžného života, se kterými se však dříve 
V báněném bezpečí domova nesetkali. 

Příběh by utvářen v souladu s potřebami klientů (obsahoval klíčové otázky týkající se života člověka 

' f a t á l n í m postižením ve společnosti - například pocitů při cestování do neznámého místa, které bylo 

h o l i c k y vyjádřené lesním prostředím). Téma lesa a přírody j e přítomné i v díle F. Skály. Snažila jsem se tedy 

° t0> % se osobní témata klientů v příběhu volně prolnula s vystavenými artefakty, odrážející umělcův vnitřní 
SVět' Klientům jsem začala postupně předkládat příběh, který obsahoval i jejich vlastní zážitky (které jsem se od 

minulosti dozvěděla), asociace (které vyslovili při tanečních hodinách) a téma přírody.. Do příběhu byla lichv 
u a různá motivační cvičení a úkoly. Jejich úkolem bylo příběh při tanci a výtvarné tvorbě volně rozvíjet. 

^ Na účast v projektu se klienti připravovali předem. V průběhu května a června roku 2004 jsme se 

. t ýdenn ího 
zařízení v AP snažili naladit na dílo Františka Skály. V tomto období jsem si nebyla jistá, zda 

^ u d o u daná témata blízká a zda budou schopni tvořivě přistoupit k výstavě. Seznamovala jsem klienty 

°bností Františka Skály, s rozhovory, které vyšly v tisku, s jeho názory a s jeho tvorbou. 
Se souhlasem klienta Jana uvádím jeho úvahu, kterou v červnu roku 2004 napsal po taneční 

> o v i z a c i : 

„Strom je taková bytost - tichá a lehká, sluncem i měsícem prosvícená. Není ani smutná, je to taková 
UetušÍCÍ bytost, 

která hladí větvemi vítr, který proudí někdy svěže pomalu a někdy rychle, je to jako něco, co 

^ b o l e s t ani zklamání, je to jako zlehčení našeho ducha. I naše tělo se při našich tanečních pohybech 

^ Jako by ve větru, jako by jsme byli ti Lesopáni, kteří občas svýma rukama jako by větvemi odráželi náš 

pohyb lehce při hudbě, která leckdy přináší léčivé účinky. Jakoby ve větru si připadám při lehce 
Poma 

a 'ejším rytmu hudby, i stromy se zvuky větru jako by tančí větvemi a otevírají se a zavírají. Když fouká víc, 

°tevírají a když fouká míň, tak se zavírají. A vůně lesa je taková dýchatelná a ozdravující naši duši." 

Klienti v tomto období začali volně rozvíjet daná témata jak v průběhu taneční tvorby, tak například při 
Pr°^kách 

IC 
Iq — p ř í r o d o u v okolí denního zařízení. Pracovali jsme způsobem, na který jsou klienti zvyklí j iž od roku 

6. Y ° 
Pruběhu tanečních improvizací si klienti představují určité prostředí, vžívají se do pocitů postav a po 

ečt)' • 
l rnprovizaci své pocity vyjadřují ústně, písemně nebo výtvarně. 

^ Galerii Rudolfinum jsme společně s klienty realizovali čtyři taneční dílny. 
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Klienti rozuměli této výchozí inspiraci: „Výstavu můžeme vnímat komplexně jako „svět", podobný 

"Pohádkovému světu" nebo „světu umění". Klienty jsem vybídla, aby si „pohádkový svět", do kterého vstoupili, 
neJPrve dobře prohlédli, uvolnili se v něm... Pak klienti v klidu vnímali atmosféru. Postupovali výstavou 
Saniostatně - podobně jako jiní účastníci výstavy, nebyli vázáni skupinou, sami si určovali tempo prohlídky a 

"1'sta zastavení. Klienti byli vybídnuti, aby komukoliv ve skupině kladli otázky, pokud budou cítit potřebu. 

V tanečních dílnách, které se konaly v Galerii Rudolfinum bezprostředně po shlédnutí výstavy ve 
v'áštním sále, jsme náš příběh rozvíjeli v průběhu taneční i výtvarné tvorby. Pro umocnění prožitku jsme 

rozmanitých přírodních materiálů (listí, chmýří z bodláku, kameny, větve z jehličnanů...). Klienty jsem 
aPfíklad při taneční improvizaci inspirovala představou větru - jeho střídavě sílící a slábnoucí intenzitou, 

^ ^ i c k ý m i akcenty... Prožitek při tanci umocnilo poletující chmýří z bodláku, které tanečníci „roztančili" 
v'astním dechem.. 

Klienti při rozvíjení základního příběhu zpracovávali následující témata, která se spontánně vynořila. 

°m°v (asociace klientů: rodina a zařízení denní zařízení, bezpečí, dětství, přátelské a důvěrně známé prostředí); 

(asociace klientů: centrum Prahy, oblast, za hranicemi okolí denního zařízení a domova. Svět pro klienty 

symbolizovat prostředí neznámých zemí, dospívání a dospělost), 

hfada v našem případě může symbolizovat dobře známé prostředí domova a denního stacionáře, do kterého 

L ' e n t i každý den docházejí; 

Pr° klienty může představovat neobvyklé a sváteční prostředí výstavy, centrum Prahy, v kterém se běžně 
^Ohybují; 

Utežný svět - realita, zvládání reálných situací, praktičnost, pragmatický přístup; 
Oh-ÍHt 

.j, vý svět může symbolizovat pocity, které klienti zažívají při tanci., fantazie, představivost, tvořivost. 

Jernství (klienti pochopili, že význam vystavených artefaktů je často záměrně opředen tajemstvím a využili 
V ' a s t n í c h 

^ n Projektivních schopností a sami překvapivě pohotově nacházeli možné významy jednotlivých děl). 
e tyla v příběhu obsažena témata: 

nentace v prostoru - taneční pohyb v prostoru, 

V ě č n o s t , 
V 
/ ' ^ i / N e v e r b á l n í 

komunikace, 
^ S e t k á n í , 
Vít Lehki 

drážka/v 
° ^ o s t , i d í 

ost, 

ítězství, 

se zdravotním postižením, 

^ a závěr dílen účastníci vzájemně sdíleli své dojmy v tanečním sále a v kavárně Galerie Rudolfinum. 
°pětjs 

. "e zažili obohacení našeho programu - možnost komunikace ve společenském prostředí, nikoliv v běžné 

° l ac i tělocvičny. 

j. ̂  Výtvarné podněty mohou podle mého názoru výrazně zvýšit kvalitu tanečního programu. Jakoby se 

' Pfrdal další výrazový prostředek, umocňující vliv tanečního umění. 

0 V průběhu dílen v Galerii Rudolfinum jsme získali šanci v praxi pocítit, jak prostředí intenzivně 

kvalitu našeho prožívání. Klienti se v galerii chovali naprosto odlišně v porovnání s chováním 
vPr ^ ros t ' í e^1- Živě diskutovali o detailech prostředí - dokonce i mezi sebou navzájem, což není běžné 

^ d í , které je pro ně důvěrně známé. 
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Příběh o vlcích 
V říjnu roku 2005 jsme s klienty společně hledali vhodné výchozí téma pro taneční a výtvarné 

šacování. Požádala jsem je, aby průběžně nosili své výtvarné práce. Jan přinesl dvě malby temperovou barvou, 

k'eré okamžitě upoutaly naši pozornost. Na jedné byli znázorněni dva vlci na travnatém pozadí (viz II. Obrazová 

Poloha, i. Příběh o vlcích, obr. č. 1, viz též IV. CD příloha). Na druhém obrázku ztvárnil kočkovitou šelmu (viz 

' úrazová příloha, obr. č. 2). Na otázku, co Jana inspirovalo k výtvarnému vyjádření, odpověděl, že nedávná 
c va zoologické zahrady. Zeptala jsem se Jana, jak se tehdy v zoologické zahradě cítil. Jan uvedl: „Cítil jsem 

v zoologické bezpečně, protože tam nebylo moc lidí, j e tam příjemná atmosféra". 

Na otázku, zda se v zoologické zahradě cítil lépe než při naší procházce centrem Prahy, mi odpověděl, 
Se v zoologické cítil mnohem lépe. 

»Proč jsi si vybral pro výtvarné vyjádření právě tato zvířata", zeptala jsem se Jana. Odpověděl mi: 

Kvůli očím, měli takové klidné oči". Na otázku, zda se těchto šelem Jan nebojí, mi odpověděl: „Vůbec se jich 
n e b ° j f m . Jsou mi blízcí". 

Zdá 
se, že ani divoké kočky se Jan nebojí. Jan uvedl: „Kočka má dobrý čich a třeba si umí s člověkem 

obrázku je podle Jana hravá kočka: „Malé kotě - proto by mě neškrábla, jen by si se mnou hrála." 

Zeptala jsem se klientů,, zda by měli zájem zpracovávat příběh o vlcích. Byla jsem překvapena, že 
Všichni M 

iema vstřícně přijali. Delší dobu jsme totiž marně hledali téma, které by bylo zajímavé pro všechny 
E t n i k y AP. 

Můžeme 
si například položit například tyto otázky: „Proč si Jan vybral pro svou spontánní kresbu právě 

^ ^Jicí zvířata (šelmu kočkovitou a šelmu psovitou)? „Mohli by vlci symbolizovat jeho touhu po svobodě, 

Přirozenějším způsobu života než jakým v současné době žije?" 

Společně 
s klienty jsme se zamýšleli nad literaturou, která toto téma zpracovává. V následujícím 

Pohled 
u uvádím tituly beletristických příběhů, které mohou představovat inspiraci pro arteterapeutickou práci: 

London, j . : Bílý tesák, 

London, J.: Volání divočiny, 
K l p l i n 8 , R.: Kniha džunglí. 

Někteří 
klienti si vybavili tituly novel Jacka Londona. Souhlasili, abych je příští hodinu inspirovala 

e n i z díla tohoto autora. Navrhla jsem klientům, abychom se pokusili téma vlků využít rovnocenným dílem 
0 tan 

c i pro výtvarné zpracování. Klienti si při tanečních improvizacích vžívali do popsané situace a po tanci 
svěřil-

1 se svými pocity. Dojmy se snažili zpracovat i ve výtvarné formě. Arteterapie probíhala v následujících 
křeslo -

l e n í a tmosféry příběhu 
VZt h J s e r n v ř ' j n u četla úryvky z díla J. Londona „Bílý tesák". Jedná se o příběh věnovaný 
y u ^ověka a zvířete a konfliktu mezi civilizací a touhou po čistém, bezprostředním a svobodném životě. 

u , n u London píše o pocitech samotářského míšence psa a vlka, o tom, jak prožívá své štěněčí dětství, své 
yaSV(5k • • 

v c ooje. Jisté je, že příběh nevystihuje pouze psí vnitřní pocity. 

^ýuka taneční techniky v období zpracovávání tohoto příběhu byla postavena na prvcích romského a 

- J tance. Mým záměrem bylo klienty inspirovat co nejméně stylizovanými tanečními gesty a rozvinout 
Pohybový 

slovník, kterým by mohli výstižně vyjádřit kontrast nedotčené přírody a civilizace, které je 
6,10 v díle J. Londona. 

^•slcého, 
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Prostřednictvím četby jsem se snažila klientům přiblížit atmosféru ledových plání Aljašky. 

Klienti se snažili při taneční improvizaci si představit pocity osamělého vlka, který bloudí v zimě ve 
Sněh" a hledá vlčí tlupu. 

Jan po tanci napsal: 

„Já mám pocity vlka, který bloudí v zimě v sněhu, hledá si vlčí tlupu. Hledá místo, kde ta tlupa je a kde 
6111 s tudeno a chladno, a kde je teplý ohýnek a kde by se mohl ten vlk s ostatními vlčaty ohřát. ..Aby se ten vlk 
e°' t ' ' nemocný, bez života jako já, když mě při chřipce přemáhá bolest a slabost. 

Když jsem byl nedávno nemocný, také jsem hledal místo pro své uzdravení, byla mi nesmírná zima 

^ k°tomu vlkovi ve sněhu. Cítil jsem podobně jako dnes, že ten sníh, ten bílý sníh se spouští a viděl jsem velké 

ve sněhu. To abych já nejen po pachu mohl najít ty vlky v třeskutém mrazu dvaceti stupňů pod nulou. 

Můj kožich byl promrzlý. Velmi jsem hledal vlčí stopy, které byly větší i menší, ale vlčí doupě vylo 
d a l e k o Předaleko, nebylo k najití." 

Janova úvaha naznačuje pocity, které zažil při nedávno prodělané nemoci. 

V listopadu 2005 Jan ve své úvaze pokračoval: 

>.A ještě něco k příběhu. Vlk bloudil celý roky (viz II. Obrazová příloha, obr. č. 3), pořád viděl stopy 

zvířat, který mu usnadňovaly hledání vlčího doupěte. Viděl jsem přitom jako vlk i studánku, jaro 
Vet°ucími kytičkami a studánku s krásnýma blatouchama, která kvetla růžově. Byly tam anturie, orchidej, 

ílspará 
§Us, fíkus. Byly tam i tropy, nebezpečný hadi, kobry a krokodýli. Bylo tam hodně krásný přírody i 

íebezD v, 
peci. A v zimě zase sníh a led se soby, rysy, bylo to takový kouzelný prostředí. A touto krajinou jsem 

Uháníi 

dál po vlčích stopách., a to ti napíšu v další hodině." 

Jan vystihl skutečnost, že Aljaška je skutečně rozmanitým krajem. O této rozmanitosti a o zvířatech, 
eré v t 

tomto kraji žijí, jsme hovořili s klienty další hodinu. 
e ,ká l"'Člověka s vlkem 

Klientům předložila následující pokračování příběnu: 
„Jan putuje se svým psím spřežením napříč Aljaškou. Nejvážnější nebezpečí, kterému v polárních 

Pláňav ., . 
c e ' i , jsou hladoví vlci. Jan rozdělal oheň, aby se před nimi ochránil, a usnul." 

^ Účastníkům tanečního programu jsem položila tyto otázky: „Co udělali vlci? Jak se chovali? Stáhli se 

U S t r a n í ? Usnuli také? Nebo dál obcházeli Jana? Proč vlci vyjí? Co tím chtějí říci?" 

, Nikdo z přítomných klientů nebyl toho názoru, že by vlci mohli být člověku nebezpeční. Ptala jsem se 
ntů * 

>jak se vlci vypořádají se svým hladem. 
' n °dpověděl: „Vlci si raději ulovili zajíčka, protože k lidem mají v podstatě přátelský vztah." 

^Ování a° 
"i důvěry mezi člověkem a zvířetem 

v Martinovu úvahu jsem navázala následujícím úryvkem z „Bílého tesáka", ve kterém je popsána 
c r a Bílého tesáka k lidem. 

Příští hodinu Jan přinesl tuto úvahu: 

t ^ " ^ ' k by mě nesnědl k večeři, protože by ucítil, že jsem měl taky pejska, kterého jsem měl rád on mě 

1111 ^eba pomstil, tak proto by mě nesnědl k večeři, protože to mé přátelství bylo hodně decentní a dobrý. 
i 

bv
 V ' k b y 

možná ucítil pach toho pejska. A věděl by, že ačkoliv by měl sliny na jazyku, že duch toho pejska 
y Sg T v s • 

^ 'Jakmile mě ucítil, hned pochopil, že jsem hodný člověk a hned by chtěl, abych s ním byl, protože mě 

odmalička a věděl, že se mnou může být v bezpečí.Ten vlk věděl, čím jsem možná těžce v mládí prošel, 
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0n byl totiž kouzelný a měl čarovný čich a zrak, věděl, že slabší maso nebude jíst, on má totiž rád silný a libový 
maso- To, který by mohl rozkousat a to který by mohl poslat do věčných lovišť." 
VstuP dalších postav do příběhu 

V prosinci 2005 jsem vybídla klienty, aby se zamysleli nad vstupem dalších postav do příběhu o vlcích. 

°'°žilajsem jim základní otázku: „Jaká postava by mohla vstoupit do našeho příběhu?" 
n n a P° taneční improvizaci navrhla, že do našeho příběhu by mohl vstoupit čáp. Jan po tanci řekl, že do našeho 

P íběhu vstoupil orel (Janovo výtvarné zpracování tématu viz II. Obrazová příloha, obr. č 5). 

Jan před Vánocemi - v prosinci 2005 napsal tuto úvahu: 

„Bloudil jsem (co by vlk), až jsem s tím orlem objevil vánoční stromek. A ten jak zářil, tak těmi 
rr"1Irn' barvami, které se třpytily kouzly vánoc, pohodou a radostí, tak tomu vlčkovi to ukázalo směr k tomu 

j i n é m u místu vlčího doupěte, které je krůčkem k cíli. Cíl je jenom jeden, a ten vlček a orel to ví, protože je 
Zkugen' 

y a chytrý. A vlk cítil, že mu orel věří a že je jeho kamarád, a ne jenom na Vánoce, ale i po Vánocích. To, 
Jak se fti , / • . 

UKa, jak po celý rok, tak po celý rok." 

deptala jsem se Jana, o jaký cíl se jedná. Odpověděl mi, že orel s vlkem usilují najít svůj domov. 

Otkání vlka s vlčicí 

Janovy obrázky, které se vztahovaly k příběhu o vlcích, potvrzovaly jeho nenaplněné přání partnerského 

a úzkou vazbu na jeho rodinu a také jeho zvýšenou míru úzkosti a lpění na řádu (viz II. Obrazová příloha, 
°br. { i , 

' ->> 4). Na těchto obrázcích Jan namaloval sám sebe a své rodiče v roli vlků. Rozhodla jsem se Janovo 
°s°bní té 

e tna včlenit do našeho příběhu. Navrhla jsem Janovi i ostatním klientům, aby výtvarně ztvárnili téma 
1 vlka s vlčicí. Jan postupně propracovával několik variant zpracování tématu. Na čtvrtém obrázku Jan 

^ a '°val v únoru 2006 dívku sedící mezi dvěma vlky (viz II. Obrazová příloha, obr. 6). V průběhu rozhovoru, 

p ^ S e Vztahoval k tomuto obrázku mi Jan sdělil, že se dívka se jmenuje Zuzana a je obklopena vlkem a vlčicí. 
Přinesla vlkům maso a zasadila strom - smrček, který vyroste o příštích Vánocích. Šaty, které má Zuzana na 

Jan "H 
SP d V n a dívkách v kursech společenského tance. Jan se svěřil, že by si přál mít takovou přítelkyni. O 

m části obrázku se vyjádřil jako o „mrazivé" - symbolizující zimu a horní část obrázku označil za J a s n o u " 

^bolizujfcj jaro. Na závěr našeho rozhovoru Jan řekl, že by jednou rád bydlel v chráněném bydlení 

p W ' t e l k y n í a případně i s kamarády. 
d S t a v a 0 vlastní budoucnosti 

Svů, hříští hodinu jsem navázala na Janovo osobní téma a zeptala jsem se klientů, zda si dokáží představit 
'v°t v budoucnosti (tj. kde a s kým budou žít za deset nebo patnáct let). Klienti se k tomuto tématu 

tavili n 
Poměrně realisticky a výtvarně svou představu ztvárnili. Někteří z nich se vyjádřili, že by si přáli u d o U c Séff 

VbH roď U C n°S Í ' ^ ' t s e svými přáteli v chráněných bytech. Jiní si představovali, že budou žít stále ve stejném 

^ Uspořádání, v jakém žijí v současné době. Jan řekl, že by si přál bydlet s blízkými kamarády a dívkou 
^nou. 

(v t ' 3° 2 o ruji , že klienti se chovají spontánně, pokud nechám volně přejít výchozí inspiraci 
0 Případě příběh o vlcích) k jejich osobnímu tématu, kterého se příběh jakoby náhodou dotkne. Pak 

vidla 
°PouŠtíme příběh a začneme se intenzivněji věnovat osobním tématům jednotlivých klientů. 

j ^ Příběhu o vlcích se spontánně vynořila důležitá osobní témata klientů: potřeba jistoty, bezpečného 
°va r 

zakotvení) a potřeba partnerského vztahu a rozhodování o něm. 



- 114-

^ Zpracování významných témat 
V této kapitole uvádím informace o vnitřním světě klientů s lehkým a středním MP, 

kte ' • 

e r e jsem získala prostřednictvím rozhovorů s klienty po tanečních improvizacích a analýzou 

P'semných dokumentů. Příběhy jsem roztřídila do sedmi hlavních kategorií podle 

čas tě jš ích a nejnaléhavějších témat. V příbězích, které klienti po tanečních improvizacích 

^Právějí, se často zrcadlí jejich vnímání vlastního já, rodinné zázemí, síť jejich přátelských 
Vztahů, touha po partnerském vztahu, postoj k práci, vztah k okolnímu světu a jejich sepjetí 
sPfrrodou. Stěžejní témata se v jedné výpovědi prolínají a doplňují. V kapitole 7.7.6 Vztah 
k r r 

P^rodě je uvedena písemná úvaha „Stromy a lidé" klientky Michaely. 

S výjimkou Pavla jsou všichni jmenovaní klienti pracovníky chráněných dílen. 

Matickou 

formu většiny příběhů jsem upravila, obsah je vždy zachován. Příběhy jsou 
Vedeny s e souhlasem klientů a pod změněným jménem. 

V rozhovorech bylo patrné, že lidé s MP v porovnání s běžnou populací neinklinují 
Syěřování a spoluprožívání dojmů s vrstevníky. Zjišťuji však, že jejich životní očekávání se 

^ o h é m neliší od cílů běžné populace. Příběhy klientů často naléhavě upozorňují na určitou 

kačenou potřebu, deprivaci nebo nedořešený problém. 
i-i-i 

Jedná se o klientku s lehkým MP a diagnózou familiární spastická diparesa Strumpel - Lorrain. Chůze 

Vztah k sobě 
(25 let) 

"̂kv' 
Je výrazně paraparetická, obě dolní končetiny jsou postiženy zvýšenou spasticitou. Podle prognózy lékařů 
P°stupné zhoršování Šárčina zdravotního stavu. Tato klientka je vstřícná a komunikativní. Přestože se 

Poh y b u j 
J t s velkou námahou, stojí o účast v hodinách AP. Převažuje u ní konkrétní myšlení. Šárka je manuálně 

nešikovnost jiných klientů ji rozčiluje. 

klientka má tendenci občas fyzicky napadat své vrstevníky i asistenty. Psychiatrické vyšetření 
Z a ' ° procesuální psychické onemocnění. Po jednom zdánlivě bezdůvodném afektu jsme společně pátraly 

Přič' 

^ 'ne jejího rozrušení. Šárka si uvědomila, že jí podráždila puštěná hudba. Uvědomila jsem si Šárčinu 

^ °*ou tendenci pečlivě skrývat své negativní pocity. Této klientce by velmi prospěla dovednost projevit 

Pocitu viny svá přání a postoje, a to i negativní. V současné době si Šárka hudbu vybírá bez rozpaků, 

p̂  Příčina Šárčina fyzického napadání má však hlubší kořeny. Pozoruji, že touží po pozornosti, 

po rském vztahu a běžném rodinném zázemí. Šárka žárlí na klienty, kterým se těchto hodnot i přes jejich 
t l Ž e n í v životě dostává. 

Uv^ myška" je Šárčina první taneční fantazie, kterou nám vyprávěla (v roce 1997) krátce poté, co si 

^•'a svůj sklon potlačovat negativní pocity. 
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„Jsem malá myška spokojeně žijící v bezpečí hluboko pod zemí. Jednoho dne se začínám ve svém 

^tytunudit a zvědavě vystrkuji nos do světa. V tom okamžiku na mě zprudka stoupá ohromné lidské chodidlo.., 
0 Počátečním šoku s úlevou zjišťuji, že svou první těžkou životní zkoušku jsem přežila bez újmy na zdraví." 

Mám dojem, jakoby tato dívka skutečně začala odvážně vystupovat ze svého úkrytu pečlivé zdvořilosti, 

vidí svůj „ideální obraz" příliš vysoko a cítí se bezmocně při snaze o přiblížení se k němu. Možná, že 
nph 

zPe^f, kterému je myška vystavena, symbolizuje Šárčin strach z trestu, o kterém si myslí ,že by ji stihl za 
Její Případnou chybu. 

Tento příběh však naznačuje i vážnější klientčiny problémy. Pozoruji, že Šárka si uvědomuje své 

možná i mentální postižení a tuší, že jsou příčinou její společenské izolace. Myška přežívá nástrahy 
U(íu. I v Šárčině povážeje přítomen optimismus a vytrvalost v překonávání překážek. 

Pozoruji, že lidé s MP někdy mají tendenci poslušně potlačovat projevy svých negativních emocí. 
0("e •'unga tyto projevy představují archetyp Stín. V rámci AP o této problematice často hovoříme. Učím je 

Uygj 

° m i t si a přijmout vlastní Stín. Klientům nedělá problémy různé podoby svého Stínu namalovat. Podobně 
0 u šárky i u dalších klientů jejich potlačený Stín na sebe upozorňuje slovní nebo fyzickou agresí. 

7,7>2 Vztahy v rodině 
^""a (36 let) 

(Charakteristika klientky viz kapitola 11.1.1 Stručná charakteristika klientky Anny.) 

Následující příběh Anna vyprávěla v roce 1997 po taneční improvizaci na téma: země - růst -
Pr°bo>*eníjara. 

„Jsem pampeliška, která roste na obrovské louce. Má maminka mě příliš zalévá vodou, nestačím vše 

' Také mě zahrnuje spoustou zeminy, přeje si, abych vyrostla. Pampelišce však tolik péče neprospívá a 
dne -

' ^ a teta sedmikráska mě nezalévá, zato mi dodává vitamíny a odvahu." 

Tento příběh zřetelně vyplývá z roviny osobního nevědomí. Téma probouzení jara v Anně vyvolalo 
P°ntán ' 

n i zamyšlení nad optimálními podmínkami vlastního duševního růstu. Ve svém dospělém věku, aniž si to 
Uyx j 

° m u j e , náhle zatoužila po větším prostoru pro seberealizaci. V Annině chování není ani náznak nesouhlasu 
Péčí 

^ Svých rodičů, kterou vděčně přijímá. Rodiče Anny však citlivě registrují dceřiny náznaky touhy po větší 
statnosti. Postava sedmikrásky představuje prostor k samostatnosti, který j í byl nedávno rodiči poskytnut. 

%a si v současné době zařizuje v bytě rodičů vlastní kuchyň. 

Přátelské vztahy k vrstevníkům 
^ ( 3 1 let) 

(Charakteristika klienta Davida viz kapitola 11.2.1 Stručná charakteristika klienta Davida.) 

H r t a n e ^ n i ' m P r o v ' z a c ' s e David s námi v březnu roku 1998 podělil o následující příběh. Svou řeč pro 
s'ení významu doprovázel výstižnými gesty. 

"Hned po práci chodívám za svými kamarády. Jsou mladší, silnější a rychlejší než já a také se hlasitěji 

' Přesto se neobejdou bez mé denní péče. Hřebelcuji je, čistím jim kopyta a nosím jim dobroty. Uklízím stáj 
PÍVám • 

m Sl písničku: Já mám koně, vraný koně..." 
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V Davidově příběhu se odráží jeho vysoká míra samostatnosti, ke které je veden rodinou. Tento klient 
mi 2dá soběstačnější než někteří klienti s lehčím MP. David vzhledem ke své špatně srozumitelné výslovnosti 

^ Problémy s navazováním přátelských kontaktů. Jeho výpovědi naznačují pocit osamění. Přestože David 
V" trva 'e udržuje kontakt s okolím například častým kladením otázek, postrádá hlubší přátelství. Davidova snaha 

udržení společenských kontaktů se odráží i v jeho bohatém pohybovém repertoáru. 

Osoby s MP zřídka projevují verbálně svou nespokojenost z nedostatku společenských příležitostí, 

fantazie a volná taneční vyjádření klientů prozrazují nedostatek společenských kontaktů. V příbězích 
kli entů se objevuje blízký vztah k přírodě. Přátelství mezi lidmi v nich však nebývá často zmíněno. 

Pohybové stereotypie jsou součástí tanečního vyjádření některých klientů. Tyto jevy v některých 

^ 'Pádech souvisí s jejich vrozenými dispozicemi. Zároveň pohybová chudost signalizuje deprivaci a 

Pitalismus. 

Domnívám se, že především navázání dialogu s lidmi bez postižení by odstranilo tyto projevy 
Slgna'izující opuštěnost. 

7,7 ,4 Partnerské vztahy 

. Nenaplněná touha po partnerské lásce a hlubším porozumění se objevuje ve 

vědích téměř všech klientů. 
M a r t i » (31 ,et) 

(Charakteristika klienta Martina viz kapitola 11.3.1 Stručná charakteristika klienta Martina.) 

^ Při jedné taneční improvizaci (v lednu roku 1997) Martin prožil souboj s drakem. Tento klient tančil 

^razem hlubokého soustředění a pečlivě promýšlel bojovou strategii. Najednou se z Martinovy tváře velmi ry^j 
vytratil pokojný výraz. Jeho pohyby vyjadřovaly pouze útok, nebyl v nich přítomen ani náznak obrany, 

fraztvář • 
d r e i gesta prozrazovaly nemilosrdné bojovné úsilí. 

P° tomto tanci Martin potřeboval chvíli na uklidnění. Poté nám vyprávěl následující příběh. 

"Vydávám se na boj s drakem. Na střetnutí se pečlivě připravuji. Náhle cítím impuls k útoku. Přichází 

Překážka - jsem zlými silami proklet a propadám se do hlubokého spánku. Vlastním přičiněním se 
OSVqU 

zuji ze zakletí. Následuje druhý souboj s drakem. Bojuji ještě usilovněji než při prvním střetu a 
Převah 

°u vítězím. Nedopřávám si ani chvilku odpočinku a okamžitě osvobozuji princeznu, ukrytou v drakově 

(El lade 
Man;, artinc 

Společně jsme se s Martinem zamýšleli nad srovnáním chetitského mýtu „Boj boha bouře s drakem" 

'995) s jeho vlastním příběhem. Vítězství boha symbolizuje zajištění stability a prosperity země. 
sPol n°V° V l t ^ z s t v ' představuje upevnění dominantního postavení. V příběhu se odráží klientova tendence se 

a t na vlastní schopnosti a dostatečná míra sebevědomí, 

u D o š l i j s m e k názoru, že Martinův souboj s drakem by mohl symbolizovat i touhu čelit „zlu". Tento 
a S t ° P r o n ^ ' větu: „Budeme bojovat proti zlu. Mám případ...". Martinovy „případy" zahrnují rozsáhlou 

|j0 Oblémových situací, kterých je svědkem. Martin cítí potřebu „vyřešit" například problém v 
111 mezilidském vztahu i uzdravit nemocného kolegu. 

Nekonečné množství variací na výše popsané téma v Martinově tanečním repertoáru upozorňuje na 
v ° s t jeho touhy po iniciaci, osamostatnění se, získání partnerky a upevnění své dominantní role. 
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V únoru roku 2001 se Martin nechal při taneční improvizaci inspirovat Anniným vyprávěním o 
Mot*'°vi a Žabce. Po tanci vyprávěl o dramatu, který se odehrával v Motýlově mysli: 

„Bráním se osudu. Nechci ji ztratit. Prosím, křičím, bojuji . . . ! 

Tuším, že Žabce někdo uzavřel východ z ulity. A že j í stráží několik soků. Několikrát Motýl 

^ m ě n ě n ý v Noční můru) však prožije pocit konečné porážky, úplného zoufalství a vyčerpání. Na chvíli upadá 

hlubokého bezvědomí. Pak náhodou objeví klíč ležící na dně řeky. Odemkne ulitu a Žabku obejme se slovy: 

"T°Jájsem tě zachránil". 

Martin dlouho tančil tanec, ve kterém musel projít nad hlubokou propastí po tenkém provaze. David 

Odstavoval soka, nad kterým na samém konci příběhu Martin z posledních sil vyhrál. 

Martin velmi touží být oceněn za své taneční a další výkony. Jeho princezny obvykle léta přežívají ve 

lištích, kumbálech a klecích. Jsou zaklety v krokodýly a jiná dravá zvířata. Jsou bedlivě střeženy zmijemi, 
aV°uky a Živly. Často jsou vystaveny pokušení drog a alkoholu. Martin je jediným odhodlaným mužem 

^r°kém okolí projevit odvahu se k Princezně s maskou odpudivého zvířete nejen přiblížit, ale dokonce nasadit 

svůj život a bojovat až za hranice svých sil. I Princezna musí projevit odvahu, když se odhodlá políbit 
art'na> který dočasně nasadí tvář „netvora - zvířete". Polibek způsobí zázrak. Martin ztratí zvířecí tvář. Na 

r dvojice pomalu tančí svůj první společný tanec. 

Franzová (1998) uvádí, že v pozdní antice uvedl Apuleius, filozof a spisovatel ve svém slavném románu 

pohádku s názvem „Amor a Psýché", příběh typu „Kráska a zvíře". Tato pohádka sleduje stejný 

žani 

osel" 
r e c jako vyprávění, se kterým se můžeme dodnes setkat v Norsku, Švédsku, Rusku: žena vysvobodí svého 

lého> který je zaklet ve zvíře. 

Fantazie klientů prozrazují naléhavost jejich touhy především po platonických vztazích. Tuší, že touží 
Ce. nevědí však, jak j i získat a kde. 

Jednou z příčin častého osamění klidí s MP, představuje skutečnost, že se často stýkají s velmi 
ô ezp -

ýni okruhem lidí. Ve společenství například chráněné dílny se mezilidské vztahy často podobají 
roH,' , 

vazbám. Jsou ochuzeni o šanci seznamovat se s novými lidmi v průběhu svého celého života. 
K U e n t Í n a v a z u j * vztahy. Stále jsou poměrně málo vnímaví k neverbálním projevům sympatie, 

itif 9 S£ kolem sebe například, aby navázali oční kontakt s j inou osobou. Navíc jim scházejí 
^ a c e o vlastních možnostech a pohybují se tak v mezilidských vztazích jako člověk bez mapy v neznámé 

raJ'ině n -
• w Přínosu partnerských vztahů osob s MP, případně o rizicích těchto vztahů jsem v odborné literatuře 
mnoho informací. Jedná se o složitou problematiku, v které hraje nejdůležitější roli názor lidí, kterých se 

sterstvf 
vi tyká. Domnívám se, že poskytnutí většího prostoru jedincům s MP k vyjádření jejich přání by velmi 

°Jejich často nízké sebevědomí a nerozvinutý pocit zodpovědnosti. 

7.7.5 v vztah k dění ve společnosti 

Po, 'Cit< 
^ ' 'enti při své oblíbené hře „Tanec v imaginární kouli" v roce 1997 prožívali prostřednictvím tance 

a bezpečného ukrytí před zraky případných diváků v neviditelné kouli. Je zajímavé, že se klienti 

u 0 Mžitku spontánně rozhovořili o světě vně koule, především o nedávné živelné pohromě - povodni na 
ravě 7 

M i L záznamu debaty vybírám několik pasáží. 
haela: 
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„ Vyzařovala jsem naději a víru ke všem lidem, kteří potřebují pomoc. Sílu jsem nasměrovala na 

plnění přání lidí, kteří potřebují oblečení, jídlo, peníze a chráněné byty." 
David: 

„Tančil jsem pro Moravu... moc líto... nemají: pastu na zuby, pití, kanystry, ponožky, domy, telefony 

^ n g u j í , a n j elektrický proud a plyn... dále nemají slepice, kočky, psy, tepláky, hodinky, auta... šampon, písek 

namytí... holinky, kruhy... talíře, polévky, bačkory, kapesníky, šňůry na prádlo, koberce..." 
Pavel; 

„... a kartáčky na zuby." 
M'chaela: 

„Díky stromům a slunečním paprskům budou zachráněni." 
Markéta: 

Pavei: 

Ďavid: 

„Přeji j im domov, pěkné zahrádky a optimismus." 

„Při tanci si představuji šťastný návrat postižených lidí auty domů." 

„Voda klesá, lidé zůstávají slušní a nenadávají." 

Úvahy klientů naznačují schopnost citlivě vnímat problémy a potřeby ostatních lidí. Lidé s MP často 
á p e n í druhých spoluprožívají. 

7'7'6 Vztah k přírodě 
M i c h a e ' a (341e t ) 

diagnóza této mladé ženy s lehkým MP je postvakcinační meningoencephalitida v kojeneckém věku 
S °P0Žrl£ 

e ným nevyrovnaným duševním vývojem se známkami organicity a s epilepsií. 

Michaela má výbornou paměť. Zná například zpaměti kalendářní data svátků všech jmen. Funkce cítění 
aintuice • cJsou u Michaely rozvinuty nadprůměrně. Tato klientka je postižena skoliosou páteře II. - III. stupně. Při 

S e v 
a s t o chrání zkříženými pažemi a choulí se do sebe. 

Obsahy Michaeliných povídek, básní a volných fantazií naznačují Michaelin sklon k depresím. 
dnětg 

1,1 pro napsání následující úvahy byl v květnu roku 1998 Michaelin osobní zážitek. 
*K»yaiidé.. 

"Stromy jsou jako lidské bytosti. Cítí, když je má někdo rád a chrání. Pohladíš-li strom, dá ti léčivou 

de když jim někdo ubližuje. Můj milý Jindřich, Ludvík, Kristián a Max (čtyři jeřáby v blízkosti 
0 stacionáře, který Michaela navštěvuje) by o tom mohli vyprávět. 

tve- ^ěkdy, když pozoruji ten náš svět, zatoužím se vznést jako pták. Snad by stačilo přivonět k čarovné 

•p a čas by se zastavil... Pak bychom se rychle ocitli v modrém údolí - světě, kde se děje plno zázraků, 

p. ' 4 Modravé údolí je jako modré nebe, nepálí ani nezebe. Žijí tam prapodivná zvířata. Květiny tam rostou 
e Modré a sem tam i fialová." 

í|0vž ^ 'dé s MP často unikají před nepochopením okolí do přírody. Stromy a rostliny často vnímají jako 
u rovnocenné partnery. 
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Michaela si napsáním povídky ulevila od bolestného zážitku. Tato klientka pravidelně navštěvuje čtyři 
v blízkosti denního stacionáře. Jejího osobního vztahu k nim si všimli chlapci z okolí. Před jejíma očima 

tr°mům naschvál lámali větve. Michaela cítila bezmocnou bolest. 

Osoby s MP nedokáží pochopit nadřazenost lidí bez mentálního postižení nad přírodou. Nevědí totiž, 

údern í člověk stav mystické participace nezná, protože ho odsunul do svého nevědomí. Právě modré údolí 
niu*e symbolizovat vzdálený svět lidí s MP, v kterém je sounáležitost mezi lidmi navzájem i mezi člověkem a 

^'rodou normou. Zároveň modré údolí pravděpodobně představuje Michaeliny časté úniky do depresivních 
Stavu Při setkání s životními těžkostmi. 

Již 
v dávných dobách si polocivilizované kmeny vymezovaly svá území přírodními hranicemi. 

Pfah 
novými rituály 

tato území uctívaly. Pro Michaelu jeřáby pravděpodobně představují i jakýsi přirozený 
ezník jejího bezpečného teritoria. 

Podle jedné irské legendy je jeřáb čarovný strom, o který pečují podobným způsobem jako Michaela 
V i l y ' k t e r é Si ho samy zvolily. 

7,7>7 Vztah k práci 
V roce 2002 jsem se začala zabývat otázkou, jak může být AP prospěšný pro praktický život klientů. 

k VVllíít 
poznatků, které jsem získala v průběhu hodin AP pro zkvalitnění života klientů mimo prostory 

l̂ocviřn • , 
' v i denního zařízení. Zejména jsem přemýšlela o tom, jak pomoci klientům při volbě optimálního 

Ovm'ho uplatnění ve společnosti. 

Z mých praktických zkušeností pracovního konzultanta klientů se zdravotním postižením vyplývalo, že 
vym faktorem pro úspěšnou realizaci jejich pracovní integrace, je dostatečná míra motivace k práci. Při 

AP často získávám informace o pracovních ambicích klientů. 

Domnívám se, že prostřednictvím rozhovorů následujících bezprostředně po tanečních improvizacích a 

ych výpovědí, j e možné získat přesnější informace o klientových potřebách než při běžném rozhovoru. 
Ve výpovědích klientů často zaznamenávám i důležité změny v postojích klienta. Mohu zachytit proces, 

šéfující nr\ 
oa maximální izolace, orientace především na vlastní osobu a nejbližší okolí k probuzení potřeby eber<*lizace. 

Pro ilustraci uvádím příklad rozhovoru s klientem Pavlem z dubna roku 2001: p 
• a v le, baví ještě víc než luxování?" 

"šírání". 
'A t]en. n i na světě ještě něco zajímavějšího?". 

Y ° C h * % ke kozám", 
xtiavju i 

. 0 by tě s kozami pracovat? Třeba být pasáčkem?". 
t o by mě bavilo víc než luxování". 

denního zařízení byla v roce 2002 nabídnuta možnost účasti v programu podporované 

%t Společnosti Duha. Tento program podporuje uživatele v jejich úsilí si vyhledat a udržet pracovní "Ona v° 'ném pracovním trhu. 

dClsl Otkala jsem se však se strachem klientů i jejich rodičů z nechráněného prostředí. Jedná se o přirozený 
negativních zkušeností. Lidé s MP a jejich příbuzní se setkávali s nepochopením a odmítavým 

okolí. 
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Navíc u některých klientů došlo k zafixování pocitu, že jinde než v chráněném prostředí by neobstáli. 

í l -

• 

i:%. : • př - - - . ?Í 
. 

- . : 
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8- Konstrukce arteterapeutického programu 

V této kapitole je v hrubých rysech nastíněn návrh konstrukce skupinového 

^terapeutického programu. 

Vedoucí programu by si měl před zahájením programu ujasnit, komu bude program 
Ur^n (např. dětem, dospělým lidem se specifickými potřebami). Dále by se měl zamyslet nad 
kvantitativními údaji (tj. maximální počet lidí ve skupině, optimální počet hodin týdně trvání 
Pr°gramu, místo setkávání a způsob zajištění materiálu a financování programu). 

Poté by se měl začít zabývat kvalitativní stránkou zajištění programu. Plánování 
pr°gramu může probíhat v následujících krocích: 

V°lba zaměření programu (např. výtvarná arteterapie, dramaterapie, taneční terapie, terapie 

P°ezií apod.). 

Jdouc í programu by si měl zjistit potřeby účastníků (např. prostřednictvím rozhovoru, 

Párován í , rozborem výtvarného a pohybového projevu). Doplňující informace si získá od 

referenčních osob. 

základě získaných informací by si měl vedoucí programu naplánovat naplnění 
sPecifických potřeb klientů v rámci arteterapeutického programu. Měl by si uvědomit 
m°žná rizika a vedlejší efekty programu. Své závěry může například formulovat 

Prostřednictvím tabulky (viz: Tabulka č. 1: „Naplnění specifických potřeb klientů 
Pr°střednictvím Kreativního programu"). 

důkladné rozvaze o potřebách klientely vedoucí může přistoupit k přípravě struktury 
Jednotlivých hodin programu a jejich obsahové náplně. 

Program by měl být připravován v souladu s aktuálními potřebami a tématy klientů (viz 

a č. 2: „Zpracování osobních témat v rámci arteterpaeutického programu", 

ní je postupně budovat program společně s klientem, který by měl mít pocit, že je 

Tabulk; 

°Ptimál 
t 0 °n, kdo může výrazně usměrňovat arteterapeutický proces a mít vliv na výběr tématu a 

t e r a p e u t i c k ý c h technik. 

Neži tou okolností je nalezení vhodného kontextu, který inspiruje tvorbu. Může se 

^Příklad jednat o jednoduchou představu nebo příběh. Kontext by měl být kompatibilní 
S Přirozeným světem klienta a s jeho aktuálním prožíváním. 
A ž Po splnění výše uvedených kroků může terapeut přistoupit k vlastní volbě vhodných 

t e r a p e u t i c k ý c h technik. Může se nechat inspirovat různými zásobníky 

t e r a p e u t i c k ý c h cvičení. Tvořivý vedoucí programu by měl tyto předlohy modifikovat 
n e b o navrhovat vlastní postupy. Arteterapie je umělecky zaměřená disciplína a proto by 
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neměla představovat mechanické provádění předem připravených postupů. Postupem času 

by měl být schopen se svými klienty samostatně umělecky tvořit. 
1 Je optimální, pokud vedoucí programu si připravené techniky vyzkouší nejprve sám, 

Případně společně s kolegy. 
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Tabulka č. 1: Předpokládané naplnění specifických potřeb klientů 

Prostřednictvím arteterapeutického programu 
Potřeby klientů Naplnění potřeb klientů 

v rámci AP 
Předpokládané účinky 
programu - změna 
v prožívání nebo 
chování 

Rizika 

2v°j myšlení Klientům jsou postupně 
předkládána náročnější témata 
k zamyšlení a k tanečnímu i 
výtvarnému zpracování. 

Klienti jsou připravováni pro 
samostatnější život. 
S rozvojem myšlení se rozvíjí 
i schopnost samostatného 
rozhodování. 

2v°j paměti 

JJ^oj cítění, 
> i c e a 
Predstavivosti 

Klienti jsou průběžně 
podporováni k vybavování si 
vlastních asociací a pocitů, 
které zažili při tanečních 
improvizacích. Tyto prožitky 
představují hlavní impuls pro 
tvorbu choreografie, která je 
průběžně opakována. 

Uvědomění si vlastních 
psychických i fyzických 
pocitů (zkvalitnění prožívání 
a propriorecepce). 
Rozvoj pohybové paměti. 

S ^ W h o i 

sádrování 

Klienti si představují 
atmosféru příběhu, vciťují se 
do jednotlivých postav 
příběhu a ovlivňují rozvíjení 
děje. 

Rozvoj empatie, dovednosti 
řešit situace a rozhodovat se. 

dn?P?ra s°ciálních 
°vedn, -

Taneční a výtvarný projev 
představuje alternativu 
verbálního vyjádření. Může 
také usnadňovat verbální 
projev (tj. po taneční nebo 
výtvarné tvorbě se 
v některých případech klient 
snáze verbálně vyjadřuje). 

Rozvoj alternativního 
způsobu komunikace i 
verbálního projevu. 

ostí 

í s e ^ S c h ° P n o s t i 

Klienti jsou podporováni 
k aktivnímu řešení problémů a 
vyslovení vlastních názorů. 
(Pro lidi s MP je typický 
pasivní přístup k životním 
překážkám). 

Vyšší míra osamostatnění se 
než je nejbližším okolím 
(např. rodinou) očekávána. 
Nižší míra konformního 
chování. 

Vyšší míra osamostatnění 
se než je nejbližším 
okolím (např. rodinou) 
očekávána. Nižší míra 
konformního chování. 

Klienti jsou kromě výuky 
taneční techniky nápodobou, 
povzbuzováni k tanci, který 
vychází z jejich vnitřního 
prožitku. Hlavní impuls 
k pohybu vychází z jejich 
nitra. 
(Lidé s MP mají často 
nedostatečně rozvinutou 
schopnost vizuálního 
kontaktu). ; 

Rozvoj introspekce a 
tvořivosti. 

HaVa °J d°vednosti 
t,e^°vat 
^ o n t a k t 

2m 

Klienti jsou průběžně 
povzbuzování k pohybovému 
zrcadlení, které se děje mezi 
jednotlivci nebo ve skupině. 

Rozvoj dovednosti 
neverbálně komunikovat. 
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Potřeby klientů 

JZVoj 
Psychomotorických 
Jedností 

JPtava 

'Va|°vé a kloubní 
^balance 

Jprava kloubní 
b a l a n c e 

Naplnění potřeb klientů 
v rámci AP 

Přizpůsobení tanečních 
technik, psychomotorickým 
schopnostem lidí s mentálním 
postižením. 
(hlavní taneční technika: 
flamenco) 
Rehabilitační izometrická a 
strečinková cvičení jsou 
součástí každé hodiny. 
Zejména lidé s Downovým 
syndromem mají sklon 
k hypermobilitě (zvýšené 
kloubní pohyblivosti) a 
hypotonii (sníženému 
svalovému tonusu). 

Předpokládané účinky 
programu - změna 
v prožívání nebo 
chování 
Rozvoj schopnosti 
samostatně tvořit. 
Rozvoj autentického 
tanečního projevu. 

Úprava svalové dysbalance. 

Rizika 

Nedostatečně rozvinutá 
technika klasického tance. 
Snížená schopnost učit se 
choreografie, připravené 
vedoucím skupiny. 

K bezpečnému naplnění 
tohoto cíle je nezbytná 
znalost optimálních 
fyzioterapeutických 
postupů. 

Prevence přetěžování krční 
páteře. Izometrická cvičení. 
Důsledné vyhýbání se 
prudkým pohybům. . 
U 7 - 20% lidí s Downovým 
syndromem bývá 
diagnostikována nestabilita 
v horních segmentech krční 
páteře. 

Úprava svalové dysbalance. K bezpečnému naplnění 
tohoto cíle je nezbytná 
znalost optimálních 
fyzioterapeutických 
postupů. 

rabuik; a č. 2: Zpracování osobních témat v rámci arteterapeutického programu 

V^^ÍJémata klientů 
M k 

Zpracování osobních témat v rámci AP 
v)a sobě, sebepoznávání, uvědomění si 

ich fyzických a psychických pocitů. 
Téma je zpracováváno průběžně. Prostřednictvím tanečního 
pohybu se rozvíjí fyzická propriorecepce klientů 
(uvědomění si vlastních fyzických pocitů). Průběžné 
uvědomování pocitů a asociací, které klienti pociťují při 
tanci, posiluje jejich identitu. 
Téma rodinných vztahuje zpracováváno průběžně. Klienti 
spontánně sdělují informace o své rodinném zázemí. 

g j ^ — • 

^ u v ě d o m ě n í si pracovní motivace a cesta 
' Í ^ a ž e n í . 'tové 

Téma přátelských vztahů je zpracováváno průběžně. Téma 
navazování přátelství bylo navíc zmíněno například v 
„Příběhu o vlcích". 
Téma bylo zpracováno v příběhu „Tajná přání" 

• Potřeby, navázání partnerského vztahu. 

1 Í d s k é o d ! i š n o s t i ' problematika 
V^SÍníhopostižení. 

Tématu lásky a partnerského vztahu jsme se věnovali zj. 
v rámci příběhu „Princezniny narozeniny" a v „Příběhu o 
vlcích". 
Téma bylo zpracováno v příběhu „Princezniny narozeniny". 

bez postižení. Téma je zpracováváno průběžně (např. v příběhu „Tajná 
přání"). 

I W ^ a t i k a dospívání a osobního rozvoje. 
^ -Sj -Zjedné životní etapy do druhé. 

Téma je zpracováváno průběžně, např. v rámci Sledování 
osobního vývoje klientů. 
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část: Série případových studií 
Metodologie vlastního přístupu 

V této části práce popíši, jaký vliv měly umělecké prostředky na rozvoj osobnosti 
u^stníků AP. Budu vycházet z principů kvalitativního výzkumu, který se zaměřuje na 
lntenzivní zkoumání osobních pohledů jedinců a strukturu jejich sociálního světa. 

Tvorba série případových studií, prostřednictvím kterých budu posuzovat vliv 

^ěleckých prostředků na rozvoj osobnosti lidí s mentálním postižením, vychází z principu 

^ortienografické výzkumné metody a autobiografické techniky (případová studie bude 

Sáhovat autobiografické fragmenty - autentické slovní a písemné výpovědi respondentů). 

Šiška uvádí (2005, s. 71): „Je-li jedním z cílů edukace a sociální práce snižování rizika 

°ciálního vyloučení lidí s mentálním postižením a zvyšování autonomie klienta, pak je 
potřeba vzít vnitřní svět klienta vážně, sociální problémy dobře ohledat a k tomu využít 

eŠkeré zdroje. Prvořadým, ale v paternalistickém přístupu tradičně opomíjeným zdrojem, 
J °u sami lidé s mentálním postižením." 

V posledních letech se v západních zemích ve společenských vědách často uplatňují 

Nativní výzkumné proudy, ke kterým patří fenomenografie. Šiška uvádí, že tuto novou 
ClPlínu postuloval svou prací v roce 1981 Marton. Účelem fenomenografie je podle Mareše 

^ Iri: Šiška, 2005) popsat a analyzovat postupy, jimiž člověk získává zkušenosti, vytváří 
nCePty a snaží se porozumět skutečnostem kolem sebe. 

v 

šiška uvádí, že se touto problematikou v oblasti mentální retardace v České republice 
0 systematicky nezabývá. Částečným vysvětlením je přetrvávající odbornický, 

Patem 

balistický přístup ke klientele. 

Podle 
Šišková názoru je zájem o autentické výpovědi lidí s mentálním postižením i 

, aPadníin světě poměrně novým přístupem. „V současné době vzrůstá zájem o autobiografii 
Jako D 

Prostředku ke zviditelnění těch, kteří byli ve společnosti skryti a předávání hlasu těm, 
a°Posud mlčeli" (Atkinsonová, Williamsová, cit in: Šiška, 2005, s. 72). Také Bogdan a 

ailorr • • -
vClt in: Šiška, 2005), kteří se zabývají autobiografiemi lidí s mentálním postižením, 

oří 1 0 ^ztracených hlasech" lidí s mentálním postižením. „Podle nich se vytratily 
s ' e dku symbol ického a reá lného vyloučení j e j i ch nosi te lů ze společnost i . Lidé 

^ t á l m m 

postižením byli vyloučeni také proto, že zbytek společnosti se rozhodl jim 
as '°uchat a tím systematicky devalvoval jejich životy. Podle Atkinsonové a Williamsové 
e nenaslouchali především proto, že jsme byli přesvědčeni o jejich neschopnosti 

% l m x + v. . . . 
;net životní situaci nebo zkušenosti a neschopnosti je vyjádřit." (Šiška, 2005, s. 72). 
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Autobiografická technika je kvalitativní, etnograficky a humanisticky orientovanou 
vyzkumnou technikou (Mareš, cit in: Šiška, 2005). Autor dále uvádí (cit in: Šiška, 2005, s. 

„Těžištěm práce jsou podrobné rozhovory s respondenty, analýza respondentových 
0 Povědí a výtvorů. Pracuje se s malými vzorky osob. Přednost mají hlubší poznání 

Plenkového světa a zkušeností několika jednotlivců než zběžné vyšetřování mnoha set 

tisíc respondentů. Autobiografii nelze zadávat tradičním formálním způsobem, ale jako 

P°Pis sledu těch významných událostí, které znamenaly pro respondenta závažnou změnu a 

°vlivnilyjeho další život, ale i postoje, názory, vztahy." 

Podle Zarba (cit in: Šiška, 2005) patří autobiografická technika mezi „emancipační" 

^kumné techniky. Na rozdíl od „participačního výzkumu", který navrhuje, vede a 

pretuje někdo jiný než respondenti, emancipační výzkum je charakteristický změnou 
r°zdělení moci mezi badatelem a respondentem. 

Swindells (cit in: Šiška, 2005) uvádí, že autobiografie13 otevírá obrovské možnosti 

^ginálizovaným skupinám hovořit samy za sebe. Sestavením souboru autobiografických 
aSn:entů mentálně postižených je možné lépe porozumět lidským osudům této kategorie 

Z e n ý c h . 

fenomenologický přístup předpokládá, že při hodnocení jevů výzkumník ustoupí ze 
0 Převážně objektivně orientovaného postoje a pokusí se vnímat danou problematiku 

£ 

P°2'ce respondentů. Měl by se pokusit vnímat daný problém jejich očima a uvědomit si 

jejich 
chování, které nemusí být při běžném kontaktu patrné. Získané informace by 

rnél 
yest do širšího kontextu. Není optimální, aby se badatel získané informace pokoušel 

c°vávat kvantitativním způsobem. Šiška uvádí (2005), že podstata fenomenografického 
uPu statistické zpracování vylučuje. Podle Pelikána (cit in: Šiška, 2005) je velice na 

n°u, pokoušej í-li se někteří badatelé výsledky rozhovorů statisticky zpracovávat. 

\ 
*pr0stř

 e n i autobiografie člověkem s mentálním postižením často vyžaduje někoho, kdo autobiografii 
d^uje, zaznamená a analyzuje. Logicky se pak můžeme tázat, kdo je autorem autobiografie. 

1 v °dle Atkinsonové a Williamsové (cit in: Šiška, 2005) je třeba se zabývat třemi otázkami: 
' jf 0 autobiografii inicioval? 
1 u , j ' napsal a jak? 

ji vlastní? 
S|,lentál z ^ l a d ě těchto kritérií autoři rozlišují dva druhy autobiografií, které buď napsali sami lidé 

n i m Pos t 'žením, nebo byly sestaveny někým jiným v jejich zastoupení. V druhém případě se jedná o 
.sruflcké fragmenty, jejichž iniciátorem, zprostředkovatelem, zapisovatelem a vlastníkem je zpravidla 

V í * Autobiografické fragmenty jsou zpravidla shromažďovány pro výzkumné účely a jsou proto 
N 0 j e ^ členěny. Nemohou zcela pokrýt život lidí, ke kterým se vztahují. Hlavním účelem je zjistit osobní 

resPondentů k určitému jevu. 
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Do výzkumné sondy, která bude popsána v následujícím textu, budou zapojeni čtyři 

klienti, kteří se arteterapeutického programu účastní od roku 1996 a měli zájem se výzkumné 
S0I% zúčastnit. 

Pro tvorbu studie jsem zvolila postup, který zahrnuje kombinování kvalitativních 
Itletod - triangulaci14. V případě této studie využiji postupů datové triangulace (různé datové 

Urnné zdroje: rozhovory, pedagogické pozorování, studium písemných materiálů 

f íkového charakteru, dotazníky, výtvarné produkty, videozáznamy tanečního pohybu) a 
ngulace teoretické (různé výchozí teorie pro výzkum: Existenciální filosofie, 

en°menologie: 

Teorie přirozeného světa, Narativní teorie: viz První část práce). Výzkumná 
ata budou získávána nejen od respondentů výzkumu, ale také od dalších významných 

leněních osob (rodičů, pracovních asistentů). 

Prostřednictvím případových studií budu pozorovat osobnostní vývoj respondentů a 

°J Jejich tanečních dovedností. Budu sledovat i vývoj jejich výtvarného projevu v rámci 
terapeutického 

procesu. Budu zkoumat jejich schopnost fotografovat klíčové momenty 
jejipL v. 

Přirozeného prostředí (mapování přirozeného světa jednotlivých klientů). 

Protože se chci vyvarovat tzv. hawthornského efektu15, budu pro zodpovězení 
V^kumných otázek vycházet z výpovědí účastníků výzkumné sondy a důležitých 

Očních osob (jejich rodinných příslušníků a pracovních asistentů). 

V závěru práce získaná data shrnu a zodpovím výzkumné otázky. 

a t
J e d n á s e o T 
°reti i- °mbinaci různých metod, zkoumaných skupin nebo osob, různých lokálních a časových okolností 

CRých perspektiv. 
Kt* 

kvalitativních metod uváději, že pozorované změny mohou být ovlivněny terapeutovým subjektivním 

ÍSe L J e h° 
účastí ve skupině (tento jev bývá popisován jako tzv. Hawthornský efekt). Zejména případové 

°'ová 2o°U v e <^o u c l 'm terapeutického programu, jsou zranitelné vůči tomuto typu kritiky 
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10• Návrh výzkumných otázek a pracovních postupů série 

Spadových studií 

V této kapitole uvádím návrh výzkumných otázek a konkrétních postupů tvorby série 

Případových studií. U všech účastníků výzkumu při zpracovávání případové studie jsem 

Postupovala jednotným způsobem, tj. podle následující osnovy. 

1. Stručná charakteristika klienta (klientky) 

Otázka č. I. Jakými prostředky lze zkoumat potřeby a cíle člověka 

s mentálním postižením? 

Postup: 

1. Rozhovor s klientem 

2. Popis volné taneční exprese 

2.1 Rozhovor s klientem 

2.2 Dotazník 
2.3 Výpovědi klienta po tanečním projevu 

2.4.1 Ústní výpovědi. 

2.4.2 Písemné výpovědi (záznamy deníkového charakteru) 

3. Analýza výtvarné exprese 

3.1 Analýza fotografií klienta s významnou výpovědní hodnotou 

(s klientovou verbální účastí) 

3.2 Analýza kreseb klienta s vysokou výpovědní hodnotou (s klientovou 

verbální účastí) 
4. Shrnutí získaných informací. Zodpovězení otázky č. I. 

Otázka č. II Které prostředky se v individuálním kontextu jeví jako 

nejefektivnější? 
Postup: 

i - Rozhovor s klientem 
2- Vyhodnocení výše uvedených analýz 

Porovnání a zhodnocení jednotlivých postupů. Zodpovězení otázky č. II. 

Otázka č. III. Představují umělecké prostředky, prostřednictvím kterých 

lze zjišťovat osobní potřeby a cíle klientů, zároveň i nástroj rozvoje jejich 

osobnosti? 

Postup: 

1- Rozhovor s klientem 
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1.1 Rozhovor s otevřenými odpověďmi 

1.2 Rozhovor s uzavřenými odpověďmi 

2. Reference klientových blízkých osob 

2.1 Rozhovor s rodinným příslušníkem 

2.2 Rozhovor s pracovním asistentem 

3. Shrnutí získaných informací z rozhovorů. Zodpovězení výzkumné otázky ě. III. 
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Případové studie 
11 ,1 Případová studie č . 1: klientka Anna (36 let) 

•̂1*1 Stručná charakteristika klientky Anny 
Anna má diagnózu Morbus Down se středním MP. Anna je introvertní povahy. Žije v dobrém a 

R a n n é m rodinném zázemí. Klientkou denního zařízení je od roku 1995. V současné době pracuje v 
áněných dílnách, tanečního programu se účastní od roku 1996. V září roku 2006 svou účast v programu 

PferuSiia cJůvoci uvedla zvýšenou únavnost v odpoledních hodinách (AP se koná každou středu od 15.00 do 

h°din). V dubnu roku 2007 se Anna rozhodla opět AP začít navštěvovat. 

Anna má výraznější nadváhu. Jedním z vlivů je i nedostatek pohybu. Není zvyklá jezdit městskou 

° m a d n o u dopravou a překonávat delší vzdálenosti chůzí. Rodiče j í pravidelně vozí autem. Při tanečních 
lnách bylo patrné, že Anna, přestože má podobně jako jiní klienti s Downovým syndromem taneční nadání, 

n e r ada pohybuje a má poměrně nízkou motivaci rozvíjet své taneční schopnosti a dovednosti. Anna má navíc 
P m ěmě slabý temperament. Na druhou stranu Anna však má živou představivost a schopnost tvořivého 

kálení. 
Když Anna nastoupila do denního zařízení, měla problémy s verbálním vyjadřováním (v domácím 

s t ředí však nikoliv). I v počátcích své účasti v tanečním programu se držela tiše v ústraní. Postupně získávala 

k Verbální i taneční výpovědi. 

Anna často vyprávěla o pocitech osamění a odcizenosti od druhých lidí. Průběžně si vybavovala zážitky 
v 'dající o nepřijetí většinovou společností. Tuto zkušenost potvrzuje i jej í rodina. Je pravděpodobné, že 

°Vané zážitky nepřijetí okolím vedly k ochranitelskému postoji rodiny k Anně. 
V průběhu několika let jsem Annu podporovala, aby si postupně vybudovala ochrannou psychickou 

arién 
U Proti zraňujícím poznámkám, 

itíi k ' ' e n t c e s e úspěšně dařilo přesunutí emocí z výrazu tváře do pohybového vyjádření a z jejího 
e S l V n í h o Pohybu vyzařovala klidná vyrovnanost. Anna dávala přednost pomalé hudbě, při které se 

nýnia očima často napodobovala pohyb zvířat. 
Anna se zájmem věnuje i výtvarné činnosti, v denním zařízení navštěvovala keramický kroužek. 

U j 2 

Otázka č. I. Jakými prostředky lze zkoumat Anniny potřeby a cíle? 
2 , D 7 Rozhovor 

^ Rozhovor s pevnými otevřenými otázkami, polootevřenými i uzavřenými otázkami 
s Annou vedla v listopadu roku 2006 (viz I. Textová příloha č. 1). 

, t l získaných informací získaných v průběhu rozhovoru (viz Textová příloha 

zřetelné, že motivaci Anny rozvíjet své taneční dovednosti brzdí její výrazná 

a a pohybová inaktivita. 
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Anna již v počátcích programu měla poměrně bohatou představivost, která se rychle 

ř í j e l a . Anna byla jednou z prvních, kdo začal hovořit o svých pocitech, které zažívala při 
v°'ných taneční improvizacích. Anna své pocity nepřikrašlovala a sdělovala je v jejich 

P^vdivé podobě. Myslím, že její výpovědi inspirovaly i jiné klienty. Anna byla společně 
s W m vůdčími osobnostmi programu. Její výpovědi, které měly poetickou a symbolickou 

f°rrtiu} naznačovaly její osobní témata. Anna sice dokáže srozumitelně verbálně vyjádřit své 

P°city v průběhu běžného rozhovoru, ale vzhledem ke své nesmělé introvertní povaze a 
klonu k přecitlivělosti, nemá tendenci se verbálně svěřovat se svými osobními tématy. Okolí 
1 někdy Anninu mlčenlivost vykládá mylně (například jako projev uraženosti nebo 

Váženosti). 

Annin taneční projev je přirozený a po taneční výpovědi upřímněji než při běžném 

hovoru hovoří o svých pocitech. Podobně otevřeně se dokáže vyjadřovat i prostřednictvím 

arné tvorby. Anna dokáže své pocity i do jisté míry písemně zaznamenat. Sama si však 
c Uvědomuje nečitelnost svého písma. Říká, že text, který napíše, přečte jen ona sama. 

Anna označuje témata, která vyjadřuje uměleckými prostředky, jako smutná i veselá. 

potvrdit, že v první řadě se Anna svěřuje s méně pozitivními pocity (zejména 

'^hol ickými) , 

až později získává pozitivnější nadhled. 

Anna uvedla, že se nejraději se svými pocity svěřuje vedoucí programu. Při tanci se 
avala inspirovat (podobně jako David) převážně tématem přírody. Anna dokáže 
°statně konstruovat příběh. Cenné je, že dokáže samostatně svůj příběh rozvíjet a nemá 

tetiden • 
1 ustrnout v příběhovém modelu, který průběžně opakuje (tuto tendenci má například 

eitt lvt • 
Martin). Svou schopnost tvořit příběh si Anna plně uvědomuje. 

dokáže si představit, že by v budoucnosti mohla bydlet v chráněném bydlení a 
lyat asistenčních služeb. 

Anna uvedla, že tanec a výtvarná tvorba jí pomáhala v odreagování od případných 
Prostí „ * 

a ze jí program v době její absence chyběl. Podobně jako ostatní klienti považuje 
Mžitek 

iance pro veřejnost za nepříjemný. Uvědomuje si totiž, že hlavním impulsem pro její 

. 1 vyjádření je čistě osobní prožitek a ví o svém právu na zachování soukromí. Stejně 
n 

tatní klienti dává přednost natáčení videokamerou, které téměř nevnímá. 

^ Anna se domnívá, že účast v AP obohatila její život. Při tanci podobně jako David cítí 
n i a dokonce zažívá i slavnostní pocit. 
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U'i.2.2 Popis Anniny volné taneční exprese 

V roce 2003 Anna ztvárnila pohybový dialog s Davidem v choreografii „Princezniny 
narozeniny." (viz kapitola 7.5.7 Práce s příběhem v rámci arteterapeutického programu; 
Vl(kozáznam pohybové sekvence; viz IV. CD příloha, videoukázka č. 1,2) Jednalo se o tanec 
se šátkem. 

ř e h n í m doprovodem byla skladba Georgese Bizeta „Carmen Suitě. Entrance II." 

Inspirací pro Annin a Davidův taneční výstup byl následující text, vycházející z 

j^odní předlohy („Infantčiny narozeniny.": Oscar Wilde (1984): 

„Jakub začal usilovně 

přemýšlet, co se Princezně 

skutečně zdálo a spatřil 

pravdu: Princezně se zdál 

sen o zahradě zakryté 

černým mrakem, o zvadlých 

černých růžích a tichu 

samoty. Jednoho dne 

přestala slyšet hlasy těch lidí, 

které ji zraňovaly nejvíce." 

V úvodu skladby 

tančí Anna sama na scéně. 

Přestože cítí smutek,při tanci 

si pohrává s lehkým šátkem. 

Divákům předvádí několik 

snadných technických prvků 

s tímto náčiním. 

Annin pohyb je plynulý a 

smutkem jakoby zpomalený. 

Pohybové uvolnění je patrné 

především v oblasti trupu a 

horních končetin. 

(obr 
obr. č. 1 

6.1. ' Vlz III. Příloha fotografií, 1. Taneční projev účastníků výzkumné sondy, viz též IV. 
D ^loha). 
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Po několika taktech se přidává David, který svým pohybem dává Anně najevo své 

Rozuměni. U Davida jsou dominantní plynulé pohyby trupu a horních končetin. David 

Středěné sleduje Anninu mimiku i pohybová gesta. Na rozdíl od Jana Davidovi nedělá 

Pr°blém navodit a udržet očních kontakt s protějškem. David při tanci velmi často spontánně 
2rcadlí taneční partnerku. David dává Anně zřetelně najevo, že jí chce být oporou. Jeho pohyb 

J® Plynulý a jistý. Taneční dialog dvojice se mění v hru se šátkem, chvílemi se Anna 
s D • 

avidem jemně o šátek přetahují. Anna se šátkem na chvíli uniká, David přistupuje na její 
hru. 

Anna podobně jako David je schopna zdařile zrcadlit pohyb protějšku. Anna však při 
tan 1 

1 Působí často poněkud ospale. Její taneční výraz většinou postrádá projev síly, energie a 
lgnaliZuje méně výrazný temperament. Je škoda, že navzdory zřetelném tanečním vlohám 

Itlá An 
^nna nižší motivaci se učit novým tanečním dovednostem. 

V květnu roku 2004 jsem s Annou po společném tanci s Davidem vedla rozhovor (viz 
IV. C n 

u Pnloha, Videoukázky, videoukázka č. 4). Anna v něm uvedla, že při tanci vyjadřovala 
P c % smutné princezny, kterou zraňovala necitlivá lidská slova. Měla pocit, že vstupuje do 

0pas*i samoty, ve které však teče voda, která může očistit její duši od pocitu smutku. 

Anna uvedla, že šátek v rukou ji dodával odvahu. Když přišel David, měla pocit, že se 
P^stá ' 

Va Propadat do propasti, protože ji David zachytil. V Davidovi Anna při tanci našla PeVnou °poru. 

Ve videoukázce č. 3 (viz IV. CD příloha, Videoukázky) je zachycena ukázka Annina 
typi(*éh0 

^ e l e m 
tanečního projevu v počátcích její účasti v tanečním programu v prosinci roku 1996 

porovnání se současným tanečním projevem. Anna v této ukázce tanečně ztvárnila 
své a s . 

ciace vztahující se k měsíci květnu. Videozáznam byl pořízen vedoucím chráněných 
11 Par,em F. H. v průběhu vánoční besídky v roce 1996. 

I ^ Fotografie dokumentující Annin taneční projev jsou uvedeny v III. Příloze fotografií, 
atleČní projev účastníků výzkumné sondy (obr. č. 1 - 9) a v IV. CD příloze. 

°v°r s klientkou Annou o její taneční expresi 

účastníkům AP jsem 
v prosinci roku 2006 pustila videozáznam „Lidé s mentálním 

žením tančí", který jsem natočila v průběhu jara 2004. Každý z klientů si mohl vybrat 
sáž v 

x>. e které byl podle jeho názoru nejvýstižněji zachycen jeho vlastní taneční projev. 
Sledně i 

^ed m s každým z nich vedla rozhovor s pevně danými otevřenými otázkami. 

Skládala jsem, že rozhovor, který bude veden bezprostředně po shlédnutí vlastního 
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důležité doplňující informace, které zpřesní odpověď na 
tanečního projevu, přinese 

^zkumnou otázku č. I. n 7 , • { Textová příloha č. 2). 
Rozhovor s klientkou Annou jsem vedla dne 21.3.2007 ( 

Výpovědí. Dodatky odpovědi, ktere MĚĚĚĚ 

hrnutí informací, ktere 

Ís*m získala v průběhu 
tozhovoru a 

Prostřednictvím vyplnění 

V a z n í k u 
Anna uvedla, že se při 

tanci cítí v bezpečí a 

kádruje převážně pozitivní 
p 0 c% (například pohodu, 

uvolnění, pocit souladu 

s W b o u ) . 
(obr. č. 2, viz III. Příloha 
fot°grafií,i. Taneční projev 

E t n i k u výzkumné sondy, 

S t ě ž i v . CD příloha). 

tanci 
Anna uvedla: „Při 

mám pocit, že jsem 
v Pohádce. Cítím se 

*v°Wná a sama sebou. 

H i se dívám na vlastní 

připadám si krásná a 

tím překvapená." 
obr. č. 2 
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Taneční prožitek Anny však ovlivňuje její nadváha. Těžce zvládá rychlejší tempo. 
Př 

e s t 0 však má ráda dynamický a rytmický pohyb. 

Annina kvalita prožívání při tanci je jiná než v běžných situacích. Se svým tanečním 

Pr°jevem je Anna spokojená, ale zároveň si uvědomuje, co by mohla ve svém tanečním 
P r ° jevu zlepšit. Uvědomuje si, že někdy má mírnou tendenci k stereotypnímu tanečnímu 
p r ° jevu . Anna má v současné době motivaci dále rozvíjet svůj pohybový slovník. Má 

P°rněrně rozvinutou schopnost sebereflexe i reflexe (dokáže zhodnotit taneční projev i dalších 
UCastni'ků programu). 

Anna uvádí, že živější představy má při tanci než při výtvarné činnosti. Dokáže určit 

P^běh, který ji při tanci nejvíce inspiroval. Ráda tančí v tělocvičně, na zahradě i v sálu 
Gale 1 e r i e Rudolfinum. Uvádí, že tančí ráda v prostředí, ve kterém se cítí být ostatními přijata 

da ^ č í sama i ve skupině - podle momentální nálady. Dává přednost pomalé a klidné 

Anna uvádí, že v jejím životě od roku 1996 díky tanci došlo k výrazné změně. Je pro 
se \ 

Prostředek sebevyjádření. 

ni t̂ uv, 
Sl se vyjadřovat prostřednictvím výtvarného umění. Tanec považuje za spontánnější 

zpovědi klienty Anny po tanečním projevu 

^ v ý p o v ě d i 

Následující příběh představuje typickou ukázku Anniných fantazií z prvního roku účasti v tanečním 
°§ramu. 

»Jsem za trest zavřený ptáček v kleci. Živořím zde již několik dní bez vody a potravy. Cítím velkou 
°bu v 

světě vně klece, vůči mně i jiným lidem... Marně pátrám po důvodu, jsem pevně přesvědčená o své 
evině ti . . 

•fiirám pod tíhou zloby, ale zanedlouho se probouzím." 
w ^ Počátcích tanečního programu jsme se inspirovali jungovsky pojatou taneční terapií. Nad významem 

'oíhuzH 
^ « aubna roku 1997 jsem se zamyslela na symbolické rovině. Poté jsem získaná fakta sladila s 

a c emi, které plynou z roviny osobního nevědomí. Téma smrti a znovuzrození se často objevovalo ve 
právění A 

Anny v průběhu prvního roku účasti v programu. 

^ lk S m r t ' a v z ^ í ^ e n i v novém světě tvoří nejdramatičtější formu přechodových rituálů. Představa 

Uv̂d s m r t ' J e obecným tématem magické i náboženské iniciace. Hubert a Mauss (cit in: Van Gennep, 1997) 

Sy^Jl eskymácké, řecké, indonéské, melanéské a indiánské příklady. Iniciovaní lidé podstupovali půst a tím se 

licky očišťovali od všech světských nečistot. Raný křesťanský iniciační rituál zahrnoval půst a ponoření 
Vorí 

pe{
 n e bo pokropení svěcenou vodou, symbolizující vymývání zla. I v Annině tanci se často opakuje gesto 

Ify ° m ý v á n í obličeje. Podobně jako Annin ptáček v kleci jsou při iniciačních rituálech dívky ponechávány 

°' lk d n ů v izolaci. 
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V příběhu se odráží kromě naznačení Annina dospívání i depresivní ladění její psychiky. Anna často 
eaEuje na neúspěch nebo zklamání smutným stažením do ústraní. Prostřednictvím této fantazie mně Anna 

osobní trápení vyplývající z problematického pracovního vztahu. 

V červnu roku 1997 Anna vyprávěla následující příběh: 

„Byla jsem rybkou, která ztratila řeč. Ale jednoho dne jsem našla poklad - ozdobnou černou sponku se 
1111 kytičkami. A ty si nepřetržitě vyprávěly, hlavně o lidech. Stejně jako já nechápaly, proč někteří lidé mají 

ls to srdce rampouch, proč se na sebe tak často zlobí a závidí si jídlo nebo šaty... Cítím, že ty dvě malé kytičky 

^ t akéjako já chtěly žít ve světě, kde neexistují nenávistné lidské pohledy. 

Němá rybka prosí beze slov: „Moc si přeju, aby mě měl někdo rád pro mou duši a pro mé srdce." 

V září roku 1998 Anna po taneční improvizaci vyprávěla: 

„Jsem kytička na poli a kolem mě jsou další kytičky. Svítí slunce a nebe je modré. Motýl se mi usadil 
dlan».je to hezký pocit. Přeji si tři přání: 1. Abych byla spokojená a měla ráda život., 2. aby mě nikdo 

°travoval a lidé mě měli rádi, 3. abych se uměla postavit, když se mi něco nelíbí." 

Motýl se za čas do Anniných příběhů vrátí a bude v nich představovat důležitou roli. 

Následující příběh nám Anna vyprávěla v listopadu 1998 po taneční improvizaci na téma „Moře". 

„Jsem opuštěná zlatá Rybka. Žiji j iž léta ve vězení spoutaná trávou. Ztrácím poslední zbytky sil. Už 

dál. Někdo mě chce zachránit, posílá mi perlu. Má síla žít j e silnější než sevření trávy. Plavu si pro 
P (%ení .« 

lad ^ ^ k ^ 3 ^ e ' í a ' a n a v y s v °bození . Anna rok a půl hledala cestu ven ze svého melancholicky 
n é h o světa, v kterém těžko unikala depresím. 

Perla podle Anny představovala naději, která j í dodala sílu se ze světa depresí vymanit. „Pohlazení" v 
Příbgjj 

symbolizuje Annino přání. Uzavřená Anna má schopnost dotykem povzbudit druhé a sdělit své pocity. 

V únoru 1999 jsme si připomněli Annin příběh. Zaujal i ostatní klienty, pro které se děj příběhu stal 
Pirací n 

pro taneční improvizaci. Společně jsme se zamýšleli nad tématem naděje. 
Anna svůj příběh rozvinula. Na mořském dnu nechala vyrůst plot z „vodních sněženek", který pro ni 

Před 
^ s t a v u je zeď, za kterou se skrývá před případnými zlými lidskými pohledy a úmysly. Anna si v tomto 

Pravděpodobně budovala vnitřní účinnou obranu proti zraňujícím poznámkám. 
^ březnu roku 1999 jsme hovořili o naději. Ptala jsem se klientů, jakou roli v jejich životě hraje naděje. 

m i odpověděla: 

"Naděje je červená kytička, každý ji může získat jen vlastním úsilím. Někteří lidé š i j i nedokážou 
^Stovat r-

ai- Ja ano. Popichováním lidé svou kytičku ničí." 
^alší změnu v Annině prožívání naznačuje následující příběh z dubna roku 1999. 

UM. "Pozoruji čerta, který skáče přes vysoký oheň. Musí. Chce obstát v tvrdém životním zápase. Čert j iž 
vČfui r 

hhi.1 ' 'dem, ale některým zvířatům ano. Třeba opici. S ní touží žít daleko od lidí v bezpečí nedobytného 

Tento příběh připomíná děje iniciačních rituálů přírodních národů, v kterých přijetí bolesti hrálo 

'Idu r°'"' ^ r o ' í u 1 **82 se zachovaly zmínky (cit in: Tóthová, 1989) o iniciačním obřadu mladých bojovníků 

N é b kmene Siu. 
V druhé části obřadu Indiáni rozdělali ve stanu oheň a kropili bojovníky horkou vodou. 

lat, O t a v e n i ohnivému žáru. Překonání bolesti a vlastní slabosti posílené účastí celého kmene 
PoMhai . 

o bojovníkům uvědomit si a přijmout dospělost. 
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Jak0 

hUdba 

Franzová (1998) uvádí, že příběhy, v kterých oheň hraje dominantní roli, zdůrazňují jeho symbolický 
a m Pro proměnu a očistu lidské mysli. V psychologickém významu oheň symbolizuje „žár" emocionálních 

eataí a afektů. Bez ohně emocí podle Franzové nedojde k žádnému vývoji a nelze bez něj ani dosáhnout 
d n é h o vyššího vědomí. 

Anna v tomto období začala v nižší míře propapadat melancholii. V příbězích se zrcadlí aktivnější 
P°S t°j k životním bolestem. Čert, možná Annin Animus - součást její vlastní psychiky, symbolizuje její odvahu. 

nria pravděpodobně při komunikaci s vlastním nevědomím objevila a přijala posilující mužský princip 

^ fthiky. v příběhu je stále stopa Anniny opatrnosti. Postava opice snad představuje omezený okruh lidí, 
erým je Anna ochotna ve svém životě opravdu důvěřovat. 

V červnu roku 1999 Anna hovořila o přátelství: 

»V moři vyrostla sedmikráska. Rybka byla konečně šťastná, že není sama. Cítila k ní důvěru a lásku. Od 
d°by se té květině říkalo sedmikráska vodní." 

Anna si přeje téměř zázrak. Sedmikráska na mořském dně běžně neroste. Anna ve svém okolí marně 

Partnera, s kterým by si rozuměla. 

V září roku 1999 David vyzval Annu k tanci. Příběhy, které oba po tanci vyprávěli se v mnohém 

•°d°baly. Anna vyprávěla: 

»Tančím na plese. S Davidem. Byli tam i muzikanti a hráli polku. Měla jsem dlouhé bílé šaty s korálky. 
n a vdávání. Mnoho lidí kolem mě tančilo. Přijali mě mezi sebe. Nestála jsem v koutě. Nedávali mi najevo, 

\ e t n Pomalá. Když se partner se mnou příliš rychle zatočil, spadla jsem na zem. Znejistěla jsem. Jakmile 
2ačala hrát pomalu, uklidnila jsem se. Tanec se mi zase začal líbit." 

'Dl ^ r°'CU j s m e z P r a c °váva l i příběh Sobecký obr od O. Wilda (1984). Anna po taneční 

°VlZac'> při které si představovala, že se ocitla v Obrově zahradě, vyprávěla: 

»Pavouk skáče po velikých kamenech přes nebezpečnou řeku. Zdá se mu, že stoupá nahoru do nebe a 
m i n a "a chvíle, kdy byl Žabkou. Stýská se mu po těch dnech. Vzpomíná na svou kamarádku. Od té doby, 

i Pila, j e smutný. Pavouk je zamyšlený, nedává pozor a sklouzne do vody. Objeví se jeho kamarádka -
Rtáu 

wnne pavouka do vody a tam ho pohostí... Pavouk se napije vína a promění se v Žabku." 

rjjjĵ j fantazii j e naznačena Annina potřeba transformace. Prvek transformace je přítomen v přechodových 

jeli e°'1 ^ t ě c ^ t 0 r ' tuálech však člověk na rozdíl od Anniny žabky dosahuje nové podoby, která symbolizuje 
0 kalejší roli. 

«„ Přechod z jednoho stavu do druhého znamená „začít nový život", doslova se „zbavení se svého starého 
'Možná A 

a Anna zatím neúspěšně usiluje o zbavení se svého starého, já" . 

Annin Pavouk se však vrací ke staré „osvědčené" žabí podobě. Jeho život není transformován dále, 

*®Ž{ s t a c " a - Co mu brání? Existuje nějaká překážka, na cestě k dospělejší životní úloze? Má 
6 h o Anna strach? 

Vey0d Podstava, že děti, které se mají narodit, žijí nejprve v pramenech, studánkách, jezerech či 
n ' c h tocích (viz Annina Žabka založila rodinu v řece). 

HJL se> ŽE pocit transformace je prvkem, který se uplatňuje v iniciačních obřadech a v obřadech svěcení 

St)̂ , t V l ' v nichž se mimo jiné objevují prvky extáze, exteriorizace nebo dokonce sen či spánek (viz Annino 

(k., ' " " ^ á se mu, že stoupá nahoru do nebe a vzpomíná na chvíle, kdy byl Žabkou. Stýská se mu po těch 
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V říjnu roku 1999 Anna pokračovala ve vyprávění příběhu: 

»Žabky se uchránily díky keramické zdi, za kterou slavily v bezpečí svou svatbu. Brzy se jim narodila 
rna'á Žabka. Krmily jí, všude jí braly sebou a nedávaly j í facky." 

V tomto období se Anna vyjádřila i k roli malého chlapce v příběhu „Sobecký obr" (Wilde, 1984), který 
Jed'ný před rozzlobeným Obrem neutekl: 

»Chlapec byl seslán z oblak, aby pomohl lidem v situacích, kdy naděje nepomáhá. Ale jen lidem, kteří 
pro í ' i trápením - někdo j im šlapal na paty." 

V listopadu roku 1999 si Anna při tanci představovala zahradu sobeckého Obra: 

»Zila jsem léta na poli mezi samými sedmikráskami. Jednoho dne přiletěl Motýl - Paví očko. Mezi 
VSeitU květinami si vybral právě mě." 

Do Annina příběhu se vrátila sedmikráska z mořského dna. Tentokrát ji Anna nechala vyrůst 

Plozeném prostředí louky, na které má šanci se setkat s Motýlem. 

Další hodinu Anna pokračovala ve vyprávění příběhu: 

„Motýl se rozletí do světa. Tmavý mrak ho pronásleduje... Motýl přežije nebezpečí a s mokrými 
a n ý m i křídly se vrací ke své sedmikrásce. 

Podruhé se Motýl vydá na výlet k hluboké tůni. Po cestě je žíznivý, napije se studené vody, chlad ho 
°kamžitěuspí. 

r°2k ° vyhledá. Když se Motýl probere, pohled na sedmikrásku ho překvapí. Je jiná, 
Vet'á, krásně vybarvená." 

Balabán, Věšínová-Kalivodová, Maříková (1999) uvádějí, že motiv hledání je opakován v biblickém 

°nceptu Písni písní. 

Annina sedmikráska neváhá a vydává se hledat svého Motýla. Zdá se mi, že i Anna je schopna prožívat 
u a hoj o vat za ní. 

S i 
Annino vyprávění pokračuje: Jejich láska způsobí zázrak - obyčejná osamělá sedmikráska a neposedný 

Se Promění v královnu a krále." 

^ říjnu roku 2000 Anna popisovala svůj pocit při tanci: 

, »Bylajsem ptáčkem v kleci, který ve své samotě byl spokojený - bylo to pohoda." 
113 se v 

e chvílích samoty již necítí takovou izolaci a tíživou depresi jako dříve. 

h S l e d u j í c í hodinu jsme hovořili o významu slova „míjení". „Míjení je vítr, který mě zafoukne vždy 
™ kamu „ , . . 

J nechci j í t" pohotově řekla Anna. Anna si i uvědomila, které přátele v současné době míjí: 

Lj^ "Dnes se míjím s kamarádem Jardou. Chodili jsme spolu v práci do kantýny, byli jsme dobrá parta. 
n a d y jsme si dělali a taky kafíčko." 

^ dubnu roku 2002 si Anna vzpomněla na svůj skutečný zážitek: 

Ží^. '"^ko malé dítě jsem ležela v nemocnici. Sestry všem daly najíst a napít, jen mně nechaly o hladu a 
J á Jsem vůbec nerozuměla proč." 
^ dubnu roku 2002 Anna při tanečním dialogu s Janem tanečními gesty vyjadřovala svůj sen: 

by]. "^nč i l a jsem v loďce, která plula po moři. Náhle se strhla prudká bouře, loď se roztočila a okamžitě 
VOH 

Q y - musela jsem skočit do moře....". 
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Tato Annina představa se stala inspirací pro dialog Anny s Janem, který končí slovy: „.. a lidé na lodi 
křÍželi- že mezi ně nepatřím, protože jsem jiná a představ si, že konvalinky v mých rukou neviděli! Pak tiše stáli 

diveni v očích, že my dva, Jane, jsme dříve než oni dorazili do přístavu." 

Tato závěrečná slova dialogu jsem pro Annu připsala sama. Pokusila jsem se jimi vystihnout Annino 
nirnání jejího společenského postavení a její vůli překonávat překážky, která u ní v současné době zesílila. 

V květnu 2004 jsem klientům vysvětlovala termín, kterému nerozuměli - „otevřel se mi svět", „zhroutil 
1111 svět". Snažila jsem se jim přiblížit filozofickou teorii přirozeného světa. Ptala jsem se jich, zda měli někdy 
Svém životě pocit, že se jim „zhroutil svět. nebo „otevřel svět" Anna odpověděla: 

>v-svět se mi zhroutil, když mi dala ve škole paní učitelka facku, protože mi nešlo počítání." 

>,-. svět se mi otevřel, když jsme to na parníku s maminkou řekly panu řediteli. Ten řekl, že je to 
an°vání. Pak jsem dostala jinou učitelku." 

V listopadu 2004 Anna vyprávěla následující úvahu: 

„Závist je zlá věc. Je to mentalita některých lidí, kteří si myslejí, že jsme hloupí, nešikovní a oškliví. 
Když. c někteří zeptají na otázku: „Kam chodíte?" a já odpovím „Do denního zařízení", tak to některým lidem 
Jde n a 

nervy. Protože j im tato odpověď připadá hloupá. Některým lidem to zase nevadí a mají nás rádi. A 
nžkterv 

rym se chceme přiblížit. Ale oni nás chtějí vystrčit ze společnosti. Když jsem oslovila jednu dívku ve 

° e ' mlčela, neodpověděla mi.." 

Anna si odtažitost některých lidí vykládá jako závist. Ptala jsem se j í , co j í mohou lidé závidět a ona mi 
p0vČděla, že j í závidí, že může chodit do denního zařízení a také jídlo a šaty. 

V dubnu roku 2006 se klienti (Annina práce viz II. Obrazová příloha, obr A8) na základě své výtvarné 
Ce DoV 

p Koušeli konstruovat vlastní příběh. Anna popsala následující děj: „Příběh je o koťátku, které se ztratilo v 
e- Ale 

e Potkalo pána, který znal její rodinu a pomohl j í najít cestu domů". 

^ n n a má občas odvahu a chuť podniknout dobrodružství, ale obává se, že vzhledem k svému ne příliš 
nutému orientačnímu smyslu nenajde cestu zpět do známého prostředí. 

^ísemn' -
»ne výpovědi klientky Anny (záznamy deníkového charakteru) 
Anna dokáže zapisovat pomalým tempem některé své pocity, ale její písmo je 

telí ^ t e l n é . 

iřftut' , 
11 získaných informací z Anniných ústních a písemných výpovědí 
Anna byla jedna z prvních klientů, kteří mi začali svěřovat své pocity, které zažívali 

MÍ O č n í c h 

^ elné symbolické prvky a proto bylo možné Annina sdělení vykládat v souladu s 
He v "** improvizacích. Od samého začátku byly v jejích výpovědích přítomny 

Ohlédnuté 
Cn 'm C. G. Junga a jeho následovníků. 

Některé symbolické prvky, které se objevují v jejích výpovědích, se opakují. Anna 

^ ** rozdíl od Martina má výraznou tendenci rozvíjet děj příběhů. Zdá se, že její 

°stní vývoj neustrnul. 
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V počátcích programu Anniny ústní výpovědi byly převážně pesimistického 

^aktéru. V posledních letech své účasti v programu se však Anna ve svých představách již 
tlenechá zahnat do samoty ptačí klece apod. Anna často tančí o své potřebě porozumění s 
lid • 

toi. Ve vlastních příbězích hledá bezpečí a touží bezpečí poskytovat - spíše zvířatům a 

blinám než lidem. Anna totiž poměrně nesnadno navazuje přátelské vztahy a k lidem se 

spíše nedůvěřivě. 

Anna v současné době často zmiňuje, že si při tanci připadá slavnostně - ,jako na 

Plese". Při tanci se cítí odvážně, jakoby na chvíli vystoupila z bezpečí své izolace. 

Významný se mi zdá fakt, že si Anna dokáže v současné době představit, že i 

^Známém prostředí se najdou lidé ochotni jí pomoci (v jejích výpovědích v minulosti se 

objevovaly příklady lidí, kteří k ní byli naladěni spíše nepřátelsky). 

Anna není zvyklá se běžně pohybovat mimo okolí svého domova a denního zařízení. 
e'ý život je izolovaná běžnému životu. Rodiče její případné začlenění do běžného života 
aPn'klád nabídku podporovaného zaměstnávání) zamítli. 

Pokud by se Anna v budoucnosti rozhodla vystoupit ze své izolace, bylo by třeba s ní 
nzivně pracovat a motivovat ji pozitivními zážitky plynoucích z mezilidských vztahů. 

bj 
,Seliné výpovědi klientky Anny (záznamy deníkového charakteru) 

Anna dokáže graficky zaznamenat některé některé své pocity, ale její písmo je bohužel 
e 'né (sama Anna uvádí: „Píšu jako kocour."). Anna uvádí, že raději své pocity, které 
a Při tanečních improvizacích, sděluje verbálně. 

Analýza výtvarné exprese 

^ atyza fotografií klientky Anny s významnou výpovědní hodnotou 
Verbální účastí klientky) 

V lednu roku 2004 jsem uvažovala o doplnění sledování osobního vývoje klientů 
Cl AP pozorováním jejich chování v přirozeném prostředí a analýzou fotografií 

iych klienty, které vykazují vysokou výpovědní hodnotu. Klienty jsem s nápadem 

V n l a . 

Pťv̂ . mapování přirozeného světa (bližší informace o výchozím konceptu Teorie přirozeného světa viz 

kapitola 2.6 Přirozený svět člověka s mentálním postižením) jsem se po domluvě s klienty rozhodla 

, ^ leduj íc í postupy: 

« d o v á n í a rozhovor v přirozeném prostředí klienta, 

fotografií pořízených klientem v jeho přirozeném prostředí, 
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" analýzu klientových písemných dokumentů deníkového charakteru, vztahujících se k jeho aktuálním 

prožitkům v průběhu procesu mapování přirozeného světa (tato analýza byla možná pouze u klienta Jana). 

V lednu roku 2004 jsem klienty v rámci AP požádala, aby si představili prostředí, ve kterém se cítí 
bezpečně a zamysleli se nad momenty, které pro ně hrají tak důležitou roli, že by š i je chtěli navždy uchovat v 

P a m ě t i . Jan byl prvním účastníkem experimentu. 
• 

Dne 14. 3. 2007 jsme s Annou uskutečnily první vycházku za účelem vytipování jejích oblíbených míst 
a Oznámení s prací s digitálním fotoaparátem. 

Anna sama navrhla oblast, ve které by se chtěla pohybovat a určila trasu proházky. Jednoznačně zavrhla 

oblasti než jí dobře známé okolí denního zařízení. Annina matka nesouhlasila s návrhem fotografovat okolí 

JeJího domova. Uvedla, že okolí jejich domu, které těsně sousedí s denním zařízením, není zajímavé pro 

^°tografování. Anna se s tímto názorem ztotožnila a tuto oblast si nepřála fotografovat. Je zajímavé, že naše 

P^ní procházka, kterou řídila Anna, směřovala k jejímu domovu. 

Průběh této vycházky byl jistě ovlivněn faktem, že jsme téměř rok nebyly v rámci arteterapeutického 

Programu v pravidelném kontaktu. Cítila jsem, že Anna toho má spoustu na srdci, byla otevřená sdílet se mnou 
Syé pocity. Hned v úvodu mi sdělila, že plánuje od září opět začít navštěvovat AP (aniž bych sej í ptala). Dále mi 
vPrůběhu vycházky spontánně svěřovala svou obavu z tanečních vystoupení. Podle jejích slov je pro ní příprava 
Veřejných vystoupení nepříjemná. Spontánně se začala svěřovat, proč často v denním zařízení nemluvila - když 
Se cítila být v psychickém stresu, který byl podmíněn například necitlivým chováním asistentů nebo hlukem, 

^nižbych se j í ptala, Anna uvedla, že strachu mluvit se zbavila právě v tanečním programu. Uvedla, že jí 
p0triohlo klidné prostředí a harmonická hudba. Měla v hodinách pocit psychické úlevy. 

Anna v průběhu procházky příliš nejevila zájem fotografovat okolí, byla koncentrovaná především na 
Své Pocity a fakt, že je může někomu sdělovat. Annu zaujalo jen několik málo objektů. Fotografovala hlavní 
bud°vu denního zařízení, dětské hřiště před obytným komplexem, zahradní skleník, meterologickou věž, které si 

^ l a při zpáteční cestě a skupinu svých kolegů z chráněných dílen, směřujících na procházku (viz III. Příloha 
f 

°Srafií, 2. Mapování přirozeného světa klientů, obr. č. 1 - 5; viz též IV. CD příloha). 

Po návratu do denního zařízení klíč Anna vyfotografovala své oblíbené místo - jídelnu v chráněných 

"nách, prostřený stůl k obědu a ledničku (viz III. Příloha fotografií, 2. Mapování přirozeného světa klientů, obr. 
Č r 
' ' 7> 8); viz též IV. CD příloha. 

a v e i 7 z mapování Annina přirozeného světa č. 1 

Anna je pravděpodobně ve výrazně vyšší míře než ostatní klienti fixovaná na život 
V H 

enním zařízení. Okolí zařízení pro ni představuje nejzažší oblast jejího teritoria. Anna totiž 
eJezdí městskou hromadnou dopravou jako ostatní klienti (David a Jan se dopravují dokonce 

0statně). Anna zavrhla možnost v budoucnosti fotografovat v jiné oblasti než v těsné 

úzkosti denního zařízení. 

Naproti tomu Jan, přestože se choval v centru Prahy téměř jako cizinec, přece jen 

° j e v i l Přání fotografovat v jiném prostředí, než v kterém se každodenně pohybuje. Takový 
s t°j signalizuje otevřenost k novým podnětům. 
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Annina výrazná uzavřenost a nedostatek nových podnětů může být jednou z příčin její 

Přecitlivělosti a úzkosti. Těsná vazba na určité místo může významně zvyšovat míru úzkosti. 

Annina neochota fotografovat v okolí jejího domova může kromě konformního 
ch°vání signalizovat fakt, že domov a jeho okolí jí nepřináší dostatečné množství nových a 

t m a v ý c h podnětů. 

Anna má ráda posezení u kávy v klidném prostředí. 

Další společnou vycházku jsme s Annou podnikly dne 21 .3 . 2007. Anna si opět přála fotografovat 
Vok°Ií denního zařízení. Vydaly jsme se do regeneračního zařízení „Zlatá rybka", kde Anna nedávno 

^ °'vovala kurs energetických masáží16. Počasí nám toho dne příliš nepřálo, a tak jsme na Annino přání zašly 

generačního zařízení na kávu. Okamžitě bylo jasné, že, Anna se cítí šťastně v klidném a příjemně 

°Svét,eném prostředí. 

Vedly jsme rozhovor s vedoucím kursu panem J. L., který vypovídal o tom, že Anna má mimořádně 
uty smysl pro terapii dotykem. Anna byla v kursu přijata jako rovnocenný účastník. V současné době Anna 

^ dovednosti využívá v rodinné terapii. 

Annu v regeneračním zařízení upoutaly především obrázky květin na zdech a další zejména dekorativní 
Prvky 2 a ř { , 

anzeni místnosti (viz III. Příloha fotografií, 2. Mapování přirozeného světa klientů, obr. č. 9 - 13; viz též 
• CD 

Příloha). V bezpečném prostředí se opět rozpovídala. Svěřila se mi se svou starostí: nerada cvičí 

^ ační cvičení s paní fyzioterapeutkou, která s ní nejedná citlivě. Zeptala jsem se Anny, s kým ráda cvičí a 

^ ^ e n o v a l a několik fyzioterapeutů. Poradila jsem jí, že má právo si vybrat pro cvičení asistenta, který j í 
VuJe. Společně jsme se domluvily s jejími pracovními asistentkami, že Annino právo výběru bude 

Pektováno. 

V®ry z mapováni Annina přirozeného světa č. 2 

Anna nemá problémy s komunikací, pokud cítí, že je okolím i přes svou odlišnost 

s • Ivla velmi citlivý sluch (podobné jako jiní lidé s Downovým syndromem) a proto pro 

, P^chickou 

pohodu potřebuje klidné prostředí. Anna je rodinou vedena k velmi 

chování, proto ji případné hrubší chování může vyvádět z míry. 

Pok ^ n ° V U s e P0 tv rdil můj pocit, že Anna se chová bezproblémově, vstřícně a aktivně, 

Je s ní jednáno s úctou a slušně. 
Anna je vysoce senzitivní, což má své pozitivní i negativní stránky. Tuto vysokou 

% S e . . . 
, Zitivity si někdy její okolí vykládá mylně - jako projevy urážlivosti a vztahovačnosti. 
Sem však v 
^ IK, přesvědčená, že se Anna ze všech sil snaží překonávat životní překážky, což 

vzhledem k jejímu postižení více sil. Proto potřebuje naši podporu a porozumění. 

T vro 
jsme s Annou hovořily o využití jejích vloh (je zřetelné, že Anna má rozvinutý dotykový cit). 

p 'Padalo v úvahu, aby Anna byla přijata do kursu, určeného pro běžnou populaci. 
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AnalýZa kreseb klientky Anny s významnou výpovědní hodnotou 

Verbální účastí klientky) 

Anna absolvovala speciální výtvarnou výchovu a několik let navštěvovala výtvarný 
kr v 

°uzek, a získala tak jistou technickou průpravu v oblasti výtvarné výchovy. 

Anna v počátcích arteterapie v roce 2003 tvořila kompozice, ve kterých se kontury 

Jednotlivých tvarů (postav nebo předmětů) jakoby slévaly (viz obr. AI , II. Obrazová příloha, 
• Vývoj výtvarného projevu účastníků výzkumné sondy, viz též IV. CD příloha). Toto 

slév 
ani jednotlivých kontur tvarů bylo patrné i v Annině kresbě (viz obr. A2). 

Anniny výtvarné kompozice byly vlivem této tendence v několika prvních letech 

^terapie nepřehledné a přespříliš zaplněné. Anna navíc měla výraznou tendenci 
k r\v i 

b ý v á n í jednotlivých tvarů (viz obr. A2)17. Bez vysvětlení Anny, co výtvarně ztvárnila, 

°bsah pro pozorovatele obrázků často nečitelný. 

^ počátcích arteterapie Anniny obrázky někdy připomínaly kresbu dítěte, které se 

^zhraní počátečního vývojového stupně výtvarného projevu, pro který jsou 
acné tzv. čmáranice (viz obr. A3) (toto období je v odborné literatuře nazýváno „období 

^anic" - c i t i n : z i c h a ? 1 9 8 1 ; Jebavá, 1997) a tzv. „období linií". Úroveň Annina 
arného projevu mě tehdy překvapila, její verbální i neverbální chování se mi zdálo být na 

em vyšším vývojovém stupni. Zejména Annin taneční projev v porovnání s úrovní 

pV. ° v ^ t v a r ného vyjadřování byl na nesrovnatelně vyšším stupni. Jakoby se dospělá Anna 

varné tvorbě vracela do svých dětských let. 

Podobný nesoulad ve vývojové úrovni tanečního a výtvarného vyjádření jsem 

^ c í c h arteterapie v roce 2003 mohla pozorovat i u ostatních, zejména u klientů 
lnovým syndromem. Zicha uvádí (1981), že u lidí s Downovým syndromem jsou 

^sledkv -

* vytvarné produkce prokazatelně horší než u postižených s jinou etiologií. 

Mrázek A2, který nakreslila Anna v listopadu roku 2005, nazvala: „Vlčí rodina hledá 
uláka". v tomto období jsme se společně s klienty začali věnovat „Příběhu o vlcích". 

entů 
Pr (j 01 ̂ S e m četla úryvek z knihy „Bílý tesák" o ledových aljašských pláních. Anna ve své 

t a yě ponurou atmosféru prostředí oživila a rozveselila. 

S I t h ^ Překrývání jednotlivých figur v kompozici dětské kresby signalizuje tendenci dítěte k tzv. 
u vidění." Tento jev je způsoben sníženou schopností prostorového vnímání a nižším respektem 

n y n i objektům. 
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Anna uvedla, že vlci hledají sníh, aby se osvěžili a zbavili své únavy. 1 ona se prý 

unavená. Anna se mi svěřila, že zimu nemá ráda (Anna: „kvůli náledí"), ale že se těší na 
Sn'h (Anna: „ten je měkký, a to mám ráda".) 

Kromě vlků a sněhuláka na obrázku A2 Anna nakreslila i člověka a květinu. 

Anně jsem tehdy naznačila, že je škoda, že její zajímavé nápady a jednotlivé výtvarné 
Vafy nejsou pro pozorovatele obrázku dostatečně zřetelné. Společně jsme se zamýšlely nad 

Působy, jak obrázek zvýraznit a umocnit tak jeho dojem. 

Obrázek A3 Anna nakreslila v prosinci roku 2005. V tomto počátečním období 
artetpr 

crapie dávala přednost kresbě před malbou temperovými barvami. Na obrázku A3 je 
0 razen vánoční strom s dárky. Silueta stromu je velmi nezřetelná a celá kompozice je pro 

p 2°rovatele nečitelná. Anna vysvětlila, že strom stojí ve stojánku a má na vrcholu červenou 
kouli. 

Jednotlivé tvary se na Annině kresbě v tomto období přestávají překrývat, ale zatím 
a 'e niají charakter čmáranice. 

První výrazný zlom ve vývoji Annina výtvarného projevu můžeme pozorovat v lednu 

j 2006. Anna tehdy přinesla do hodiny několik obrázků (viz obr. A4, A5, A6). 

°tlivým obrázkům Anna spontánně přiřadila název, který napsala na rub obrázku. Annu 

Plovala její vlastní fantazie - téma nepromýšlela dopředu, inspirovaly jí její chvilkové 
Přej 

Stavy a asociace. Obrázek A4 Anna pojmenovala „Létající pes". Jednalo se o okamžitý 
^Pad-Ar, • . . . 

• -^nna si představovala, jak nad krajinou letí pes a lidé mu mávají vlajkou. Pes se sice 
' se najednou vznáší, ale nebojí se a je šťastný. Anna dokonce psovi namalovala křídla 
1'll'°1' slunce na obloze. Na obrázku je patrné zvýraznění kontur, jednalo se o Annin vlastní 

^Pad p • 
^ • r s i totiž podle Anny někdy velmi touží po volnosti. Toto téma jí napadlo při slavnosti 

^ního zařízení. Anna uvedla, že tehdy cítila okamžitý záblesk štěstí a pocit volnosti. Navíc 
stala 

°d kolegy koláč. Létající pes tedy pro Annu představuje symbol volnosti. 
^ Obrázek A5 Anna pojmenovala: „Medvídek kupuje med.". Říkala, že inspirací pro 

tohoto obrázku byla debata, která byla vedena v chráněných dílnách během polední 
lny A 

t^k n a zapamatovala, že med je zdravý a vybavil se j í obrázek na sklenici od medu, 
e r e m je kresba medvídka. 

Jak • ^ r a z e k A6 Anna pojmenovala: „Panenky jdou na procházku". Anna si představovala, 

pr ^ Panenka Andulka jde se dvěmi kamarádkami (imaginárními panenkami) na 
°C házku. 

tor * P a n e n k y jdou podle Anny na maškarní bál, kde by mohly tancovat, některá z nich by 
ChfXr 

l a tancovat s kluky. Žlutá panenka je opatrná, raději tancovat nebude, 
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Prostřední panenka chce létat jako pták, touží po volnosti - touží se dívat na krajinu, 

^°drá panenka je odvážná a rozhodne se jíž tančit s kluky. 

Všechny tři panenky by mohly podle názoru Anny symbolizovat její povahu - někdy 
Se Clt* opatrně a raději „sedí v koutě". Ale pak jí to přece jen nedá a dostane odvahu realizovat 
SVa přání. A také ve své osobnosti někdy cítí i „modrou panenku", která bez velkého 
přemýšlení jedná. 

Další hodinu Anna přinesla opět sérii obrázků. Obrázek A7 Anna pojmenovala: „Šohaj 
& Vlk " T1 

1 ento obrázek namalovala na motivy pohádky, kterou viděla v televizi. Vlk jede na 
Oslích na ledu a šohaj na lyžích. Anna se snažila výtvarně zachytit pohyb. 

Vjjj 
Se Prý bojí, že ho šohaj chytí. Vlk má „emoce" a prchá před šohajem. Anna si 

ePamatovala důvody, proč vlk utíká před šohajem. 

Je zřetelné, že Anna v tomto období přestává mít zábrany výtvarně tvořit a nechává se 
st Především vlastní představivostí. U Anny bylo i v počátcích její účasti v tanečním 

§ramu patrné, že je u ní rozvinutá tzv. eidetická představivost18. 

Druhý výrazný zlom v Annině vývoji výtvarného projevu nastal na jaře roku 2006. 
t 0 m t o období Anna začala přinášet kresby a malby s výrazně odlišnými formálními i 

OOJJGL 0vými rysy než v předchozím období. 
Na obrázku A8, který Anna vytvořila na jaře roku 2006, výtvarně vyjádřila příběh, 

vyprávěla v následující podobě: „Kočička se ztratila v lese, ve kterém potkala želvy a 
Jípá zvfř 

irata, nebála se jich, naopak jí s nimi bylo veselo. Dlouho však bloudila lesem než 
P° tka la Pána, který ji dovedl domů." 

V tomto období Anna je již schopna přesněji odlišit jednotlivé tvary ve vlastní 
arné kompozici než tomu bylo v počátcích arteterapie (v roce 2003). Upozornila jsem 

n a volnou plochu, která zpravidla tvoří pozadí jejích výtvarných prací. Anna se na jaře 
^ Pokusila o malbu. 

Na obrázku A9 Anna vystihla svou vzpomínku na dovolenou na Kanárských 
r°VecJi \ r 

Vzpomněla si na ochočeného papouška, který jí sedal na rameno. Při malování ji 
Valy exotické barvy tamní přírody. 

bv . f Představivost: je schopnost typická pro dětskou psychiku. Dítě je schopno si vybavit předměty tak, V y b j c i ^ p i w v a j j i u u h s k u u ( j s y t i u i v u . l v u c j c s v - i i u p i i u »i v ^ u a v u | J i cu iu< ; i )< 

c dítět ^ Před jeho očima. V mentálním vývoji zaznamenáváme eidetismus a jeho vrchol v šesti letech 
Ce'istvě (j a P a t ř l k základním vlastnostem tohoto věku. U dítěte bývá realita vnímána jakoby fotograficky a 

dospělých osob s uměleckým nadáním hovoříme o eidetických vlohách. (Jebavá, 1997). 
0 V h

A n J * S e 0 s v ý c h představách, které zažívala při tanečních improvizacích, vyjadřovala jako o barevných 
' k t e ré vidí před očima (viz I. Textová příloha č. 1). 
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Annu jsem povzbudila, aby se pokusila čerstvě osvojenou technikou namalovat další 

Mrázek. Anna brzy vytvořila podobnou kompozici, ve které zobrazila kačera (viz obr. A10). 
edná se čistě o Anninu fantazii. Vpravo od kačera Anna namalovala motýla - paví očko (o 

^°týlovi Anna často vypráví po tanečních improvizacích). Ve spodní části obrázku je 

ža lovaná želva a datel. Na levé straně obrázku Anna namalovala strom. 

Výtvarné práce účastníků výtvarné sondy jsou uloženy i v IV. CD příloze. 

Vefečné shrnutí analýzy výtvarného projevu klientky Anny 

Annin uvolněný výtvarný projev napovídá, že Anna na rozdíl od klienta Jana v takové 
Hlífg ~ 

nestradá vlivem pevného řádu v denním zařízení. 

Ani v jejím chování se na rozdíl od Jana neprojevují známky neurotického chování a 

°stlivé tendence nevybočit z daného režimu. 

I její kresba napovídá, že se nenechá sevřít systémem. Pokud je Anně poskytnut 

° s to r , dokáže poměrně asertivně sdělit své názory. 

Zicha uvádí (1981), že u dětí s Downovým syndromem jsou výsledky výtvarné 

^ dukce prokazatelně horší než u postižených s jinou etiologií. Annin verbální i pohybový 
neČní) projev především v počátcích arteterapie (v roce 2003) byl výrazně dospělejší 

V Y\ 

0vnání s její výtvarnou tvorbou. 

V počátcích arteterapie Anniny obrázky někdy připomínaly kresbu dítěte, které se 

v
 a r i a rozhraní počátečního vývojového stupně výtvarného projevu, pro který jsou 

^ačné tzv. čmáranice, které přechází do tzv. „období linií.". 

^ Anny v porovnání s ostatními účastníky arteterapeutického programu pozoruji 

°U tendenci k automatismu. Anna nemá tendenci ustrnout v stereotypním opakování 

ych dovedností v průběhu tvorby příběhu, taneční exprese ani při výtvarné tvorbě. 

Annu předurčuje k umělecké tvorbě její živá představivost (eidetické vlohy), která se 
Průběhu let rozvinula. 

Annina tendence k překrývání jednotlivých figur při výtvarné tvorbě se výrazně 
<tnírn.. 

a v roce 2006. Anna originálním způsobem (snad nejpohotověji z celé skupiny) rozvíjí 
a*a let 

' Která jsou probírána při hodinách arteterapie. V současné době je schopna výtvarně 
-

sve chvilkové představy a asociace, 

u, ^ Annině vývoji výtvarného projevu v letech 2003 - 2006 jsem mohla pozorovat dvě 

<MUla V t o m t o období s e začala spontánně intenzívně věnovat výtvarné tvorbě. Výtvarně 

la především vlastní fantazie, které se postupem času rozvíjely 

® období. První výrazný zlom ve vývoji Annina výtvarného projevu nastal v lednu roku 
' Anns 

S v á v a l , 
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Druhý výrazný zlom v Annině vývoji výtvarného projevu nastal na jaře roku 2006. 
t o m t o období Anna začala přinášet kresby a malby s výrazně odlišnými formálními i 

tahovými rysy. 

Pro Annu byla v počátcích arteterapeutického programu obtížná technika malby 
eifiperovými i vodovými barvami. V roce 2006 však již byla schopná originálním způsobem 

P°Užít t echniku vodovými barvami. V průběhu své účasti v arteterapeutickém programu si 

Postupně vybudovala vlastní výtvarný styl. 

Od září roku 2006 do března roku 2007 Anna AP nenavštěvovala. Svou účast 
pr°gramu však obnovila v dubnu roku 2007. Ráda bych navázala na poslední Anniny práce 

Podpořila jí, aby svůj nalezený výtvarný styl dále rozvíjela. 

Anna 

Shrnutí získaných informací. Zodpovězení otázky č. I. 

^ této kapitole zodpovím otázku č. I.: Jakými prostředky lze zkoumat Anniny potřeby 
a cíle? 

Potřeby a cíle klientky Anny lze zkoumat prostřednictvím běžného verbálního 

^ 0voru, dále rozhovoru, který následuje po taneční improvizaci a výtvarné tvorbě a 
a2riíku, který je Anna schopna s dopomocí vyplnit. Dále pak prostřednictvím analýzy 

arné tvorby (s Anninou verbální účastí) a analýzy fotografií, pořízených Annou v jejím 
r°2eném prostředí. 

^ Kromě zodpovězení výzkumné otázky č. I. jsem se dozvěděla další informace, které 

t0°dPověď zpřesňují. 

Anna uvádí, že se své potřeby a cíle dokáže výstižně vyjádřit prostřednictvím: 1. 
exprese 2. výtvarné činnosti, 3. verbálním vyjádřením, 4. písemnou výpovědí. 
Anna podobně jako ostatní účastníci výzkumné sondy prostřednictvím tance a 

arnéhn 
frak P r o J e v u dokáže výstižněji než při verbálním projevu sdělit nejen informace 

cké povahy, ale také pocity niternější povahy (například citové potřeby a jemné odstíny 
laiad)i 

r ^ k á ž e srozumitelně verbálně vyjádřit své pocity v průběhu běžného 

, 0 r u , ale vzhledem ke své nesmělé introvertní povaze a sklonu k přecitlivělosti nemá 
deHci 

Hui Verbálně svěřovat se svými osobními tématy. Okolí si někdy Anninu mlčenlivost 
^ádá 

d^v ^ylně. Anna dokáže své pocity i do jisté míry písemně zaznamenat. Sama si však 
Uvědomuje nečitelnost svého písma. 
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Annin taneční projev byl již v počáteíeh tanečního programu přirozený a po taneem 

Srovizaci se upřímněji než při běžném rozhovoru svěřovala se svými pocity. Podobné 

Zvřené se dokázala vyjadřovat i v souvislosti se svou výtvarnou tvorbou. Nicméně Anna 

^ d í , ž e j e p r o n í t ě ž š í s e vyjadřovat prostřednictvím výtvarného umění. Tanec pro ni 

Představuje spontánnější prostředek sebevyjádření. V Annině taneční i výtvarné výpovědi se 
uPlatňuje vysoká míra eidetické představivosti. 

Anna uvedla, že v průběhu své účasti v tanečním programu se zbavila strachu nahlas 
V denním zařízení hovořit. Uvádí, že se tak stalo nejen díky tanečnímu prožitku, ale 

Především díky klidnému nestresujícímu prostředí. 

Anna má poměrně rozvinutou schopnost sebereflexe i reflexe. V dubnu roku 2007 

^PHklad vyslovila názor, že u klienta Davida se p o d o b n ě jako u ní zlepšily v průběhu ucasti 

jeho verbální vyjadřovací schopnosti 

Anna byla mezi prvními klienty, kteří mi začali svěřovat své pocity, které zažívali při 
tanečních improvizacích. Anna často ve svých úvahách, které následovaly po tanečním 

Pr°Žitku, dokázala zodpovědět otázky, které v běžném rozhovoru nedokázala verbálně 

VAP 

kulovat. Podobného jevu jsem si všimla i u ostatních účastníků programu. 

Taneční prožitek tedy u klientky Anny podpořil její schopnost verbálního vyjádření. 

"Efektivnější? 

'4 Otázka č. II Které prostředky se v případě klientky Anny jeví jako 
neÍefek 

**Ml Rozhovor s klientkou Annou 

Rozhovor s uzavřenými odpověďmi za účelem zodpovězení otázky č. II jsem s Annou 

^ed ' ^ ^ ^ ^ (viz I. Textová příloha č. 4). Anně jsem v průběhu rozhovoru 
adala kartičky s napsanými možnostmi za účelem názorného vysvětlení několika 

^ odpovědi. 

^ Ohodnocení získaných informací a zodpovězení výzkumné otázky č. 

Anna v průběhu rozhovoru (viz Textová příloha č. 4) uvedla, že se dokáže 

Ď . něji vyjádřit: 1. tancem, 2. výtvarnou činností, 3. verbálním projevem, 4. písemným 
Jevem 

> Jednotlivým komunikačním prostředkům tyto možnosti sebevyjádření (viz I. 
tová „w. 

Poloha č. 4, tabulka č. 3). 
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Anna uvedla, že své psychické a tělesné stavy dokáže výstižněji vyjádřit pH tanci než 

Pr°střednictvím výtvarného projevu. 

Anna podobné jako „statni úéastnici AP má problémy s verbálnim vyjádřením 

Wormaci niterního charakteru (vystihnutí pocitň, dojmO a citových potřeb). Pokud se Anna 

N e k á ž i v harmonickém prostředí, má navíc vzhledem ke své senzitivní povaze velke 

Obrany se verbálně vyjadřovat. 

Výtvarnou a taneéní expresi mážeme v případě klientky Anny považovat za umělecke 

^ n i k a é n í prostředky, které se mohou velmi vhodně vzájemně doplňovat a umocňovat sve 

Působení 

Úéastnici AP při taneéní improvizaci mají prostor pro pocítění hlubšího stavu 

» « p e k c e V tomto rozpoložení si často uvědomují podprahové pocity, které jsou v beznem 

""Sívání nedostupné. V následné tvorbě mají klienti prostor pro výtvarné vyjádřen, svých 

* * « . Domnívám se, že navození hlubšího stavu introspekce během taneční a výtvarné 

pozitivně ovlivňuje i schopnost klientu verbálně formulovat své pocity v pribehn 

""-hovoru, který následuje po taneční a výtvarné tvorbě. 

"•1.6 o t á z k a č. I I I . Představují umělecké prostředky, prostřednictvím 

V f c h lze zjišťovat osobní potřeby a cíle klientky Anny, zároveň i nástroj 

její osobnosti? 
"•'•6.1Rozhovor s klientkou - rozhovor s otevřenými odpověďmi 

Rozhovor s klientkou Annou jsem vedla dne 14. 3. 2007 (viz Textová příloha č. 5). 

''•'•6-2 Rozhovor s uzavřenými odpověďmi 

Rozhovor s klientkou Annou jsem vedla dne 18. 4. 2007 (viz Textová příloha č. 6, tab. 

' ' 4>- Anně jsem v průběhu rozhovoru předkládala kartičky s napsanými možnostm, za 
l íe len> názorného vysvětlení několika možností odpovědi. 

'•6-3 Rozhovor s rodinnými příslušníky 

Matka Anny pani J. Z. mi sdělila, že souhlasí s odpověďmi své dcery, které uvedla 

" h o v o r u (viz Textová příloha č. 5). Sama však poskytnutí rozhovoru odmítla. 
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^•1-6.4 Rozhovor spracovním asistentem 

Rozhovor s pracovní asistentkou Anny (paní H. S.) jsem vedla dne 28. 3. 2007 
(viz Textová příloha č. 7). 

Shrnutí získaných informací, zodpovězení výzkumné otázky č. I I I . 

Anna v rozhovoru s oteřenými otázkami uvedla, že podle jejího názoru člověk 
r°zvinutou osobností je trpělivý, citlivý, slušný a důvěryhodný. Podle jejího názoru není 

důlej:t(4 

zda například umí cizí jazyky a má velké znalosti, důležité pro ni je, že se chová 

a že „nám zamává", tj. že se nedistancuje od lidí se zdravotním postižením. Anna 
e^a, že sama má zájem se ve zmíněných oblastech rozvíjet. 

Anna dále v rozhovoru uvedla, že se v průběhu účasti v programu rozvinula po taneční 
J pQ 

Osobnostní stránce. Uvedla, že se v programu zbavila strachu mluvit a celkově se 
klidnil !|a: „Když jsem se něčeho bála, tak jsem nemohla mluvit. V tanečním programu jsem se 

mi pomohlo, abych se rozmluvila." Uvedla, že tanec a výtvarná tvorba jí pomáhá 

agování se od případných starostí. Anna uvedla, že se vlivem AP zvýšila kvalita jejího 
*ivota T 

• *anec a výtvarná tvorba její život obohatil. 

Anna v rozhovoru s uzavřenými odpověďmi řekla, že v průběhu účasti v AP se 

v rozvinula její osobnost v následujících oblastech: nižší míra konformity, rozvoj 
stavivosti, navození vnitřní vyrovnanosti. 

Dále podle Anny že k zlepšení došlo i v těchto oblastech: vyšší míra samostatnosti, 
P o r 0 2 U m v . 

^ ̂  není sobě samotné, schopnost verbálně vyjadřovat své potřeby, rozvoj empatických 
výt s c ^ ° P n o s t prosadit své názory, schopnost tvořit příběhy, zvýšení zájmu o 

a rné, taneční umění a literaturu, rozvoj citu pro hudbu a schopnost fyzického uvolnění. 

a Anna uvedla mírné zlepšení v oblasti rozhodování a v ujasnění si vlastních pracovních 

^ch cílů. Anna necítí výrazné zlepšení vlastní fyzické kondice. 

Zh Zav®r r o z h ° v o r u Anna dodala: „Rozvinula se má schopnost sdělit něco dotykem, 
aJsem se strachu mluvit před lidmi v chráněných dílnách, mám lepší odhad na lidi." 

frot - ^ r a c o v n i ' asistentka Anny paní H. S. uvedla, že s Annou o její účasti v AP nehovoří, 

, e v běžném pracovním provozu není dostatek času na rozhovory. Paní H. S. nezná 
^tiirjy 

°sobní potřeby a její plány do budoucnosti. 

íh ^ n n a má podle jejího názoru umělecké vlohy. Její účast v programu považuje za 
n°u- Je toho názoru, že Anna se zdokonaluje jak po taneční tak i po osobnostní stránce. 

Pří PoSl 
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Uvádí však, že tato změna je téměř neznatelná, ale připouští, že Anninu osobnost je možné 
r°zvíjet uměleckými prostředky, především prostřednictvím tance. 
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11-2 Případová studie č . 2: klient David (31 let) 
i i « 

Stručná charakteristika klienta Davida 

Tento klient s diagnózou Morbus Down se středním MP je mimořádně vyrovnané a klidné povahy. 
av'd žije v kvalitním rodinném zázemí, rodinou je veden k samostatnosti a zodpovědnosti. Proto se často chová 
n°hem rozumněji než někteří výrazně méně postižení klienti. 

David pracuje v chráněných dílnách denního zařízení. Pravidelně navštěvuje Večerní praktickou školu 
v fráze. 

David je otevřené povahy, poměrně snadno navazuje kontakt s okolím. Davidova řeč je však těžce 

^'telná, jeho gesta a výraz tváře výstižněji sdělují jeho prožitky. David rád komunikuje s okolím a je 
Patrné *P . . 

' m a zájem svou řeč zlepšovat. Dokonce si tvořivě hledá alternativní postupy, například má občas 
tenden • 

Cl nahradit český výraz výrazem anglickým. 

David má oslabenou imunitu, jeho organismus často postihují infekce. AP David navštěvuje od jeho 
Počátku 
^ > lJ- od roku 1996. V letech 2001 - 2004 však program nenavštěvoval vůbec nebo pouze zřídka. David 

Průběžně velmi časté absence v účasti v programu vzhledem k výše uvedené časté nemocnosti. 
0 klient má sklon k pohodlnosti. Pokud je však zaujat tématem, rychle se probouzí z útlumu. 

Davidovy výpovědi po tanečních improvizacích naznačují jeho zájem o přírodu. Ještě zřetelněji se tyto 
tenden 

e °drážejí v jeho výtvarném vyjádření (vzhledem k velmi špatně srozumitelné Davidově řeči je téměř 
m°žné 

s e na základě jeho verbálního projevu dozvědět něco více o jeho osobních motivacích a potřebách). 
David si v průběhu posledních let, ve kterých se věnujeme i výtvarné formě arteterapie, našel své 

s°bn{té 

M ^ ~ z v ^ a t a > zejména divoce žijící. V současné době se nejrůznější zvířata objevují téměř na každém 

Hej • Davidova motivace byla tak silná, že samostatně začal realizovat vlastní nápad - půjčovat si 
své ^ ^ 3 t l a s y a Příručky 0 zvířatech v místní pobočce Městské knihovny a tvořit podle obrazové předlohy 

^ a r n é práce. 
lep ^ a j ' m a v é informace o Davidově povahových rysech jsem získala od jeho matky. Vyprávěla mi, že si 
Se r\ atU^6' ky David někdy nebyl pozitivně naladěn. Nejen v chráněných dílnách, ale i v domácím prostředí 

David v. 
chová velmi ukázněně. Pokud rodiče Davida poprosí, aby j im připomněl nějakou povinnost, nikdy 

lomené. 
8 P°dle matčiných slov „má v životě štěstí" - například v rámci školní docházky se naštěstí nesetkal 

gat'VniW 
leh*- Postoji pedagogů apod. (na rozdíl od většiny jeho vrstevníků, kteří ve svém dětském věku pocítili 

'jetí H 
a ° dětského nebo dospělého kolektivu). 

^ David se zúčastnil projektu „Animace výstavy Františka Skály v Galerii Rudolfinum" v roce 2004. Bylo 

Shh ' e David intenzivně vnímal vystavená umělecká díla, ke kterým byl schopen zaujmout osobní 

slay Dokázal vyslovovat asociace i k vysoce abstraktním artefaktům. Také mě překvapilo, že se ve 

Se... t n ' c^ Prostorách choval přirozeně, ale zároveň kultivovaně. Bylo zřetelné, že v Galerii „ožil". Spontánně "Hiítnai 
r ° ' e „průvodce výstavou" a živě debatoval s účastníky skupiny. 
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^•2.2 Otázka č. I. Jakými prostředky lze zkoumat Davidovy potřeby a cíle? 

^'2-2.1 Rozhovor 

Rozhovor s pevnými otevřenými otázkami, polootevřenými i uzavřenými otázkami 
JSem s Davidem vedla v listopadu roku 2006 (viz Textová příloha č. 8). 

Ol 
nutí získaných informací získaných v průběhu rozhovoru (viz textová příloha 

8) 

David má od počátku své účasti v AP vysokou motivaci se věnovat umělecké činnosti. 
at° m°tivace je občas oslabována jeho sklonem k únavě, která je způsobena sníženou 

hnitou a častými infekcemi. Míra Davidovy osobní motivace je podobně jako u jiných 
l e n t ů důležitým předpokladem pro rozvoj jeho psychomotorických schopností a dovedností. 

U tohoto klienta se poměrně snadno již v počátcích rozvinula jeho schopnost 

^ r°spekce. David však nedokáže dostatečně srozumitelně verbálně vyjádřovat své pocity. 

Pruběhu své účasti v programu začal aktivně výtvarně tvořit. Jeho výtvarná tvorba 

°učasné době představuje cenný prostředek zkoumání jeho potřeb a motivací. V budoucnu 
avid mohl rozvíjet tento alternativní způsob vyjadřování a výtvarná tvorba by mohla 

stavovat i součást úspěšné logopedie. 

David občas s oblibou mechanicky přepisuje textovou předlohu, nedokáže však 

^ amenat písemnou formou své myšlenky. V průběhu rozhovoru vyplynulo, že David má 
V a c i S e zlepšovat i v této oblasti. Není vyloučeno, že David v budoucnosti bude schopen 

r°vat své potřeby a pocity psanou formou. 

David uvedl, že taneční a výtvarná exprese pro něj představuje nejsnažší způsob 
evViáHv -

J Ureni. Tyto výrazové formy klade na stejnou úroveň. 
Klientova výpověď potvrzuje fakt, že jeho psychické ladění je převážně pozitivní. Své 

P°city k t p . 

' Mere zažívá v průběhu umělecké činnosti, sděluje nejraději pouze vedoucí programu. 

^ e n í pochyb o tom, že Davidovo oblíbené téma je příroda, především zvířata 
t i š í c h druhů. David si uvědomuje, že samostatně nedokáže konstruovat příběh. 

, zajímavé, že v příběhu, který se David v průběhu našeho rozhovoru pokusil 
^stn 

Sál • °Vat> J e přítomný motiv, který se opakuje i v jeho dalších obrázcích , tj. motiv 
%'cíc;L 
Nn o tepla. Domnívám se, že tento prvek by mohl symbolizovat Davidovu srdečnost, 

si 
rodinný život, náklonnost k lidem a ochotu pomáhat druhým. 
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David se eítí být spokojený na současném pracovišti. Práce, kterou zde vykonává, mu 

Plně vyhovuje. V současné době neplánuje samostatnější život (například život v chranenem 

Wdlení). Rád by i v budoucnu bydlel se svou rodinou, tak jak je zvyklý. 

Klient neuvádí, že by v současné době prožíval negativní pocity nebo starosti, ale 

^Pouští, že především tanec pomalého tempa m u přináší zklidnění a uvolnění. 

David si neuvědomuje, že by měl v současné době přání, které by nebylo naplněně. 

Při řešení problematiky, j ak veřejnost (například rodiče, sponzory) seznamovat 
s Výsledky naší práce, D a v i d jednoznačně dává přednost natáčení videokamerou v prubehu 

h o d in před přípravou veřejného vystoupení. 
David má pocit, že díky účasti v AP žije bohatší život. 

E S ® * t< « • •'• 

ll-2.2.2 Popis Davidovy 
volné taneční exprese 

Davidův typický 
taiečuí výraz je zachycen ve 

P o u k á z c e (viz IV. CD 

p í í l°ba,Videoukázky, 

P o u k á z k a č. 1 - 2 ) . David 

k u p o v a l v roce 2004 
VlfeU části taneční 
c V o g r a f i e „Princezniny 

ž e n i n y " , vytvořil taneční 

^ s Annou. Jednalo se o 

^ s e šátkem (obr. č. 10, 
V l ž I I Í-Pří loha fotografií , 1. 

atVe&ní projev účastníků 

^ u m n é sondy; viz též I V . 
Cí> Poloha). 

doprovodem byla 

Georgese Bizeta 

" ^ e n Suitě. Entrance II." 

obr. č. 10 
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Inspirací pro Annin a Davidův taneční výstup byl následující text: 

„Jakub začal usilovně přemýšlet, co se Princezně skutečně zdálo a spatřil pravdu: 
Priu 

e z n ě se zdál sen o zahradě zakryté černým mrakem, o zvadlých černých růžích a tichu 
Sanioty. Jednoho dne přestala slyšet hlasy těch lidí, které ji zraňovaly nejvíce" 

Tuto choreografii původně tančil Jan s Annou (v květnu roku 2001). Jan nemá příliš 

°2vinutou schopnost spontánně zrcadlit protějšek. Jan zatím nedokáže při tanci Annu 
everbálně podpořit nebo pohybově znázornit své naslouchání. Sice dokázal při tanci procítit 
niUlek, ale byl uzavřen sám do sebe. Naproti David je schopen spontánně zrcadlit svůj 

Pr°tějšek a při tanci Anně poskytovat podporu a porozumění. Proto na jaře roku 2004 David 

°stal příležitost tančit tuto choreografii. 

V úvodu skladby tančí Anna sama na scéně. Přestože cítí smutek, při tanci si pohrává 
ehk*m šátkem. Divákům předvádí několik snadných technických prvků s tímto náčiním. Po 

^kolika taktech se přidává David, který svým pohybem dává Anně najevo své porozumění. 
ayida jsou dominantní plynulé pohyby trupu a horních končetin. David soustředěně 

°uJe Anninu mimiku i pohybová gesta. Na rozdíl od Jana Davidovi nedělá problém navodit 
Udržet v , 

j 1 °cnich kontakt s protějškem. David dává Anně zřetelně najevo, že jí chce být oporou. 

^ 0 Pohyb je plynulý a jistý. Taneční dialog dvojice se mění v hru se šátkem, chvílemi se 
a s Davidem jemně o šátek přetahují, 

s D J e tanečník s přirozeným pohybovým nadáním. Podobně jako u jiných klientů 

lnovým syndromem byly u Davida od počátku jeho účasti v programu zřetelné taneční 
% JPK eno pohyb byl plynulý a lehký. Pohybová uvolněnost do jisté míry souvisí se 

Sní* 

^ ym svalovým tonem a kloubní hypermobilitou.V jeho tanečním pohybu však byly 
n a k y L1mělé stylizace. 

^ Davida je velmi cenná jeho zachovalá schopnost pohybového zrcadlení a jeho 

led U t° S C ' 1 0P n 0 S t dále rozvíjet. David má rád i rytmická cvičení, ale někdy se 

Poli State^n® koncentruje na hudební předlohu a má tendenci k rytmickému zrychlení a 

s pv ^rklosti . Podobně jako u jiných klientů potřebuje David lépe pracovat 

Sér i ím vlastní váhy při tanci a uvolnit pohyb dolních končetin. 

Í)P, • v 'deoukázce č. 5 (viz IV. CD příloha, Videoukázky) je zachycena ukázka 

ce 

i d o v a t • . 

v
 a typického tanečního projevu v počátcích jeho účasti v tanečním programu 

l^, 01 r°ku 1996 za účelem porovnání se současným tanečním projevem. David v této v«d t a n e^ně ztvárnil své asociace vztahující se k měsíci lednu. Videozáznam byl pořízen 
1111 chráněných dílen panem F. H. v průběhu vánoční besídky v roce 1996. 
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Fotografíe dokumentující Davidův taneční projev a fotografie zachycující jeho tanec 
s ^ientkou Annou jsou uvedeny v III. Příloze fotografií, 1. Taneční projev účastníků 

^kumné sondy (obr. č. 10 - 27) a v IV. CD příloze. 

°2hovor s klientem Davidem o jeho taneční expresi 

Účastníkům tanečního programu jsem v prosinci roku 2006 pustila videozáznam „Lidé 

dentálním postižením tančí", který jsem natočila v průběhu jara 2004. Každý z klientů si 

^ h l vybrat pasáž, ve které byl podle jeho názoru nejvýstižněji zachycen jeho vlastní taneční 

Jev- Následně jsem s každým z nich vedla rozhovor s pevně danými otevřenými otázkami. 
redPokládalajsem, že rozhovor, který bude veden bezprostředně po shlédnutí vlastního 

tgjj v 

Cního projevu, přinese důležité doplňující informace, které zpřesní odpověď na 
Vyzkumnou otázku č. I. 

Rozhovor s klientem Davidem je uveden v Textové příloze č. 9. 

^ n í k 

^ dotazníku bylo zjistit, jak klient vnímá sám sebe v průběhu taneční exprese. 

v
 e j e jeho sebepojetí a proprioreceptivní vnímání při tanci a hodnocení vlastního projevu 

S ĈgQ 
výrn odstupem (klienti dotazník vyplňovali s časovým odstupem po shlédnutí 

'tif ° 2 a Z n a m u ' který zachycoval jejich taneční projev). Předpokladem bylo, že získané 

^ e by mohly 

zpřesnit odpověď na výzkumnou otázku č. I. 

Klient David tento dotazník s dopomocí vedoucí programu vyplnil dne 11. 10. 2006 

^xtová příloha č. 10). 
^ Í U ť • 

1 mformací, které jsem získala v průběhu rozhovoru a prostřednictvím 
Vyplně»í dotazníku 

u ^ a v ' d pozitivně vnímá vlastní taneční projev. Při tanci si připadá přirozeně a cítí se 
sárn 

^id S e b o u - Cítí jistotu a rozhodnost. David uvedl, že tanec mu přináší uvolnění, pohodu a 

eh0 prožívání v průběhu tvůrčího soustředění se kvalitativně liší od běžného prožívání. 
N o ž e n . 

uavid nedokáže samostatně vytvořit plnohodnotnou příběhovou formu, dokáže \ 
spoluprožívat příběh, který tvoří ostatní. David z příběhu často těží inspiraci pro 

% a t a 

ta 

Jeho 

W v Uecní tvorbu. 

výpověď opět potvrzuje, že se při tanci soustředí převážně na pozitivní emoce. 



- 157-

^avid má motivaci rozvíjet své taneční dovednosti (uvědomuje si svou občasnou tendenci 

Stereotypnímu pohybu) a cítí v sobě sílu i pro dynamický tanec. 

Taneční i výtvarné výpovědi přisuzuje podobnou (srovnatelnou) hodnotu. Tanec 

opovažuje za obtížnější než výtvarnou činnost. 

David potvrzuje svou zálibu v přírodě - nejraději tančí na zahradě nebo ve 

Přírodě. Také potvrzuje můj pocit, že nerad tančí sóla a dává přednost tanci s taneční 

Partnerkou nebo partnerem. Podobně jako ostatní klienti s Downovým syndromem nemá 

°t>libě příliš hlasitou hudbu (lidé s Downovým syndromem mohou mít citlivější sluch než 
l ldebez postižení). 

David uvádí, že v jeho životě nastala výrazná změna, poté co se začal v roce 1996 
Castnit tanečního programu. 

zpovědi klienta Davida po tanečním projevu 
Ustní výpovědi 

P r o ilustraci uvádím několik typických Davidových ústních výpovědí sdělených bezprostředně po 
taneřní: 

"nprovizaci. David patří ke k l i e n t ů m , kteří nedokáží své myšlenky uspořádat do formy příběhu. David 
Je schoD 

pen vyjadřovat své pocity prostřednictvím několika výstižných slov, které často netvoří souvislou větu. 

David v roce 1997 po taneční improvizaci vyslovil následující pocity, které zažíval při tanci. Gramatická 
lentova sdělení byla pro vyšší míru srozumitelnosti upravena. 

. "ttned po práci chodívám za svými kamarády. Jsou mladší, silnější a rychlejší než já a také se hlasitěji 
j'> Dř 

e S t° SC n e o ^ e j ^ o u k e z denní péče. Hřebelcuji je, čistím jim kopyta a nosímjim dobroty. Uklízím stáj 
m j i m písničku: „Já mám koně, vraný koně..." 

^nt v zhledem ke své špatně srozumitelné výslovnosti má problémy s navazováním přátelských 

*Vjj U ^ e s t o s e však nestahuje do ústraní, živě se zajímá o okolní svět, zejména o všechno živé, o lidi i 

^avid v květnu roku 1998 po tanci vyslovil následující úvahu: 

Nc " P r 0 c h á z e l i j s ™ se v přírodě a pak jsme šli plavat. Odpočívali jsme v trávě. Šli jsme do kina na Jurský 

^ d o 'nů. Spali jsme do rána. Pak jsme šli do cukrárny, do kavárny a na šampaňské." 

žrP.. Vaha vypovídá o Davidově výrazně pozitivním psychickém ladění, o jeho schopnosti naplánovat si a 
lž°vat n 

t ^ Program dne. David dokáže dělit svůj čas na odpočinek i práci (přestože úvaha naznačuje spíše jeho 
n C ' k záHbě v odpočinku). 

^ a v ' d v říjnu roku 1998 po taneční improvizaci řekl: 

Vjĵ  "Spím v noci doma. Dívám se oknem ven, vidím hvězdy, měsíc, je teplo. Velký, malý vůz a ještě menší 

fo, lri)iaki 

"avětái VŮZ." 
Ď avid v září roku 1999 po taneční improvizaci řekl: 
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»Jsem král a otec pěti dcer a majitel velikého zámku. „Kluk" mě jednoho dne žádá o ruku jedné z mých 

°er' dovolím, aby pozval na ples mou nejmladší dceru - Annu. Anna je oblečena do bílých krásných šatů. Tančí 
Sp0lu- Prstýnky, polibek, svatba." 

Pí Semné výpovědi klienta Davida (záznamy deníkového charakteru) 

David nedokáže písemnou formou zaznamenávat své myšlenky. V jeho silách je pouze 

°Plsovat text uvedený v předloze. 

Sh nutí získaných informací z Davidových ústních výpovědí 
Je patrné, že David podobně jako ostatní účastníci AP zažívá při tanci představy, ale 

MUedem ke své těžké vadě řeči, nedokáže tyto představy srozumitelným verbálním 

Působeni sdělit svému okolí. Přesto se od něj dozvídám zlomky jeho úvah. Ale porozumění 

formě sdělení vyžaduje mnoho času a je vyčerpávající pro Davida i pro jeho posluchače. 

David dokáže prostřednictvím verbálního projevu vyslovit především své praktické 

a také věcně popsat sled jednotlivých událostí. Informace niternější povahy (například 

Potřeby a emocionální stavy) však David slovně formulovat příliš nedokáže. 
citové 

U, 

4n 
Analýza výtvarné exprese 

^ a'ýza fotografií klienta Davida s významnou výpovědní hodnotou 
Verbální účastí klienta) 

12 ^ ^ Davidem jsme první společnou procházku za účelem mapování jeho přirozeného světa podnikli dne 6. 

Pro ^aPlánovali jsme, že se budeme pohybovat v okolí denního zařízení. David samostatně zvolil trasu 

jak ^ ^ j ' s t o t o u zamířil do nedalekého lesa ke svému oblíbenému místu - malému jezeru. Překvapilo mě, 

fot ° t 0 V ě t r a s u naplánoval. K místu jsme se ubírali rychlým tempem. David nikdy předtím s digitálním 
aParátem i 

Vliv 
•CD, 

Jedn n e P r a c o v a ' - Proto pro mě bylo velmi překvapující, s jakou rozvahou přistupoval k tvorbě 

lV n
 s n i 'mk& (viz III. Příloha fotografií, 2. Mapování přirozeného světa klientů, obr. č. 14 - 24, viz též 

^Příloha). 

Od f
 v ' d u každého snímku pečlivě zvažoval výtvarné hledisko (perspektivu, velikost snímku, vzdálenost 

•ováných objektů). Hlavním centrem jeho zájmu byla příroda (jezero, stromy, skály apod.). Přestože 
°bča 

JsiDe 

t w , P°tkali lidi, David nejevil ani v náznaku zájem je fotografovat. Připadalo mi, že si jich příliš p ř í 

nrodu však pozoroval velice pečlivě. 

Vyj ^ ^ a v i da fotografování bavilo, zdá se že ve fotografování objevil nový výtvarný 
r°V aď prostředek. 
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á̂věry z mapování Davidova přirozeného světa č. 1 

Přestože je David mentálně postiženější než ostatní účastníci AP, k fotografování se 
stavěl velmi pohotově. Přemýšlel v daleko vyšší míře než ostatní klienti, co přesně 

^fotografuje, z jakého úhlu a vzdálenosti. Ostatní účastníci experimentu fotografovali spíše 
nahodile. 

Výběr tématu jistě ovlivnilo i Davidovo spíše introvertní založení. Na první pohled se 
rtlU^e zdát, že David je vzhledem ke své přátelské povaze extrovertní povahy. David si však 

revážně nechává své negativní pocity pro sebe. Jeho nejbližší okolí zná Davida jen v dobré 
náladě. 

V Davidově výtvarném projevu se postupem času stále více začala objevovat zvířata 

•Především divoce žijící). Zdá se, že i příroda by mohla v budoucnosti představovat 
2a i í 

avou inspiraci pro Davidovu výtvarnou tvorbu. 

Další společnou procházku jsme s Davidem mohli podniknout až v březnu roku 2007. Po delší pauze 
Jsme se w 

vypravili zmapovat okolí jeho domova na Praze 4. Davidova matka totiž opakovaně sjednané termíny 
nížila D 

' ud se jí nezdálo vhodné počasí pro fotografování nebo se změnil její program - chtěla totiž vycházku s 
tografn 

Ql°váním absolvovat s námi. 
b V únoru roku 2007 David onemocněl a zůstal v domácím léčení více než jeden měsíc. 
°Ďavido x 

fot uzdravení jsem se pokoušela domluvit s Davidovou matkou vycházku s Davidem za účelem 

§ afování. Plánované schůzky byly opět několikrát zrušeny. 

^ Dne 14. 3 2007 jsme se s Davidem vydali fotografovat okolí jeho domova (viz III. Příloha fotografií, 2. 
P°Vaní přirozeného světa klientů, obr. č. 25 - 32, viz též IV. CD příloha). 

^ ^ Znovu mě překvapilo, s jakou rozvahou a pečlivostí David přistupuje k fotografování. Nejprve mi 

Hefot
 V e kterém bydlí a pak mě prováděl prostředím, které důvěrně zná. Na rozdíl od jiných klientů opět 

teley. ^ a f o v a l mechanicky a důkladně jednotlivé záběry promýšlel. David mě dovedl k vile, kde se prý natáčí 

Vjž Ser 'ál „Rodinná pouta." (viz III. Příloha fotografií, 2. Mapování přirozeného světa klientů, obr. č. 32, 
IV- CD příloha). 

abych bohužel nevím, v jaké oblasti by si David ještě přál fotografovat, protože jeho matka si nepřála, 
m fotografovali mimo oblast Davidova domova a okolí denního zařízení. 

V 

Mapování Davidova přirozeného světa č. 2 
% projevoval velký respekt k výtvarnému hledisku jednotlivých snímků. Jeho 

PoSfv °St V ' Z u ^ n i ' percepce je pravděpodobně rozvinutější v porovnání s jinými méně 
enýrni účastníky programu. 
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Při procházce bylo zřetelné, že se David v této oblasti často pohybuje. Přestože jsme 
neifiohli fotografovat i v jiné oblasti, nemělajsem pocit, že by byl do takové míry jako 
například klientka Anna fixován na určité prostředí. 

v 

Ver z mapování Davidova přirozeného světa 

S Davidem jsme nemohli v takové šíři jako například s Janem zmapovat jeho 
P n r 0 2 e ný svět, protože místa, která jsme mohli navštívit v podstatě určila jeho matka (a navíc 
aSl P ě t k r á t bylo plánované fotografování zrušeno). 

Díky výše popsaným zkušenostem se mi potvrdila domněnka, že David je přes své 
etltální postižení obdařen rozvinutým vizuálním vnímáním. Můžeme vzpomenout Davidovu 

Účast n 

n a výstavě díla Františka Skály v Galerii Rudolfinum. David se tehdy nejaktivněji z celé 
Plny stavěl k vystaveným artefaktům. Bylo patrné, že vizuálně vnímá i ty nejdrobnější 
a i l y děl, které byly i nefigurativní povahy. Neměl sebemenší problémy najít si cestu k 

S°Ucasnému umění. 

^ Cenné je, že David je schopen na známá místo docestovat městskou hromadnou 
p r a v°u. David s rodinou často navštěvuje kulturní akce (divadlo, koncerty) a podniká 
cházky p 0 historickém centru Prahy. Jeho chování působí mnohem uvolněněji například 

po 
Vnání s chováním Jana a Anny. V jeho chování není ani stopa úzkosti z nových situací. 

^ rámci AP bych mohla využívat Davidových vloh - bystrého vizuálního vnímání a 
ť 'r°vat ho výtvarnými podněty k tanci. Ideální by bylo Davidovi zprostředkovat návštěvu 

aVy n e bo tanečního či divadelního představení a v rámci AP shlédnuté téma zpracovat. 

^ kreseb klienta Davida s významnou výpovědní hodnotou 
Verbální účastí klienta) 

Davidova kresba v počátcích jeho účasti v arteterapeutickém programu byla velmi 
udá D • 

sku a v idovo mentální postižení je totiž nejvýraznější v porovnání s ostatními účastníky 
P ty- Jeho kresba podobně jako kresba klienta Martina připomínala dětskou kresbu v tzv. 

Vt linií"19. David používal barvu spíše v náznaku, zpočátku nevybarvoval celé plochy. 
aobr r a2cích není zřetelná perspektiva. 

okj — 
b^^lov^' ' ' n ' ' dětské kresby dominuje téma lidské figury, květin, domů a aut. V tomto období je dítě schopno 

a j a t to> co kreslí.Ve fázi tzv. lineárního náčrtu (pět až sedm let věku dítěte) předškolák intenzívně vnímá 
m á | o j i uplatňuje (Zicha, 1981). 
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Na obr. Dl (II. Obrazová příloha, 2. Vývoj výtvarného projevu účastníků výzkumné 

sondy, viz též IV. CD příloha), který David na podzim roku 2003, nakreslil rekreační chatu 
0 rodiny. David uvedl, že chata na jeho obrázku je obydlená, uvnitř je celá jeho rodina. Její 

Člen ' 

n°ve pečlivě udržují teplo rodinného krbu. Za chatou jsou kopce, chata stojí blízko lesa 

^avid naznačil les prostřednictvím jednotlivých stromů). Myslím, že tato kresba výstižně 
dokumentuje nejen Davidův typický výtvarný projev v roce 2003, ale i symbolizuje rodinnou 
^ntionickou soudržnost Davidovy rodiny. 

Od podzimu roku 2005 David začal stále častěji na svých obrázcích zobrazovat 

^ířata, zejména divoce žijící. Například v listopadu roku 2005 nakreslil obrázek, který 

Jmenoval: „Laně v lese" (viz obr. D2). David vyprávěl, že si tato zvířata představoval 

jejich chaty. Uvedl, že laně jsou přes den plaché, ale v noci chodí lovit zvířata na pole. 

^ n t o °brázek výstižně dokumentuje, jakým stylem David v tomto období zobrazoval zvířata. 
J e h o kresbě byla přítomna vysoká míra automatismu (jednotlivá zvířata jsou nakreslena 

J koby podle jednotné šablony). Později se míra automatismu'v jeho výtvarném projevu 
Snížila. 

David v tomto období kreslil zvířata vždy s lidskou hlavou. David uvedl, že volí tento 
P0stn n 20 

P> Protože je pro něj obtížné namalovat zvířecí hlavu . Na obr. č. D3 David zobrazil 
le roku 2006 

zámek. Realizoval vlastní nápad - kreslil podle fotografie v kalendáři. David 
V někt -

erých fázích kresby použil pravítko. Davida jsem se zeptala, zda pozoruje rozdíl mezi 
obr. ni 

1 a obr. D3. David si rozdílu mezi obrázky a svého pokroku všiml. 

David začal na podzim roku 2006 realizovat vlastní nápad - tvořit podle ilustrací a 
to8raf 

6 v knihách o životě zvířat. V tomto období začal navštěvovat pravidelně (dvakrát 
H i ě w 

> místní pobočku Městské knihovny, kde si vypůjčil například tyto publikace, které ho 
WÍ Výt 

yivarné tvorbě inspirovaly: 
H y u 

•" Mere Davida při malování inspiruji: 

%
 Žvířata Evropy, 

' S v é t zvířat, 
atla zvířat, 0b r a , , 

%
 0 v ý atlas živočichů, 

, °Znáváme přírodu, 
Savci. 

% 
zjednodušení používá i v dalších situacích. Například David nazývá „otužilce" plavající ve Vltavě 

y Protože je pro něj jednodušší tato výslovnost. 
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žije v 

smka, 

Podle předloh v knihách začal propracovávat kresbu zvířat. Nejprve se věnoval 

^rnobílé kresbě (viz obr. D3, D4). Postupem času se jeho výtvarná díla stávala stále 

dřevnějšími (viz obr. D6, D7, D8). 

Na obrázku D5 David zobrazil v listopadu roku 2006 zvířata podle knižní předlohy. 
0 obrázky zvířat ze začátku připomínaly názorné ilustrace z knih s vysvětlujícími popisky. 

avid uvedl, že jednotlivá zvířata nalezl na různých stranách publikace. Na obrázku jsou 

^razeny sovy, mroži, jelen, antilopy, srnka, medvěd. V tomto období David zobrazoval 

Jednotlivá zvířata ve statické formě. Později se zvířata na jeho obrázcích rozhýbala. 

David uvádí, že zvířata vnímá jako své blízké kamarády. David si neklade za cíl jejich 

Et ické zobrazení, obrazovou předlohu vnímá jako inspiraci pro vlastní tvorbu. Je cenné, 
Sl David samostatně vyhledal vhodné podněty, protože podobně jako ostatní účastníci AP 

Prostředí, které nepřináší dostatečné množství podnětných situací. 

Na obrázcích D6 - D8, které David vytvořil na podzim roku 2006, již David začal 
0vat s vodovými barvami. V tomto období se zřetelně změnil charakter jeho výtvarné 

rby- Důležitou inspirací pro tvorbu stále byly knihy o zvířatech. 

Na obrázku D6 David zobrazil papouška, jak dosedá na větev, pod větví je zobrazena 
v l evo stojí tučňák, vpravo je zobrazen velbloud a jelen. 

Na obrázku D7 sedí na větvi veliký papoušek. Páv s jelenem se podle Davidových 
Slov Hí •, 

VaJí papouškovi zpříma do očí a komunikují s ním beze slov. 

Přestože David vzhledem ke stupni svého mentálního postižení není schopen tvořit 

' v tomto období se rozvíjí jeho schopnost si představit jednoduchý děj - malý zlomek 
Příběhu 

u a následně ho výtvarně ztvárnit. 

Na obrázku D8 medvěd utíká před čápem, na horní části obrázku letí papoušek. Je 

' Z e David ve své fantazii rozpohyboval statické knižní ilustrace. 

°b(3 Mrázek D9, který David nakreslil v únoru 2007, nazval „Moje rodina". V témže 

kí Nakreslil i obrázek D10, který se jmenuje: „Přátelé." David mi potvrdil mou 

že skupinu přátel vnímá jako svou širší rodinu. 

v c°e shrnutí analýzy výtvarného projevu klienta Davida 

kresba v počátcích jeho účasti v arteterapeutickém programu byla velmi 

" Jeho kresba podobně jako kresba klienta Martina připomínala dětskou kresbu v tzv. 
3Í linií". 

Iv- ^ P°dzimu roku 2005 David začal stále častěji na svých obrázcích zobrazovat 
a ta ZP" 

' ^ jména divoce žijící. Pro jeho kresbu byla příznačná vysoká míra automatismu 
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(jednotlivá zvířata jsou nakreslena jakoby podle jednotné šablony). Později se míra 
aut°matismu snížila. 

David začal na podzim roku 2006 realizovat vlastní nápad - tvořit podle ilustrací a 
f 

°grafií v knihách o životě zvířat. Vlivem systematického studia výtvarných předloh se 
avidova dovednost zobrazovat zvířata postupem času rozvinula. Od černobílé kresby přešel 

^albě. Jeho obrázky zvířat zpočátku připomínaly názorné ilustrace z knih. Později se však u 
avida rozvinula schopnost na obrázku zachytit zlomek příběhu - krátký děj. 

David uvedl, že zvířata vnímá jako své blízké kamarády. David si neklade za cíl jejich 
alistické zobrazení, obrazovou předlohu vnímá jako inspiraci pro vlastní tvorbu. Je cenné, 
S' David samostatně vyhledal vhodné podněty, protože podobně jako ostatní účastníci AP 

Prostředí, které nepřináší dostatečné množství podnětných situací. 
ž'je v 

Shrnutí získaných informací. Zodpovězení otázky č. I. 

V této kapitole zodpovím otázku č. I.: Jakými prostředky lze zkoumat Davidovy 

b a c i l e ? 

Potřeby a cíle Davida lze zkoumat prostřednictvím běžného verbálního rozhovoru, 
á̂lg 

r°zhovoru, který následuje po taneční improvizaci a výtvarné tvorbě a dotazníku, který je 
avid 

schopen s dopomocí vyplnit. Dále pak analýzou výtvarné tvorby (s Davidovou verbální 
^astíj 

>a analýzou fotografií, pořízených Davidem v jeho přirozeném prostředí. 

Kromě zodpovězení výzkumné otázky jsem se dozvěděla další informace, které tuto 
e a zpřesňují. David uvedl, že své potřeby a cíle dokáže nejvýstižněji vyjádřit prostřednictvím: 

tanef , 
n i exprese a výtvarného vyjádření (David klade tyto expresivní formy na stejnou 

roveň\ 0 
h verbálního vyjádření. David v současné době není schopen písemně zaznamenávat 

^ P0CÍty. 

patrné, že David podobně jako ostatní účastníci AP zažívá při tanci představy, ale 
i 

s y é těžké vadě řeči, nedokáže tyto představy srozumitelným způsobem verbálně 
Svérnu okolí. Přesto se od Davida dozvídám zlomky jeho úvah. Ale porozumění jeho Sc^lení vyžaduje mnoho času a je vyčerpávající pro Davida i pro jeho posluchače. 

Potv dokáže prostřednictvím verbálního projevu vyslovit především své praktické 
y a 11 ' 

Í a také věcně popsat sled jednoduchých událostí. Informace niternější povahy 
^Příklad • 

kf
 u citové potřeby a emocionální stavy) však David slovně formulovat nedokáže. 

Ce této povahy se dozvídám spíše z jeho výtvarného a tanečního projevu. 
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Taneční i výtvarné výpovědi David přisuzuje srovnatelnou hodnotu. David tanec 
nePovažuje za obtížnější než výtvarnou činnost. 

David začal v průběhu své účasti v programu aktivně výtvarně tvořit. Jeho výtvarná 
tv°rba v současné době představuje cenný prostředek zkoumání jeho potřeb a motivací. 

^ budoucnu by David mohl rozvíjet tento alternativní způsob vyjadřování a výtvarná tvorba 

y Utohla představovat i důležitou součást logopedické péče. 

^•2.4 Otázka č. II Které prostředky se v případě klienta Davida jeví jako 

Efekt ivně j š í? 
U 2 ' -4-1 Rozhovor s klientem Davidem 

Rozhovor s uzavřenými odpověďmi za účelem zodpovězení otázky č. II jsem 
s I W H 

iclem vedla dne 18. 4. 2007 (viz Textová příloha č. 11). Davidovi jsem v průběhu 
v°ru předkládala kartičky s napsanými možnostmi za účelem názorného vysvětlení 

ek°Kka možností odpovědi. 

U 2 
^ ' -5 Vyhodnocení získaných informací a zodpovězení výzkumné otázky č. 

David v průběhu rozhovoru uvedl, že se dokáže nejvýstižněji vyjádřit: „1. Tancem a 
a r n°u činností 2. Verbálním projevem." 

(VÍ2'-Tex„ 

David přidělil jednotlivým komunikačním prostředkům tyto možnosti sebevyjádření 

ová příloha, č. 11, tab. č. 5). 

David uvedl, že při tanci dokáže vyjádřit lépe své tělesné a psychické stavy než 
v Průběh n u výtvarné činnosti. Taneční exprese navíc poskytuje Davidovi větší prostor pro 
^jádřen-

^ 111 negativních pocitů než výtvarná činnost. Realizaci vlastních zájmů (koníčky) však 

dokáže vyjádřit lépe prostřednictvím výtvarné činnosti. David si uvědomuje, že jeho 
1 vXjadřovací schopnosti jsou poměrně omezené. David dokáže slovně zformulovat 
lrn tělesné stavy (například bolest), pozitivní emoce a profesionální zájmy. Negativní 

e však verbálně vyjadřovat příliš nedokáže. Proto David často na své okolí působí 
radně vyrovnaným dojmem, 

'tif podobně jako ostatní účastníci AP má problémy s verbálním vyjádřením 

t^ v
 a c i niterního charakteru (vystihnutí pocitů, dojmů a citových potřeb). Výtvarnou a 

Pfo ^1 e*Presi můžeme v případě klienta Davida považovat za umělecké komunikační 
edky> které se mohou velmi vhodně vzájemně doplňovat a umocňovat své působení. 

•Hi] 
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U-2.6 Otázka č. III. Představuj í umě lecké pros tředky , pros třednic tv ím 

šerých lze z j i šťovat o sobní po třeby a cíle klienta Dav ida , zároveň i nástroj 
rozvoje j eho osobnos t i? 

ll2-6.1. Rozhovor s klientem - rozhovor s otevřenými odpověďmi 

Rozhovor s Davidem jsem vedla dne 11. 4. 2007 (viz I. Textová příloha č. 12). 

ž i d o v i jsem v průběhu rozhovoru předkládala kartičky s napsanými možnostmi za účelem 

názorného vysvětlení několika možností odpovědi. 

ll'2-6.2 Rozhovor s uzavřenými odpověďmi 

Rozhovor s Davidem jsem vedla dne 18. 4. 2007 (viz I. Textová příloha č. 13, tab. č. 
6)- Davidovi jsem v průběhu rozhovoru předkládala kartičky s napsanými možnostmi za 
Ucelem názorného vysvětlení několika možností odpovědi. 

U 2 
'6-3 Rozhovor s rodinnými příslušníky 

Rozhovor s Davidovou matkou paní J. Š. jsem vedla dne 2. 4. 2007 (viz I. Textová 

14) 
přílohač. 

'"<4 Rozhovor s pracovním asistentem 

Rozhovor s Davidovou pracovní asistentkou paní M. J. jsem vedla dne 14. 3. 2007 (viz 
Te*tová příloha č. 15) 

'7 Shrnutí z í skaných in formac í , zodpovězen í v ý z k u m n é otázky č. III. 

David v rozhovoru s otevřenými otázkami uvedl, že podle jeho názoru člověk 

to l n u t o u osobností se především chová slušně a poctivě. Uvádí, že sám by se chtěl 
1Jet v uvedených oblastech. 

David dále v rozhovoru uvedl, že se v průběhu účasti v programu rozvinul po taneční i 
L 

n°stní stránce. Změnu však nedokáže verbálně přesně vyjádřit. 

> David uvedl, že ho výrazně ovlivnilo především „malování při hudbě". Uvědomuje si, 
sarti 

hv °statně nedokáže konstruovat příběh, ale v současné době dokáže tvořit fragmenty 
®hti T , 

' 1 ato schopnost se rozvinula především v průběhu výtvarné tvorby. 

v David uvádí, že tanec a výtvarná tvorba obohacuje jeho života a pomáhá mu 

gování se od případných starostí. V rozhovoru s uzavřenými odpověďmi uvedl, že 
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v průběhu účasti v AP se rozhodně rozvinula jeho osobnost v následujících oblastech: rozvoj 

Představivosti, schopnost fyzického a psychického uvolnění. Dále uvedl, že k pozitivní změně 
d°šlo i v těchto oblastech: vyšší míra samostatnosti, zlepšení kondice, zvýšení zájmu o 

tvarné a taneční umění, rozvoj citu pro hudbu. David uvedl mírné zlepšení paměti a 
ScWnosti se rozhodovat a pravděpodobně se i zlepšila jeho schopnost empatie. 

V průběhu rozhovoru s Davidem klientka Anna uvedla: „Mám pocit, že David se 
v Programu hodně rozmluvil, podobně jako já." 

Davidova matka (paní J. Š . ) n e n í jednoznačně přesvědčena, že by její syn měl 

Umělecké vlohy. Přesto jeho účast v AP považuje za přínosnou. Uvádí, že se David rozvíjí po 

^ č n í i osobnostní stránce. Podle názoru paní J. Š. se David neustále rozvíjí. Věří, že se 
b u d e vyvíjet i v budoucnosti. Uvádí, že vlivem AP se intenzivně zlepšuje Davidova 

Představivost. Její syn získává větší sebejistotu. Na Davidův rozvoj má podle jejího názoru 
neJVětší vliv tanec a dále i návštěvy divadel a koncertů. 

Davidova pracovní asistentka paní M. J. uvádí, že sice není schopna v pracovním ' 

Pr°středí posoudit, zda David má umělecké vlohy, ale jednoznačně považuje jeho účast v AP 

*aPřínosn LOU. 

Paní M. J. uvádí, že v práci nemá čas na rozsáhlejší rozhovory s Davidem, v jeho 
chován' 

111 nepozoruje výrazné změny. V určitých schopnostech podle jejího názoru sice ke 
n á m dochází (především rozvoj sociálních dovedností), ale pozoruje i určité zhoršení 

^ oblastech. Podle jejího názoru je možné Davidovu osobnost rozvíjet uměleckými 
Pro$třeH, 

U1<y (především hudbou, literaturou a výtvarným uměním). 
Paní M. J. uvádí, že Davidův osobnostní potenciál se podle jejího názoru bude v 
n°sti rozvíjet jen zvolna a mírně. 
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1 1 , 3 Případová studie č . 3 : klient Jan (31 let) 

Stručná charakterist ika klienta J a n a 

Jan je introvertně založený klient s těžkým syndromem LMD a s lehkým mentálním postižením. Je 

n e j m é n ě Postiženým účastníkem AP. 

Jan absolvoval Základní školu, jeden ročník musel opakovat. Potom nastoupil na Speciální odborné 

'^té (obor zahradnictví), ale plně integrován do společnosti nikdy nebyl. Z rozhovorů, které jsem vedla 
n a s jeho matkou vyplynulo, že Jan získal v roce 1994 pracovní místo na poště. Jako většina lidí 

tTlentálním postižením potřeboval pracovní asistenci v průběhu zapracovávání. Ta mu však poskytnuta nebyla. 
Navíc niiírt 

n|Kdo neinformoval jeho spolupracovníky o zvláštních potřebách člověka s mentálním postižením a 

^žně s nimi nepracoval. Jan se na pracovišti setkal s výrazným nepřijetím, přestože jeho smysl pro povinnost 
9 řád • 

Je rozvinut na nadprůměrné ne-li vyšší úrovni. Okolí se často zdá, že Jan je svým lpěním na řádu až příliš 

Od roku 1995 je klientem denního zařízení v Praze, v současné době pracuje v chráněných dílnách. 

^ Jan se aktivně věnuje sportu (fotbal, plavání, jízda na kole, ping pong) a se zájmem sleduje sportovní 

°dajství v mediích. Přestože je Jan spíše introvertní povahy, je společenský a má zájem udržovat a rozvíjet 

Selské vztahy. 

Mi a s t n íkem tanečního programuje od roku 1996. V počátcích tanečního programu Jan nejevil známky 
Ového nebo tanečního nadání. Jeho pohyb byl výrazně ovlivněn zvýšeným svalovým napětím, 

typními tendencemi a nebyl v něm ani náznak tanečního pohybu. Jan se dlouho nedokázal oprostit od POhyk. , 
ych stereotypů, které získal v průběhu necitlivě vedeného rehabilitačního cvičení. Dokázal se pohybově 

yJadf0Vat 
Tjt Pouze prostřednictvím drilem naučené rozcvičky. Měl však motivaci se po taneční stránce rozvíjet. 

Motivace časem sílila. Janovou výhodou oproti ostatním účastníkům programu je jeho poměrně vysoká 
'lOst n 

Proti infekcím a Jan nemá téměř žádné absence v programu, 

t^ Půl roce účasti v programu si začal zapisovat své představy a pocity, které zažíval při tématických 
e í t l I c h improvizacích. 

V roce 1998 jsem v Janově pohybovém projevu zaznamenala první náznaky osobitého tanečního 
^U. VPr 

'̂ 99 zajímavým zážitkem pro mě bylo sledování Janova tanečního vývoje, který následoval v letech 

K V tomto období jsem pozorovala kvalitativní změnu jeho tanečním projevu. V současné době j e 
tscho , 

Vy n nápadně hlubokého vnitřního ztotožnění s obsahem tančeného příběhu. Jeho taneční projev má 
l r u autenticity. 

' O t á z k a č. I . J a k ý m i p r o s t ř e d k y lze z k o u m a t J a n o v y p o t ř e b y a cí le? 
*2 1 
' Rozhovor 

• Rozhovor s pevnými otevřenými otázkami, polootevřenými i uzavřenými otázkami 
^ s j 

anem vedla v listopadu roku 2006 (viz Textová příloha č. 16). 
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Shrnutí získaných informací získaných v průběhu rozhovoru 
Jan měl již v počátcích programu vysokou motivaci se v tanci rozvíjet. Je zajímavé, že 

1 motivaci navštěvovat taneční program i v počátečním období, ve kterém ještě nebyl 
Schopný tanečního pohybu. Zajímala ho však témata, kterým jsme se v průběhu hodin 
venovali a prostřednictvím intenzivního vnitřního prožitku jeho pohyb postupně získával 
tatleční kvalitu. Přibližně po půl roce účasti v programu si Jan začal vybavovat své představy, 

zažíval především v průběhu volných tanečních improvizací. Jan uvedl, že představy se 

týkaly jeh0 osobních pozitivních i negativních pocitů. 

Jan řekl, že své pocity dokáže nejvýstižněji vyjádřit prostřednictvím písemného 

Pr°jevu. Na dalším místě uvedl taneční expresi, poté výtvarnou expresi. Verbální způsob 
vX)adřování pro Jana představuje nejobtížnější vyjadřovací formu. Své pocity nejraději 
Sv^uje vedoucí programu. V jeho výpovědích jsou často přítomny vzpomínky na bývalé 
Sft l Uzaky nebo spolupracovníky. 

Jan nejraději výtvarně zpracovává motiv zahrady a kvetoucích květin. Uvědomuje 

°u Schopnost tvořit příběh. V budoucnosti by rád zastával pracovní místo osobního 

^ lstenta. Pomáhal by například vozíčkářům, autistům a dětem, které jsou na tom hůře než on. 
etlt° pracovní cíl si Jan uvědomil při tanci. 

Příprava veřejných vystoupení pro Jana představovala stres. Tančit o svých osobních 

'tech před cizími lidmi pro něj bylo spíše nepříjemné. Citlivě také vnímal úroveň 
0rnosti jednotlivých diváků. Jan dává přednost podobně jak ostatní klienti natáčení 

video], 

kamerou za účelem zachycení jejich tanečního projevu. 

Jan je citlivý na smyslové vjemy, proto často navrhuje, abychom si při tanci zapálili 
°u tyčinku nebo aromalampu. Uvádí, že vlivem AP se zvýšila kvalita jeho života. 

"livem m Uměleckých prostředků se dokáže účinně tlumit účinky stresu (například zvýšené 
^ické • 

p, 1 Psychické napětí). Má pocit, že po tanci se dokáže výstižněji verbálně (ústní i 

lllnott formou) vyjadřovat. 
' Popis Janovy volné taneční exprese 

V současné době je Jan schopen se při tanci výrazně psychicky i fyzicky uvolnit. 

^k u dJe veden skutečně silným prožitkem, jeho taneční projev se vyznačuje vysokou mírou 

Jan si přestává uvědomovat přítomnost případných diváků, zavírá oči a hluboce se 
lloiy « i t r v o; i U J • ̂ Ull ol JJJl̂ OIC* V U W» • — r * 
UStředí na vlastní prožitek. Pokud je zaujat hudebním doprovodem, dokáže svůj pohyb 
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ř . v i z n i Příloha fotografu, I-Taneční projev 
Přizpůsobit tempu a rytmu hudby (obr. c. 28, vrz Lil. 

účastníků výzkumné sondy; viz též IV. CD příloha). M M g f i ] f | | | 
P ř i n á c v i k u nových 

řečních prvků je zřetelné, 

lanová schopnost 

^ordinace je porušena ve 
vVšší míře v porovnání 

s ostatními klienty. Jan se 

^dokáže dostatečně 
s°ustředit na předvedené 
taneční gesto. Má problémy 
Se zaměřením očního 
k°ntaktu. 

Jan má velké 
pr°blémy udržet při tanci 

Potřebnou rovnováhu, 

dostatečně přenáší váhu. 

trupu a horních 
koiloetin dokáže při 

C í t ěném tanci uvolnit, ale 

ú d o l n í c h končetin je 
P ° n ě W ztrnulý. I při 
Ptavi čelném procvičování — _ 

ieční techniky zaměřené na 
P0Wb dolních končetin, je 

% e n í 
obr. č . 28 9BBB̂ R®"" 

minimální. t a „ r f n í m dovednostem, je při 
že Jan má n í * é píedpoWad, u « se novým taneemm ^ ^ ^ ^ ^akt, že Jan má nízké přeapoMau^ ~ 

n é m tanečním vviádření při kterém se Jan soustředí především na své nitro, výrazně 

N a č 

en- Janův silný prožitek, motivace a pohybová autenticita výrazně kompenzuje jeho 

1 technické nedostatky. 
kvalita Janova tanečního pohybu, kterým se vyjadřuje v současné době, je zachycena 

Vir] 
. e°ukázce č. 7 (viz IV. CD příloha, Videoukázky). Jedná se o volnou taneční 

• v. i .— ; ; n c n ; r o v a t především hudebnír 
^ i z a c i . Jan se nechal v květnu 

°vodem. Jednalo se 

Ona, » w v v " ' * ' , , 
„ , 9004 při tanci inspirovat především hudebním 
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Jan hudební doprovod slyšel poprvé. V úvodu skladby tančil s ostatními účastníky programu a 

°Ustředil se spíše na svůj prožitek, po chvíli se od skupiny oddělil a dynamika jeho tance se 

intenzívněla. 

Ve videoukázce č. 6 (viz IV. CD příloha, Videoukázky) je zachycena ukázka Janova 

typického tanečního projevu v počátcích jeho účasti v tanečním programu v prosinci roku 
1996; 1 za účelem porovnání se současným tanečním projevem. Jan v této ukázce tanečně 
2tvárnil své asociace vztahující se k měsíci březnu. Videozáznam byl pořízen vedoucím 

S mentál 

^hr' v 

Z e n ý c h dílen panem F. H. v průběhu vánoční besídky v roce 1996. 
Fotografie dokumentující Janův taneční projev jsou uvedeny v III. Příloze fotografií, 

'•Tan - -
anecni projev účastníků výzkumné sondy (obr. č. 28 - 37) a v IV. CD příloze. 

^°2hovor s klientem Janem o jeho taneční expresi 

Účastníkům tanečního programu jsem v prosinci roku 2006 pustila videozáznam „Lidé 

ním postižením tančí", který jsem natočila v průběhu jara 2004. Každý z klientů si 
ni vybrat pasáž, ve které byl podle jeho názoru nejvýstižněji zachycen jeho vlastní taneční 
Jev. Následně jsem s každým z nich vedla rozhovor s pevně danými otevřenými otázkami. 

S k l á d a l a j sem, že rozhovor, který bude veden bezprostředně po shlédnutí vlastního 
tečníh 

, no projevu, přinese důležité doplňující informace, které zpřesní odpověď na 
Utnnou otázku č. I. Rozhovor s klientem Janem je uveden v I. Textové příloze č. 17. 

V n í k 

Záměrem dotazníku bylo zjistit, jak tanečník vnímá sám sebe v průběhu taneční 

• Najímalo mě, jaké je jeho sebepojetí, proprioreceptivní vnímání při tanci a hodnocení 
astníh 

10 projevu s časovým odstupem (klienti dotazník nevyplňovali bezprostředně po 
lrnprovizaci nebo po shlédnutí videozáznamu, který zachycuje jejich taneční projev). 

Klient Jan vyplnil tento dotazník s pomocí vedoucí AP dne 30. 11. 2005 a 4. 10. 2006 

^ opověděl i s časovým odstupem téměř shodně s předchozí výpovědí. Dodatky odpovědí, Se lišily jsou uvedeny v textu - viz Textová příloha č. 18) 

^ l l informací, které jsem získala v průběhu rozhovoru a prostřednictvím 

dotazníku 

îd SC V Práběhu tance cítí v bezpečí. Aby se mohl plně při tanci soustředit, potřebuje 

P^středí. 
Jan při tanci cítí vysokou míru energie a tělesné síly. 
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Kvalita jeho prožívání při tanci se liší od běžného prožívání. Při tanci se Jan cítí 
Sebevědoměj ší a odvážnější. Jan intenzivně prožíval období, ve kterém se začínal při tanci 
Uvolň°vat. Tyto pocity vystihl metaforou: „Dostal jsem se do pohádky." 

(obr. č. 29, viz III. Příloha 

fotografií, 1. Taneční projev 

účastníků výzkumné sondy; 

viz též IV. CD příloha). 

Jan se při tanci cítí 

svobodný, přirozený a sám 

sebou, občas se však cítí 

nejistý a nesoustředěný. 

Někdy rád vychutnává 

záměrně zpomalené a plynulé 

pohyby. 

Jan je vcelku 

spokojen se svým tanečním 

projevem, ale uvědomuje si i 

jisté nedostatky. Citlivě 

vnímá, pokud je pozorován 

kritickým divákem. Sám je 

schopen kritického 

zhodnocení vlastního projevu 

p i l po shlédnutí videozáznamu. 

J 9 Například si uvědomuje, že 
I h m m H 

H y b r 

obr. č. 29 
občas má sklon 

k stereotypnímu 

°vérnu projevu. Tento kritický odstup může být příčinou Janových pocitů, které zmínil 

°voru: „Někdy mám pocit štěstí a někdy si připadám bez duše." 

^an dokázal označit role, se kterými se dokáže při tanci nejvíce ztotožnit. Dokázal i 
asociace při sledování vlastního tanečního projevu, 

^an si pamatuje na své výpovědi (písemné i ústní), uvědomuje si, že při tanci často 
na svou osobní minulost. Pamatuje si i emoce, které při tanci zažíval. Nejraději 

e H 0 , 

X i t 

V 

stí ,V l^'0vičnč, na zahradě a v přírodě. Dává přednost sólovému tanci. Má rád hudbu 
1 ̂ mpa. 
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Jan uvedl, že v jeho životě vlivem účasti v tanečním programu došlo k výrazné změně. 

^edokáže však přesně verbálně specifikovat kvalitu této změny. V listopadu roku 2005 uvedl, 
2e tančit je pro něj těžší než malovat, naproti tomu v říjnu roku 2006 uvedl, že snazší je pro 

eJ se vyjadřovat tancem. 

Jan taneční expresi přikládá větší důležitost než výtvarné. Uvedl, že při tanci se 

°káže intenzivněji uvolnit než při výtvarné tvorbě. 

zpovědi klienta Jana po tanečním projevu 

V následujícím textu uvedu výběr Janových především písemných výpovědí z let 1996 

^07. Dále uvedu informace, které vyplynuly z rozhovorů vedených bezprostředně po 
0yých tanečních improvizacích. Jan vzhledem ke své introvertní povaze dokáže vyjádřit 

Své n • 

P°city a dojmy především prostřednictvím písemného projevu. Naproti tomu své 

^ Etické potřeby dokáže formulovat především verbálně. 
V počátcích programu Jan podobně jako jiní klienti své zážitky po tanečních 

líh 
0vizacích vyjadřoval zpravidla verbálně. Jan byl schopen verbálně vyjadřovat praktické 

^by, aie nedokázal verbalizovat pocity niternější povahy. Časem si však začal své pocity, 

,, ^ zazíval při tanečních improvizacích spontánně zapisovat. Jeho zápisky měly ze začátku 
e konkrétní charakter, postupem času Jan začal být schopen písemně formulovat pocity, 

nedokázal 
ani v náznaku verbálně vyjadřovat. 

^ s o učasné době Janovy záznamy deníkového charakteru představují velmi rozsáhlý 

^ J sledování jeho osobního vývoje, proto jsem pro účely této práce vybrala jen některé 

je jediným účastníkem skupiny, který je schopen své pocity písemně 
^enávat . 

t Jan je schopný nejen spolupracovat na daném tématu, ale i samostatně a tvořivě dané 
r°Zvíjet. Jeho písemné úvahy pro mě představují cenný podklad pro stavbu příběhu -

hozí • 
Aspiraci tanečních choreografií. 

^ ' V ý p o v ě d i 

^ Prosinci 1996 Jan tanečně ztvárnil své asociace k měsíci březnu. 

"Sázím smrky, jedle a borovice; letničky, dvouletky a trvalky. Kompostuji a ryji." 

Hvi J ' m v zPočátku hovořil především o své práci. V jeho pohybovém vyjádření v průběhu prvního roku 
ani 

Danto
 v náznaku přítomna taneční kvalita pohybu. Janův pohyb se vyznačoval mechanickými pohyby, které 

niicky naznačovaly určitou praktickou činnost. 

^ n o r u roku 1997 jsem se ptala Jana a ostatních klientů na jejich asociace ke slovu ,já". 

° p°věděl: „Vrchní zahradník, fotbalista, modrá barva." 
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Pí 
semiié výpovědi klienta Jana (záznamy deníkového charakteru) 

Z března roku 1997 pochází Janova následující písemná úvaha: 

»Přijel jsem s tatínkem a maminkou do Veselí za babičkou, dědou a kolií. Všechny jsem políbil, 

Pohladil a vzal na procházku. Pak jsem pracoval sám na zahradě. Napřed bylo jasno, pak pršelo, pak bylo opět 

Když svítilo slunce, ptáčkové zpívali, když se zatáhla obloha, schovali se do bezpečí korun stromů. Bylo 
1 ̂ ásně na duši, protože když člověk slyší zpěv ptáků, zapomene na všechny strasti. 

Trhám plevel a poslouchám kukání kukačky a taky sýčka z temného lesa, kam často chodím s našima 

houby. p ak slyším maminčino volání k obědu." 

Tento záznam představuje ukázku Janova věcného stylu při popisování událostí a atmosféry prostředí 
P r V n'm roce účasti v programu. 

Zrninám 

v dubnu roku 1997 si Jan při taneční improvizaci vzpomněl na svůj nedávný zážitek. 

Poslouchám oblíbenou kazetu s disko hudbou. Dostal jsem ji od sestry Věry k letošním vánocům, 

na nedělní diskotéku. Tančil jsem celý večer sám. Pak jsem si objednal kolu, zaplatil jsem a šel 
0rnu. Cestou jsem potkával a zdravil se s ptáčky, cvrčky, motýly a brouky... taky jsem si koupil pirožek a 

•nu - jahodovou, oříškovou, citrónovou a malinovou. Zítra je pátek a já se těším na práci v zahradě. Jsem 
totj} 

f u č e n ý zahradník. Budu sázet - dvouletky, letničky a trvalky. A v neděli půjdu na diskotéku." 

Jan bez jakýchkoliv známek citového zklamání vyprávěl svůj příběh. Jakoby pro něj osamění bylo 

°stí, se kterou se dávno smířil. V samotě objevuje prostor pro klidné pozorování přírodních detailů, které 
tyjeh0 n 

nePostižení vrstevníci možná minuli bez povšimnutí. 

^ říjnu 1998 se začíná probouzet Janova schopnost hlubší introspekce. 
Jan se začal intenzivněji zajímat o svět za plotem stacionáře. Janovy příběhy náhle získaly zralejší 

arvení r 
Jan vždy rád pozoroval, jak zapisuji příběhy. V tomto období začal pravidelně písemně formulovat 

é k l e n k y . 

^ ^ napsání následující úvahy v březnu 1999 ho inspiroval tanec s klientkou Zuzanou (23) s autistickým 
r ° m e m, který trval několik vteřin. 

"Třeba takoví autisté." 

w "Každý autista i v těch nejsmutnějších chvílích ocení snahu ostatních ho rozveselit. Pozoruje se zájmem 

Živ ' a ' s e s n a ^ ' P o c ^ l i t s e s n i m 0 SV"J Prožitek. To se tomu autistovi najednou rychle zlepší nálada a 

° l Se zdá lehčí. 

^ Autisté jsou lidé, kteří vědí to, co my nevíme. Oni ten náš svět vnímají trochu jinak. Způsobem, který si 

vĵ , a t n í n edokážeme představit. Autisté používají hmat a čich při rozpoznávání předmětů častěji než jiní lidé, 

° t o s t romy, ptáky, rostliny, tak, jak m y j e nikdy neuvidíme. Když se k nim blížíme, autista se dlouho 

a zvažuje, zda mu nechceme ublížit. Sáhne si na nás a okamžitě pozná, co jsme zač. 
o 

autisty je celkem legrace, pokud jim neboříme ten jejich svět, který je pro ně domovem." 

„0, ^ března roku 1999 pochází i následující písemná úvaha: 
KaM: 

a c í c h, ke kterým patřím i j á" 

ty^l "Kardiaci jsou lidé, kteří potřebují klid a pohodu. My potřebujeme především pracovat, ale ne moc 

v6] srdce je nemocné, ale dobře cítí dobro i zlo. Nelíbí se nám jakýkoliv nátlak. Naše reakce může být 
lb°uflivá. 
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Se chci třeba 

Ale v podstatě jsme hodní a milí lidé. V jednom se však od jiných lidí lišíme. My kardiaci si naměříme 
VŽdy vyšSí teplotu než zdraví lidé." 

Pro následující zamyšlení Jana v dubnu roku 1999 inspirovala účast nevidomého klienta Petra (29 let) 
ez dentálního postižení v programu. Petr je pracovníkem chráněných dílen. 

»Člověk se slepeckou holí nevidí, ale hluchý není. On totiž pozorně naslouchá každé radě svých 

bodných průvodců. Slepec umí to, co my neumíme - totiž naslouchat ozvěnám své bílé hole. 

Když vedete slepce, často se na Vás přenese jeho vyrovnaný rytmus a klid. 
eré slepce doprovází jejich pes. To proto, aby je měl kdo zachránit před případnými vandaly. 

Slepci milují hudbu. Zaposlouchají se a uvidí přírodu." 

K napsání následující úvahy Jana inspirovalo v květnu 1999 téma probírané v hodině AP: „Svět za 

Plo t e*denníh o stacionáře". Klienti malovali své pojetí světa. 

»Eriko, tak já myslím, že jsem už pochopil, jak to myslíte s tím vnějším světem. Vnější svět to je, když 

podívat na fotbal a nemůžu. Protože mám strach z chování některých fotbalových fanoušků. Ve 
bÝvá legrace a humoru. Někteří lidé jsou totiž sami na sebe pyšní. Moc se nesmějí a ostatních si příliš 

Jímají" 

^ V tomto období se rozvíjela Janova schopnost výstižně vyjadřovat své myšlenky, týkající se určitých 
atlckých oblasti. Zejména začal citlivě registroval kvalitu mezilidských vztahů a obsah individuálních potřeb 

% t n í c h klientů. 

Jan byl a je zraňován posměchem vrstevníků bez postižení, kterému je občas vystavován. Jeho postoj 
K "dem u v. 

' Kteri mu nepřiznávají plné právo na lidskou důstojnost, se však začíná v tomto období postupně měnit. 

* říjnu roku 1999 si Jan vzpomněl na svůj zážitek fotbalového zápasu (v tomto období jsme se při tanci 
a 1 Aspirovat příběhem „Obrova zahrada" od O. Wilda (1984): 

Ve "Eriko, dnes Ti napíšu pohádku o tom, jak by se měl člověk zachovat ve chvílích, kdy prohrává (třeba 

° t ba le). Člověk by 

si měl zachovat slušnost a pogratulovat vítězi. 

Pro mě vítězství představuje to, že žiju, a že se směju hezkým příhodám svého života. 

^Ut) fotbaloví fanoušci nejsou ve svém nitru opravdoví. Přestože nosí čepici s označením svého 
a t ePlou bundu, 

jsou ve skutečnosti ničiteli krásné fotbalové hry. 

Asi chápeš, proč ti toto všechno píšu. 
r°*díi _ 

^ lednu roku 2001 Jan popsal pocity, které prožíval při tanci: 

Tento příběh má stejný děj jako pohádka „Obrova zahrada". S jediným rozdílem, že tato pohádka na 
o d mého fotbalového příběhu končí dobře." 

v 'ednu roku 2001 Jan popsal pocity, kten 

"lži c o J s e m s* uvědomil při našem společném tanci? Cítím, že špatnost v sobě a nepřátele navzájem 

' ^ já si po tom tanci více věřím." 

^ březnu roku 2002 jsem se ptala klientů na jejich představu o vlastní budoucnosti. Zda si například 

Hl; 
^ j, ^ & by jednou mohli působit nejen v denním zařízení. 

"•••možná, že bych jednou rád pracoval i jinde než v denním zařízení, třeba jen na několik hodin...". 
Př 'Ští hodinu mi Jan přinesl písemnou úvahu na téma osobní přání a motivace: 

V . chtěl jednou poznat, kdo je kdo. Chtěl bych poznat lidi nejen z Duhy a z Klíče, ale třeba i ze 
'C-A u 

cntěl bych poznat i pocity těchto lidí. A třeba tam i pracovat. A tenhle svět a život bych chtěl zažívat 
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aodbourat černé myšlenky lidí, kteří se neumějí bránit a kteří jako já chtějí dokázat moc, ale ne vždy jim to 
může vyjít." 

Je zajímavé, že po dubnovém tanečním vystoupení v roce 2002 Jan často hovořil a psal o sportovní 
r°blematice. V dubnu roku 2002 se totiž velmi intenzivně soustředil na přípravu vystoupení. K úvahám 

Slasti vrcholového sportu ho inspirovala má otázka, jaké pocity zažíval v období intenzivní práce před 
n e í n í m vystoupením. Jan bezprostředně odpověděl: „Představoval jsem si sportovce, který tvrdě trénuje dře a 

b°juje sám se sebou." 

V květnu roku 2002 jsme se s klienty snažili symbolicky pohybově vyjádřit některé jejich opakující se 

°Íty- tanečníci držíce se za ruce vytvořili kruh, který nebyl úplně uzavřen. Jan náhle začal usilovat o uniknutí 
11, , 

u- Ostatní tanečníci rychle sevřením rukou kruh uzavřeli. Jan se ocitá uprostřed pevně sevřeného kruhu. 
Jantanř-1 0 své touze po svobodě. Jeden z tanečníků (Petr) mu porozumí a vstupuje dobrovolně do kruhu. Petr se 
SnažíC0 

Janovi nikoliv. 

nejpřesněji zrcadlit Janovy pocity. Ale Jan je ostatními tlačen k zemi. Petrovi se podaří z kruhu 

> Janovi nikoliv. 

Po taneční improvizaci mi Jan svěřil své pocity:" kruh pro mě představoval 

haněného sportovce. Ostatní se mu posmívají. On si však najde správné lidi." 

V červenci roku 2002 Jan po taneční improvizaci vyprávěl: 

jsem sportovcem, který nemůže dál (je vážně zraněn). Má pocit, že ho lidé zavrhli a že se j iž nikdy 
Je"° OsuH 

u u nezmění.... Pak ještě měl pocit, že chvíli musí být sám a sám v sobě vydolovat sílu." 

Jan namaloval i obrázek tří sportovců, stojících na stupních vítězů. 

^ říjnu roku 2002 Jan pokračoval ve svých úvahách o postojích sportovců. 

^ » Sportovci museli nalézt vlastní psychickou sílu. Museli tvrdě dřít a trénovat. Museli poslouchat 

Rváčky. Sportovci jsou lehce zranitelní, protože se od nich očekává hodně a musejí mít i psychickou sílu. 
n ° V c i se nesmějí dát." 

klie ^ 0 r n n í v á m se, že v tomto období se Jan začíná aktivněji stavět k životním překážkám. Dříve tento 

^ ^ndenci spíše k pasivní rezignaci při řešení problémové situace. 

^ lednu roku 2003 Jan začal hovořit o své potřebě adekvátní sociální podpory: 

Sj ^ myslím, že můj život by byl složitý, kdybych se musel spolehnout jen sám na sebe, ale uvědomuju 
1Vot bez dobrých lidí by postrádal smysl, že ty dobrý lidi člověku dodávají energii." 

^ ř ' j n u r ° k u 2003 se Jan ve své písemné úvaze zamýšlí nad schopností vlastní vůlí zdolávat životní 

J e b u ď slabá nebo silná, jako káva je buďto silná nebo slabší. Když je vůle slabší, tak člověk to 

v ° Vzdává, ale při silné vůli má člověk pocit, jakoby mohl skály lámat. Lidi, kteří mi nevěřili, na ty jsem už 
POrntié] n 

»protože je to dávno, černý chmury mého života už přestaly... pomalu mizí. Na to špatný zapomínám, 
9 dob -

0bf ^ vzpomínám rád. Vzpomínám na tu mořskou pohádku o perlách a hlubokých mořích nebo na 

^ úhradu." 
Jan a n vzpomínal na příběhy, které jsme v tanečním programu zpracovávali. 

Vk ^ květnu 2004 jsem s klienty hovořili o metafoře: „otevřel se mi s v ě t " - „ s v ě t se mi zbortil." Klienti 
®i ď 

lskuze přicházeli s vlastními asociacemi. Jan řekl: 

svět se mi zhroutil, když mě vyhodili z pošty. Bylo mi šestnáct let a byl jsem po operaci srdce. 



- 176 -

„...svět se mi otevřel, když jsem se dostal do Komořan (Jan měl na mysli střední odborné učiliště pro 

^ S e zdravotním postižením), tam jsem se vyučil zahradníkem..." 

V červnu roku 2004 jsme se s klienty připravovali na účast v projektu: „Animace výstavy Františka 

v Rudolfinu". Při taneční improvizaci si klienti představovali lesní prostředí - tj prostředí, které 

^ s t a v u j e důležitý kontext pro některá díla Františka Skály.. Jan po taneční improvizaci napsal: 

i.Strom je taková bytost - tichá a lehká, sluncem i měsícem prosvícená. Není ani smutná, je to taková 

netušící bytost, která hladí větvemi vítr, který proudí někdy svěže pomalu a někdy rychle, je to jako něco, co 
Vnílná bolest ani zklamání, je to jako zlehčení našeho ducha. I naše tělo se při našich tanečních pohybech 

^ ' j ako by ve větru, jako by jsme byli ti Lesopáni, kteří občas svýma rukama jako by větvemi odráželi náš 

v Pohyb lehce při hudbě, která leckdy přináší léčivé účinky. Jakoby ve větru si připadám při lehce 
Pomaly 
•ale se 

im rytmu hudby, i stromy se zvuky větru jako by tančí větvemi a otevírají se a zavírají. Když fouká víc, 

°tevíraj í a když fouká míň, tak se zavírají. A vůně lesa j e taková dýchatelná a ozdravující naši duši." 

^ říjnu roku 2005 Jan přinesl inspiraci - obrázek vlků a tím inicioval nové téma příběhu: divoká zvířata 
c'- V Průběhu několika měsíců se postupně a spontánně začalo odkrývat Janovo důležité osobní téma: ro^. 

0 vaní o způsobu života v budoucnosti (viz kapitola č. : Příběh o vlcích.). 

V únoru roku 2006 Jan napsal tuto úvahu: 

p _ jsem šťastný, protože jsou šťastní mí rodiče, ale v budoucnu za dvacet let nebo za deset let budu 
Vat pomoc od svýho asistenta nebo asistentky." 

r&Utí získaných informací z Janových ústních a písemných výpovědí 

Při porovnání Janových písemných reflexí v období 1996 - 2006 je zřetelné, že se 
Vltlulajeho 

schopnost introspekce a aktivního vyjádření vlastních pocitů. V současné době 
Přesněji verbálně vyjádřit své praktické potřeby a je schopen přesněji popsat své 

POCity 
radv' e t n ° C * o n ^ n * P ° v a h y a výstižněji pojmenovat jejich zabarvení. Své osobní pocity však 

Jl vXjadřuje písemně. 

^ současné době zřetelně vystupují do popředí Janovy životní cíle a ambice. Jan často 

Problematiku zdravotního postižení. Rád by poskytoval alespoň částečnou osobní 

Pracovní asistenci lidem se zdravotním postižením. 

Y Jana pozoruji aktivnější postoj při realizaci cílů a zodpovědnost za své jednání. 
u^asné době je schopen srozumitelně vyjádřit představu o svém budoucím životě. S touto 

a v°u seznámil i své rodiče. 

Jed ^ P°sledním roce Jan hovoří o představě své budoucnosti. Uvažuje o tom, že by mohl 

klje ^ v chráněném bytě, případně i s přítelkyní. Téma partnerských vztahů pro tohoto 
a dlouho představovalo tabu. Skutečnost, že Jan dokáže v současné době se verbálně 

K této problematice, považuji za výraznou změnu v jeho osobnostním vývoji, 

v . Nedávno 
mě Janova matka informovala, že Jan si samostatně zorganizoval přeřazení 

JUlý £ Sek pracoviště v rámci denního zařízení. 
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Z Janových výpovědí vyplývá, že si uvědomuje svou potřebu adekvátní podpory. Ve 

* úvahách se často zabývá problematikou mezilidských vztahů. Napříkladvzpomíná na 
Syé přátele a známé. Uvědomuje situace, ve kterých choval příliš důvěřivě a v současné době 

Je schopen jistého náhledu na své chování v minulosti. Zdá se, že v současnosti již není 
v takové míře jako dříve slepě důvěřivý v mezilidských vztazích. 

Jan je podle mého názoru nyní připraven pro samostatnější život. Pokud bude mít 

Matečnou motivaci a bude mu poskytnuta přiměřená podpora, mohl by pracovat a žít 
Vběžném prostředí. 

U Jana i dalších tanečníků pozoruji, že se zvyšuje jejich mentální zralost. Postupně 

^ h u volit stále „dospělejší" témata. Tento fakt svědčí o tom, že i osoba s MP může dospívat 
r°2víjet se i v dospělém věku. 

j j j 

'2-3 Analýza výtvarné exprese 

^tyza fotografií klienta Jana s významnou výpovědní hodnotou 
(SVerbální účastí klienta) 

^ První společnou procházku s Janem jsme podnikli v okolí denního zařízení a Janova bydliště -
řar>ském sídlišti. Janovými objekty zájmu byly především školy a školky, které v dětství navštěvoval. Bylo 

etfilné Í 
• ze svou pravidelnou nedělní procházku si plánuje právě kolem těchto objektů, o fotografování přírody 

Jevn vňh u°ec zájem. Při procházce se vyjadřoval o své minulosti pozitivně, ani slovem nenaznačil negativní 
PornínV 

iKu. K místům, které jsme společně navštívili, se vztahují i jeho písemné výpovědi. Z fotografií jsem 
ralj ;p j 

jednu ukázku (viz III. Příloha fotografií, 2. Mapování přirozeného světa klientů, obr. č. 33, viz též IV. 
Příloha). 

Tehcj ^ S o u ' adu s Janovým přáním jsme se v březnu roku 2004 vydali fotografovat historické centrum Prahy. 

^JsiTie začali používat digitální fotoaparát. Pro Jana byla obsluha tohoto přístroje výrazně snazší 
a n i s běžným fotoaparátem. 

nň otázku, jaká místa by chtěl navštívit, mi Jan odpověděl: „Staroměstské náměstí, Václavské 
^t' " \T . 

" • Naši procházku jsme proto zahájili na Václavském náměstí u Národního muzea. Pokračovali jsme 

H^1 1 1 Staroměstskému náměstí, přešli jsme Karlův most a vycházku jsme zakončili na Malostranském 

^rý S ' s a m o s t a t n ž vybíral momenty, které si přál fotografovat. Dále jsem ho upozornila, že fotografie, se 

% ' nebude spokojen, můžeme ihned smazat. Věděl tedy, že materiál nemusíme šetřit. Přesto však v průběhu 

°dinové procházky vyfotografoval pouze šest snímků. 

i 
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Místa, která fotografoval, pro něj pravděpodobně představují centrální body jeho mentální mapy21. Jan 

^ e r n Procházky v centru Prahy vyfotografoval Národní muzeum, poníky na Václavkém náměstí, Staroměstský 
r'°j a Karlův most (viz III. Příloha fotografií, 2. Mapování přirozeného světa klientů, obr. ě. 34 - 38, viz též IV. 

C D Příloha). 

Měla jsem pocit, že si Jan málo všímá dění kolem sebe. V malé míře se také koncentroval na detaily 

P 0středí. Bylo patrné, že v centru města se běžně nepohybuje. Není zvyklý zde vyřizovat nákupy a jiné 

P Etické záležitosti. Například na otázku, kde nakupuje dárky pro své blízké, mi odpověděl: „V Modřanech" (tj. 
l s t ě jeho bydliště). Svěřil se mi, že ani jednou ve svém životě nebyl na výstavě umění. 

Při pohledu na panorama Pražského hradu, bylo patrné, že stavba je Janovi povědomá, ale nebyl 
p ný s> vzpomenout na její název. Pohyboval se poměrně rychlým tempem, podobně jako při naší první 

cházce v místě jeho bydliště. Připadalo mi, že jeho orientace v pražských ulicích je nízká a že se soustředí 
e v 5 í m na vlastní osobu podobně jako v tělocvičně při tanci. Jednalo se však o můj omyl, Janovy písemné 

j^P°vžd i svědčily o tom, že přestože působil při procházce netečným dojmem, přece jen vnímal prostředí, 
e ^ j s m e procházeli. 

I V květnu roku 2004 Jan projevil přání fotografovat Speciální zahradnické učiliště, které před několika 
Uspěšně absolvoval. Začátkem června roku 2004 jsme se s Janem rozjeli do zmíněného odborného učiliště. 

eSfU Si r, 
Pamatoval výborně, měl zájem fotografovat především budovu školy a její zahradu z různých úhlů 
ale méně projevoval zájem o okolí (viz III. Příloha fotografií, 2. Mapování přirozeného světa klientů, 

r' Č 30 
y ~ 43 , viz též IV. CD příloha). Bylo zřetelné, že v budově školy a přilehlé zahradě se cítil bezpečně. 

r z mapování Janova přirozeného světa 

Před každou vycházkou mi vždy Jan sdělil své přání, v jakém prostředí si přeje 

©"afovat. Většinou se jednalo o oblasti v Praze, ve kterých zažil určité klíčové momenty 

^ 0 Života v pozitivním i negativním slova smyslu. V průběhu procházek se zdálo, že se Jan 

^ lniálně soustředí na okolí, kterým jsme procházeli. Jakoby vnímal pouze klíčová místa 

^ azky (zejména školy a pracoviště, ve kterých působil), u kterých se zastavil a měl zájem 

y
 Ot°grafovat. 

U Jana pozoruji vysokou míru fixace na instituce, ve kterých působil. Jakoby 

v Př e 

Jeho života byl určován řádem příslušné instituce. 

^a zakladě této zkušenosti si tedy můžeme představit, že Janův přirozený svět 
neseném slova smyslu představuje „oceán" (symbolizující oblasti, o které Jan zdánlivě 

' N o ^ n i e ntá ln í mapy je popsána v rámci „Psychologie životního prostředí" (viz Černoušek, 1992). Podle 
Přítw, 0 r a se člověk ve známém prostředí orientuje prostřednictvím symbolické tzv. „mentální mapy". 

Qe mčcto _ 1.1 i: T1 • t... m . f . j ..i-
\ 
lei 

y^významné dopravní uzly, pomníky, dominantní budovy, parky, muzea, divadla atd. Tyto stavby pro nás 
'^ačn^u1 V l á d n í c h orientačních souřadnic. Mentální mapu si tvoříme i v přírodě. Jedná se o přirozené 

i h ^ o d • y a důležitá místa, která mohou nabývat individuálního významu. Bylo zjištěno, že člověk se často 
^ I n t J-e P ° u z e podle reálných okolností, ale i v souladu se svými představami, vnitřními obrazy a 
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neProjevuje zájem) s několika různě rozlehlými „ostrovy" (symbolizující oblasti, které pro něj 

^ají velký význam). 

Zdá se však, že oblasti („prázdná místa v Janově přirozeném světě" - „oceán"), Jan 
Pravděpodobně do jisté míry vnímá, avšak výrazně kvalitativně pozměněným způsobem. 

Velk°u pravděpodobností například přijímal podněty v průběhu naší procházky lesem 

děrující ke škole, kterou 

si přál fotografovat. Snad vnímal prostředí odlišným způsobem od 
c'°věka bez mentálního postižení. 

Vágnerová, Hadj-Moussová, Stech (2000) uvádějí, že poznávací procesy se u 

°stižených lidí budují na základě náhradních zdrojů smyslového vnímání. Zvláště smyslově 
p0stižení lidé si tvoří prostřednictvím specificky pozměněných poznávacích procesů svůj 
l̂&Stn' l 

n i obraz světa, ve kterém jsou omezeny nebo úplně chybí určité jevy (viz Janovy 
^ str°vy v oceánu"), jiné naopak v tomto světě nabývají větší význam. Proto může dojít 

^dorozuměním (například k mylné interpretaci chování druhých lidí) při komunikaci 
Postiv 

zeného člověka s okolním světem. Představá světa totiž významně ovlivňuje způsob 

d o c h o v á n í . 
Janovy fotografie doplněné kresbami a písemnými výpověďmi napovídají, že Jan cítí 

Jistotu 
v dobře známém prostředí denního zařízení, do kterého každý den dochází. Toto 

St red í Pro něj představuje bezpečnou přítomnost. 

Zdá se, že naproti tomu v centru Prahy se Jan cítí téměř jako sváteční turista 

Zářném městě. Jan však nejeví zájem zdokonalovat si orientaci v novém prostředí. 

Okolí jeho bydliště pro něj představuje především vzpomínky na dětství. Jeho písemná 
P̂ věH' • • ^ u naznačuje, že se jedná o pozitivní i negativní zážitky. Téměř vůbec však v ní 

Pr Pozornost k jevům, které souvisejí s přítomností. Bezpečnou přítomnost pro něj 

Podobně představuje především chráněné prostředí denního zařízení. 

^užit í 
1 Poznatků z mapování Janova přirozeného světa v kreativním programu 
V rámci AP je možné nenásilným způsobem Janovi pomoci ve vyšší míře vnímat 

tatnít 
tanečníky, spontánně zrcadlit jejich pohyb a postupně rozvíjet neverbální pohybový 
y 

y • ^míněné dovednosti je možné rozvíjet například prostřednictvím techniky tzv. 

•• ^ í improvizace, jejíž cílem je zvýšení citlivosti člověka k improvizovanému pohybu 

v 

l°tanečníka. 

st
 p0 vstupu do Janova přirozeného prostředí jsem si mnohem intenzivněji uvědomila 
Peft , 

st4| společenské izolace. Přestože v úplné izolaci nežije, v jeho tanečním projevu jsou 

^itomny mírné náznaky hospitalismu (tj. sklon ke stereotypnímu chování, který je 
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2Pusoben nedostatečným množstvím podnětů). Úplné vyřešení tohoto problému není v mých 
Sl'ách a kompetencích. Je však možné hledat prostředky v rámci AP, které by mírnily projevy 
Jell° životní izolace mírnily. 

Částečné řešení tohoto problému spočívá například v dlouhodobém dodávání podnětů 

kontům v rámci AP, což se děje již od roku 1996, kdy program začal. Dalším krokem 

°Íujícím proti životní izolaci lidí s MP by mohla představovat alespoň občasná změna 

Prostředí, ve které se program koná. AP by se mohl konat v prostředí, které by poskytovalo 

°ukromí, ale nebylo by od běžného života izolováno. 

Jan mi dovolil vstoupit nejen do svého přirozeného prostředí, ale nechal mě 

šednout i do svého přirozeného světa. Cením si především autenticity tohoto zážitku, tj. 

l e n o s t i , že Jan formuloval své pocity spontánně a informace jsem se dozvídala pozvolna a 

^°stupně. Získané poznatky mně pomohly ujasnit si obsah i rozsah Janových motivací a 
Potřeb. 

Navíc se patrně jednalo o přirozenější interakci než při běžné komunikaci, probíhající 

Centem a vykonavatelem pomáhající profese v chráněném prostředí. 

Text v plném rozsahu je uveden v článku (Landischová, 2004) a ve skriptech 

U s c h o v á , 2007). 

^ýza kreseb klienta Jana s významnou výpovědní hodnotou 
Verbální účastí klienta) 

Janův výtvarný projev počátcích arteterapie (v roce 2003) výstižně dokumentoval jeho 
e chování - úzkostlivost, vysokou míru tělesného i psychického napětí, lpění na řádu. 

^ počátcích účasti v tanečním programu (v roce 1996) Jan nebyl schopný tanečního 
PoW 
^ u> Postupně se začal při tanci uvolňovat. Později se jeho taneční pohyb výrazně 

Valitativně změnil. 

; zajímavé, že Jan se v počátcích arteterapie již dokázal při tanci výrazně uvolnit, 

v
 S e stával sám sebou. Ale jeho výtvarný projev přesně vystihoval jeho chování 

^ h situacích22. 

j%tC e m ifv é> ž e v porovnání s klienty, kteří jsou výrazněji mentálně postiženi, je v daleko vyšší míře 
S Tm- "A10 zařízení. V současné době se Jan chová neuroticky, pokud se řád neodvíjí podle stanoveného 

vtíravými myšlenkami a strachem ze ztráty známých jistot - potřebuje se průběžně ujišťovat, že 
°Véi, n ° s t stále konat (například se často ujišťuje, zda se denní program bude konat přesně podle 

00 rozvrhu). 
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Na obrázku JI (II. Obrazová příloha, 2. Vývoj výtvarného projevu účastníků 

^kumné sondy, viz též IV. CD příloha) který Jan nakreslil v lednu roku 2004, zobrazil sebe 

Notného ve své profesionální roli zahradníka. Jedná se o výtvarné zpracování podobných 
as°ciací, které Jan verbálně vyjádřil v roce 1996 k měsíci březnu: „Sázím smrky, jedle a 

k°r°vice, letničky, dvouletky a trvalky. Kompostuji a ryji." Jan se snažil na motivy této 
as°ciace vytvořit taneční choreografii (viz IV. CD příloha, Videoukázky, videoukázka č. 6). 

0rnia Janovy výtvarné kompozice z roku 2004 nápadně připomíná styl Janova pohybu v roce 

Na obrázku jsou pečlivě nakresleny záhony s přesnými řádky. I ve své pohybové 
re°grafii Jan pohyb pantomimicky vyjadřoval zahradnickou činnost s vysokou mírou 

presnosti a pečlivosti. 

Jan výrazně inklinuje k figurální kresbě nebo malbě. Postavy na jeho obrázcích se 

často vyznačují nápadnými disproporcemi (hlava postav je zpravidla neúměrně velká 

^edem k celkové výšce postavy, délka horních končetin neodpovídá celkového výšce 
žl°věka23). 

Figury jsou zobrazeny pouze z frontálního pohledu. Především v Janově stylu malby 
stav se ve velmi vysoké míře projevuje jeho tendence k automatismu - jakoby byly 

dtlotlivé postavy tvořeny podle jednotné šablony. 

^ V začátcích arteterapie v roce 2003 měl Jan tendenci k stlačení figur do spodní části 
C y (viz obr. JI). Zicha (1981) uvádí, že se jedná o častou tendenci lidí s mentálním 

Postižp , 
enim. Je zajímavé, že Jan dokázal velmi rychle tento nedostatek po mém upozornění 

^Šovat a postupně začal tvořit stále vyváženější kompozice (viz obr. J3). 

Na obrázku J2, který Jan namaloval v listopadu roku 2004, zobrazil sebe samotného. 
Nápad - • 

fe je výrazné zbarvení obličeje a dominující jeden bod mezi body umístěnými na 
btraně trupu. Podle Dr. Šturmy by se mohlo jednat o symbolické znázornění Janovy 
e Psychické fixace na svou matku, která pokračuje i v jeho dospělém věku (tzv. 

''Hážn i 

^ PuPeční šňůry"). Jan je skutečně fixován na svou matku, je prakticky stále pod jejím 
e^erri- Jeho matka totiž pracuje v chráněných dílnách - na stejném pracovišti jako Jan. 

^ K problematice kresby lidské postavy lidmi s mentálním postižením je třeba uvést 
eduJící poznatky. 

c ^ 
? % t ů l 9 8 l ) u v á d í ' v k r e s bě lehce mentálně postižených lidí jsou nápadné deformace týkající se tvaru 

poměru proporcí buď jednotlivých částí či jejich vztahů k objektům sousedním. Nápadné deformace 
v^ftuje ' 'V kresbě lidských postav a ukazují na nízkou úroveň vybavování představ. Často se každý objekt 

^Osf .SaiT10statně bez vzájemných proporcionálních vztahů (například lidská postava je zobrazena ve stejné 
Jako dům). 
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Kresbou lidské postavy se zabývá dobře známý inteligenční test Goodenough-Harris 
(Fl§ure drawing test - FDT24) (Zicha, 1981). 

Zicha uvádí (1981), že pokud je motorika testované osoby oslabena, je testování 

^sby prostřednictvím výše uvedeného testu spíše hodnocením organického poškození 

^Příklad DMO). Mentální úroveň testované osoby může být výrazně vyšší. 

Pokud by byl tento test aplikovaný například u klienta Jana, výsledky testu by neměly 
a r n nou výpovědní hodnotu. První příčinou je Janův věk (test je plně validní pouze do 13. 

° u yěku). Druhou příčinou je výše uvedený fakt, že pokud je test aplikován u člověka 
Pr°blérny s koordinací (což je průvodním jevem prakticky u všech lidí s mentálním 

zenim), má na výsledek vliv spíše grafomotorická úroveň než samotný intelelekt. 

V současné době v ČR neexistují standardizované psychologické testy speciálně 

té pro lidi s mentálním postižením. 

Na obrázku J4 je znázorněna budova Národního divadla v Praze. 

hytil v lednu roku 2006 atmosféru vnitřní části Národního divadla - nevědomky 

na svém obrázku tuto vnitřní část na vnější část budovy. Jan kompozici maloval 

Jan 

^ Psovými barvami zcela samostatně podle fotografii v kalendáři. Respektoval tvar 

°vy> ale barvy pozměnil. 

Jan v prosinci roku 2006 namaloval (viz obr J3) rozkvetlou zahradu, Jan si 

stavoval jaro, jedná se o čistě Janovu fantazii. Jan uvedl, že namaloval tyto druhy květin: 

°vky, pampelišky, zvonky, růže. 

^ prosinci roku 2006 jsme se věnovali muzikomalbě (hudební doprovod: Manuel 
alad0- c • 

• "kequiriyas - Serranas"). Jan vytvořil kompozici (viz obr. J5), ve které zobrazil 
^JtioK. . 

a ve vlnách. Jan svou práci komentoval slovy: „Cítil jsem se jako ryba ve vodě. A bylo 
° Pííjemné." 

p. ^ále při muzikomalbě v prosince roku 2006 Jan namaloval na motivy hudební 

vTangos" kompozici (viz obr. J6), ve které znázornil trosečníka koupajícího se ve 

H j ^ r a c o v a l a Florence Goodenoughová v roce 1926 především jako zkoušku mentální úrovně a 
VaJa své poznatky v knize: „O kresbě postavy". 

v°sob e m vyšetřované osoby je nakreslit na levou polovinu přeloženého papíru A4 lidskou postavu. Poté 
. ^ v á n a , aby nakreslila ještě postavu opačného pohlaví. Kreslí se tužkou č. 2, je k dispozici guma. 

%y "°dnocena G - H škálou, která obsahuje 73 položek pro hodnocení kresby muže a 71 pro hodnocení 
V-%{e

e n y ' Hodnotí se například tyto položky: hlava, krk ve dvou dimenzích, detail oka, správný počet prstů, 
Nby -jí11 °Pozice palce atd. Test je validní pouze do 13. roku věku, v menší míře do 15. roku věku testované 

CSt ^ l e rozpracoval Harris a metodu Goodenoughové doplnil o kresbu ženské postavy. Šturma a 
a dále test upravili, dali mu název „Test postavy" a vnesli další hlediska. 



- 183 -

Wnách. Pravidelný rytmus hudební skladby u Jana vyvolal tuto asociaci a dodal, že se cítil 

Příjemně. 

V březnu roku 2007 Jan výtvarně ztvárnil svou vzpomínku na Den otevřených dveří 
denního zařízení (viz obr. J7, J8, J9). Po namalování prvního obrázku měl Jan pocit, že mu 
nestačí místo a pokračoval spontánně dál, jakoby jeho fantazie potřebovala větší prostor. Ptala 
Jsem se, zda by Jan maloval dál, kdyby měl čas a další papíry. Odpověděl mi, že by maloval 

enní zařízení. Znovu jsem se zeptala, co by maloval dál, Jan mi odpověděl, že by jeho 

Mrázek byl již uzavřen. 

7* v 

avereČné shrnutí analýzy výtvarného projevu klienta Jana 
Janův strnulý projev v počátcích arteterapie v roce 2003 výrazně připomínal jeho 

P°eátky v tanečním programu v roce 1996. Janovy výtvarné práce i v současné době 
Slgnalizuj£ jeho zajetí ve striktním řádu. Občas si můžeme v jeho výtvarném projevu 

Všimnout určitého rozvolnění (např. obr. J6), posléze se však opět vrací ke svému stylu, 
erý se vyznačuje pečlivým obtažením kontur figur, zobrazením strnulého držení těla a 

°n em k automatismu - zejména při figurální malbě (viz například obr. J8). Jan postupem 

Času x 
2acal používat živější barvy než v počátcích programu a mírně se začal odpoutávat od 

typické figurální kresby a malby. 
Jan se v rámci výtvarné tvorby nedržel striktně probíraných témat a výtvarně 

°vával vlastní aktuální témata. 
^ J a n j e j en lehce mentálně postižen - j eho výtvarný proj ev napovídá, že j e řádem 

n t l í h o zařízení stresován ve vyšší míře než ostatní účastníci AP s těžším mentálním 
Postu , 

c e ni m . V j eho běžném chování pozoruji postupný rozvoj neurotických symptomů. 
°učasné době je schopen fyzického i psychického uvolnění při tanci ve vyšší míře než při 

výtvarT1. 
m e m projevu. Jan citlivě vnímá hudbu. Zdá se, že při poslechu hudby tvoří uvolněnější 

výtvarri, 
kompozice. Proto se věnujeme i muzikomalbě. 

u < 3 ,v5 Shrnutí získaných informací. Zodpovězení otázky č. I. 
V této kapitole zodpovím otázku č. I.: Jakými prostředky lze zkoumat Janovy potřeby 

% 
^ Potřeby a cíle Jana lze zkoumat prostřednictvím běžného verbálního rozhovoru, dále 

s °V° r u , který následuje po taneční improvizaci a výtvarné tvorbě a dotazníku, který je Jan 
s dopomocí vyplnit. Dále pak analýzou výtvarné tvorby (s Janovou verbální účastí) a 
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analýzou fotografií, pořízených Janem v jeho přirozeném prostředí. Jan dokáže své pocity i 

^stižně zaznamenat písemnou formou. 

Dále j sem se dozvěděla další informace zpřesňující odpověď na otázku č. I. 

Jan uvádí, že své pocity dokáže nejvýstižněji vyjádřit prostřednictvím písemného 

Pr°jevu. Na dalším místě uvádí taneční výpověď, poté výtvarnou expresi. Verbální způsob 
vXiadřování pro Jana představuje tu nejobtížnější vyjadřovací formu. 

Jan uvádí, že po tanci se dokáže výstižněji písemně a verbálně vyjadřovat. Především 

Janových písemných úvahách jsou obsaženy informace, které nedokáže zformulovat slovy, 

^formace o jeho citových potřebách a emocionálních stavech. 

V současné době Jan dokáže ve svých písemných úvahách, které následují 

dos t ředně po tanečním prožitku, mnohem výstižněji formulovat své osobní potřeby a cíle. 

Při porovnání jeho písemných reflexí v období 1996 - 2006 je zřetelné, že se rozvinula 
n°Va schopnost introspekce a aktivního vyjádření vlastních pocitů. V současné době dokáže 

Slleji verbálně vyjádřit své praktické potřeby a je schopen i přesněji vystihnout své pocity 

Zonální povahy a výstižněji pojmenovat jejich zabarvení. Své osobní pocity však raději 

^ d ř u j e písemně. 

Jan v listopadu roku 2005 uvedl, že tančit j e pro něj těžší než malovat, naproti tomu 
v f j: 

11 roku 2006 uvedl, že snazší je pro něj se vyjadřovat tancem. 

Jan taneční expresi přikládá větší důležitost než výtvarné. Uvádí, že při tanci se 
H á ž e i ^ • . . . 

mtenzivneji uvolnit nez pri výtvarné tvorbě. 

' Otázka č. II Které prostředky se v případě klienta Jana jeví jako 

ivnější? ^ f e k t 
Hi 
°*h°Vor s klientem Janem 

v S Janem jsem vedla rozhovor s uzavřenými odpověďmi za účelem zodpovězení otázky 

ne 18. 4. 2007 (viz Textová příloha č. 19). Janovi jsem v průběhu rozhovoru 

^ adala kartičky s napsanými možnostmi za účelem názorného vysvětlení několika 

°*nos« odpovědi. 

U.3 s 
' Vyhodnocení získaných informací a zodpovězení výzkumné otázky č. 

Jan v průběhu rozhovoru uvedl, že se dokáže nejvýstižněji vyjádřit prostřednictvím: 1. 

^no projevu, 2. tance, 3. výtvarné činnosti, 4. verbálního projevu. 
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Jan přidělil jednotlivým komunikačním prostředkům tyto možnosti 

^vyjádření (viz Textová příloha č. 19, tabulka č. 7): 

Jan dokáže výstižně vyjadřovat své základní potřeby a cíle prostřednictvím verbálního 

Pr°jevu. Ale v nedostatečné míře dokáže verbalizovat své potřeby emocionální povahy. 

V průběhu Janovy účasti v AP se zdokonalil jeho písemný projev, Jan v současné době 
rl 1 

aze výstižně vyjadřovat své pocity písemnou formou. 

Jan se v současné době dokáže intenzivněji uvolnit v průběhu taneční exprese 

P ° r o v n á n í s výtvarnou tvorbou. Při výtvarné činnosti se Jan více drží reality, při tanci se od 
r e E% dokáže výrazně odpoutat. 

Jan uvádí, že prostřednictvím tance je schopen výstižněji vyjádřit psychické stavy, 
těw . 

e stavy a osobní potřeby. Uvědomuje si, že prostřednictvím písemného projevu dokáže 

řízněji vyjádřit své negativní emoce, psychické stavy a osobní potřeby. 

•6 Otázka č. III. Představují umělecké prostředky, prostřednictvím 
který kt erých lze zjišťovat osobní potřeby a cíle klienta Jana, zároveň i nástroj 

°Je jeho osobnosti? 

' Rozhovor s klientem - rozhovor s otevřenými odpověďmi 

^ Účelem rozhovoru s Janem bylo získat srovnávací údaje pro vyhodnocení rozhovoru, 

j ^ byl veden s rodiči klientů za účelem zodpovězení otázky č. III. Rozhovor s klientem 

jsem vedla dne 14. 2. 2007 (viz Textová příloha č. 20). 

Rozhovor s uzavřenými odpověďmi 

j Rozhovor s Janem jsem vedla dne 18. 4. 2007 (viz Textová příloha č. 21). 

Jsem v průběhu rozhovoru předkládala kartičky s napsanými možnostmi za účelem V i 

ho vysvětlení několika možností odpovědi. 

"Ms Rozhovor s rodinným příslušníkem 

p^ Rozhovor s Janovou matkou paní M. J. jsem vedla dne 28. 2. 2007 (viz Textová 

j>v 22) za účelem získání informací, zpřesňujících odpověď na otázku č. III. -

stavuj; umělecké prostředky, prostřednictvím kterých lze zjišťovat osobní potřeby a cíle 

> Zároveň i způsob rozvoje jejich osobnosti?, 

^atka Jana paní M. J. v září roku 2002 napsala: 
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„S tancem a vůbec pohybem spojeným s hudbou se náš syn setkal v roce 1995 v tanečních. Zjevně ho 
ento P°dnik nenadchl. Po dlouhých hodinách se naučil správné kroky k danému tanci, ale dát ho dohromady 

hudbou bylo nad jeho síly. Po ukončení kurzu jsem věděla, že společenský tanec se jeho koníčkem nestane. 

Když se ve stacionáři objevila nabídka taneční terapie syn se nechtěl ani jít podívat. Řekl, že ho to 
nebaví. 

Během několika měsíců se však začal jeho názor na pohyb spojený s hudbou měnit. Taneční terapie se 
P0stuPně dostávala do popředí zájmu. První vystoupení, které jsem viděla někdy kolem Vánoc 1999 bylo 

^erné. Jaká změna se stala, když syn nebyl sešněrován předepsanými kroky. Prožíval hudbu a své pocity 

jadřoval pohyby i mimikou. Tanec ho za šest let obohatil i v běžném civilním životě. Zlepšila se mu paměť, je 

a daleko lépe dokáže slovně vyjádřit své pocity a potřeby. 

Já jsem zpočátku byla velmi skeptická a považovala jsem tuto pohybovou aktivitu pouze za ztrátu času. 

ukázal, jak jsem se mýlila. Znovu se potvrdila zkušenost, že naše děti mají v sobě skryty netušené 
TePrveeas 

r v y a citlivou mravenčí prací je možné stále posunovat dál. Je příjemné, že Erika se potkala s naším synem a 

"^hla mu najít další rozměr poslechu hudby a její spojení s pohybem. Vím jistě, že já ani můj muž bychom to 

^kázali." 

^•6.4 Rozhovor s pracovním asistentem 

Rozhovor s Janovou pracovní asistentkou paní E. K. jsem vedla dne 14. 3. 2007 (viz 
eXtová příloha č. 23). 

^ Shrnutí získaných informací, zodpovězení výzkumné otázky č. III. 

^ Jan v rozhovoru s otevřenými otázkami uvedl, že podle jeho názoru člověk 

^ hnutou osobností se nevyvyšuje nad ostatní lidi - například nad vozíčkáře. Je slušný, 

°dvádí a nepřetvařuje se. Jan uvedl, že má zájem rozvíjet tyto vlastnosti u sebe 
C t n é h o . 

dále v rozhovoru s otevřenými otázkami řekl, že se v průběhu účasti v programu 
U1 po taneční i po osobnostní stránce. Uvedl, že nej výraznější vliv podle jeho názoru na 

Jeho m 
^ v

 2 v ° j tanec. Podle Jana se především změnil jeho hudební vkus. Jan řekl, že díky 
2 l j e bohatší 

život. 
Jan v rozhovoru s uzavřenými odpověďmi uvedl, že v průběhu účasti v AP se 

Ho(Jnx 

. l e rozvinula jeho osobnost v následujících oblastech: rozvoj fantazie, psychické a 
Uvolnění, schopnosti prosadit své názoru a rozvoj citu pro hudbu. Rozhodně se podle 

^ePšila i jeho schopnost si uvědomit své osobní cíle 

v 

Po, S i 
^ále Jan uvedl, že k pozitivní změně došlo i v těchto oblastech: vyšší míra 

ltnění vlastním pocitům, nižší míra konformity, snazší rozhodování, schopnost verbálně 
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vjádřit své potřeby, rozvoj paměti, schopnost tvořit příběhy, zvýšení zájmu o výtvarné, 
tan v ' 

c n i umění a litaraturu a rozvoj empatie. 

Jan uvedl mírné zlepšení v uvědomění si vlastních pracovních cílů a v oblasti fyzické 

k°ndice. Dále uvedl mírné zvýšení pocitu samostatnosti. 

Jan dodal, že má v současné době lepší odhad na lidi. 

Janova matka paní M. J. se domnívá, že její syn má taneční vlohy, podle jejích slov 
Cítí * * * 

1Ve vnímá i hudbu a výtvarné umění. Účast Jana v AP považuje za velmi přínosnou. Paní 
M j 

• uvedla, že se synem velmi často hovoří o průběhu hodin, ale že Jan nedokáže přesně 
defln n°vat své pocity. Dále uvedla, že Jan se rozhodně zdokonaluje po taneční a pohybové 
strá,, 

Ce> menší vliv je patrný i v rozvoji osobnostním. Uvedla, že pozoruje změnu v posunu 

nájmech - Jan přesunul svůj zájem od dětských příběhů k sportu a filmu a literatury pro 
sPelé. Paní M. J. se domnívá, že Jan v současné době dokáže intenzivněji prožít některé 

tUace a skutečnosti. Řekla, že nejvýraznější vliv na Janovu osobnost má podle jejího názoru 
1150 a hudba. Neočekává však, že by se Janova osobnost výrazně v budoucnu vyvíjela, 

^ ^ d ano, tak spíše jen mírně. 
Pracovní asistentka Jana paní E. K. se podobně jako Janova matka domnívá, že Jan má 

^ělecké vlohy a považuje jeho účast v programu za přínosnou. Rovněž se domnívá, že 
n°Va osobnost se vlivem programu vyvíjí po taneční i osobnostní stránce. Na Jana má podle 

Jejího -
nazoru výrazný vliv poslech hudby. 

Uvedla, že však nemůže posoudit míru rozvoje Janovy osobnosti. V pracovních 

Ankách totiž není dostatek prostoru pro rozhovory o Janových názorech a prožitcích. 
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11-4 Případová studie č. 4: klient Martin (31 let) 

^•4.1 Stručná charakteristika klienta Martina 

Tento klient s diagnózou Morbus Down se středním MP je klientem denního zařízení od roku 1994, 
s°UČasné době pracuje v chráněných dílnách. Martin žije se svou babičkou, která mu vytváří kvalitní zázemí, je 
U2kém kontaktu i se svými rodiči a sourozenci. Podobně jako David má i Martin oslabenou imunitu, jeho 

r§anismus pravidelně postihují infekce a proto má poměrně časté absence v účasti v programu. 

Martin je výrazně extrovertní povahy, výborně navazuje nové kontakty. Má velmi dobrou paměť a silný 

Pe>"ament. Martinovo chování je velmi často problematické. Má potřebu na sebe strhávat pozornost za 
0 u cenu. Martin není týmový hráč, potřebuje hrát sólovou roli a to jak v běžném životě tak i v rámci AP. 

^oliv se jedná o dospělého klienta, v mnoha situacích se chová dětským způsobem. Někteří klienti s hlubším 
Dietitáin -

•um postižením se často chovají dospěleji než on. Martinovou velkou výhodou je jeho milá a otevřená 
Povaha. 

Martin navštěvuje taneční program od roku 1996 - od jeho počátku. Martin má rozvinutou 
stavivost a je tvořivý. Pro Martina je typické intenzivní emocionální prožívání tance. V jeho expresivním 

e^ni'm Projevu se odrážejí jeho dominantní sklony. Domnívám se, že jeho osobnost by se mohla vlivem 
e c kých prostředků rozvíjet intenzivněji, pokud by v hodinách pracoval aktivněji a neztrácel čas trucováním 

Účele 
e r n připoutání pozornosti. Tato tendence však v současné době ustoupila do pozadí. Martin nyní projevuje 

ttlteiw-
ynější zájem o výuku nových tanečních prvků. 

Martin byl prvním klientem, který se j iž v počátcích programu pokusil tanečně ztvárnit pohádkový 
Příb^ p*,k 

• ť nběh pro Martina stále představuje významnou inspiraci pro taneční expresi. 

Martinovy příběhy mají jednotnou stavbu. Martin vstupuje do role hrdiny, který je odhodlán přemoci 
n ' síly (například živly, čarodějnice a zlá kouzla) aby si zasloužil princeznu, kterou svým hrdinstvím 

°b°dí ze zakletí. Významné je, že Martin negativní síly překoná bez cizí pomoci. 

^ Martinovou nejoblíbenější klasickou předlohou pro tanec je pohádka „Kráska a zvíře", tanečními gesty 
vystižně zobrazuje proměnu lidské podoby v podobu zvířecí. 

Martin často sleduje televizní pořady, především zahraniční seriály, které představují inspiraci pro jeho 
eŽn í improvizace. 

Martinovo lpění na ustálené příběhové formě někdy představuje vážnou překážku pro jeho aktivní 

do práce ve skupině. Martin lpí nejen na obsahu příběhu, na jehož motivy tančí, ale i na svých 

*dá § e s t e ch . U Martina pozoruji nej výraznější tendenci k stereotypnímu chování z celé skupiny. Někdy se 

J a k o b y Martin „uvázl" v jednom bodě svého psychické vývoje. 

P°hl s t r a n u však Martinovo lpění na ustálené formě příběhu můžeme vnímat z pozitivního úhlu 

V z hlediska analytické psychologie Martinovy příběhy plynou z kolektivní roviny jeho nevědomí. Martin 

U s JUngovskou psychoterapií může čerpat z těchto příběhů inspiraci a sílu pro osobnostní rozvoj. 
sPo V ý P ° v ě d i P° t aneční improvizaci není nutno opatřovat podrobným výkladem. Cenné je, že Martin 

zažívá psychické posílení a katarzi v průběhu taneční exprese. 
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1*4.2 Otázka č. I. Jakými prostředky lze zkoumat Martinovy potřeby a 
cíle? 

1 Rozhovor 

Rozhovor s pevnými otevřenými, polootevřenými i zavřenými otázkami jsem 

rnem vedla v listopadu roku 2006 (viz Textová příloha č. 24). s Marti 

Sh 
rn"tí získaných informací získaných v průběhu rozhovoru (viz Textová příloha 

**24) 
U Martina bylo již v počátcích jeho účasti v tanečním program zřetelné taneční nadání. 

artin uvedl nižší míru počáteční motivace se zlepšovat v taneční technice a její postupný 
Nárůst, JÍŽ v počátcích své účasti v programu si vybavoval představy, které zažíval při 

ečních improvizacích. Tyto představy se dotýkaly jeho osobního života a byly převážně 

^itivního charakteru. Své pocity rád svěřuje celé skupině. 

Martin si uvědomuje, že se prostřednictvím tance a výtvarného projevu dokáže 
Výstjj *,.. 

neJi vyjádřit než slovy. Tanec pro něj představuje snazší komunikační prostředek než 
m a činnost. Písemná forma vyjádření pro Martina představuje nejobtížnější 

munikační 
prostředek. 

Martin si uvědomuje své osobní téma: „Hrdinský příběh" a dokáže určit jeho hlavní 

^kturu: Hrdina (například princ) se vydává do neznáma (například do temného lesa), 
nil*i silami musí přemoci negativní síly (například čarodějnici nebo živly), za odměnu 

avá princeznu. Uvědomuje si, že dokáže tvořit vlastní příběhy. 

Martin má rád rukodělnou práci, které se věnuje v chráněných dílnách. 
VeHi 

d jjv ' 2 6 ^ v budoucnosti bydlet ve stejném rodinném uspořádání jako v současné 
s babičkou. 

Tento klient neuvedl, že by ho v současné době trápil vážný problém nebo měl 
ť fiene přání. Průběžně ho však trápí případné nemoci kolegů v dílně. Tanec a výtvarná 

H a 
0111 pomáhá v odreagování se od starostí. 

Martin 
uvedl, že se necítí být stresován přípravou veřejného vystoupení, ale samotné 

»Vo4 
°upení je pro něj stresující. Uvedl strach a tělesné napětí. Později mi sdělil zpřesňující 

• a ce k problematice veřejných vystoupení: předem připravovaná veřejná vystoupení ho 
^ozn v 

nacně stresují. Rád tančí pro publikum, pokud je jeho výstup spontánní a není předem 
US 

Plánován (Martin například rád vystupuje na rekreačních akcích, které pořádá Sdružení ^ Pom n°c mentálně postiženým v Praze). 
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Natáčení tance videokamerou mu nevadí a této formě záznamu svého tanečního 

P r ° jevu dává přednost před veřejným vystoupením. 
Martin uvedl, že vlivem AP se zvýšila kvalita jeho života. 

lU.2.2 Popis Martinovy volné taneční exprese 
Při volných tanečních improvizacích se Martin rád nechává již několik let inspirovat 

Příběhem „O krásce a zvířeti", jehož děj upravil do následující podoby: 
„V jednom zámku seděla zakletá kráska. Jel jsem za ní na koni do l e s , V jedné d m h 

< se stal odporným zvířetem. Čekal jsem na svou smrt. ... volal jsem: „pomozte nu 

na čarodějnici jsem zakřičel: „cos to udělala ty zmije jedovatá." Nikdo mi nepřišel na 

Pomoc, tak jsem čarodějnici a zlé kouzlo přemohl sám. Zbavil jsem se prokletí a mohl jsem 

Svobodit krásku.' 

6. 38, viz III. Příloha 
fot, :°grafií, 1. Taneční projev 

E t n i k u výzkumné sondy; 

též IV. CD příloha). 

F i n o v o taneční vyjádření 
toWo příběhu je více či 

^ ě dynamické, taneční 

Geografie však probíhá 
p0(11e ustáleného vzorce (viz 

příloha, 

Poukázky , videoukázka č. 
): Martin se v úvodu tance 

S t ř ed í a posiluje svou 

Urozenost. Pak následují 

^hlé otočky, znázorňuje 
Plavání v hluboké vodě a 

Uhranu lidského života, 
Je napaden 

lezPečnými živly a na 

Vlli Upadá do bezvědomí, 

to, 

H, 

to Pohybově znázorňuje 

lidské podoby S ě , 
obr. č. 38 
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v Podobu zvířecí a své zoufalství vyjadřuje rozbitím zrcadla. Neschopnost přijmout zvířecí 

P°dobu výstižně vyjadřuje dotykem na vlastní kůži. Zoufalství mu však dodává sílu k boji, 

^JPrve nevěří, že zlé síly by mohl přemoci sám a volá o pomoc. Když však pomoc nepřichází 
2acne spoléhat na vlastní síly a zlou čarodějnici přemůže sám. 

Na závěr tančí tanec plný úlevy a radosti. Díky vlastní vůli čelit ohrožujícím silám se 

f i n o v i vrací lidská podoba. Až když se Martin osvobodí ze zvířecí podoby, má právo se 
Ucházet o Princeznu. 

Martin v roce 1996 byl schopen pouze stereotypního pohybu (viz IV. CD příloha, 
Vid -

e°ukázky, videoukázka č. 8), který časem začal nabývat taneční formu. Jeho tanec byl 
^ ještě několik let velmi stereotypní. I v současné době má Martin silnou tendenci 

Okovat své oblíbené taneční prvky. Martin má tendenci ustrnout v jednom tématu, ke 
kt ( 

eremu se stále vrací. Podobný sklon pozoruji i v jeho pohybovém vyjádření. Je velmi 
l2rié Martina vytrhovat z jeho tendence k mentálnímu i pohybovému stereotypu. Martin 

o to, aby mohl v tanečních hodinách tančit sólo a jakmile se ocitá ve skupině 
nečn>ků,jeho zájem o tanec výrazně ochabuje. 

Martinův sklon k stereotypům je zřetelný i v jeho výtvarném projevu. 
Vldeoukázce č. 8 (viz IV. CD příloha, Videoukázky) je zachycena ukázka Martinova 

P'ckého tanečního projevu v počátcích jeho účasti v tanečním programu v prosinci roku 
2 a účelem porovnání se současným tanečním projevem.Martin v této ukázce tanečně 

<V SVC a S 0 c ' a e e v z t a h u j ící se k měsíci únoru. Videozáznam byl pořízen vedoucím 
a^ných dílen panem F. H. v průběhu vánoční besídky v roce 1996. 

Fotografie dokumentující Martinův taneční projev jsou uvedeny v III. Příloze 
6 aill> 1. Taneční projev účastníků výzkumné sondy (obr. č. 38 - 54) a v IV. CD příloze. 

Hô k 

°Vor s klientem Martinem o jeho taneční expresi 

Účastníkům tanečního programu jsem v prosinci roku 2006 pustila videozáznam „Lidé 
ntálním postižením tančí", který jsem natočila v průběhu jara 2004. Každý z klientů si 

pj, V ^ ra t pasáž, ve které byl podle jeho názoru nejvýstižněji zachycen jeho vlastní taneční 

tvJ V' Následně jsem s každým z nich vedla rozhovor s pevně danými otevřenými otázkami. 
^ k l á d a l a j 

sem, že rozhovor, který bude veden bezprostředně po shlédnutí vlastního 

^ho projevu, přinese důležité doplňující informace, které zpřesní odpověď na 
^mr, 

'nou otázku č. I. Rozhovor s klientem Martinem je uveden v Textové příloze č. 25. 
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Ď°tazník 

Záměrem dotazníku bylo zjistit, jak tanečník vnímá sám sebe v průběhu taneční 
exPrese. Jaké je jeho sebepojetí a proprioreceptivní vnímání při tanci a hodnocení vlastního 

P^jevu s časovým odstupem (klient dotazník nevyplňoval bezprostředně po taneční 
lmProvizaci nebo po shlédnutí videozáznamu, který zachycoval jeho taneční projev). 

Klient Martin tento dotazník s dopomocí vedoucí AP vyplnil dne 11. 10. 2006 (viz 
Te*tová příloha č. 26). 

Sh 
rHutí informací, které jsem získala v průběhu rozhovoru a prostřednictvím 

^Pínění dotazníku 

Martin pozitivně vnímá svůj 

vlastní taneční projev, 

připadá si především 

statečný. Cítí pohodu, klid, 

uvolnění, jistotu, spokojenost 

a pocit souladu s hudbou. 

Uvědomuje si přebytek své 

energie a má chuť tančit 

rychleji (obr. č. 39, viz III. 

Příloha fotografií, 1. Taneční 

projev účastníků výzkumné 

sondy; viz též IV. CD 

příloha). 

Při tanci zažívá pozitivní 

pocity. Podle Martinových 

slov se jeho prožívání při 

tanci neliší od prožívání 

v běžném životě. 

Když pozoruje vlastní 

Í^v-í pohyb prostřednictvím 
n H 

; , í videozáznamu připadá si 

ŽHH jistý, rozhodný, svobodný, 

přirozený a sám sebou. 
obr. č. 39 
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Martin dokázal správně určit příběh, na jehož motivy tančil, jednalo se o jeho 

Oblíbenější příběh „Krásku a zvíře". Martin dokázal určit i roli, kterou v příběhu zastával a 
Uvedl, že při tanci vyjadřoval pozitivní emoce (lásku, radost a odvahu). 

artin potvrdil, že rád tančí na motivy pohádkových příběhů. Na rozdíl od většiny ostatních 

ientů dává přednost rychlé a svižné hudbě, která by však neměla hrát příliš hlasitě. Při tanci 

'ehkost (viz Textová příloha č. 25: Martin „jakobych se vznášel do nebe"). 

Martin je se svým pohybovým projevem spokojen. Nemá takový kritický odstup jako 
aPn'klad klient Jan. Uvádí, že nejraději tančí v tělocvičně a dává přednost sólovému tanci, 

úč 

ast v AP podle jeho slov mu obohatila život. Uvádí, že živější představy má při tanci než 
výtvarné činnosti a tanec pro něj hraje zřetelně důležitější roli. 

zpovědi klienta Martina po tanečním projevu 

^ ' v ý p o v ě d i 

V lednu roku 1997 Martin po taneční improvizaci vyprávěl následující příběh: 

^ lllcezna zavřela rozbitý kolovrátek do komůrky. Čarodějnice princeznu za její drzou opovážlivost zamkla do 

O všem se však dozvěděl odvážný princ, který přemohl po dlouhém souboji zákeřnou čarodějnici. 
0 ale trest - zakletí zlým čarodějem. Princ se však vlastním úsilím odklel a kouzelným klíčem otevřel 

k^l a důrazně princezně vysvětlil, že odmítání kolovrátku se pro princeznu nesluší. Pak princezna dostala 
°d prj 

Ce Polibek a kolovrátek se vesele roztočil." 

ky h bychom se zamysleli nad Martinovým vyprávěním v kontextu jungovské psychoterapie, mohli 
111 si Martinovu výpověď vyložit například následujícím způsobem: 

Martin se ve své fantazii ztotožňuje s princem. Tato postava v pohádkách symbolizuje vědomé já 
n o muže, který má dospět. 

Princ se v Martinově představě pozastavuje nad princezniným odmítavým gestem. Tkaní a předení 
hádk -

nových příbězích symbolizuje mateřskou roli ženy - schopnost tvořit tkáně. Martin odvážně bojuje proti 

ici (symbol démona, výzva k zápasu). Úspěšně překonává i další překážky a podruhé tak potvrzuje své 

^ n& Kouzelný klíč (symbol nevědomé psychické síly, která se spojí s hrdinovým já a umožní mu 
sw ^ c°koliv) otevírá princovi cestu do světa dospělosti. Točící se kolovrátek naznačuje princeznino přijetí 

ů |ohv* 

* zeny se vší praktickou i magickou moci. 

toilj ^ Z a j ' m a v é > ž e v r o c e 2 0 0 1 M a r t ' n Při tanci vzpomněl na zážitek z raného dětství. Ve školce zlobil a 

^' te 'ky ho zavřely do „kumbálu". Jeho dědeček si pro něj však přijel a odvezl ho ihned domů. 

1-j ' ) a ' š í Martinův příběh o jeho souboji s drakem, který vyprávěl v lednu roku 1997 je uveden v kapitole 

P e r s k é vztahy. 

^ březnu roku 1997 Martin vyprávěl následující představu, kterou zažil při taneční improvizaci. 
jsc "čarodějnice uspala mou milou dívku. Ve velkém rozčilení jsem zaklel čarodějnici v žábu. Za svůj čin 

vŠak 
\ z a J e t ' vodního živlu. Navíc nade mnou získala moc další čarodějnice. Posílen myšlenkou na 

1011 jsem 
po těžkém boji čarodějnici i silný živel přemohl." 
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v^okém 

I další Martinova pohádka pojednává o jeho touze - získat partnerku. Hrdina je opět podrobován těžkým 
ciačním zkouškám a dochází k poznání, že pomocí opravdové lásky přemůže cokoliv. 

Od dubna roku 1999 se Martin často vrací k pohádce „O krásce a zvířeti" 

i,Kráska žila se svou rodinou v zámku. Já jsem byl ošklivé zvíře. Kráska opustila rodinu a jela za do 
e,Tlného lesa, ve kterém žilo zvíře. Musela projít přes bodláky, trny, kopřivy a křoví. Zvíře ji řeklo: „Krásko, 

Vezt"eš si mě za muže?" a proměnilo se." 

Martin velmi touží být oceněn za své taneční a další výkony. Jeho princezny obvykle léta přežívají ve 

l i š t í c h , kumbálech a klecích. Jsou zaklety v krokodýly a jiná dravá zvířata. Jsou bedlivě střeženy zmijemi, 
P a V o u k y a Živly. Často jsou vystaveny pokušení drog a alkoholu. Martin je jediným odhodlaným mužem 

okolí projevit odvahu se k Princezně s maskou odpudivého zvířete nejen přiblížit, ale dokonce nasadit 
SvHJ život a bojovat až za hranice svých sil. 1 Princezna musí projevit odvahu, když se odhodlá políbit 

lna, který dočasně nasadí tvář „netvora - zvířete". Polibek způsobí zázrak. Martin ztratí zvířecí tvář. Na 

dvojice pomalu tančí svůj první společný tanec. 

Franzová (1998) uvádí, že v pozdní antice uvedl Apuleius, filozof a spisovatel ve svém slavném románu 

osel" pohádku s názvem „Amor a Psýché", příběh typu „Kráska a zvíře". Tato pohádka sleduje stejný 
e c j ako vyprávění, se kterým se můžeme dodnes setkat v Norsku, Švédsku, Rusku: žena vysvobodí svého 

který je zaklet ve zvíře. 

Bohužel u klienta Martina nedošlo k výrazné změně témat v jeho výpovědích. Jednou z příčin je i jeho 
o t a zapojit se do skupinové práce v rámci programu. 

1Se>Uné výpovědi klienta Davida (záznamy deníkového charakteru) 

Písemné zaznamenávání vlastních pocitů pro Martina představuje tu nej obtížnější 
rrtlu Sebevyjádření. Proto nejsou k dispozici žádné Martinovy písemné výpovědi. 

Analýza výtvarné exprese 
^tyza fotografií klienta Martina s významnou výpovědní hodnotou 

O b a l n í účastí klienta) 

S Martinem jsme první společnou procházku za účelem mapování jeho přirozeného světa podnikli dne 

' 2006. Na Martinovo přání jsme fotografovali v těsné blízkosti denního zařízení. Martin podobně jako 
kli • 

určoval trasu. Na rozdíl od introvertněji zaměřeného Jana a Davida se Martin vydal do centra 

tyf ^ eP fekvapilo mě, že Martin měl zájem fotografovat především životní atributy v různých formách (lidi, 

:e'ské, 

ata kPř i 
Přát ' květiny, zabydlené domy, sochu znázorňující lidskou bytost). Martin je totiž velmi otevřené 

^ : Povahy, který potřebuje komunikovat s ostatními. V denním zařízení pokračoval ve fotografování 

blízkých pracovních asistentů. 

f. Vyfotografoval si též výsledky své oblíbené činnosti - výrobky vánočních předmětů. Martinovy 
Šfafip • 

fy c Jsou uvedeny v III. Příloze fotografií, 2. Mapování přirozeného světa klientů, obr. č. 44 - 52 , viz též 
C Ď Příloha. 

řj. ^ ruhou společnou procházku jsem s Martinem podnikli dne 21. 3. 2007 v oblasti okolí jeho domova na 

• Manin chtěl fotografovat především lidi, které jsme potkávali, ale to bohužel nebylo možné. Proto si 
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a'espoň vyfotografoval reklamní plakát na autobusové zastávce s fotografií muže. Kromě lidí Martina zaujala 

vlajky a vysoké budovy (například hotel nebo budova České spořitelny) (viz III. Příloha fotografií, 2. 

^Pování přirozeného světa klientů, obr. č. 53 - 59, viz též IV. CD příloha). 

Žá v 
aVer z mapování Martinova přirozeného světa 

Martin podobně jako Anna neměl zájem se vydat fotografovat do jiného než dobře 

Ctného prostředí. V jeho případě se jedná o okolí denního zařízení a okolí jeho domova. 

Martin mě na rozdíl od Jana a Davida při procházce v okolí jeho pracoviště vedl do 
Sl ^ ě . Jakoby se těšil, že se bude potkávat s lidmi. Tento jev potvrzuje jeho výrazně 
e x t r o v e r t n í povahové založení. 

Při druhé procházce Martin měl tendence ke společenským kontaktům 
S V i 

01emjdoucími lidmi. Martinova babička uvedla, že pokud by Martin neměl tak silnou 
6tldenci komunikovat se svým okolím, mohl by cestovat do denního zařízení samostatně, 

u Sl výborně pamatuje. Přestože se příbuzní Martinovi snažili vysvětlit rizika jeho 
cho Vaní, Martin komunikovat s cizími lidmi nepřestal. 

Bylo zřetelné, že Martina při procházce v okolí jeho domova zaujala auta, což 
Předka • 

dvHje přirozený mužský zájem. 
Dále se na Martinových fotografiích objevují vlajky a vysoké budovy, což můžeme 

aPat jako přirozenou mužskou tendenci všímat si nápadných bodů v krajině a vertikálních 
tVarů A 

• ^rma na rozdíl od Martina si všímala a fotografovala spíše detaily prostředí, kterým 
JSlíle Procházely. 

^'ýza kreseb klienta Martina s významnou výpovědní hodnotou (s verbální 

klienta) 

Martin v počátcích arteterapie v roce 2003 často na svých obrázcích znázorňoval sám 

^ e ' Případně v kruhu svých nejbližších (příbuzných nebo spolupracovníků). Tato tendence 

^ v a l a až do let 2005 - 2006 (viz obr. Ml , II. Obrazová příloha, 2. Vývoj výtvarného 
Ptoje 
^ u účastníků výzkumné sondy, viz též IV. CD příloha). V Martinově chování byly patrné 

^ y dětské 

formy egocentrismu. Tato tendence se časem zmírnila, ale známky 

°entrického chování se občas u Martina projevují i v současné době. Martin však 
lPem času spontánně začal výtvarně častěji ztvárňovat kolegy z dílen, postavy z teleno vel 

N o v ý c h příběhů. 
^ a obrázku 

Ml , který nakreslil v roce v listopadu roku 2005, Martin výtvarnými 
aky vyjádřil svou vzpomínku na pobyt v lázních Klinkovicích, který občas absolvuje 

Nu, 



- 1 9 6 -

Sesvou babičkou. Ve středu obrázku je umístěna Martinova postava, vpravo stojí lázeňský 

který působí veselým dojmem díky barevným oknům. Jakoby chtěl Martin vyjádřit, že 
tento dům byl plný života a bylo v něm veselo. Dokonce prostřednictvím kroužků v dolní 
v, 

Casti obrázku symbolicky znázornil lidské tváře. Tváře sice nemají mimický výraz a detaily 

°Mičeje scházejí úplně. Domnívám se, že Martin jejich přítomností vyjádřil svou potřebu být 
e z i hdmi a komunikovat s nimi. Martin však lidi často vnímá jako potencionální diváky 

Svých verbálních proslovů a výstupů (pěveckých a tanečních). Tato tendence je v obrázku 
vXÍádřena velmi výstižně - lidské tváře jsou přítomny, ale jakoby němé - bez výrazu. Často 
P°2oruji, že Martin je ve velmi omezené míře schopen v rámci programu pozorovat ostatní 
tan v 

ecníky. Dokonce ani není často schopen tančit ve skupině ostatních klientů, touží totiž 
rhnout na sebe pozornost ostatních. Martin se nikdy naplno ve skupině ostatních tanečníků 

ner°ztančil. 

Martin znázornil svou postavu stejně vysokou jako lázeňský dům25. 

Na obrázku Ml Martin dále zobrazil svou babičku, užívající si lázně (červená barva 

^o rňu je vířivku). Babička je Martinovou nejbližší osobou, Martin jí pomáhá a průběžněji 

^ bytuje podporu. Je zřetelné, že Martin je schopen se v rodině chovat méně egocentricky 
Ve společnosti. 

Na obrázku M2, který Martin nakreslil v lednu roku 2004, je znázorněn Martinův 
Iíl°v- Martin sedí s babičkou u prostřené večeře. Venku je zamračeno a začíná pršet. Martin 

čičkou jsou však v bezpečí. Martin se snažil na obrázku zachytit i okolí jejich domu -
Park s v - T • 26 

Keri. u tohoto obrázku je zřetelná tzv. „ transparentnost" , která je typickým znakem 

% dítěte. 
^ ^ Na obrázku M3, který pochází z října roku 2006, Martin znázornil známé postavičky 

ltačové hry: „Crazy Frog's Dancing". Při tvorbě tohoto obrázku Martin zřetelně vybočil ze 
svéjj 

Zautomatizovaného výběru témat i formy (tendence ke zobrazování známých postav 
3ným způsobem). Martin v tomto období začal mírně zaostřovat oblé kontury postav i 

lcha i, 
Uyádí (1981), že nápadné deformace se objevují u mentálně postižených v kresbě lidských postav a 

S 0 r ,na nízkou úroveň vybavování představ, často se každý objekt uplatňuje samostatně bez vzájemných 
C|°nálních vztahů (např. lidská postava je zobrazena ve stejné velikosti jako dům). 

\ 
Předrng t

Parentnost představuje jeden z typických znaků dětské kresby - dítě zobrazí vnitřek vyobrazeného 
h ^a d ' zrakem je pozorovatelný pouze vnější strana předmětu. Jako příklad bývá uváděna právě 
°7^g0r r iu> jehož neviditelnými zdmi lze pozorovat, co se děje uvnitř. Transparentnost může být přítomna až 

r°'CU dítěte. Někdy svědčí o velmi vyvinutém pozorovacím talentu. V kresbě lidí s mentálním 
01 může být přítomna i v dospělosti. 
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v dalších výtvarných pracích. Postavy získávají hranatější - jakoby dospělejší kontury (viz 

°br. M5, M6, M7) a veselejší charakter. 

Martin namaloval svou první nefigurativní malbu v říjnu roku 2006 v průběhu 

Poslechu hudební skladby (Manuel Salado: „Sequiriyas - Serranas"), společně s ostatními 

kli 

"enty měli za úkol výtvarně zachytit hudební rytmus (viz obr. M4). V tomto období nastává 

P^ní výrazný zlom v Martinově výtvarném projevu. Můžeme porovnat obr. M4 s obr. Ml a 

Omnout si podobného prostorového rozvržení kompozice. 

Na obrázku M5 se Martin nechal inspirovat postavami telenovely „Esmeralda". 
nazornil dvě z postav seriálu. Každé postavě namaloval vlastní slunce. Martin tento jev 

1 ^'odnil tímto způsobem: „Rád bych, aby těmto postavám ze seriálu v jejich životě stále 
SVÍtilo slunce, aby našly šťastný domov, (viz obr. M7)" 

Na obrázku M8 Martin výtvarně znázornil dvě postavy z televizního seriálu 
fy 

racení". Opět se nechal inspirovat příběhem. Martin výtvarně vyjádřil svou představu 

^°stav, jejichž přítomnost jé v televizním seriálu pouze naznačena. Na obr. M6 je znázorněna 
lrilosféra tohoto seriálu, v kterém figurují tajemné postavy. 

Martinova kresba se spontánně zvýraznila - Martin začal zdůrazňovat kontury tvarů a 

^Žívat nápadnější barvy. Figury opět zaujímají více plochy než dům. 

Na obrázku M9, který Martin nakreslil v březnu 2007, znázornil situaci, ve které nese 
rrtl°sky s jídlem společně s pracovní asistentkou paní Z. Poprvé se v Martinově výtvarné 

tVoj.Lv 
e objevilo zobrazení určité praktické činnosti, kterou Martin bezprostředně zažil. 

^ávp- v 
Crecné shrnutí analýzy výtvarného projevu klienta Martina 

Zicha uvádí (1981), že u dětí s Downovým syndromem jsou výsledky výtvarné 
0^ukce prokazatelně horší než u postižených s jinou etiologií. Martinův verbální i taneční 
J e v Působí výrazně dospěleji než výsledky jeho výtvarné tvorby. 

Martinův výtvarný projev v roce 2003 připomínal výtvarný projev dítěte v období od 
do 

Pěti let věku (tzv. období linií) a byly v něm zřetelné některé typické rysy dětské kresby 
e'ismus, prezentismus, topismus a egocentrismus). 

Martinův přístup k výtvarné tvorbě dokumentuje teorii pojednávající o dětském 
arr<ém projevu „Gestalt" neboli holistická myšlenková školy27. Martin má tendenci 

^Oo^0 t e ° r ' ' významně přispěli Arhnheim a Harris. Jejich pohled sdílejí i jiní odborníci - například Piaget, 
ve v -°U&hovová a Kelloggová. Teorie vychází z myšlenky, že znalost předchází vnímání. To vede k názoru, 

ytvarném projevu děti kreslí spíše to, co znají než to, co vidí. 



- 198-

vtvarně zachycovat spíše svou osobní zkušenost a v menší míře prvky okolního prostředí, 

které může pozorovat v současném okamžiku. 

Tato Martinova tendence do výtvarné tvorby promítat především svou osobní 
Senost přibližně před rokem začala ustupovat. Martin v současné době spontánně výtvarně 

2achycuje i činnosti, které zažívá bezprostředně a nechává se inspirovat i reálným světem, 
terý ho obklopuje 

v současném okamžiku. 

V Martinově výtvarném projevu podobně jako u ostatních klientů se v poměrně 

míře vyskytuje sklon k automatismu. Jedná se o tendenci člověka opakovaně 
uPlatňovat stejné kresby například lidí, letadel, aut, domů, stromů apod. Automatismus se 

^ ž e uplatňovat i při znázornění výrazu obličeje. V počátcích arteterapie (v roce 2003) 
artinovy obrázky si byly nápadně podobné. Podobnou tendenci jsem pozorovala i v 
arhnově taneční expresi. V počátcích taneční terapie byl Martin účastníkem tanečního 

^r°gramu s nejstereotypnějším tanečním vyjádřením. Prakticky neměl vůbec žádný tanečně 

Rybový slovník (viz IV. CD příloha, Videoukázky, videoukázka č. 8), postupem času 
arí lr i svůj taneční projev rozvinul. Naučil se totiž při tanci nechat vést svým vnitřním 

^ °^tkem. Podobný pokrok jsem pozorovala i v průběhu vývoje jeho výtvarného projevu. 
Výrazný zlom v Martinově výtvarném projevu nastal na podzim roku 2006, jeho 

^tvam ' 
m y projev získal novou výraznější kvalitu. Martin začal používat živější barvy. 

Shrnutí získaných informací. Zodpovězení otázky č. I. 

V této kapitole zodpovím otázku č. I.: Jakými prostředky lze zkoumat Martinovy 

b a c i l e ? 

Potřeby a cíle Martina lze zkoumat prostřednictvím běžného verbálního rozhovoru, 
dále r n , , 

u^novoru, který následuje po taneční improvizaci a výtvarné tvorbě a dotazníku, který je 
Man-

11 schopen s dopomocí vyplnit. Dále pak analýzou výtvarné tvorby (s Martinovou 
Verbá] - - v 

ni účastí) a analýzou fotografií, pořízených Martinem v jeho přirozeném prostředí. 

^'n dokáže své pocity i výstižně zaznamenat písemnou formou. 

se dozvěděla další informace zpřesňující odpověď na otázku č. I. 
Martin uvedl, že dokáže výstižněji vyjádřit své potřeby a cíle prostřednictvím tance a 

vam 'i 
neho projevu než slovy. Tanec pro něj představuje snazší komunikační prostředek než 

• 
y na činnost. Písemná forma vyjádření pro Martina představuje nej obtížnější 

^nikaění prostředek. 
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Martin dokáže vyjádřit především prostřednictvím tance svá potlačená přání. Jeho 
taneční výpověď obsahuje informace o jeho citových potřebách a silném emocionálním 

Ožívání. Martin je schopen své představy pořádat do příběhové formy. Po tanci Martin 

pravidla vypráví příběh, který vyjadřoval prostřednictvím tance. 

Zdá se, že Martinova představivost je v průběhu taneční exprese živější v porovnání 
Svýtvarnou tvorbou. 

U-4.4 Otázka č. II Které prostředky se v případě klienta Martina jeví jako 

^efektivnější? 

11-4.4.1 Rozhovor s klientem Martinem 

S Martinem jsem vedla rozhovor s uzavřenými odpověďmi za účelem zodpovězení 

° t á % č. II dne 18. 4. 2007 (viz Textová příloha č. 27). Martinovi jsem v průběhu rozhovoru 

Podkládala kartičky s napsanými možnostmi za účelem názorného vysvětlení několika 

^Žností odpovědi. 

U 4.5 Vyhodnocení získaných informací a zodpovězení výzkumné otázky ě. 
n. 

Martin v průběhu rozhovoru uvedl, že se dokáže nejvýstižněji vyjádřit 

Učednictvím: 1. tance, 2. výtvarné činnosti, 3. verbálního projevu, 4. písemného projevu. 

Jednotlivým komunikačním prostředkům přidělil tyto možnosti 

V y j á d ř e n í (viz Textová příloha 27, tabulka č. 9). 

Martin dokáže výstižně vyjádřit taneční expresí především silná emocionální hnutí -

negativní emoce, psychické stavy a osobní potřeby. Uvedl, že se dokáže vyjádřit i 
P°*tivníi 
Prostř 

ednictvím výtvarného projevu, ale méně výstižně než tancem.Verbálním projevem 

«ze vyjádřit především osobní potřeby (potřeba přátelství, komunikace, lásky..). 

^ Martin sice dokáže psát, ale jeho tempo je velice pomalé. Tento prostředek ke 

^Ullikaci téměř nepoužívá. 
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^1.4.6 Otázka č. III. Představují umělecké prostředky, prostřednictvím 

kterých lze zjišťovat osobní potřeby a cíle klienta Martina, zároveň i 

ústroj rozvoje jeho osobnosti? 

Rozhovor s klientem - rozhovor s otevřenými odpověďmi 

Účelem rozhovoru s klientem bylo získat srovnávací údaje pro vyhodnocení 
r°zhovoru, který byl veden s rodiči klientů (viz kapitola 2.1 Rozhovor s rodinným 

za účelem zodpovězení otázky č. III. 

Rozhovor s klientem Martinem jsem vedla dne 7. 3. 2007 (viz Textová příloha č. 28). 

^'4.6.2 Rozhovor s uzavřenými odpověďmi 

Rozhovor s Martinem jsem vedla dne 18. 4. 2007 (viz Textová příloha č. 29). 

f i nov i jsem v průběhu rozhovoru předkládala kartičky s napsanými možnostmi za účelem 
Orného vysvětlení několika možností odpovědi. 

^•6.5 Rozhovor s rodinným příslušníkem 

Rozhovor s Martinovou babičkou (paní M. N.) jsem vedla dne 5. 3. 2007 (viz Textová 

^ č . 30) za účelem získání informací, zpřesňujících odpověď na otázku č. III. 
(Př rl 

ustavují umělecké prostředky, prostřednictvím kterých lze zjišťovat osobní potřeby a 

a c e klientů, 

zároveň i způsob rozvoje jejich osobnosti?). 

V případě klienta Martina jsem požádala o rozhovor jeho babičku, protože již léta 

Pred . 
Lavuje nejbližší Martinovou osobu (žijí ve společné domácnosti). 

Rozhovor s pracovním asistentem 
Rozhovor s Martinovou pracovní asistentkou (paní Z. L.) jsem vedla dne 14. 3. 2007 

(vij. T 
' e x t o v á p ř í l o h a č . 3 1 ) . 

' '7 Shrnutí získaných informací, zodpovězení výzkumné otázky č. III. 

Martin v rozhovoru s otevřenými otázkami uvedl, že člověk s rozvinutou osobností 
a myslí na druhé lidi. Uvedl, že i on má zájem se v těcho oblastech rozvíjet. 

Martin v rozhovoru dále uvedl, že se v průběhu účasti v programu rozvinul po taneční 

°s°bnostní 
stránce. Martin nedokázal popsat k jakému rozvoji přesně došlo. Uvedl, že 
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P°dle jeho názoru tanec měl nej výraznější vliv na jeho rozvoj. Martin řekl, že díky AP žije 

bohatší život (Martin uvedl: „Při tanci se cítím, jako znovuzrozený.") 

Dále Martin uvedl, že u něj rozhodně došlo k následujícím změnám: intenzivnější 

fyzické a psychické uvolnění, rozvoj citu pro hudbu, rozvoj představivosti. 

Dále Martin uvedl změny v následujících oblastech: vyšší míra samostatnosti, nižší 

^ k o n f o r m i t y , intenzivnější sebeporozumění, snazší rozhodování, rozvoj schopnosti 
Verbálně vyjádřit své pocity, prosadit vlastní názory, rozvoj paměti, rozvoj schopnosti tvořit 

běhy5 zlepšení fyzické kondice, zvýšení zájmu o výtvarné umění a taneční umění, 
UvŠdomění si vlastních osobních cílů. 

Martin uvedl mírné zlepšení v uvědomění si vlastních pracovních cílů a empatických 
cb°pností. Dále uvedl mírné zvýšení zájmu o výtvarné umění. 

Martinovy odpovědi doplnili přítomní klienti: 

^ a uvedla: „Martin se zlepšil v komunikaci s Erikou, trochu lépe komunikuje i s námi." 
Jan- t i v 

• »uz není tolik náladový." 
aVl(h „Umí lépe tančit, mluvit a kreslit." 

Podle názoru Martinovy babičky (paní M. N.) Martin má umělecké vlohy, především 
^ n í . Podle paní M. N. se Martin díky programu rozvíjí po taneční stránce i osobnostně. 
tfve(]i v 

Ula, ze se v posledních deseti letech Martin začal chovat mnohem dospěleji. Věří, že 
n o s t je j ího vnukaje možné rozvíjet uměleckými prostředky (výtvarným umění, tancem, 

N ě v a m i divadel). 

Paní M. N. 

se domnívá, že pokud Martin bude mít dostatek podnětů, bude se 

Mostně rozvíjet i v budoucnosti. Tanec a výtvarná tvorba podle názoru paní M. N. 

Martinovi 
v odreagování se od případných starostí. 

^racovní asistentka Martina paní Z. L. se nedomnívá, že Martin má umělecké vlohy, ale 
Přest 

považuje Martinovu účast v programu za přínosnou. 
0 názoru, že Martin se rozvíjí v programu spíše po taneční stránce než osobnostně. Paní 

L 
' uVedla, že se zlepšil Martinův výtvarný projev, je více přemýšlivý. V současné době se 

°káv 

^ e l é p e vyjádřit pohybem. Podle jejího názoru má nej větší vliv na Martinův osobnostní 

°J tanec, výtvarné umění a hudba. Paní Z. se domnívá, že Martin se bude v budoucnu 
J e t díky zkušenostem a snad se ještě rozvine jeho myšlení. 

K zajímavé, že Martinovo okolí (s výjimkou jeho nejbližší rodiny) je toho názoru, že 
™artin 

vzhledem ke své výrazně extrovertní povaze s nadšením vyhledává příležitosti pro 

^ovaná taneční vystoupení. Martin však uvedl, že připravované veřejné výstupy ho 
J l Podobně jako ostatní účastníky programu. Martinova babička uvedla, že Martin rád 
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Příležitostně spontánně zatančí pro publikum. Ale předem připravovaná taneční vystoupení 

Martina podle jejího názoru stresují. 
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^ávěr: Shrnutí získaných poznatků 
V první části práce jsem zpracovala filosofická a společenskovědní východiska 

Postupu (existenciální filosofie, narativní teorie a teorie přirozeného světa) a vysvětlila 

úřední pojmy práce. Uvedla jsem, z jakého důvodu jsou tato východiska vhodná pro 
ko 

nstrukci arteterapeutického programu, který je určen lidem se zdravotním postižením a 
Myslela j sem se nad hlavními společnými rysy jednotlivých teorií. Výchozí teoretické 
kon 

CePty jsem dále uvedla do kontextu problematiky zjišťování potřeb a názorů lidí 

dentálním postižením a porozumění jejich vnitřnímu světu. 
Člověk s mentálním postižením stejně jako zdravý jedinec je obdařen subjektivním 

0 

s°bem vnímání sebe sama a okolního světa. Novodobá filosofie v této souvislosti hovoří o 

hozeném světě. „Zastánce" člověka s mentálním postižením (asistent, rodič, pedagog) by 

Prostřednictvím nahlédnutí do jeho přirozeného světa získat nové poznatky o jeho 

^ebách a motivacích. 

Zjistila jsem že výuka výrazového tance a arteterapie lidí s mentálním postižením 
r°t>íhá úspěšně, pokud témata, která představují inspiraci pro taneční a výtvarnou tvorbu 

kliem. 
U' se těsně dotýkají jejich aktuálních témat a co nejpřesněji dokumentují jejich aktuální 

ŽÍVot* situaci. 

^ S klienty zapojenými do výzkumné sondy jsem provedla experiment, při kterém 

°grafovali klíčové momenty svého přirozeného prostředí. Na základě této zkušenosti jsem 

řadu informací (například o jejich osobních zkušenostech, potřebách a zájmech, 
w | 

u k okolnímu světu a stupni jejich společenské izolace), které nejsou při běžné 

°munikaci dostupné. 

^ kapitole pojednávající o teoretických aspektech výtvarného a tanečního umění jsem 

Myslela nad rolí tvaru v tanečním projevu a porozumění významu tanečního pohybu. 

Pro porozumění tanečnímu tvaru jsem čerpala z teorie výtvarného umění i z poznatků 
fy>j . 

logických zákonitostí lidského pohybu. 

Vycházela jsem ze základního předpokladu, že pohyb má u člověka a zvířat emoční 
Pr 

°v°d, složku prožívání. Lidský pohyb nelze redukovat pouze na pohyb těla, patří sem i 
^yslení . 

5 cítění, vůle. Pokud chceme porozumět významu tanečního pohybu a výslednému 
Urftu tvaruje třeba se zajímat o prožitky tanečníka. 

Taneční tvar zpětně ovlivňuje nitro tanečníka, tj. jeho prožívání - tzv. spoluvytváří 
Příběh t , , 

tance". „Příběh tance" například prožitek tanečníka určuje taneční tvar a ovlivňuje 
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t l l lru autenticity a přirozenosti pohybu. Na tomto principu je postaveno pojetí taneční výuky, 

která se koná v denním zařízení v Praze. 

Jedná se o ojedinělý pedagogický přístup. Současná taneční pedagogika zřídka kdy 
v dostatečné míře pracuje s prožitky samotných tanečníků. Taneční výuka je vedena 

Oděvším prostřednictvím kopírování pohybu učitele. V nedostatečné míře tedy respektuje 

Předpoklad, že lidský pohyb nelze redukovat pouze na pohyb těla. Základním předpokladem 

Antického tanečního pohybuje, že impulsem k pohybuje prožitek tanečníka. 

Pozorovatel tance spíše než ideální tvar podvědomě hledá tvar harmonický. 
realném světě totiž ideální tvar neexistuje. Člověk je obdařen vizuálně senzorickou 

s ° h o p n o s t í mírně „deformovat" skutečné tvary a konfigurace (které jsou poněkud vzdáleny 

^álu) do vyvážených vizuálních struktur. 

Porozumění řeči lidského těla je především záležitostí intuice. Při porozumění 

k terým tanečním gestům se můžeme nechat inspirovat poznatky sociobiologie, neverbální 

^unikace a zákony lidského vizuálního vnímání. Bylo by chybou při rozboru významu 
ecního pohybu hledat význam pro izolovaná gesta. Jen ucelený soubor pohybů doplněný o 

^Pověď tanečníka (aktéra pohybu) odhaluje skutečný význam. 

Taneční výpověď (tj. „příběh", obsah tance) se můžeme pokusit převést do literární 

Ale pravděpodobně se nedozvíme celý příběh. Ten se skrývá za slovy. 

Zvláštní působení tance spočívá v tom, že větší či menší část tanečního vyjádření není 

^'itelná slovy. Obsah tance není ve všech aspektech formulovatelný slovy i z následujícího 
v°du: lidská mysl vnímá umělecké sdělení i na nevědomé úrovni a patrně není schopna 

^ m ž i t ě převést informace do vědomí. Pravděpodobně se jedná nikoliv o jednorázový a 

°n č ený proces, ale o proces, během kterého informace z nevědomí postupně a dlouhodobě 

° u do našeho vědomí. 

V kapitole pojednávající o pohybovém zrcadlení a pohybové dynamice terapeutického 

f
 C e s u v AP jsem uvedla, že u lidí s mentálním postižením zpravidla bývá nedostatečně 

Vlnuta schopnost spontánního zrcadlení protějšku. Proto často obtížně navazují kontakt 
S Ostat ' 

n imi lidmi. V průběhu několikaletého procesu rozvíjení schopnosti zrcadlit nastal 
S 0 ; j 

J 1 v oblasti pohybové a tematické synchronizace. 

V první části práce je dále rozpracována teorie příběhu ve fúosofii, psychoterapii a ve %Qryi. 
netn umění. Dále je přiblíženo téma příběhu jako základní inspirace arteterapeutického 

^ asném výtvarném umění a v písemných nebo ústních výpovědích účastníků AP -

^'ých lidí s mentálním postižením. Typologické modelové příklady příběhů v současném 

K._ 
. v denním zařízení. V práci je rozpracovány typologické modelové příklady příběhů » t 
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tvarném umění jsou v závěru kapitoly porovnány s modelovými příklady příběhů, které 
JSou Přítomné ve výpovědích lidí s mentálním postižením. 

V příbězích lidí s mentálním postižením se objevují klíčová témata dospělého člověka 

Například téma smyslu života, smrti a narození), často však v nich schází společenský 
ko 

ntext. Tento jev upozorňuje na přetrvávající izolovaný životní styl lidí s mentálním 

P°stižením (služby denního zařízení v současné době stále neumožňuje plné společenské 

členění lidí s mentálním postižením). 

V projevu jedinců s mentálním postižením není patrná potřeba skrývat pravé city. 
o , 

fiopnost cítění se může projevit v přirozené podobě. Proto i míra stylizace osobních příběhů 

nižší v porovnání s příběhy, které tvoří lidé bez mentálního postižení. 

Během jedenácti let se rozvinula dovednost účastníků AP formulovat své myšlenky a 
UsP°řádávat je do logické příběhové formy. Témata, která zmiňují ve svých příbězích, 

^Povídají o tom, že dospělí lidé s mentálním postižením nejsou „věčnými dětmi", ale lidmi 
e sPecifickými potřebami, kteří dokáží rozvíjet svou osobnost i v dospělém věku. 

Obsah „role mentálně retardovaného" ve společenském povědomí se patrně začne 

^ i t , pokud lidem s mentálním postižením bude poskytnut prostor pro sebevyjádření. Jejich 
a u t e m i . , 

1[icke výpovědi mohou obohatit i lidi bez postižení. V myšlení lidí s MP jsou totiž 

^ ítomny hodnoty, které bývají současnou společností odsouvány stranou. 

Dále jsem v první části zmínila výzkumné projekty k problematice taneční terapie a 
^rapie. 

Druhá a třetí část práce byla věnována teorii taneční terapie a arteterapie. 

^e čtvrté části práce jsem metodicky popsala zkušenost s jedenáctiletou systematickou 

^ 'kcicí arteterapeutického programu, který je určen dospělým lidem s mentáním postižením. 

Některé kapitoly, uvedené v druhé, třetí a čtvrté části práce,jsou podrobněji 

Pracovány ve skriptech (Landischová, 1999, 2007). 
V páté části práce jsem rozpracovala sérii případových studií. Usilovala jsem 

Kedevv, 
^ vsim o získání autentických výpovědí respondentů výzkumné sondy - dospělých lidí 

ntálním postižením, kterým v současné době u nás ani v zahraničí není zatím poskytnut 
PfOst 

* r Pro plné sebevyjádření. Odborníci dokonce hovoří (Bogdan a Tailor (1999, cit in: 
a ' 2005) o „ztracených hlasech lidí s mentálním postižením". 

Zjistila jsem, že účastníci arteterapeutického programu, jsou v současné době více či 
Schopni verbálně zformulovat odpovědi na otázky týkající se vlivu uměleckých 
e^ků na rozvoj jejich osobnosti. Jsou tedy schopni autoreflexe, tj. reflektovat vlastní 
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Pocity a verbalizovat svá zjištění. Někteří z nich jsou dokonce schopni reflektovat změnu 
v dování jiných účastníků programu. 

Tuto dovednost formulovat slovy vlastní pocity cíleně a dlouhodobě rozvíjíme v rámci 

^ Klienti pravidelně hovoří o pocitech, které při tanci a výtvarné činnosti zažívají. 
Úč 

astníci výzkumné sondy tedy byli náležitě připraveni pro hloubkové rozhovory a 

Vazníky. 

Součástí série případových studií byly i názory dalších důležitých referenčních osob 

Rodičů a pracovních asistentů klientů). 

V následujícím textu zodpovím tři základní výzkumné otázky: 

jZkuniná otázka č. I.: Jakými prostředky lze zkoumat potřeby a cíle účastníků série 
spadových studií? 

Potřeby a cíle účastníků výzkumné sondy lze zkoumat prostřednictvím běžného 

°2hovoru, dále rozhovoru, který následuje po taneční improvizaci a výtvarné tvorbě, 
azníku a písemných výpovědí. Dále pak analýzou výtvarné tvorby (s klientovou verbální 

v a analýzou fotografií, pořízených klientem v jeho přirozeném prostředí. 

Anna, Martin a David shodně vypověděli, že své potřeby a cíle dokáží nejvýstižněji 
V y j f o v . 

a r it prostřednictvím taneční exprese. David považuje taneční a výtvarnou expresi za 

°Cenné vyjadřovací prostředky. Jan uvedl, že se dokáže nejvýstižněji vyjádřit 
Pro s^ednictvím písemného projevu, který následuje bezprostředně po taneční improvizaci. Na 
další -

misto Jan klade taneční výpověď. Jan je klientem s nejlehčím mentálním postižením ve 
P m ě- Janova schopnost zaznamenávat své pocity písemnou formou se s největší 

PraV(jv 
ePodobností rozvinula díky tanečnímu prožitku. 

Všichni sledovaní klienti shodně vypověděli, že neverbální vyjadřovací prostředky pro 

, edstavují snazší formu sebevyjádření než verbální. Své praktické potřeby všichni 
W ť • 

ICl výzkumné sondy dokáží více či méně přesně vyjádřit slovy. Uměleckými prostředky 
eJ! než verbálními dokáží vyjádřit informace niternější povahy (například citové potřeby 

°Cl°nální stavy). Všichni sledovaní klienti se dokáží výstižněji verbálně vyjádřit po 
1 nebo výtvarné tvorbě. 

^ ^ Anna a Martin jsou schopni své pocity písemně zaznamenat. Annino písmo je však 
ehé. Annino i Martinovo tempo psaní je velmi pomalé, proto tento vyjadřovací 

°$tř a 
edek pro ně představuje nejobtížnější způsob sebevyjádření. 

David není schopen písemně zaznamenávat své pocity. 

S účastníky výzkumné sondy jsme provedli experiment. Klienti volně fotografovali ve Porozeném prostředí. Díky této zkušenosti jsem se dozvěděla informace, které při 
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^žném kontaktu a v rámci arteterapeutického programu nejsou dostupné. Především byla 
Jasně odhalena míra sociální izolace a také byl zjištěn prostor pro svobodné rozhodování 

Jednotlivých účastníků experimentu. Překvapující vysoká míra sociální izolace byla zjištěna u 
dv°u klientů. 

^fckumná otázka č. II.: Které prostředky se v individuálním kontextu jeví jako 
Efektivnější? 

Anna, David a Martin potvrdili, že své potřeby a cíle dokáží nejvýstižněji vyjádřit 

Prostřednictvím taneční exprese. David se dokáže podobně výstižně vyjádřit i prostřednictvím 
arné činnosti. Jan uvedl, že své pocity (především niternější povahy) dokáže nejlépe 

vXjadřovat písemnou formou. 

Výtvarnou a taneční expresi můžeme v případě účastníků výzkumné sondy považovat 

Umělecké komunikační prostředky, které se mohou velmi vhodně vzájemně doplňovat a 

°cňovat své specifické působení. 

Účastníci AP při taneční improvizaci mají prostor pro pocítění hlubšího stavu 

Prospekce. V tomto rozpoložení si často uvědomují podprahové pocity, které jsou v běžném 

dožívání nedostupné. V následné tvorbě mají klienti prostor pro výtvarné vyjádření svých 
P°CÍtů- Domnívám se, že navození hlubšího stavu introspekce během taneční a výtvarné 

0 l% pozitivně ovlivňuje i schopnost klientů verbálně formulovat své pocity v průběhu 

hovoru, který následuje po taneční a výtvarné tvorbě. 

Anna podobně jako ostatní účastníci AP má problémy s verbálním vyjádřením 
0rttiací niterného charakteru (vystihnutí pocitů, dojmů a citových potřeb). Pokud se Anna 

azí v harmonickém prostředí, má navíc vzhledem ke své senzitivní povaze velké 
^bran 

se verbálně vyjadřovat. 
David uvedl, že při tanci dokáže vyjádřit lépe své tělesné a psychické stavy než 

^běhu výtvarné činnosti. Taneční exprese navíc poskytuje Davidovi větší prostor pro 
tyjádřf* , 

ieni negativních pocitů než výtvarna činnost. David však dokáže výstižněji vyjádřit 
°rrnacc týkající se jeho zájmové činnosti prostřednictvím výtvarné exprese. Uvědomuje si, 

*ejeh 
0 Verbální vyjadřovací schopnosti jsou poměrně omezené. David dokáže slovně 

kulovat především informace týkající se vlastních tělesných stavů (například bolest), 

^ vních emocí a profesionálních zájmů. Negativní emoce však verbálně vyjadřovat příliš 

°káže. Proto David často na své okolí působí mimořádně vyrovnaným dojmem. 

David podobně jako ostatní účastníci AP má problémy s verbálním vyjádřením 

^ a c í niterního charakteru (vystihnutí pocitů, dojmů a citových potřeb). 
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Jan dokáže výstižně vyjadřovat své základní potřeby a cíle prostřednictvím verbálního 

Projevu. Ale v nedostatečné míře dokáže verbalizovat své potřeby emocionální povahy. 

Při porovnání Janových písemných reflexí v období 1996 - 2006 je zřetelné, že se 

pražně rozvinula jeho schopnost introspekce a aktivního vyjádření vlastních pocitů. 

V současné době dokáže přesněji verbálně vyjádřit nejen své praktické potřeby, a le je schopen 
vystižně popsat i pocity emocionální povahy a pojmenovat jejich zabarvení. 

Písemná forma vyjádření vlastních pocitů představuje nej náročnější způsob 
Sebevyjádření, vyžaduje totiž rozvinutou schopnost abstraktního myšlení a rozumových 

^kcí . Janův rozvoj písemného projevuje vzhledem k jeho mentálnímu postižení 

M a p u j í c í . 

Jan se v současné době dokáže intenzivněji uvolnit v průběhu taneční exprese 
v Porovnání s výtvarnou tvorbou. Při výtvarné činnosti Jan se více drží reality, při tanci se Jan 

d Nality dokáže výrazněji odpoutat. 

Jan uvádí, žeprostřednictvím tance je schopen výstižněji vyjádřit psychické stavy, 
těw , 

I le stavy a osobní potřeby. Uvědomuje si, že prostřednictvím písemného projevu dokáže 
jeŠta ' 

výstižněji vyjádřit své negativní emoce, psychické stavy a osobní potřeby. 

Martin dokáže výstižně vyjádřit taneční expresí především silná emocionální hnutí -

^i t ivní i negativní emoce, psychické stavy a osobní potřeby. Martin uvádí, že se dokáže ^jádřiti prostřednictvím výtvarného projevu, ale méně výstižně než tancem. Verbálním 

Jevem nedokáže vyjádřit především potřeby ryze osobního charakteru (potřeba přátelství, 

^ n i k a c e , lásky). 

kuitiná otázka č. III. Představují umělecké prostředky, prostřednictvím kterých lze 
l0vat osobní potřeby 

a cíle, zároveň i nástroj rozvoje jejich osobnosti? 
účastníci výzkumné sondy se shodují v názoru, že člověk s rozvinutou osobností se 

Přede vw 
vsim chová slušně a poctivě. Těmto vlastnostem přisuzují větší význam než znalostem a 

^e%enci. Dva klienti se zmínili, že člověk s rozvinutou osobností je vstřícný i k lidem se 

^ av°tním postižením. Účastníci sondy mají zájem o rozvoj vlastní osobnosti ve výše 
ede*ých oblastech. 

Sledovaní klienti uvedli, že pociťují vliv arteterapeutického programu na rozvoj jejich 

sti. 
Rodiče klientů nezávisle na jejich výpovědích uvedli, že v posledních deseti letech 

J' pozitivní změnu v chování svých dětí. Jsou toho názoru, že tuto změnu ovlivňuje 
'tlo " 

Jiných okolností i účast jejich dětí v arteterapeutickém programu. Většinou se vy; 
°vali, že pozorují u svých dětí postupný rozvoj dospělejšího chování. 

X „ s t i . 



-209-

U k á z a l o se , že r o d i č e se v e v y š š í m í ř e n á z o r o v ě s h o d o v a l i s ú č a s t n í k y v ý z k u m n é 

sondy než p r a c o v n í as i s ten t i . J e d n í m z d ů v o d ů j e f ak t , že p r a c o v n í as i s ten t i v p r a c o v n í m 

Pr°cesu n e m a j í d o s t a t e k č a s o v é h o p r o s t o r u p r o r o z h o v o r y o p o c i t e c h k l i en tů . 

N ě k t e ř í z ú č a s t n í k ů v ý z k u m n é s o n d y d o k o n c e byl i s c h o p n i r e f l e k t o v a t z m ě n u 
v chování j i n ý c h ú č a s t n í k ů . K l i en t i p o z i t i v n í z m ě n u r o z h o d n ě p o z o r u j í v n á s l e d u j í c í c h 

Mastech: 

A n n a u v e d l a n ižš í m í r u k o n f o r m i t y , r o z v o j p ř eds t av ivos t i a n a v o z e n í vn i t řn í 
^ o v n a n o s t i . 

D a v i d si u v ě d o m u j e r o z v o j v l a s tn í p ř e d s t a v i v o s t i a s c h o p n o s t i f y z i c k é h o a 
p sychického u v o l n ě n í . 

Jan u v e d l r o z v o j f a n t a z i e , s c h o p n o s t i p s y c h i c k é h o a f y z i c k é h o u v o l n ě n í , d o v e d n o s t i 

Pr°$adit své n á z o r y a r o z v o j c i tu p r o h u d b u . R o z h o d n ě se p o d l e J a n a z l epš i l a i j e h o s c h o p n o s t 
U v ědomi t v l a s tn í o s o b n í c í le . 

Mar t i n u v e d l i n t e n z i v n ě j š í f y z i c k é a p s y c h i c k é u v o l n ě n í , r o z v o j c i tu p r o h u d b u a 

P^dstavivosti. 

Za p o z i t i v n í o k o l n o s t , m ů ž e m e t aké p o v a ž o v a t f ak t , ž e u ž á d n é h o z e s l e d o v a n ý c h 

^s tn íků v ý z k u m n é s o n d y n e d o š l o k e z h o r š e n í j e h o p s y c h i c k é h o s t avu n e b o v z n i k u v á ž n é h o 
P S y c hického o n e m o c n e n i . 

K r o m ě z o d p o v ě z e n í tří z á k l a d n í c h o t á z e k j s e m se d o z v ě d ě l a i n f o r m a c e t ý k a j í c í se 
s t ° je k l i en tů v ý z k u m n é s o n d y k v e ř e j n ý m t a n e č n í m v y s t o u p e n í m . 

Kl ient i s h o d n ě v y p o v ě d ě l i , ž e p ř í p r a v y t a n e č n í c h v y s t o u p e n í j e s t r e su j í . N a p r o t i t o m u 
P&táč ' 

e r i 1 v i d e o k a m e r o u v p r ů b ě h u t a n c e r u š i v ě n e v n í m a j í . 

M ů ž e m e si p o l o ž i t o t á z k u , z d a účas tn í c i v ý z k u m n é s o n d y m a j í o s o b n í z i sk z v e ř e j n ý c h 
Vyst 

°upení? S p í š e se z d á , ž e n iko l iv . P r o t o j s m e se r o z h o d l i s e z n a m o v a t z á j e m c e o naš i 
t le^ní t v o r b u p r o s t ř e d n i c t v í m ses t ř i hů v i d e o z á z n a m ů . 

Při z p r a c o v á v á n í té to p r á c e j s e m si i n t e n z i v n ě j i u v ě d o m i l a , k j a k é kva l i t a t ivn í z m ě n ě 

j edenác t i let d o š l o v e v z t a h u m e z i m n o u a ú č a s t n í k y p r o g r a m u . K l i en t i j s o u v s o u č a s n é 

t schopni se a k t i v n ě v y j á d ř i t k v ý b ě r u t é m a t a n á p l n i p r o g r a m u . D o k á ž í se zúčas tn i t 

^ k y z a m ě ř e n ý c h 

s e m i n á ř ů a z o d p o v í d a t d o t a z y t ý k a j í c í se j e j i c h p o s t o j e k ar te te rap i i . 
v 2tah m á v s o u č a s n é d o b ě v í ce ko l eg i á ln í p o d o b u n e ž v p o č á t c í c h p r o g r a m u , k d y k l ient i 
e d e m k e s v é v y s o k é m í ř e k o n f o r m n í h o c h o v á n í n e d o k á z a l i v e r b á l n ě f o r m u l o v a t s v é 

t n i p o t ř e b y a n á z o r y . 
t v o r ^ p ř í p a d o v ý c h s tudi í , b y l o pa t rné , ž e cí t í z o d p o v ě d n o s t z a v ý s t i ž n é ^ ° v ězen í v ý z k u m n ý c h o t á z e k a ž e s v ě ř e n á d ů v ě r a p o s i l u j e j e j i c h s e b e v ě d o m í . 

v % 
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souhrn 
Práce se zabývá vlivem uměleckých prostředků (tanečních a výtvarných) na rozvoj 

osobnosti dospělých lidí s mentálním postižením. Daná problematika je zpracována na 
te°retické i praktické úrovni. 

V práci jsou popsána filosofická a společenskovědní východiska přístupu a uvedeny 
vyzkumné projekty zabývající se problematikou arteterapie a taneční terapie u lidí 

dentálním postižením. Práce zahrnuje teoretické a praktické aspekty arteterapie a taneční 
terapie v širším kontextu. Dále je zde metodicky popsána i zkušenost s jedenáctiletou 

t ema t i ckou aplikací arteterapeutického programu u dospělých lidí s mentálním postižením. 

Práce obsahuje i kvalitativně zaměřenou výzkumnou sondu - sérii čtyř případových 
studií, jejímž účelem bylo zjistit: 

Jakými prostředky lze zkoumat potřeby a cíle lidí s mentálním postižením? 

^ Které prostředky se v kontextu individální práce s klientem jeví jako nejefektivnější? 

' Představují umělecké prostředky nástroj pro rozvoj osobnosti lidí s mentálním postižením? 

Hlavním záměrem práce nebylo zhodnotit pozorované změny s nejvyšší mírou 

°kjektivity, ale poskytnout prostor pro vyjádření názorů účastníků výzkumné sondy a jejich 
l2kých. Jednalo se fenomenograficky a autobiograficky laděný přístup. 

Všichni respondenti shodně vypověděli, že umělecké vyjadřovací prostředky pro ně 
prv» J 

otavují snazší formu sebevyjádření - především pocitů niternější povahy - v porovnání 
Verbálním vyjádřením. Sledovaní klienti uvedli, že se dokáží výstižněji verbálně vyjádřit 

^Prostředně po taneční nebo výtvarné tvorbě. 

Tři respondenti potvrdili, že své potřeby a cíle dokáží nejvýstižněji vyjádřit 

úřednictvím taneční exprese. Jeden z nich uvedl, že podobně výstižně se dokáže vyjádřit i 

úřednictvím výtvarné činnosti. Další respondent uvedl, že své pocity dokáže vyjádřit 

j^Pe bezprostředně po tanečním prožitku - prostřednictvím písemné výpovědi. 

Účastníci výzkumné sondy pociťují vliv arteterapeutického programu na rozvoj své 

°bn°sti a uvedli oblasti, ve kterých pozorují nejvýraznější změny. 

I^v 

°vá slova: Lidé s mentálním postižením - Přirozený svět lidí se specifickými potřebami -
terapie - Taneční terapie - Narativní terapie. 
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Summary 
The dissertation thesis deals with the impact of means of art (dance and fine art) on the 

P^sonality development of mentally handicapped adults. The topič is developed on both 

^eoretical and practical levels. 

The thesis describes the philosophical and sociál science basis of this approach and 
lists research projects dealing with art therapy and dance therapy for mentally handicapped 

Pe°ple. The work includes practical and theoretical aspects of art therapy and dance therapy 
lri a broader context. Furthermore, it methodically describes experience with an 11-year 
s^stematical application of the art therapy program on mentally handicapped adults. 

The thesis also contains a qualitatively-oriented research probe - a series of four case 
Studies designed to determine: 

' ^hat means are available for investigating the needs and goals of mentally handicapped 
People? 

2 * 

' ^hich means seem to be most suitable for the individual work with a client? 

' the practice of art present a tool for mentally handicapped people's personality 
deVe'opment? 

The thesis was not intended to evaluate the observed changes with a high level of 
Jectivity, but its purpose was to provide space for the research probe participants and their 

Jat lves to express their opinions. A phenomenographical and autobiographical approach has 
bee*used. 

All 
participants identically stated that artistic means of communication represent an 

gg . 
e r Way of self-expression for them - particularly of expressing more inner feelings - in 

^Parison with verbal communication. The monitored clients said that they were able to 
ess themselves verbally in a more truthful way immediately after dance or art work. 

Three participants confírmed that they are able to express their needs and goals most 

through 
a dance expression. One of them said that he was able to express himself in a 

^ r l y clear way through artwork. Another participant stated that he was able to express his 
elin 

°§s best immediately after a dance experience - through a written statement. 

The research probe participants have felt the impact of the art therapy program on their 

Nali ty development, and they have named areas in which they have observed the most 

ucant changes. 
S w 
^ w°rds: People with Mental Handicap - Natural world of People with Speciál Needs - Art 

raPy - Dance Therapy - Narrative Therapy. 
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Anna 

Příloha č. 1: Rozhovor 

l V kterém roce jsi, Anno, začala navštěvovat taneční program? 

Anna: „V říjnu - před sedmi lety." (Poznámka: taneční program byl založen v roce 1996.) 
2' Myslíš, ie j s i měla v počátcích vysokou motivaci pro tanec? 

Anna: „Ano." 
3- Myslíš, že máš v současné době vyšší motivaci pro tanec než v počátcích programu? 

^nna: „Nyní mám trochu méně sil a energie, ale chuť do tance mám stejnou jako na začátki 

< Bavilo tě tančit již v počátcích programu nebo zájem o tanec přišel později? 
A»na: „Chuť přišla později. V listopadu (cca po jednom měsíci trvání programu)." 
5- Máš v průběhu tance nějaké představy? 
Anna: „Ano, mám. Viděla jsem obrázky, barvy. Veselé barvy." 

Stýkaly se tyto představy tvých osobních zkušeností? 
Anna: „Některé ano." 
7> Kdy jsi si Začala při tanci představovat určité představy a uvědomovat své pocity a 
potřeby? 

Anna: „Asi v listopadu." (Poznámka: roku 1996.) 
S' Jakým způsobem dokážeš tyto pocity sdělit ostatním? 

Verbálně, 

^ v e r b á l n ě (prostřednictvím tance a výtvarné tvorby). 
9' N{*padá tě ještě jiný způsob sdělení svých pocitů? 

^ „Ano, ale píšu jako kocour." 
l°' Okázala by jsi své prožitky v y j á d ř i t písemnou formou (například psaním na stroji)? 

„Možná ano." 
11 Mým z výše uvedených prostředků dokážeš výstižně vyjádřit své pocity? (seřaď dle 

Ctnosti verbální i neverbální prostředky) 

V uvedla tyto vyjadřovací prostředky (a) verbální vyjádření, b) taneční exprese, c) 
%Qmé vyjádření, d) písemné vyjádření) v následujícím pořadí: 

^ n e č n í exprese a výtvarné vyjádření, 
Verbální vyjádření, 
plsemné vyjádření. 
%Í« si, ie se dokážeš výstižněji verbálně vyjádřit po taneční improvizaci? 

V „Ano." 
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13. Převaiují v tvých představách spíše pozitivní nebo negativní pocity? 

Anna: „Smutný i veselý." 
l4- Komu nejraději své osobní pocity sděluješ - ke komu máš důvěru? 
a) celé skupině, 

j e d o u c í programu, 
c) skupině i vedoucí programu. 
ls- Máš nějakou představu, která se ti při taneční improvizaci často vrací? 

Anna: „O Motýlovi a Žabce." 
í6- Jaké téma nejraději maluješ? 

Anna: „Krajinu, uklidňuje mě. Kytky, stromy, nebe, neskutečnou krajinu." 
l7' Myslíš, že dokážeš tvořit příběh? 

Anna: „Ano." 

Jaké jsou tvé pracovní cíle? 
A^a: „Aby práce nebyla tak dlouhá. Chtěla bych pracovat od 9.00 do 13.00 hod." 
l9' Jaké máš představy o vývoji tvého osobního života? 
Allna: „Možná budu samostatná a budu bydlet v chráněném bytě." 
2°- V jakém prostředí by jsi chtěla v budoucnu bydlet? 
Auna: „Možná u nás doma." 

s kým by jsi chtěla bydlet? 

^ „S kamarádkou a určitě i s přítelem." 
Je v současné době něco, co tě trápí? Máš nějaké starosti? 

f ^ „Když je práce do půl páté. Je to dlouhé.... Nebaví mě folie, baví mě práce s papírem a 

hlínou." 

Pomáhá ti tanec a výtvarná tvorba v odreagování od případných starostí? 

V „Ano." 

Uvědomuješ si v současné době určité nenaplněné představy? 
V „Chybí mi taneční kroužek." (Poznámka: Rozhovor s Annou byl veden v období, kdy 
Pro 

Šram nenavštěvovala.) 

' Jak vnímáš přípravu veřejného vystoupení? 

„Je to nepříjemné, když někdo vypadne, trochu stresující." 

^ Jepro tebe obtížné nebo nepříjemné tančit o svých pocitech? 

^ „Někdy ano. Protože diváky vůbec neznám." 

'J(lk vnímáš situaci při natáčení tance videokamerou? 

„V pořádku." 
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Je pro t e b e přijatelnější natáčení videokamerou nebo raději tančíš pro publikum? 

Aflna: „Lepší je natočit." 
29- Co by jsi na arteterapeutickém programu (dále jen AP) změnila? 

^na: „Mohli bychom hrát hru - slovní." 
Myslíš, že se zvýšila vlivem AP kvalita tvého života - žiješ díky tanci a výtvarné tvorbě 

b°h(itší život? 

„Ano, můj život se obohatil." 

V čem se změnil tvůj život? 
^ a : „Mělajsem pohyb, také jsme si povídali... uvolnila jsem se. Připadalajsem si jako na 

Plese - takový slavnostní pocit." 

Př»oha č. 2: Rozhovor 
1 Jaká první asociace tě napadá, když se pozoruješ při tanci? 
^ a : „Klid, bezpečí, láska." 
A 

Jaké jsou tvé pocity, když tančíš? 
V a : , j e t 0 n a m áhavé, cítím se zadýchaná. Rychlé tempo je náročné." 
3' J^ou jiné než při běžném prožívání? 

V : „Ano." 
4' pantatuješ si, co jsi cítila ve chvíli, kdy jsi tančila? 

^ a : „s Davidem jsme se tahali o šátek. Cítila jsem pohodu." 
5 
' J(lké emoce vyjadřuješ při tomto tanci? 
^ a : „Nejdříve malinko smutek, ale ten později ustoupil." 
6- datuješ se na tanec, který byl pro tebe násilnější? Kdy jsi se cítila nejvíce ztotožněná 

*pof*ybem? 

„Při dupání do země." 

' se ti tvůj taneční projev? 

V „Ano." 

' C° ti líbí na tomto tanci nejvíce? 
V „Jak dělám rukama kytičku." (Poznámka: gesto z indického tance Kathak - „lotosový 

W \ ět".) 
9. 

C° se ti nelíbí vůbec? 
Vn 

la nedokázala odpovědět. 
k r 

' L° by jsi molila změnit? 
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Anna: „Tanec by mohl být veselejší. Raději však tančím na pomalejší hudbu." 

U. Myslíš, že tvůj tanec je dobře sladěn s hudebním doprovodem? 

Anna: „Ano." 
l2- Máš živější představy při tanci nebo při výtvarné činnosti? 

Anna: „Určitě při tanci." 

U Obešla by jsi se v současné době spíše bez tance nebo bez malování? 

Anna: „Scházel by mně tanec stejně jako malování." 

PřHoha č. 3: Dotazník 
1 Mě pocity, Anno, zažíváš při tanci? Vyber z následujících možností: 

žbohoHn pHjpmný pocit, klid, uvolnění, jistota, spokojenost, pocit souladu s hudbou, 

mám chuť tančit rychleji, mám přebytek energie, 

SUeiistnta, Zda tančím správně-, pocit, že se v tanci opakuji, (Anna: „Někdy.") 
d) necítím se dobře, protože mám pocit, že mě někdo kriticky sleduje a posuzuje, 

nejraději bych přestala tančit, necítím se vůbec dobře, tělo mě neposlouchá, jak bych si 

Přála, 

^ n ý pocit (...). 
3°' U. 2005 Jana odpověděla: „Mám pocit, že jsem v pohádce. Cítím krásný pocit, jsem sama 

S e V Jsem svobodná." 
2l tyž pozoruji sama sebe při tanci, připadám si (označ případně více možností): 

Jistá a rozhodná, 

^ Svobodná, přirozená, sama sebou, 
c) 

nejistá, nesoustředěná, 

^ nepřirozená, provádím přehnaná gesta, 

Jmý pocit (...), 

11.2005 Anna odpověděla: „Je to legrace pozorovat sama sebe. Připadám si krásná a jsem 
títn Překvapená. Mám pocit, že se „válím." 
3' bych při tanci zlepšila (označ případně více možností): 

^ S e m spokojená, 

^ a bw.h .i rozšířila oohvbovv slovník (mám pocit, že se v tanci opakuji), někdy jsem 

^ S i g n á s vyjádřením toho, co při tanci cítím, 
V tanci se opakuji a neumím se většinou vyjádřit, 

4) j iná odpověď... 
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i Který příběh byl tvým nejoblíbenějším? 

Anna: „Princezniny narozeniny." 

. Vjaké roli jsi v příběhu vystupovala? Proč ti tato role byla blízká? Doplň volnou 

Při tanci si připal například jako: (např. královna, čarodějní v, * 

Anna: „Princezna; líbil se mi příběh. Při tanci si připadám jako víla... takova uvolněna. 

<5. Co z uvedeného příběhu ti připomíná tvůj život? 

Anna: „Smutek, občas." 
7- V jakém prostředí nejraději tančíš? 

^tě locvičně , 

doma, 

^ z a h r a d ě , 

při veřejném vystoupení, 

přírodě, 

V ý s t a v ě ( n a p n k l a d x R l ^ ^ 

s kým nejraději tančíš? 

^ 3 j i n í m i ů č a s t n i k y programu, (jmenuj, pokud ehceš) (30.11. 2005 M n a uved,a. „Někdy 

Ostatními. S Martinem a s Janem") 
9' Jaké hudbě dáváš přednost? 

^Sinalá, klidná, 

^ Úřední tempo, 

rychlé tempo. 

* Nastala v tvém životě změna, poté, co jsi začala tančit (tj. po roce 1996). 

hrochu, 

^o , v mém životě došlo ke změně, 

^Qo^v mé ž i v o i ě _ d o š l o j L v ý l ^ S ^ ^ ^ 
ne> tanec můj život vůbec nepoznamenal. _ 

lebe i m s e vyjadřoval .ance* „Co „ro^icMn, v^varneHo v y j o ^ 

U. 2005 Anna odpovédé.a: „Raději tttf*. malováni je tfOL Mus,m se v.ce soustredrt. 
k 

jfealování mám málo pohybu." 
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přiloha č. 4: Rozhovor 
1 Jakými z uvedených prostředků se, Anno, dokážeš nejvýstižněji vyjádřit? 

a) výtvarná činnost, 

b) taneční exprese, 
c) Písemný projev, 
d) verbální projev. 
Anna: ,,a) Taneční expresí, b) výtvarnou činností, c) verbálním projevem, 4. písemným 
pr°jevem." 
2' Jaké pocity jsi schopna, sdělit ostatním prostřednictvím: 
a) výtvarné činnosti, 

taneční exprese, 

Písemného projevu, 
d) verbálního projevu. 

* Anna získala na výběr z následujících možností: 

Pozitivní emoce (radost, lásku, přátelství...), 
b) negativní emoce (starost, bolest, trápení...), 
c) tělesné stavy (bolest hlavy, břicha...), 

^ Psychické stavy (pocit psychické pohody, psychické tíhy - deprese, úzkost...), 

^ Profesionální potřeby (činnost, kterou bych ráda vykonávala), 
A realizace vlastních zájmů - koníčků, -"U^ace Viasulicil z,ajmu ' 

°sobní potřeby (potřeba přátelství, komunikace, lásky, sdělení citů, potřeba soukromí...). 
. .. o >1 J. ^í^nch cf>Kf>winrlřeni 

V a 

'"lil puixcu)' ĴJUUvuu J - -
Přidělila jednotlivým komunikačním prostředkům následující možnosti sebevyjádření 

(tabulka č. 3): 

^arnátinu^T] Tměčitíexprese 

. Psychické stavy 
•y2jénč než tancem") 
Profe pr°fesionální potřeby 
'"lěkdy ano,méně než 

Jancem) 

pozitivní emoce 
negativní emoce 

tělesné stavy 

osobní potřeby 

psychické stavy 

profesionální potřeby 

realizace zájmů 
osobní potřeby 

Písemný projev Verbální projev 

pozitivní emoce 
negativní emoce 

(..když se nebojím") 
tělesné stavy 

„méně než tancem" 

„málo" 

realizace zájmů 

fe^^^ulce signalizuji velmi nl?ou schopno* sebevyj^enl klientky. K l a d n í m 
^°stemjsou v některých případech uvedena doplňující Annina sděleni. 
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Příloha č. 5: Rozhovor 
1 Myslíš si, že denní zařízení poskytuje klientům optimální služby? 
Anna: „Ano." 

Co by jste změnila nebo doporučila? 

Anna: „Aby byl bazén a vířivka.. a keramická dílna." 
3• Jaký je tvůj vztali k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře)? 

Slvelmi pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě, 

W i t i v n f - mi vvhovuie rolf diváka, chodím na výstavy, koncerty,, do divadla (Anna: 

'^llnemám ráda rámus"), 

c) spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

Vyhledávám příliš aktivně, 
d) spíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
4' Jaký podle tvélio názoru má vztah k umění tvá matka? 
a) velmi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

pozit ivní - spíše jí vyhovuje role diváka, ráda chodí na výstavy, koncerty, do divadla, 
C) sPíše lhostejný - umění pro ní nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky příliš 

^ivně nevyhledává, 

^ sPíše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

' ?°važuješ svou účast v AP za přínosnou? 

^ n a nedokázala odpovědět. 

' ^áŠ vysokou motivaci navštěvovat AP? 

^na nedokázala odpovědět. 
7' Hovoříš někdy s rodinnými příslušníky o své účasti v programu, svěřuješ jim pocity, které 
l<Xziváš při tanci a při výtvarné tvorbě? 
Sa: „Ne« 

Jaké vlastnosti má podle tvého názoru člověk s rozvinutou osobností? 

^ a : „Člověk s rozvinutou osobností nám zamává (Poznámka: lidem se zdravotním 

Hžen ím) . Je trpělivý, citlivý, slušný a důvěryhodný. Není důležité, zda umí cizí jazyky, 
leŽité je, že se chová slušně." 

' C/í'ě/rt by jsi se rozvíjet ve výše uvedených oblastech? 

v „Ano« 
domníváš se, že se v programu zdokonaluješ po tanečně pohybové stránce nebo se 

i osobnostně? 
„Rozvíjím se po taneční stránce i osobnostně." 
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U. Myslíš si, že taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu tvého 

^rbálního projevu? 

Anna: „Ano." 
12< Myslíš si, že dokážeš samostatně konstruovat příběh? 

Anna: „Ano." 

H Pozoruješ změnu (i nepatrnou) ve svém chování, která nastala v průběhu deseti let? 

Anna: „Ano." 
l4- Pokud ano, popiš, prosím, tuto změnu. 

Anna: „Při tanci jsem se zbavila strachu mluvit. Zklidnila jsem se." 
ls- Myslíš si, že tě (po fyzické i psychické stránce) ovlivnila účast v AP? 
Anna: „Ano." 
] f>- Popiš, prosím, jakým způsobem. 

Anna: „Když jsem se něčeho bála, tak jsem nemohla mluvit. V programu jsem se uvolnila. To 

^ Pomohlo, abych se rozmluvila." 
17• Jaké umělecké prostředky podle tvého názoru mají nejvýraznější vliv na rozvoj tvé 

°s°biiosti? 
Al)na: „Taneční." 
l8' Hovoříš s rodiči o své představě osobního života a pracovních cílech v budoucnosti? 

V „Ano." 
l9' Máš nějaké starosti? 

Anna: „Ne." 

Myslíš si, že tanec a výtvarná tvorba ti může pomoci v odreagování se od případných 

Prostí? 

V „Ano." 

*l> Myslíš si, že se zvýšila vlivem AP kvalita tvého života - žiješ díky tanci a výtvarné tvorbě 

h°ham život? 
V „Ano." 

^ Přála by jsi si navštěvovat AP i v budoucnosti? 

V „Ano." 
c'itěla by jsi uvést doplňující informace? 

„Mohli bychom udělat taneční soustředění v přírodě... s masážemi a koupelemi." 
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příioha č. 6: Rozhovor 

* V jakých oblastech, Anno, se tvá osobnost v průběhu účasti v AP rozvinula? (Vyber, 

prosím, z následující nabídky možností) 

tabulka č. 4) 

Nabídka možností Odpovědi Anny 

tysší míra samostatnosti (připadám si 

dospělejší) 

ano 

více si rozumím (důvody smutku, radosti) ano 

n'žší míra konformity (méně poslušnosti) rozhodně ano 
snazší rozhodování trochu ano 

Schopnost verbálně vyjádřit své potřeby ano 

Schopnost prosadit svou vůli a názory ano 
r°Zvoj paměti myslím, že ano 
r°Zvoj představivosti, fantazie rozhodně ano 

^Zické uvolnění ano 

psychické uvolnění (vnitřní vyrovnanost) rozhodně ano 

Schopnost tvořit příběhy ano 
dePšení fyzické kondice ne příliš 
iVýšení zájmu o výtvarné umění ano 
iVýšení zájmu o taneční umění ano 

^ citu pro hudbu ano 

f^ýšení zájmu o literaturu ano 

^sší míra empatie - vcítění se do druhých 
Udí 

ano 

^dontění si vlastních pracovních cílů trochu ano 

hvédomění si vlastních osobních cílů (kde a 

l^nbych chtěla žít) 

ano 

vjaké další oblasti jsi se ještě zlepšila? „Rozvinula se má schopnost sdělit něco 

dotykem, zbavila jsem se strachu mluvit před 

lidmi v chráněných dílnách, mám lepší odhad 

na lidi." 
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Příloha č. 7; Rozhovor s pracovním asistentem 

i- Myslíte si, že denní zařízení poskytuje klientům optimální služby? 

H. S.: „Ano." 
2' Co by jste změnila nebo doporučila? 

S.: „Neměnila bych skoro nic, snad jen rozšíření chráněného bydlení, které vede k větší 

samostatnosti." 
3- Jaký je váš vztah k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře..)? 
a) velmi pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě a ráda navštěvuji kulturní akce, 

pozi t ivní - spíše mi vyhovme role diváka, chodím na vvstavv. koncerty, do divadla, 
c) spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

^vyhledávám příliš aktivně, 
d) spíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
4- Jaký podle vašeho názoru má vztah k umění Anna? 
a) velmi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

pozi t ivní - spíše jí vyhovuje role diváka, rád chodí na vvstavv. koncerty, do divadla, 

„Vyhovuje jí role diváka, ale koncerty nevyhledává." 
c) spíše lhostejný - umění pro ní nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky příliš 

tivně nevyhledává, 
spiše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

1 domníváte se, že Anna má umělecké vlohy? 
H <a 

„Ano, má umělecké sklony." 
6' Svažujete účast Anny v AP za přínosnou ? 
11S-: „Ano." 
7" Myslíte si, že Anna má vysokou motivaci navštěvovat AP? 
H* 

S.: „Ano." 

hovoříte někdy s Annou o její účasti v programu, svěřuje se vám se svými pocity, které 

pfi íanci a při výtvarné tvorbě? 
b 

' S-: „Na rozebírání pocitů není v pracovní době čas." 
9' Myslíte si, že se Anna v programu zdokonaluje po tanečně pohybové stránce nebo se 

^ W i osobnostně? 

' „Ano - tanečně i osobnostně." 

bontni'V(íte se, že taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu 

líního projevu lidís mentálním postižením? 

'S- :„Ano." 
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U. Myslíte si, že Anna dokáže samostatně konstruovat příběh? 

H-S. „Ne." 

12. Pozorujete změnu (i nepatrnou) v chování Anny, která nastala v průběhu deseti let? 

S.: „Změnu téměř nepozoruji." 
13- Pokud ano, popište, prosím, stručně tuto změnu. 
l4> Myslíte, že Annu ovlivnila účast v AP? 
H- S.: „Ne." 
ls- Popište, prosím, jakým způsobem. 
l6- Myslíte si, že je možné Anninu osobnost rozvíjet uměleckými prostředky? 
H-S.:„Ano." 
l7> Jaké umělecké prostředky podle vašeho názoru mají nejvýraznější vliv na rozvoj Anniny 

°s°bnosti? 
a) výtvarné umění, 

^Uanec, 
Jiný druh umění.... 

Zkuste, prosím, vyjádřit slovně nebo graficky dynamiku Annina osobnostního vývoje. 

Myslíte si, že se její osobnostní potenciál ještě bude v budoucnosti rozvíjet? 

„Myslím, že Anna se již osobnostně rozvíjet nebude." 
l9> Hovoříte s Annou o její představě osobního života a pracovních cílech v budoucnosti? 

H-S.:„Ne." 

Jaké jsou její pracovní cíle? 
S-: „Pracovat nadále v chráněné dílně." 

Jaká je Annina představa vývoje jejího osobního života? 
1 „ N e v í m . " 

vjakém prostředí by Anna chtěla v budoucnu bydlet? 

„Doma." 

^ Myslíte, že v současné době Annu něco trápí? Má nějaké starosti? 

S-: „Starosti nemá, nesvěřuje se." 
Í4' Myslíte, že tanec a výtvarná tvorba jí může pomoci v odreagování od případných 

^ostí? 

„Ano." 

'J(lk Anna vnímá přípravu veřejného vystoupení? 
H ^ 

•'• „Netrpí trémou." 
M myslíte, že se Anna cítila při veřejném vystoupení? 
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^ S.: „Při veřejném vystoupení se vcítí do tance a intenzivně pohyb prožívá." 

Myslíte, že je vhodné, aby Anna tančila o svých osobních pocitech před cizími lidmi? 
H- S.: „Ano." 

Myslíte, Že se zvýšila vlivem AP kvalita Annina života? 

S.: „Nevím." 
j9- Z jakého důvodu? 

^ Přála by jste si, aby Anna navštěvovala AP i v budoucnosti? 

• S.: „V současné době program nenavštěvuje, ale uvažuje o obnovení docházky." 

Chcete uvést doplňující informace? 
H-S.:„Ne." 

^avid 

Poloha č. 8: Rozhovor 
1 V kterém roce jsi, Davide, začal navštěvovat AP? 
av 'd: „Asi v roce 1995." (Poznámka: taneční program byl založen v roce 1996.) 

' Myslíš, že jsi měl v počátcích vysokou motivaci pro tanec? 
David: „Ano." 

'Myslíš, že máš v současné době vyšší motivaci pro tanec než v počátcích programu? 
aVld: „Nyní mám trochu méně sil a energie, ale chuť do tance mám stejnou jako na 

^átku." 
4, b 

avuo tě tančit již v počátcích programu nebo zájem o tanec přišel později? 
av'd: „Tančit mě bavilo již od začátku." 

^ Máš v průběhu tance nějaké představy? 

„Ano mám. Vidím i barvy - například žlutou, zelenou, oranžovou, růžovou...". 
6, j \ , 

0tykaly se tyto představy tvých osobních zkušeností? 

„Trochu." 

si začal při tanci představovat určité představy a uvědomovat své pocity a potřeby? 
avid: „ v počátcích programu, ale časem zesílily." 

akým způsobem dokážeš tyto pocity sdělit ostatním? 
p r b á l n ě , 

^ „Mocné." 

Verbálně (prostřednictvím tance a výtvarné tvorby), 
Vld: „Ano - to mě baví". 
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9- Napadá tě ještě jiný způsob sdělení svých pocitů? 

David: „Ne." 
10- Dokázal by jsi své prožitky vyjádřit písemnou formou (například psaním na stroji)? 
Ďavid: „Můžu to zkusit". 

U. Jakými z uvedených prostředků dokážeš výstižně vyjádřit své pocity? (seřaď podle 

Stížnosti verbální i neverbální prostředky) 

^avid uvedl tyto vyjadřovací prostředky (a) verbální vyjádření, b) taneční exprese, 
c) výtvarné vyjádření, d) písemné vyjádření) v následujícím pořadí: 
Q) Taneční exprese a výtvarné vyjádření (David klade tyto expresivní formy na stejnou 

hoveň), 
ty verbální vyjádření, 

c) Písemné vyjádření (David zatím není schopen zapisovat své pocity, v současné době dokáže 

^chanicky opisovat text v předloze). 
11 Myslíš si, že se dokážeš výstižněji verbálně vyjádřit po taneční improvizaci? 
Ďavid: „Myslím, že ano. Jsem uvolněný." 
l3' Svažují v tvých představách, které zažíváš při tanci, spíše pozitivní nebo negativní 

Pocity? 
Ďavid: „Pozitivní pocity převažují." 

Komu nejraději své osobní pocity sděluješ - ke komu máš důvěru? 

^ k celé skupině, 

^gdouc í programu, 

lupině i vedoucí programu. 
/5- Máš nějakou představu, která se ti při taneční improvizaci stále vrací? 

av'd: „Nemohu si vzpomenout." 
l6' Jaké téma nejraději výtvarně ztvárňuješ? 

V d : „Maluji často obláčky, zvířata, moře, slunce, pány, banány, papaiu - ovoce... Zvířata 

*ltnní, lesní, pouštní, domácí, mořská...." 
>?' Myslíš, že dokážeš tvořit příběh? 

avid: „Moc ne." 

' ](lkě jsou tvé pracovní cíle? 
t)av'd: „ j s e m spokojený s tím, co v současnosti dělám - tužky, obálky " 
Í9, Mé máš představy o vývoji tvého osobního života? 
I V . 

nedokázal odpovědět. 
Vjakém prostředí by jsi chtěl v budoucnu bydlet? 
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David: „Tam, kde bydlím nyní. Jsem zvyklý." 

21. S kým by jsi clitěl bydlet? 

David- S maminkou a s celou rodinou." 

22. v SOučasné době něco, co tě trápí? Máš nějaké starosti? 
Ďavid: „Ne." ,„ 

Pomáká ti tanec a výtvarná tvorba v o d r e a g o v á n i od přlpainýck starost,. 

David:, Ano, pomalý tanec, zklidním se." 

2< Uvědomuješ si v soačasné době arčité n e n a p l n ě n é představy? 
Ďavid: „Ne." 

25. Jak vnímáš přípravu veřejného vystoupení? 

Bavid: „Docela dobře." 

26. J e pro tebe obtížné nebo nepříjemné tančit o svých pocitech ? 
Ďavid: „Není." 

27. Jak vnímáš situaci při natáčení tance videokamerou? 
Ďavid: „Nevadí mi, kameru nevnímám." 

Je pro tebe přijatelnější natáčeni videokamerou nebo raději tančíš pro publikum. 

^avid: „Natáčení videokamerou." 
29> Co by jsi na AP změnil? 
bavid ne dokázal odpovědět. . * 

* Mysm, že se zvýšila vlivem AP kvaiita tvéko života - žiješ diky tane, a výtvarné tvo, be 
b°hatŠÍ život? 

kavid: „Ano." 
3l< V čem se změnil tvůj život? 
bavid: „Mám pohyb. To je důležité... a uvolnění." 

^'loha č. 9: Rozhovor 
1 Má první asociace tě napadá, když se pozoruješ při tanci? 

b a vid: „Krásný." 
2' J^kě jsou tvé pocity, když tančíš? 

^ i d : „Jsem volný." 
Jsoujiné než při běžném prožívání? 

„Ano." 

* ^matuješ si, co jsi cítil ve chvíli, kdy jsi tančil? 
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David: „ M y s l e l jsem na pohádku. Prožíval jsem pohádku , (Poznámka: Pohádka o princezně 

Wla hlavní inspirací pro Davidův taneční projev). 

Jaké emoce vyjadřuješ při tomto tanci? 

David: „Lásku." „ „ , 

t Pluješ se na ,anec by, pro tebe nejsi,néjšl? Kdy jsi se Ctí, nejvíce ztotozneny 
s Pohybem? 

David nedokázal odpovědět. 
7- Líbí se ti tvůj taneční projev? 

David: „Ano." 

8* Co se ti líbí nejvíce? 

David nedokázal odpovědět. 

Co se ti nelíbí vůbec? 

David nedokázal odpovědět. 
l0- Co by jsi mohl změnit? 

David: „Učit se novým pohybům." 

* Myslíš si, že tvůj tanec je dobře sladěn s hudebním doprovodem? 

bavid: „Ano." 

** Máš živější představy při tanci nebo při výtvarné činnosti? 

Ďavid: „Asi stejně." 

Obešel by jsi se v současné době spíše bez tance nebo bez výtvarné cmnosh. 
b a v id: „Spíše bez tance než bez malování." 

^foha č. 10: Dotazník 

''képoctty, Davide, zažMSpři tanci? Vyber z následujících možností: 

^ h M e m n i B í c i ^ 

V n L e h u ť t a n č i t r y e h ^ 

""Jistota, zda tančím správně, poeit, že se v tanei opakuji, 

^ Ocítím se dobře, protože mám pocit, že mě někdo kriticky sleduje a posuzuje, 

S r a d ě j i bych přestal taněit, necítím se vábec dobře, tělo mě neposlouchá, jak bych st pral, 
J inS pocit (...)• , . ... 

Hžpozorujisám sebe při tanci, připadám si: (označ připadne v,ce možností, 

a rozhodný, 

Svobodný, přirozený, sám sebou, 
eJistý, nesoustředěny, 
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d) nepřirozený, provádím přehnaná gesta, 
e) jiný pocit, jaký (...)• 

Rád bych při tanci zlepšil (označpřípadně více možnosti): 
a)jsem spokojený, 

b l r á d b y d ! ^ ^ ^ 

SDoVnjp̂ ý , vyjádřením toho, co BlLtanci cítím, 
c) v tanci se opakuji a neumím se většinou vyjádřit, 

d) jiná odpověď (...) 
4> Který příběh byl tvým nejoblíbenějším? 

^avid nedokázal odpovědět. 

V jaké roli jsi v příběhu vystupoval? Proč ti ta role byla blízká? Doplň volnou asociaci: 

Ki tanci si připadám například jako (například král, motýl.): 
Ď*vid: „Rád tančím duety, například s Annou. Při tanci si připadám jako král." 
6' Co z uvedeného příběhu ti připomíná tvůj život? 

^avid nedokázal odpovědět. 
7' vjakém prostředí nejraději tančíš? 

v tělocvičně, 

^ doma, 

^ z a h r a d ě , 

^ při veřejném vystoupení, 

Přírodě, 
í) n a výstavě (například v Rudolfinu na výstavě Františka Skály), 

jiném prostředí. 

' 5 kým nejraději tančíš? 

^ám, 

Milnými účastníky programu (jmenuj, pokud chceš), 
avid: „S Annou a s dalšími tanečníky." 

' J(lké hudbě dáváš přednost? 

^QSialá, 

klidná, 

ú ř e d n í tempo, 

^hlé tempo. 
Oa 

avid: „Hudba by neměla hrát nahlas. Mám rád vážnou hudbu." 

Ostala v tvém životě změna poté, co jsi začal tančit (tj. po roce 1996)? 

j tr°chu, 
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b) ano, v mém životě došlo ke změně, 

^Uno, v mé životě došlo k výrazné změně, 

ne, tanec můj život vůbec nepoznamenal. 

U. Je pro tebe těžší se vyjadřovat tancem nebo prostřednictvím výtvarného vyjádření? 

David: „Malovat i tančit je pro mě stejně těžké." 
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Příloha č. 11: Rozhovor 

l Jakými prostředky se, Davide, dokážeš nejvýstižněji vyjádřit?: 
a) výtvarná činnost, 
b) tanec, 
c) psaní 

verbální projev. 

David: ,,a) Tancem a malováním, b) slovy." 
2- Jaké pocity jsi schopen, Davide, sdělit ostatním při: 
a) výtvarné činnosti, 
b) tanci, 
c) Psaní, 

verbálním projevu. 

* David získal na výběr z následujících možností: 
a) Pozitivní emoce (radost, láska, přátelství), 
b) negativní emoce (starost, bolest, trápení), 

tělesné stavy (bolest hlavy, břicha...), 
*> Psychické stavy (pocity psychické pohody, psychické tíhy - deprese, úzkost), 

Profesionální potřeby (činnost, kterou bych rád vykonával (prače), 

^ realizace vlastních zájmů - koníčků, 

» osobni potřeb, (potřeba p a s t v i - — a c e , ,dsky - sd.len, cttu, potřeba — 

Oavid p H d é l i l jednotlivým komnnikačnim prostředkům následnjíei moinost, sebevyjadren, 

-labulka č. 5): 

Výtvarná činnost 

p o z i t i v n í emoce 
Negativní emoce 

Jjnožná) 

Taneční exprese 

pozitivní emoce 

^ Íe s ioná in í zájmy 
realizace vlastních 

zajmu 

negativní emoce 

tělesné stavy 

psychické stavy 
*—s -

profesionální zájmy 

Písemný projev Verbální projev 

pozitivní emoce 

osobní potřeby 

tělesné stavy 
(problematicky) 

profesionální zájmy 

• S * k a : Prázdné kolonky v tabulce signalizují velmi nízkou schopnost sebevyjádření klienta. K základním 
^ O s t e m jsou v některých případech uvedena doplňující Davidova sděleni. 
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příloha č. 12: Rozhovor 
1 Myslíš si, že denní zařízení poskytuje klientům optimální služby? 
David: „Ano." 

Co by jste změnil nebo doporučil? 

David: „Chtěli bychom opět chodit do bazénu." (Poznámka: Bazén se nachází v budově, která 

Je v současné době v přestavbě.) 

* Jaký je tvůj vztali k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře)? 

Slvelmi pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě. 
b) Pozitivní - spíše mi vyhovuje role diváka, chodím na výstavy, koncerty, do divadla. 
c) spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu. Umělecké zážitky 

nevyhledávám příliš aktivně. 
d) spíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
4% Jaký je dle vašeho názoru vztah má vztah k umění tvá matka? 

a) velmi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

^pozitivní - spíše ií v y h o v u j e role diváka, rád chodí na vvstavv. koncerty, do divadla, 
c) spíše lhostejný - umění pro ní nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky příliš 
a^tivně nevyhledává, 

^ spíše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
5" Svažuješ svou účast v AP za přínosnou? 

b a vid: „Ano." 

Máš vysokou motivaci navštěvovat AP? 

ayid: „Ano, velmi vysokou." 
7' Hovoříš někdy s rodinnými příslušníky o své účasti v programu, svěřuješ jim pocity, které 

^'váš při tanci a při výtvarné tvorbě? 
bavid: „Ano." 

J(lké vlastnosti má podle tvého názoru člověk s rozvinutou osobností? 
avid: „Chová se slušně. Nenadává a nepodvádí." 

9' C,ltěl by jsi se rozvíjet ve výše uvedených oblastech? 
bavid: „Ano." 

Domníváš se, že se v programu zdokonaluješ po tanečně pohybové stránce nebo se 
i osobnostně? 

„Tanečně i osobnostně. 
ll' Myslíš si, že taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu tvého 
w , , 

0(dního projevu? 
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David: „Ano." 

12. Myslíš si, že dokážeš samostatně konstruovat příběh ? 

Ďavid: „Moc ne." 

• Pozoruješ změnu (i nepatrnou) ve svém chování, která nastala v průběhu deseti let? 
Ďavid: „Trochu ano." 

^ Pokud ano, popiš, prosím, tuto změnu. 

David nedokázal odpovědět. 

^ Myslíš, si že tě (po fyzické i psychické stránce) ovlivnila účast v AP? 
Ďavid: „Ano." 

^ Popiš, prosím, jakým způsobem. 

^avid nedokázal odpovědět. 

^ Jaké umělecké prostředky podle tvého názoru mají nejvýraznější vliv na rozvoj tvé 
Os°bnosti? 

Ďavid: „Malování při hudbě." 

^ Hovoříš s rodiči o své představě osobního života a pracovních cílech v budoucnosti? 

b a v id: „Ano." 
l9' Má nějaké starosti? 

av 'd: „Vadí mi, když je v dílně rámus." 

Myslíš si, že tanec a výtvarná tvorba ti může pomoci v odreagování se od případných 

Prostí? 

^avid: „Ano, vždy se zklidním." 

Myslíš si, že vlivem AP se zvýšila kvalita tvého života - žiješ díky tanci a výtvarné tvorbě 

b°hWší život? 
bavid: „Ano." 
22 

1 přál by jsi si navštěvovat AP i v budoucnosti? 

^ „Ano " • „z-vinj. 

^' Chtěl by jsi uvést doplňující informace? 

av 'd: „Ne, vše jsem řekl." 
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přiloha č. 13: Rozhovor 

V jakých oblastech, Davide, se tvá osobnost v průběhu tvé účasti v AP rozvinula? (Vyber, 

Prosím, z následující nabídky možností) 

tabulka č. 6) 

Nabídka možností Odpovědi Davida 

^Šší míra samostatnosti, připadám si 

^°spělejší 

ano 

v'ce si rozumím (důvody smutku, radosti) asi ano 

nižšímíra konformity (méně poslušnosti) nevím 
Snazší rozhodování asi ano 

Sc'iopnost verbálně vyjádřit své potřeby nevím 

^hopnost prosadit svou vůli a názory nevím 
r°zv0j paměti myslím, že ano 
r°Zvoj představivosti, fantazie rozhodně ano 

foické uvolnění rozhodně ano 

^tychické uvolnění (vnitřní vyrovnanost) rozhodně ano 

^'topnost tvořit příběhy ne 

^Pšení fyzické kondice ano 
< vyšení zájmu o výtvarné umění ano 

^šení zájmu o taneční umění ano 

'^vojcitupro hudbu ano 

^šení zájmu o literaturu ano 

^ší míra empatie - vcítění se do druhých 
Udí 

ano 

U^d°mění si svých pracovních cílů nevím 

Zornění si svých osobních cílů (kde a 

libých chtěla žít) 

nevím 

' mké další oblasti jsi se ještě zlepšil? nevím. 

Anna: „Mám pocit, že David se v programu 

hodně rozmluvil, podobně jako já." 
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Příloha č. 14: Rozhovor s rodinným příslušníkem 

l Myslíte si, ie denní zařízení poskytuje vašemu synovi optimální služby? 
J- Š.: „Ano." 

Co by jste změnila nebo doporučila? 
J- §.: „Rozšíření nabídky sportovních aktivit (například plavání, hippoterapie, kolektivní hry a 
logopedie)." 

Jaký je váš vztah k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře..)? 
a) velmi pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě a ráda navštěvuji kulturní akce. 

p o z i t i v n í - spíše mi vyhovuje role diváka, chodím na vvstavv, koncerty, do divadla. 
c) spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu. Umělecké zážitky 

^vyhledávám příliš aktivně. 
d) spíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
4- Jaký dle vašeho názoru má vztah k umění váš syn? 

velmi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

poz i t i vn í - spíše mu vyhovuje role diváka, rád chodí na vvstavv, koncerty, do divadla. 
c) spíše lhostejný - umění pro něj nepředstavuje mimořádnou hodnotu. Umělecké zážitky 

MliŠ aktivně nevyhledává, 

spíše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

• domníváte se, že David má umělecké vlohy? 

' „Jen částečně." 

Považujete Davidovu účast v AP za přínosnou? 
J' „Ano." 

'Myslíte 
si, že David má vysokou motivaci navštěvovat AP? 

^ „Ano." 
S' Hovoříte někdy se synem o jeho účasti v programu, svěřuje se vám se svými pocity, které 

^ívá při tanci a při výtvarné tvorbě? 

„Ano, někdy." 
9' Úoniníváte se, že se David v programu zdokonaluje po tanečně pohybové stránce nebo se 
řn 

Zv'jí i osobnostně? 

' „Ano, zlepšuje se po taneční stránce i se rozvíjí jeho osobnost." 
l°' Myslíte, že taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu verbálního 
PCn' 

Jevu lidí s mentálním postižením? 

„Ano." 
1% Myslíte si, že váš syn dokáže samostatně konstruovat příběh? 
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J' Š.: „Ne." 

Pozorujete změnu (i nepatrnou) v chování vašeho syna, která nastala v průběhu deseti 
let? 

1Š-: „Ano." 

Pokud ano, popište, prosím, stručně tuto změnu. 

Š.: „Neustále se rozvíjí." 

Myslíte, že vašeho syna (po fyzické i psychické stránce) ovlivnila účast v AP? 
J- Š.: „Ano." 

^ Popište, prosím, jakým způsobem. 

^ „Intenzívně se rozvíjí jeho představivost." 

Myslíte se, že osobnost vašeho syna je možné rozvíjet uměleckými prostředky? 
Jl Š-: „Ano." 

Jaké umělecké prostředky dle vašeho názoru mají nejvýraznější vliv na rozvoj osobnosti 
VaŠelio syna? 

výtvarné umění, 

^Uanec, 

^ÍQÝ_druh umění... (divadlo, koncerty). 

• Zkuste, prosím, vyjádřit slovně nebo graficky dynamiku osobnostního vývoje vašeho 

tyna. Myslíte si, že se jeho osobnostní potenciál ještě bude v budoucnosti rozvíjet? 
n . A 

„Ano, myslím si, že Davidova osobnost se bude rozvíjet i v budoucnosti. Průběžně 

*lskává větší sebejistotu." 
Hovoříte se synem o jeho představě osobního života a pracovních cílech v budoucnosti? 

1 í v 
„Částečně." 

(i' Jaké jsou jeho pracovní cíle? 
n 

•• „Chce být prospěšný." 
' Jaká je jeho představa vývoje jeho osobního života? 

U 
„Rád by si našel partnerku." 

22 i/. 

' y jakém prostředí by chtěl v budoucnu bydlet? 

•• „ D o m a . " 

' Myslíte, 

že v současné době vašeho syna něco trápí? Má nějaké starosti? 

N e v í m e . " 

' Myslíte, že tanec a 
výtvarná tvorba mu může pomoci v odreagování od případných % 'ostí? 

'• „Částečně ano." 
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25. Jak vnímá váš syn přípravu veřejného vystoupení? 
1 Š. : „Kladně." 

26. Jak myslíte, že se cítil při veřejném vystoupení? 
J• Š.: „Dobře." 

27. Myslíte, že je vhodné, aby váš syn tančil o svých osobních pocitech před cizími lidmi? 
1 „Ano." 

Myslíte, že se zvýšila vlivem AP programu kvalita života vašeho syna? 
J- Š.: „Ano." 
29> Z jakého důvodu? 

• „Myslíme si, že je sebejistější." 

Přála by jste si, aby váš syn navštěvoval AP i v budoucnosti? 
J> Š-: „Ano." 

Chcete uvést doplňující informace? 

• š.: „Byla bych ráda, kdyby se podařilo prosadit dřívější začátek AP (cca o 1 - 1 , 5 hodiny 
rive). Myslím, že v pozdních odpoledních hodinách jsou klienti již unavení)." 

Příloha č. 15: Rozhovor s pracovní asistentkou 

Myslíte si, že denní zařízení poskytuje klientům optimální služby? 
M-J.:„Ano." 
2 
' C° by jste změnila nebo doporučila? 

h , 
' J-: „Rozšířit chráněné bydlení." 

Jaký je 
váš vztah k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře)? 

,Nejoblíbenější je literatura." 
M . j . 

^ velmi 

pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě a ráda navštěvuji kulturní akce. 

spíše mi vyhovuje role diváka, chodím na výstavy, koncerty, do divadla. 
^Qzitiyní 

^ sPíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu. Umělecké zážitky 

N h l e d ávám příliš aktivně. 

^ sPíŠe negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
aký dle vašeho názoru má vztah k uměni David? 
e'nii pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

^ i t i y n í 

- spíše mu vyhovuje role diváka, rád chodí na výstavy, koncerty, do divadla. 

^ s t e j n ý . - umění pro něj nepředstavuje mimořádnou hodnotu. Umělecké zážitky příliš 
%iv X 
^ Q g j i e vyhledává. M. J.: „Umělecké zážitky prožívá po svém." 
d)s ,v 

"lse negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
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Domníváte se, ie David má umělecké vlohy? 

M. J , „V práci při jednotlivých pracovních úkonech nejsem schopna toto posoudit." 

6. Povaiujete účast Davida v AP za přínosnou? 

to. J.: Ano, jednoznačně." 
7- Myslíte si, ie David má vysokou motivaci navštěvovat AP? 

M. J.: „Ano, alespoň tak soudím z rozhovorů s ním." 

«• Hovoříte někdy s Davidem o jeho účasti v programu, svěřuje se vám se svými pocity, 

heré zažívá při tanci a při výtvarné tvorbě? 

to. J.: „Jen zřídka. Nemáme moc času." 

Domníváte se, že se David v programu zdokonaluje po tanečně pohybové stránce nebo se 
r°Zvíjí i osobnostně? 
to. J.: „Nezdá se mi, že jsou změny nějak markantní." 

10. Myslíte, ie taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu verbálního 
projevu lidí s mentálním postižením? 

to. J.: „Jednoznačně ano." 
]l Myslíte si, že David dokáže samostatně konstruovat příběh? 

M. J , „v dílnách nemáme příležitost ověřit jeho schopnost konstruovat příběh." 

U Pozorujete změnu (i nepatrnou) v chování Davida, která nastala v průběhu deseti let? 

M. J.: ) A n o ? a l e pouze v některých schopnostech, jiné se naopak zhoršují." 
l3- Pokud ano, popište, prosím, stručně tuto změnu. 

J.: „Rozvoj sociálních dovedností." 

Myslíte, že Davida ovlivnila účast v AP? 

^ J-: „Nevím." 
l5' Popište, prosím, jakým způsobem. 
l6' Myslíte se, že je možné Davidovu osobnost rozvíjet uměleckými prostředky? 
M-J-:„Ano." 

Mé umělecké prostředky dle vašeho názoru m a j í nejvýraznější vliv na rozvoj Davulovy 

°*°bnosti? 

^ J - : „Hudba, literatura, výtvarné umění." 

umem, 

V e c , 
Jlný druh umění (...) 

Zkuste, prosím, vyjádřit slovně nebo graficky dynamiku Davidova osobnostního vývoje. 

^lite si, že se jeho osobnostní potenciál ještě bude v budoucnosti rozvíjet? 
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M. J.: „Je schopen si osvojit nové pracovní postupy, má dobrou krátkodobou paměť. Myslím, 

že osobnostní potenciál se bude rozvíjet jen zvolna a mírně." 

19. Hovoříte s Davidem o jeho představě osobního života a pracovních cílech v 
bl'doucnosti? 

to. J.: „Pouze, když vyjde čas v práci." 

20. Jaké jsou jeho pracovní cíle? 

to. J.: „Dále pracovat v chráněné dílně." 
2l- Jaká je jeho představa vývoje jeho osobního života? 

to. J-: „Nevím." 

22. V jakém prostředí by David chtěl v budoucnu bydlet? 

to. J.: „Doma." 
23- Myslíte, že v současné době Davida něco trápí? Má nějaké starosti? 

to- J.: „Nesvěřil se mi se žádnými starostmi." 

2< Myslíte, že tanec a výtvarná tvorba mu může pomoci v odreagování od případných 

Prostí? 
to- J.: „Ano." 
2s- Jak David vnímá přípravu veřejného vystoupení? 

^ J-: „Nikdy neříkal, že má s veřejným vystoupením problém." 
26' Jak myslíte, že se cítil při veřejném vystoupení? 

^ J - : „Dobře, měl radost, že je středem pozornosti." 
27• Myslíte, zeje vhodné, aby David tančil o svých osobních pocitech před cizími lidmi? 

J-: „Nemám s tím problém." 
28' Myslíte, že se zvýšila vlivem AP kvalita Davidova života? 
M-J.:„Ano." 

^ ^jakého důvodu? 

^ J-: „1. Vítaná změna při trávení volného času, 2. Možnost vyjádřit emoce, 3. Pozná nové 

^legy« 
í>řála by jste si, aby David navštěvoval AP i v budoucnosti? 

M T 
J-: „Záleží na něm a na rodičích." 

Oicete uvést doplňující informace? 
„Ne." M.J. 
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Jan 

Příloha č. 16: Rozhovor 

l V kterém roce jsi, Jane, začal navštěvovat AP? 
Jan:„V roce 1996." 

Myslíš si, že jsi měl v počátcích vysokou motivaci pro tanec? 
Jan: „Motivace byla." 

3. Myslíš si, že máš v současné době vyšší motivaci pro tanec než v počátcích programu? 
Jan: „Dnes mám podobnou motivaci jako v počátcích programu." 

4. Bavilo tě tančit již v počátcích programu nebo zájem o tanec přišel později? 
Jan: „Tanec mě bavil od začátku." 
5- Máš v průběhu tance nějaké představy? 
Ian: „Ano, někdy mám." 

Dotýkaly se tyto představy tvých osobních zkušeností? 

Jan: „Některé " 
7 Kdy jsi si začal při tanci představovat určité představy a uvědomovat své pocity a potřeby? 
Jan: „Později, až po prvním roce." 
1 Jakým způsobem dokážeš tyto pocity sdělit ostatním? 

Verbálně. 

klnevprháW (prostřednictvím tance a výtvarné tvorby), 
9' Napadá tě ještě jiný způsob sdělení svých pocitů? 
Jan: „Ano, mimikou." 

Dokázal by jsi své prožitky v y j á d ř i t písemnou formou (například psaním na stroji)? 
Jan: „Ano, naučil bych se." 

>1 Jakým z výše uvedených prostředků dokážeš výstižně vyjádřit své pocity? (seřaď dle 

S t í ž n o s t i verbální i neverbální p r o s t ř e d k y ) 

V uvedl tyto vyjadřovací prostředky (a) verbální vyjádření, b) taneční exprese, c) výtvarné 

Odření, d) písemné vyjádření) v následujícím pořadí: 

Písemné vyjádření (Poznámka: V Janově případě se jedná o záznamy deníkového 

^ a k t é r u pocitů, které zažívá při tanci.), 

^ taneční exprese, 
(A 

výtvarné vyjádření, 

^ Verbální vyjádření. 
Myslíš si, že se dokážeš výstižněji verbálně vyjádřit po taneční improvizaci? 
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Jan: „Ano, ale raději své pocity napíšu ." 

U Převažují v tvýclí představách spíše pozitivní nebo negativní pocity? 
Jan: „Někdy smutné, někdy veselé." 

U. Komu nejraději své osobní pocity sděluješ - ke komu máš důvěru? 
a ) k c e l é s k u p i n ě , 

^ I v g d o u c í p r o g r a m u , 
c) s k u p i n ě i v e d o u c í p r o g r a m u 
JS. Máš nějakou představu, která se ti při tanečním improvizaci stále vrací? 
Jan: „Vzpomínka na kamarády, například z Komořan." 
l6> Jaké téma nejraději maluješ? 
Jan: „Zahradu, líbí se mi kvetoucí kytky." 
17- Dokázal by jsi z obrázků vytvořit příběh? 
Jan: „Ano". 

Jaké jsou tvé pracovní cíle? 
J a* „Pomáhat vozíčkářům, autistům a dětem, které jsou na tom hůře než já. Rád bych dělal 

^istenta. Tento cíl jsem si uvědomil při tanci." 
l9- Jaké máš představy o vývoji tvého osobního života? 
í an : „Možná budu mít chráněný byt." 
2°- V jakém prostředí by jsi chtěl v budoucnu bydlet? 
l an : „Chtěl bych, aby tam byli hodní lidé a aby mi dali podporu." 
21S kým by jsi chtěl bydlet? 
Jan: „S dvěma kamarády a kamarádkou." 

2- Je v současné době něco, co tě trápí? Máš nějaké starosti? 

^ „Ne." 

• Pomáhá ti tanec a výtvarná tvorba v odreagování od případných starostí? 
lan: „Ano, přechází mě bolest hlavy. Vadí mi ranní vstávání." 
2i> Uvědomuješ si v současné době určité nenaplněné představy? 

^ „Aby se vozíčkáři měli lépe." 

• Jak vnímáš přípravu veřejného vystoupení? 

^ „ S t r e s . " 

Je pro tebe obtížné nebo nepříjemně tančit o svých pocitech? 
] a n : » V a d í m i t o . " 

^ Jak vnímáš situaci při natáčení tance videokamerou? 

• „ K a m e r u n e v n í m á m . " 
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28. jepro t e b e p ř i j a t e l n ě j š í natáčení videokamerou nebo r a d ě j i tančíš pro publikum? 

Jan: „Lepší j e s i v š e n a t o č i t . P o k u d p ř i p r a v o v a t v y s t o u p e n í , t a k p r o d i v á k y , k t e ř í s i t o h o v a z , 

P ro tože j s e m si v š i m l , ž e n ě k o h o t o b a v í a n ě k o h o n e . " 

29. Co by jsi na AP změnil? 
Jan: Někdy bych chtěl opět vonnou tyčinku nebo aromalampu." 

30. Myslíš, že se zvýšila vlivem AP kvalita tvého života - žiješ díky tanci a výtvarné tvorbě 
bohatší život? 

Jan: „Ano." 

V čem se změnil tvůj život? 
Jan: „Už nejsem ve stresu... A cítím, že se umím se lépe vyjadřovat (písemně i slovem) než 

dříve." 

příloha č. 17: Rozhovor 

Jaká první asociace tě napadá, když se pozoruješ při tanci? 
Jan: „Klid, bezpečí." 

Martin: „... tančí s láskou." 
2- Jaké jsou tvé pocity, když tančíš? 
Jan: „Mé pocity jsou krásné... že, se cítím se v bezpečí, že na mě nikdo nezvyšuje hlas." 
3- Jsou jiné než při běžném prožívání? 

„Trochu ano. Při tanci mám vyšší sebevědomí." 
4- Pamatuješ si, co jsi cítil ve chvíli, kdy jsi tančil? 

V „Cítil jsem dobrou atmosféru." 
S' Jaké emoce vyjadřuješ při tomto tanci? 

W „ ž e s e n i č e h 0 nebojím." (Jan tuto výpověď doprovodil výrazným gestem). 

Martin: „Jan vyjadřoval lásku a radost." 
Ďavid: „ . . . a slunce." 

Pamatuješ se na tanec, byl pro tebe nejsilnější? Kdy jsi se cítil nejvíce ztotožněný 

Pohybem? 

V „V počátcích... když jsem se poprvé při tanci dokázal uvolnit a dostal jsem se do 
P°hádky." 
7' Líbí se ti tvůj taneční projev? 

V „Někdy je to takové kostrbaté, pak zase ne." 

Martin; „Jan dělá moc krásné, ladné pohyby." 

^ v i d : „... moc líbí.... Volně tančí." 
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& Co se ti líbí na tomto tanci nejvíce? 

Jan: „Nejvíce se mi líbí, že při tanci vzpomínám na hodné lidi, kteří se mi nesmáli a kteří 

chápali, že jsem takový, jaký jsem. Na tomto tanci se mi líbilo, jak jsem dělal rukou 

kroužky." 
9- Co se ti nelíbí vůbec? 

Jan: „Nelíbilo se mi vůbec, jak jsem se probouzel z toho snu. (Poznámka: Jan v taneční 

choreografii gesty naznačoval probouzení ze spánku.) 
J0. Co by jsi mohl změnit? 

Jan: „Chmury... veselejší projev." 

U. Myslíš, že tvůj tanec je dobře sladěn s hudebním doprovodem? 

Jan: „Ne, mohl by být sladěn ještě lépe." 
12. Máš ž i v ě j š í představy při tanci nebo při výtvarné činnosti? 

Jan: „Př i t anc i m á m ž ivě j š í p ř e d s t a v y . " 

13. Obešel by jsi se v současné době spíše bez tance nebo bez malování? 

Jan: „ S p í š e b e z m a l o v á n í n e ž b e z t a n c e . " 

PřHoha č. 18: Dotazník 
1 Jaké pocity, Jane, zažíváš při tanci? Vyber z následujících možností: 

^ jinhjjJ^J^ MÍH „volnění jistota, spokojenost pocit souladu s hudbou, 

^ m á m P W tanč i t rych le j i 1 m á m p ř e b y t e k e n e r g i e , 

N e j i s t o t a , zda tančím správně, pocit, že se v tanci opakuji, 

N e c í t í m se d o b ř e ^ p r o t o ^ r ™ t , že m ě n ě k d o k r i t i cky s l e d u j e a p o s u z u j e , 

* i j r j o j q j j z ^ d ^ ^ n " M m ^ v ň h e c d o b ř e Ťň1° m é n e P ° s l o u c f í á i i a k b v c h s i p ř á i 

^ i i n ý poc i t ( . . .) . 

11. 2005 Jan odpověděl: „Někdy mám pocit štěstí a někdy si připadám bez duše." 

10. 2006 Jan odpověděl: „Cítím bezmoc, když na mě jde nemoc." 

* Když pozoruji sám sebe při tanci, připadám si: (označ případně více možností) 

a rozhodný, 

Svobodný, přirozený, sám sebou, 

^gj i s tý , nesoustředěny (Jan: „Někdy"), 

^Qgpřiroyený. provádím přehnaná pesta (Jan: „Málokdy."), 

^ S j pocit (...)•• 
3°' U. 2005 Jan odpověděl: „Jsem „plouhavý", dělám vlnky a jsem zpomalený." 
3' *ád bych při tanci zlepšil (označpřípadně více možností): 
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a)jsem spokojený, 

b l r á d b y d i s i i o z š ^ ^ 

spoknjpný <; vyjádřením t o ^ , ™ při tanci cítím, 
c) v tanci se opakuji a neumím se většinou vyjádřit, 

d) jiná odpověď (...) 

< Který příběh byl tvým nejoblíbenějším? 

Jan: „Obrova zahrada. Tam jsem se poprvé roztančil... a „Princezniny narozeniny." 

V jaké roli jsi v příběhu vystupoval? A proč ti ta role byla blízká? Doplň volnou asociaci: 
pn tanci si připadám například jako: ...král, motýl... 

Jan: „V roli zahradníka. Při tanci jsem se cítil jako zahradník." 
6- Co z uvedeného příběhu ti připomíná tvůj život? 

Jan: „Princezna v příběhu „Princezniny narozeniny" byla smutná a já jsem ji chtěl rozveselit.. 

V Příběhu „Obrova zahrada" jsem si vzpomněl na děti, které na mě nebyly hodné ve škole." 
7- V jakém prostředí nejraději tančíš? 

^-Vtělocvičně, 
b)doma, 

^Uazahradě, 

při veřejném vystoupení, 

^bLpřírodě, 

^ na výstavě (například v Rudolfinu na výstavě Františka Skály), 

^ v jiném prostředí. 

kým nejraději tančíš? 

s jinými účastníky programu Gmenuj, pokud chceš). 
9- Mé hudbě dáváš přednost? 

^ Pomalá, klidná, 

p ř e d n í 

tempo, 
rychlé tempo. 

l0' Nastala v tvém životě změna, poté, co jsi začal tančit (tj. po roce 1996)? 
Hochu, 

^ ano, v mém životě došlo ke změně, • 
mé životě došlo k výrazné změně, 

ne> tanec můj život vůbec nepoznamenal. 
ll'Je pro tebe těžší se vyjadřovat tancem nebo prostřednictvím výtvarného vyjádření? 
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11. 2005 Jan odpověděl: „Tančit je pro mě těžší než malovat." 

10. 2006 Jan odpověděl: „Snažší je pro mě vyjadřovat své pocity tancem." 
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Příloha č. 19: Rozhovor 
1- Jakými neverbálními a verbálními prostředky se, Jane, dokážeš nejvýstižněji vyjádřit?: 

a) výtvarná činnost, 

b) tanec, 
c) písemný projev, 

d) verbální projev. 

hn; ,,a) písemnýprojev, b) tanec, c) výtvarná činnost, d) verbální projev. " 
2• Jaké pocity jsi schopen, Jane, sdělit ostatním při: 
a) výtvarné činnosti, 
b) tanci, 
c) psaní, 

verbálním projevu. 
Jan získal na výběr z následujících možností: 
a) pozitivní emoce (radost, láska, přátelství), 

negativní emoce (starost, bolest, trápení), 
c) tělesné stavy (bolest hlavy, břicha...), 

Psychické stavy (pocit psychické pohoda, psychické tíha - deprese, úzkost), 
e) Profesionální potřeby (činnost, kterou bych rád vykonával (práce), 

realizace vlastních zájmů - koníčků, 

0 osobní potřeby (potřeba přátelství - komunikace, lásky - sdělení citů, potřeba soukromí). 
Jan přidělil jednotlivým komunikačním prostředkům následující možnosti sebevyjádření3: 
(labulka č. 7) 

Výtvarná činnost 

">-_£ozitivní emoce fie 'Sativní emoce (možná) 

tělesné stavy 

stavy (trochu) 

[profesionální zájmy 
EHí ̂gace vlastních zájmů 

osobní potřeby 

Taneční exprese 

pozitivní emoce 
negativní emoce 

tělesné stavy 
(lépe než výtvarnou 

činností) 
psychické stavy 

profesionální zájmy 
realizace vlastních zájmů 
osobní potřeby (lépe než 

výtvarnou činností) 

Písemný projev 

pozitivní emoce 
negativní emoce 

(„lépe než slovem") 
tělesné stavy 

psychické stavy 
(„lépe než slovem") 
profesionální zájmy 

realizace vlastních zájmů 
osobní potřeby 

Verbální projev 

pozitivní emoce 
negativní emoce 

tělesné stavy 

psychické stavy („málo") 

profesionální zájmy 
realizace vlastních zájmů 

0známka: K základním možnostem jsou v některých případech uvedena doplňující Janova sdělení. 



-35 -

Příloha č. 20: Rozhovor 

l Myslíš si, že denní zařízení poskytuje klientům optimální služby? 
Jan: „Nejsou optimální. Mohlo by to být lepší." 

2. Co by jste změnil nebo doporučil? 

Jan: „Měl by být brán větší ohled na náš názor. Měly by být zjišťovány například příčiny 

našeho smutku a nepohody." 
3- Jaký je tvůj vztah k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře)? 

žlvelmi pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě. 
b) pozitivní - spíše mi vyhovuje role diváka, chodím na výstavy, koncerty, do divadla, 
c) spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

^vyhledávám příliš aktivně, 

spíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
4- Jaký má podle tvého názoru vztah k umění tvá matka? 
a) velmi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

^Pozitivní - spíše jí vyhovuje role diváka, rád chodí na vvstavv. koncerty, do divadla, 
c) spíše lhostejný - umění pro něj nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

Př'liš aktivně nevyhledává, 

spíše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

5- Považuješ svou účast v AP za přínosnou? 
J a * „Ano." 

Máš vysokou motivaci navštěvovat AP? 
Jail: „Ano, velmi vysokou." 
7- Hovoříš někdy s rodinnými příslušníky o své účasti v programu, svěřuješ se jim se svými 
p0c'ty, které zažíváš při tanci a při výtvarné tvorbě? 

„Ne." 
Jaké vlastnosti má podle tvého názoru člověk s rozvinutou osobností? 

V „Takový člověk se nevyvyšuje nad ostatní lidi - například nad vozíčkáře. Je slušný, 

^Podvádí a nepřetvařuje se." 

' Chtěl by jsi se rozvíjet ve výše uvedených oblastech? 

„Ano." 
Chtěl by jsi se stát rozvinutou osobností s výše uvedenými charakteristikami? 

V : „Ano." 

Domníváš se, že se v programu zdokonaluješ po tanečně pohybové stránce nebo se 
tfí 

Zv(jíš i osobnostně? 
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Jan: „Tak i tak, ale více osobnostně." 

12. Myslíš si, že taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu tvého 

verbálního projevu? 
Jan: „Ano." 

13. Myslíš si, že dokážeš samostatně konstruovat příběh? 
]an: „Ano." 

14. Pozoruješ změnu (i nepatrnou) ve svém chování, která nastala v průběhu deseti let? 
Jan: „Ano." 

15. Pokud ano, popiš, prosím, tuto změnu. 

Jan: „Změnil se můj hudební vkus." 

16. Myslíš, si že tě (po fyzické i psychické stránce) ovlivnila účast v AP? 
Jan: „Ano." 
l7- Popiš, prosím, jakým způsobem. 
Jan nedokázal odpovědět. 

H Jaké umělecké prostředky dle tvého názoru mají nejvýraznější vliv na rozvoj tvé 

°sobnosti? 
Jan: „Taneční." 

19. Hovoříš s rodiči o své představě osobního života a pracovních cílech v budoucnosti? 
Jan: „Někdy. Málo." 
2°• Máš nějaké starosti? 
V „Ne." 
K Myslíš si, že tanec a výtvarná tvorba mu může pomoci v odreagování od případných 

Prostí? 

„Ano." 
22- Myslíš, že se zvýšila vlivem AP kvalita tvého života - žiješ díky tanci a výtvarné tvorbě 

b°hatší život? 

V „Ano." 

Přál by jsi si navštěvovat AP i v budoucnosti? 

V „Ano." 

Chceš ještě uvést doplňující informace? 
V „Jsem rád, že se mě ptáte na takové věci, a že se zajímáte o to, jestli nás něco netrápí." 
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příloha č. 21: Rozhovor 

V jakých oblastech, Jane, se tvá osobnost v průběhu tvé účasti v AP rozvinula? (Vyber, 

Prosínt, z následující nabídky možností.) 

(tabulka č. 8) 

Nabídka možností Odpovědi Jana 
vyŠší míra samostatnosti, připadám si 

dospělejší 

trochu ano 

více si rozumím (důvody smutku, radosti) ano 

nižší míra konformity (méněposlušnosti) ano 
snazší rozhodování ano 

schopnost verbálně vyjádřit své potřeby ano 

schopnost prosadit svou vůli a názory rozhodně ano 

rozvoj paměti ano 

rozvoj představivosti, fantazie rozhodně ano 

fyzické uvolnění rozhodně ano 

Psychické uvolnění (vnitřní vyrovnanost) rozhodně ano 
s°hopnost tvořit příběhy ano 

lepšení fyzické kondice moc ne 

Zvýšení zájmu o výtvarné umění ano 

Zvýšení zájmu o taneční umění ano 

rozvoj citu pro iiu(ibu rozhodně ano 

^výšení zájmu o literaturu ano 
vyšší míra empatie - vcítění se do druhých 

Udí 
ano 

llvČdomění si svých pracovních cílů trochu ano 

Uvědomění si svých osobních cílů (kde a 

^ým bych chtěla žít) 

rozhodně ano 

v jaké další oblasti jsi se ještě zlepšil? Jan: „Myslím, že lépe poznám, kdo je kdo -

mám lepší odhad na lidi." 
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Příloha č. 22: Rozhovor s rodinným příslušníkem 

l Myslíte si, že denní zařízení poskytuje vašemu synovi optimální služby? 

to. J: „Se službami zařízení jsem velmi spokojena." 

Co by jste změnila nebo doporučila? 

to. J.: „Z mého pohledu je nabídka dostačující." 
3• Jaký je váš vztah k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře)? 

to.J.: „Osobně miluji literaturu." 
a) velmi pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě a ráda navštěvuji kulturní akce, 

poz i t ivn í - spíše mi vyhovuje role diváka, chodím na výstavy, koncerty, do divadla, 

to. J.: „Navštěvujeme výstavy a divadelní představení." 
c) spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

^vyhledávám příliš aktivně, 

spíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
4- Jaký podle vašeho názoru má vztah k umění váš syn? 

to. J.: „Má rád hudbu, výtvarné umění, muzikály." 

Qvelmi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

to- J-: „Velmi se těší na taneční program." 

poz i t ivn í - spíše mu vyhovuje role diváka, rád chodí na vvstavv. koncerty, do divadla, 

„Vyhovuje mi role diváka (výstava, divadlo, koncerty)." 
e) spíše lhostejný - umění pro něj nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

Příliš aktivně nevyhledává, 

^ spíše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

' domníváte se, že váš syn má umělecké vlohy? 

„Domnívám se, že má taneční vlohy, citlivě vnímá i výtvarné umění a hudbu." 

Považujete účast vašeho syna v AP za přínosnou? 

• „Ano, velmi." 

' Myslíte si, že váš syn má vysokou motivaci navštěvovat AP? 

^ J-: „Mimo zájmu o tanec ho motivuje osoba terapeutky." 

' Hovoříte někdy se synem o jeho účasti v programu, svěřuje se vám se svými pocity, které 

^Čívá při tanci a při výtvarné tvorbě? 
„Velmi často vypráví o tom, co na v programu dělají, ale pocity nedefinuje." 

9 
' domníváte se, že se váš syn v programu zdokonaluje po tanečně pohybové stránce nebo 

°Zvíjí i osobnostně? 
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M. J.: „Rozhodně se zdokonaluje po taneční a pohybové stránce, menší vliv je patrný i na 

rozvoji osobnostním." 

10. Myslíte, že taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu verbálního 

Projevu lidís mentálním postižením? 

to. J.: „Ano, velmi dobře dokáží pohybem a výrazem vyjádřit vnitřní pocity smutku i radosti." 

H. Myslíte si, že váš syn dokáže samostatně konstruovat příběh? 

to. J.: „Ano." 

12. Pozorujete změnu (i nepatrnou) v chování vašeho syna, která nastala v průběhu deseti 

let? 
to. J.: „Ano." 

ll Pokud ano, popište, prosím, stručně tuto změnu. 

to. J.: „Posun v zájmech od dětských příběhů k zájmu o sport a filmy, literaturu pro dospělé." 
l4< Myslíte, že vašeho syna (po fyzické i psychické stránce) ovlivnila účast v AP? 

to- J.: „Částečně ano, a to po psychické stránce." 
ís- Popište, prosím, jakým způsobem. 

to- J.: „Dokáže lépe prožít některé situace a skutečnosti." 

16. Myslíte se, že osobnost vašeho syna je možné rozvíjet uměleckými prostředky? 

to- J.: „Domnívám se, že ano." 

Jaké umělecké prostředky dle vašeho názoru mají nejvýraznější vliv na rozvoj osobnosti 
v«Ho syna? 

^ výtvarné umění, 

^íanec, 

^iinv druh umění.... CM. J.: „Hudba.") 

Zkuste, prosím, popsat dynamiku osobnostního vývoje vašeho syna. Myslíte si, že se jeho 

°s°bnostní potenciál ještě bude v budoucnosti rozvíjet? 
J-: „Myslím, že pokud ano, pak velmi mírně." 

Hovoříte se synem o jeho představě osobního života a pracovních cílech v budoucnosti? 
J-: „Někdy, pokud si přeje nějakou změnu." 

^ Jaké jsou jeho pracovní cíle? 

„Práce v chráněné dílně ho uspokojuje." 

Jaká je jeho představa vývoje jeho osobního života? 

^ J - : „Přeje si mít rodinu jako ostatní jeho vrstevníci (přítelkyni, děti)." 

^jakém prostředí by chtěl v budoucnu bydlet? 

^ „Chráněný byt (nejlépe ten, ve kterém žije v současné době)." 
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23. Myslíte, ie v současné době vašeho syna něco trápí? Má nějaké starosti? 

to. J.: „Určitě ano (válečné konflikty, povodně, zdražování)." 

24. Myslíte, ie tanec a výtvarná tvorba mu může pomoci v odreagování od případných 

starostí? 
to. J.: „Jen velmi omezeně." 

25. jak vnímá váš syn přípravu veřejného vystoupení? 

to. J.: „Je velmi nervózní." 

26. Jak myslíte, ie se cítil při veřejném vystoupení? 

to. J.: „Veřejné vystoupení ho stresuje." 

27. Myslíte si, ieje vhodné, aby váš syn tančil o svých osobních pocitech před cizími lidmi? 

to. J.: „Osobně s tím nemám problém." 
2 8. Myslíte, ie se zvýšila vlivem AP kvalita iivota vašeho syna? 

to- J.: „To neumím posoudit." 

Z jakého důvodu? 
3°- Přála by jste si, aby váš syn navštěvoval AP i v budoucnosti? 
to. J.: „Určitě ano." 

Chcete uvést doplňující informace? 
to- J.: „Nabídka volnočasových aktivit pro lidi s mentálním postižením je velmi omezená. 
Jsem proto vděčná, že má syn možnost navštěvovat AP." 

^iloha č. 23: Rozhovor s pracovním asistentem 
l% Myslíte si, ie denní zařízení poskytuje klientům optimální služby? 

^ K-: „Ano." 

Co by jste změnila nebo doporučila? 

k- K.: „Menší skupiny klientů v dílnách." 

Jaký je váš vztah k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře)? 

^ velmi pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě a ráda navštěvuji kulturní akce, 

pozi t ivní - spíše mi vyhovuje role diváka, chodím na vvstavv, koncerty, do divadla, 

spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

Vyhledávám příliš aktivně, 

^ sPíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
•/ t 
' Jaký podle vašeho názoru má vztah k umění Jan? 

" "^mi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě. 
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b) pozitivní - spíše mu vyhovuje role diváka, rád chodí na výstavy, koncerty, do divadla, 

c) spíše lhostejný - umění pro něj nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

Příliš aktivně nevyhledává, 

d) spíše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

5. Domníváte se, že Jan má umělecké vlohy? 

E. K.: „Ano." 
6. Považujete účast Jana v AP za přínosnou? 

E. K.: „Ano." 
7- Myslíte si, že Jan má vysokou motivaci navštěvovat AP? 

E- K.: „Ano. S pocity se však nesvěřuje." 

«• Hovoříte někdy s Janem o jeho účasti v programu, svěřuje se vám s pocity, které zažívá 

Při tanci a při výtvarné tvorbě? 
E- K.: „Ne." 

9. Domníváte se, že se Jan v programu zdokonaluje po tanečně pohybové stránce nebo se 
r°lvíjí i osobnostně? 

E- K.: „Ano - tanečně i osobnostně." 

10. Myslíte, že taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu verbálního 

Projevu lidís mentálním postižením? 
^ K..: „Ano." 

11. Myslíte si, že Jan dokáže samostatně konstruovat příběh? 
E-K. „Ano." 
l2- Pozorujete změnu (i nepatrnou) v chování Jana, která nastala v průběhu deseti let? 

^ K.: „Nemohu posoudit." 
lS- Pokud ano, popište, prosím, stručně tuto změnu. 
l4< Myslíte, že Jana ovlivnila účast vAP? 

^ K. „Ano, má se na co těšit." 

Popište, prosím, jakým způsobem. 
l6> Myslíte se, že je možné Janovu osobnost rozvíjet uměleckými prostředky? 

„Ano." 

Jaké umělecké prostředky dle vašeho názoru mají nejvýraznější vliv na rozvoj Janovy 

°s°bnosti? 

^ výtvarné umění, 
bUaQecJ 

^UQýdruh umění.... E. K.: „Hudba." 
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18. Zkuste, prosím, vyjádřit slovně nebo graficky dynamiku Janova osobnostního vývoje. 

Myslíte si, že se jeho osobnostní potenciál ještě bude v budoucnosti rozvíjet? 

E. K.: „Janovi pomáhá veliká trpělivost ke zvládnutí i náročných úkolů v řemeslných 

dovednostech. Spolu s chutí do práce přinese v budoucnu ještě lepší výsledky." 

19. Hovoříte s Janem o jeho představě osobního života a pracovních cílech v budoucnosti? 

K.: „Ne." 

20. Jaké jsou jeho pracovní cíle? 

E- K.: „Má zájem o nové pracovní postupy. Sám se snaží o náročné výrobky." 
21. Jaká je jeho představa vývoje jeho osobního života? 

K.: „Představa stálého soužití s rodiči." 
22. V jakém prostředí by Jan chtěl v budoucnu bydlet? 

K.: „Ve stejném uspořádání jako dnes." 
23- Myslíte, že v současné době Jana něco trápí? Má nějaké starosti? 

k- K.: „Jana stále něco trápí (zda mluvit vhodně, zda se dobře zeptal, zda lidé splní, co 

slíbí...". 
24. Myslíte, že tanec a výtvarná tvorba mu může pomoci v odreagování od případných 

Prostí 
K.: „Ano." 

2s> Jak Jan vnímá přípravu veřejného vystoupení? 

K.: „Těší se." 

Jak myslíte, že se cítil při veřejném vystoupení? 

k- K.: „Má obavy z reakce publika." 
27• Myslíte, že je vhodné, aby Jan tančil o svých osobních pocitech před cizími lidmi? 

^ K.: „Ne, jedná se o osobní věc." 
28. Myslíte, že se zvýšila vlivem AP kvalita Janova života? 

K.: „Ano." 

Zjakého důvodu? 

• K.: „Samostatná činnost podle jeho představ." 

Přála by jste si, aby Jan navštěvoval AP i v budoucnosti? 
1 1K, „Ano." 

Chcete uvést doplňující informace? 
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Martin 

Příloha č. 24: Rozhovor 

l V kterém roce jsi, Martine, začal navštěvovat AP? 

Martin: „V roce 1994." (Poznámka: program v denním zařízení začal v roce 1996.) 

2. Myslíš, že jsi měl v počátcích vysokou motivaci pro tanec? 

Martin: „Motivace přišla později." 

3. Myslíš, že máš v současné době vyšší motivaci pro tanec než v počátcích programu? 

Martin: „Ano, nyní je vyšší." 

Máš v průběhu tance nějaké představy? 
Martin: „Ano, vidím obrázky, které jsou barevné... například je v nich zelená, žlutá a modrá 

barva." 
6- Dotýkaly se tyto představy tvých osobních zkušeností? 

Martin: „Ano". 

7. Kdy jsi si začal při tanci představovat určité představy a uvědomovat své pocity a potřeby? 

Martin: „Během prvního roku." 
8- Jakým způsobem dokážeš tyto pocity sdělit ostatním? 
a) verbálně, 

Martin: „Ne tolik jako tancem." 

neverbálně (prostřednictvím výtvarné tvorby). 

Martin: „Také - lépe tancem než malováním." 
9- Napadá tě ještě jiný způsob sdělení svých pocitů? 

Martin: „Ne." 
10- Dokázal by jsi své prožitky vyjádřit písemnou formou (například psaním na stroji)? 

^artin: „Ano, aleje to pro mě těžší." 
11- Jakým z výše uvedených prostředků dokážeš výstižně vyjádřit své pocity? (seřaď podle 

Stížnosti verbální i neverbální prostředky). 

Martin uvedl tyto vyjadřovací prostředky (a) verbální vyjádření, b) taneční exprese, c) 

tvarné vyjádření, d) písemné vyjádření) v následujícím pořadí: 
Q) taneční exprese, b) výtvarné vyjádření, c) verbální vyjádření, d) písemné vyjádření. 
l2' Myslíš si, že se dokážeš výstižněji verbálně vyjádřit po taneční improvizaci? 

Martin: „Určitě ano." 
ls- Převažují v tvých představách spíše pozitivní nebo negativní pocity? 

artin: „Příjemné pocity." 
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14. Komu nejraději své osobní pocity sděluješ - ke komu máš důvěru? 
a) celé skupině, 
b) vedoucí programu, 

Siskup ině i vedoucí programu. 

15. Máš nějakou představu, která se ti při taneční improvizaci často vrací? 

Martin: „Hrdinský příběh. - Hrdina (například princ) se vydává do neznáma (například do 

temného lesa), vlastními silami musí přemoci čarodějnici nebo živly, za odměnu získává 

Princeznu." 

16. Jaké téma nejraději maluješ? 

Mart in : „Kamarády a s v o u r o d i n u . " 

I7- Dokázal by jsi z obrázků konstruovat příběh? 

Martin: „Ano". 

^ Jaké jsou tvé pracovní cíle? 

Martin: „Chtěl bych celý rok dělat vánoční přáníčka." 

Jaké máš představy o vývoji tvého osobního života? 

Martin: „Chtěl bych žít stále s mou babičkou - Martinkou." 

V jakém prostředí by jsi chtěl v budoucnu bydlet? 

Martin: „Doma." 
2l- S kým by jsi chtěl bydlet? 

Martin: „S babičkou." 

Je v současné době něco, co tě trápí? Máš nějaké starosti? 

Martin: „Ne... ale trápí mě, když někdo v dílně onemocní." 

^ Pomáhá ti tanec a výtvarná tvorba v odreagování od případných starostí? 

Martin: „Ano." 

Uvědomuješ si v současné době určité nenaplněné představy? 

Martin: „Ne." 

• Jak vnímáš přípravu veřejného vystoupení? 

Martin: „Docela dobře." 

^ Je pro tebe obtížné nebo nepříjemné tančit o svých pocitech? 

^a r tin: „Někdy jsem měl trému před sponzorama... strach, napjaté svaly." 

• Jak vnímáš situaci při natáčení tance videokamerou? 

^ i n : „Vůbec mi to nevadí." 
2a 

pro tebe přijatelnější natáčení videokamerou nebo raději tančíš pro publikum? 
Ma • 

ttin: „Natáčení videokamerou." 
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29. Co by jsi na AP změnil? 

Martin: „Chtěl bych se stále učit další prvky." (Poznámka: Martin „prvky" míní novou 

taneční techniku.) 

30. Myslíš, že se zvýšila vlivem AP kvalita tvého života - žiješ díky tanci a výtvarné tvorbě 

bohatší život? 

Martin: „Ano, bohatší." 

31. V čem se změnil tvůj život? 

Martin nedokázal odpovědět. 

příloha č. 25: Rozhovor 

Jaká první asociace tě napadá, když se pozoruješ při tanci? 

Martin: „Že j sem statečný." 

^avid: „Má chuť do tance. Baví ho to." 
Jan: „Je silný a nebojí se ani silných lidí. Je odvážný." 

2- Jaké jsou tvé pocity, když tančíš? 

Martin: „Mé pocity jsou krásný." 

Jsou jiné než při běžném prožívání? 

Martin: „Je to stejné." 
4- Pamatuješ si, co jsi cítil ve chvíli, kdy jsi tančil? 

Martin: „O krásce a zvířeti." 

^ Jaké emoce vyjadřuješ při tomto tanci? 

Martin: „Lásku, radost a odvahu." 

Pamatuješ se na tanec, který byl pro tebe nejsilnější? Kdy jsi se cítil nejvíce ztotožněný 

* Pohybem? 

^artin: „Když jsem tančil na rychlou a svižnou hudbu." 
7' Líbí se ti tvůj taneční projev? 

Martin: „Ano, líbí." 

' Co se ti líbí nejvíce? 
Martin: „Jako bych se vznášel do nebe. Cítím lehkost." 

Co se ti nelíbí vůbec? 

Martin: „Jsem spokojený." 
,f>- Co by jsi mohl změnit? 

Martin nedokázal odpovědět. 
ll' Myslíš, že tvůj tanec je dobře sladěn s hudebním doprovodem? 



-46 -

Martin: „Ano, dobře." 

12. Máš živější představy při tanci nebo při výtvarné činnosti? 

Martin: „Při tanci." 

13. Obešel by jsi se v současné době spíše bez tance nebo bez malování? 

Martin: „Tanec je důležitější." 

Příloha č. 26: Dotazník 

1' Jaké pocity, Martine, zažíváš při tanci? Vyber z následujících možností: 

^Bohoda, příjemný pocit, klid, uvolnění, jistota, spokojenost, pocit souladu s hudbou, 

felrnám chuť tančit rychleji, mám přebytek energie, 
c) nejistota, zda tančím správně, pocit, že se v tanci opakuji, 

necítím se dobře, protože mám pocit, že mě někdo kriticky sleduje a posuzuje, 
e) nejraději bych přestal tančit, necítím se vůbec dobře, tělo mě neposlouchá, jak bych si přál, 

jiný pocit (...). 

Když pozoruji sám sebe při tanci, připadám si (označ případně více možností): 

a rozhodný, 

^Uyobodný, přirozený, sám sebou, 
c) nejistý, nesoustředěný, 

nepřirozený, provádím přehnaná gesta, 
e)jiný pocit (...). 

^ Pád bych při tanci zlepšil (označpřípadně více možností): 

jsem spokojený, 

^ lád bych si rozšířil pohybový slovník (mám pocit, že se v tanci opakuji), někdy jsem 

pokojený. 

s vyjádřením toho, co při tanci cítím, 
c ) v tanci se opakuji a neumím se většinou vyjádřit, 

^ jiná odpověď (...) 

• Který příběh byl tvým nej oblíbenějším? 

^artin: „Kráska a zvíře." 

' ^jaké roli jsi v příběhu vystupoval? Proč ti ta role byla blízká? Doplň volnou asociaci: 

' tanci si připadám například jako... král, motýl... 
^ t i n : „Vystupoval jsem v příběhu jako odporné zvíře, které se proměnilo." 
6, r 
' Z uvedeného příběhu ti připomíná tvůj život? 

Ma • 

^ i n : „Gábinka (kolegyně v chráněné dílně) - kráska." 
v Jakém prostředí nejraději tančíš? 
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a) v tělocvičně, 

b) doma, 
c) na zahradě, 

ál_při veřejném vystoupení, 
e) v přírodě, 

f) na výstavě (například v Rudolfinu na výstavě Františka Skály), 

§) v jiném prostředí. 

& S kým nejraději tančíš? 

Slsám, 

s jinými účastníky tprogramu (jmenuj, pokud chceš). 

Jaké hudbě dáváš přednost? 
a) pomalá, klidná, 

střední tempo, 

Slrychlé tempo. 

Martin: „Hudba by neměla hrát nahlas. Mám rád vážnou hudbu." 

Nastala v tvém životě změna, poté, co jsi začal tančit (tj. po roce 1996)? 
a) trochu, 

ano, v mém životě došlo ke změně, 

^tano, v mém životě došlo k výrazné změně, 

ne, tanec můj život vůbec nepoznamenal. 

Je pro tebe těžší se vyjadřovat tancem nebo prostřednictvím výtvarného vyjádření? 

Martin: „Lehčí je pro mě tančit." 
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Přiloha č. 27: Rozhovor 

1- Jakými prostředky se, Martine, dokážeš nejvýstižněji vyjádřit? 
a) výtvarná činnost, 

b) tanec, 
c) psaní, 

d) verbální projev. 

Martin: „ a) tancem, b) malováním, c) slovy, d) písemným projevem. " 

Jaké pocity jsi schopen, Martine, sdělit ostatním při: 
a) výtvarné činnosti, 

b) tanci, 
c) psaní, 

d) verbálním projevu. 

Martin získal na výběr z následujících možností: 
a) Pozitivní emoce (radost, lásku, přátelství), 

b) negativní emoce (starost, bolest, trápení), 
c) tělesné stavy (bolest hlavy, břicha...), 

Psychické stavy (pocit psychické pohody, psychické tíhy - deprese, úzkost), 
e) profesionální potřeby (činnost, kterou bych rád vykonával (práce), 

^ realizace vlastních zájmů - koníčků, 

Š) osobní potřeby (potřeba přátelství - komunikace, lásky - sdělení citů, potřeba soukromí), 

Martin přidělil jednotlivým komunikačním prostředkům následující možnosti sebevyjádření4: 

tabulka č. 9) 

Výtvarná činnost Taneční exprese Písemný projev Verbální projev 

^ p o z i t i v n í emoce pozitivní emoce pozitivní emoce 

v negativní emoce negativní emoce negativní emoce 

tělesné stavy tělesné stavy 

Psychické stavy psychické stavy psychické stavy - málo 

(tancem lépe) 

^Profesionální potřeby profesionální potřeby profesionální potřeby 

realizace vlastních zájmů realizace vlastních zájmů 

l ^ o s o b n : potřeby osobní potřeby 

j?02námka: Prázdné kolonky v tabulce signalizují velmi nízkou Martinovu schopnost sebevyjádření, 
^ l a d n í m možnostem jsou v některých případech uvedena doplňující klientova sdělení. 
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Příloha č. 28: Rozhovor 

Myslíš si, že denní zařízení poskytuje klientům optimální služby? 

M a r t i n : „Ano." 

Co by jsi změnil nebo doporučil? 

M a r t i n n e d o k á z a l o d p o v ě d ě t . 

Jaký je tvůj vztah k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře)? 

alvelmi pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě, 
blpozitivní - spíše mi vyhovuje role diváka, chodím na vvstavv, koncerty, do divadla, 
c) spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

nevyhledávám příliš aktivně, 

d) spíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
4< Jaký má podle vašeho názoru vztah k umění tvá babička? 
a) velmi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

^-Pozitivní - spíše jí vyhovuje role diváka, rád chodí na vvstavv. koncerty, do divadla, 
c) spíše lhostejný - umění pro ní nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky příliš 

^tivně nevyhledává, 

spíše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

Považuješ svou účast v AP za přínosnou? 

Martin: „Ano." 
^ Máš vysokou motivaci navštěvovat AP? 

Martin: „Ano." 
7- Hovoříš někdy s rodinnými příslušníky o své účasti v programu, svěřuješ se jim s pocity, 

^eré zažíváš při tanci a při výtvarné tvorbě? 

Martin: „Ano." 

Jaké vlastnosti má podle tvého názoru člověk s rozvinutou osobností? 

Martin: „Nelže a myslí na druhé." 
9' Chtěl by jsi se rozvíjet ve výše uvedených oblastech? 

Martin: „Ano." 
10- Domníváš se, že se v programu zdokonaluješ po tanečně pohybové stránce nebo se 
ř°Zvíjíš i osobnostně? 
Martin: „Tanečně i osobnostně." 
11- Myslíš si, že taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu tvého 

*lo»ního vyjádření? 
^r t in : „Ano." 
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12. Myslíš si, že dokážeš samostatně konstruovat příběh? 

Martin: „Ano." 

13. Pozoruješ změnu (i nepatrnou) ve svém chování, která nastala v průběhu deseti let? 

Martin nedokázal odpovědět. 

14. Pokud ano, popiš, prosím, tuto změnu. 

Martin nedokázal odpovědět. 

15. Myslíš si, že tě (po fyzické i psychické stránce) ovlivnila účast v AP? 

Martin: „Ano." 

16- Popiš, prosím, jakým způsobem. 

Martin nedokázal odpovědět. 

17. Jaké umělecké prostředky dle tvého názoru mají nejvýraznější vliv na rozvoj tvé 

°sobnosti? 

Martin: „Taneční." 

18. Hovoříš s rodiči o své představě osobního života a pracovních cílech v budoucnosti? 

Martin: „Ano." 

Máš nějaké starosti? 

Martin: „Ne." 

Myslíš, že tanec a výtvarná tvorba ti může pomoci v odreagování od případných 

Prostí? 

Martin: „Ano." 
21> Myslíš, že se zvýšila vlivem AP kvalita tvého života - žiješ díky tanci a výtvarné tvorbě 
b°hatší život? 

Martin: „Ano. Po tanci se cítím jako znovuzrozený." 

^ Přál by jsi si navštěvovat AP i v budoucnosti? 

Martin: „Ano." 

^ Chceš ještě uvést doplňující informace? 

Martin: „Ne." 
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Příloha č. 29: Rozhovor 
V jakých oblastech, Martine, se tvá osobnost v průběhu tvé účasti v AP rozvinula? 

(Vyber, prosím, z následující nabídky možností) 

(tabulka č. 10) 

Nabídka možností Odpovědi Martina 
vyšší míra samostatnosti, připadám si ano 

dospělejší 

více si rozumím (důvody smutku, radosti) ano 
nížší míra konformity (méně poslušnosti) ano 
snazší rozhodování ano 
Schopnost verbálně vyjádřit své potřeby ano 

schopnost prosadit svou vůli a názory ano 
r°Zvoj paměti ano 
r°zvoj předsta vivosti, fantazie ano 

Jyzické uvolnění ano 

Psychické uvolnění (vnitřní vyrovnanost) ano 

schopnost tvořit příběhy ano 
zlepšení fyzické kondice ano 

Výšení zájmu o výtvarné umění ano 

Výšení zájmu o taneční umění ano 
r°Zvoj citu pro hudbu ano 
Zvýšení zájmu o literaturu 

^šŠí míra empatie - vcítění se do druhých 
lidi 

trochu ano 

Uvědomění si svých pracovních cílů trochu ano 

Uvědomění si svých osobních cílů (kde a ano 

* tym bych chtěl žít) 
vjaké další oblasti jsi se ještě zlepšil? Martin nedokázal odpovědět. 

Anna: „Martin se zlepšil v komunikaci -
především s tebou, Eriko, trochu lépe 
komunikuje i s námi. 
Jan: „Už není tolik náladový." 
David: „Umí lépe tančit, mluvit a kreslit." 
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Příloha č. 30: Rozhovor s rodinným příslušníkem 
Myslíte si, že denní zařízení poskytuje vašemu vnukovi optimální služby? 

M. N.: „Se službami zařízení jsem plně spokojena." 

Co by jste změnila nebo doporučila? 

M. N.: „Uvítala bych nabídku výuky angličtiny." 

Jaký je váš vztah k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře)? 
a) velmi pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě a ráda navštěvuji kulturní akce, 

klpozitivní - spíše mi vyhovuje role diváka, chodím na výstavy, koncerty, do divadla, 
c) spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

nevyhledávám příliš aktivně, 

d) spíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

Jaký má podle vašeho názoru vztah k umění Martin? 

ályglmi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

^pozitivní - spíše mu vyhovuje role diváka, rád chodí na výstavy, koncerty, do divadla, 
c) spíše lhostejný - umění pro něj nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

Příliš aktivně nevyhledává, 
d) spíše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

Domníváte se, že Martin má umělecké vlohy? 

to. N.: „Ano, zejména taneční." 

Považujete účast Martina v AP za přínosnou? 

to. N. „Ano." 
7- Myslíte si, že Martin má vysokou motivaci navštěvovat AP? 

to. N. „Ano." 

^ Hovoříte někdy s Martinem o jeho účasti v programu, svěřuje se vám své pocity, které 
Zužívá při tanci a při výtvarné tvorbě? 

to- N.: „Ano. Martin se svěřuje se vším." 

Domníváte se, že se váš vnuk se v programu zdokonaluje po tanečně pohybové stránce 
nebo se rozvíjí i osobnostně? 

N..: „Ano, myslím že se rozvíjí jak po taneční stránce tak i po osobnostní." 

Myslíte, že taneční nebo výtvarná výpověď může představovat alternativu verbálního 
bt • 

°jevu lidís mentálním postižením? 

^ N.: „Ano." 

i- Myslíte si, že Martin dokáže samostatně konstruovat příběh? 

^ N - Ano." 
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12. Pozorujete změnu (i nepatrnou) v Martinově chování, která nastala v průběhu deseti 

let? 

M. N.: „Ano, v posledních deseti letech se začal chovat mnohem dospěleji." 

U Pokud ano, popište, prosím, stručně tuto změnu. 

M. N. „Má zájmy, které odpovídají dospělejšímu věku. Sleduje a aktivně se zapojuje do 

denních povinností dospělého člověka (například hlídá placení činže, inkasa, luxuje, je 

schopen samostatně nakupovat v některých obchodech). Chová se jako můj dospělý partner, 

nikoliv jako dítě." 

14. Myslíte, že Martina (po fyzické i psychické stránce) ovlivnila účast vAP? 

M.N.: „Ano." 

Popište, prosím, jakým způsobem. 

M. N.: „Myslím, že účast v programu podpořila vývoj jeho dospělejšího chování." 

H>. Myslíte si, že osobnost vašeho vnuka je možné rozvíjet uměleckými prostředky? 

to. N.: „Ano." 

Jaké umělecké prostředky dle vašeho názoru maji nejvýraznější vliv na rozvoj osobnosti 
vašeho vnuka? 

Sivýtvarné umění, 

k l t a n e c , 

^Ujny druh umění.... (M. N. : „Divadlo.") 

^ Zkuste, prosím, vyjádřit slovně nebo graficky dynamiku osobnostního vývoje Martina. 

Myslíte si, že se jeho osobnostní potenciál ještě bude v budoucnosti rozvíjet? 

to- N.: „Pokud bude Martin mít dostatek podnětů, domnívám se, že se bude osobnostně 
r°zvíjet i v budoucnosti." 

^ Hovoříte s Martinem o jeho představě osobního života a pracovních cílech v 
badoucnosti? 

N.: „Martin je se svou současnou prací spokojen." 

Jaké jsou jeho pracovní cíle? 

to- N.: „Práce v chráněné dílně ho uspokojuje." 

Jaká je jeho představa vývoje jeho osobního života? 

N.: „Vyhovuje mu současný stav." 

^ V jakém prostředí by chtěl v budoucnu bydlet? 

• N.: „Ve stejném jako nyní." 

Myslíte, že v současné době Martina něco trápí? Má nějaké starosti? 

N. „Nemyslím si, že by Martina trápilo něco vážnějšího." 
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24. Myslíte si, že tanec a výtvarná tvorba Martinovi může pomoci v odreagování od 

Případných starostí? 

M. N.: „Ano." 

25. Jak vnímá Martin přípravu veřejného vystoupení? 

M. N.: „Velmi dobře, vzhledem k jeho výrazně extrovertní povaze velmi rád veřejně 

vystupuje. Ale nesnáší příliš dobře přípravy. Je schopen vystupovat i bez přípravy a 

improvizovat." 

26. Jak myslíte, že se cítil při veřejném vystoupení? 

M. N.: „Myslím, že dobře." 

27. Myslíte, že je vhodné, aby Martin tančil o svých osobních pocitech před cizími lidmi? 

to. N.: „Nevadí mi to." 

2& Myslíte, že se zvýšila vlivem AP kvalita Martinova života? 

to. N.: „Ano." 

29. Z jakého důvodu? 

to. N. „Vlivem AP má Martin možnost rozvíjet své vlohy a dispozice." 

Přála by jste si, aby Martin navštěvoval AP i v budoucnosti? 

to- N.: „Ano." 

Chcete uvést doplňující informace? 

^Hoha č. 31: Rozhovor s pracovním asistentem 

Myslíte si, že denní zařízení poskytuje klientům optimální služby? 

^L . : „Ne." 

• Co by jste změnila nebo doporučila? 

^ L.: „Více pohybu, více práce od firem." 

^ Jaký je váš vztah k umění (výtvarnému, tanečnímu, literatuře)? 
a) velmi 

pozitivní - aktivně se věnuji umělecké tvorbě a ráda navštěvuji kulturní akce, 

^-Pozitivní - spíše mi vyhovuje role diváka, chodím na vvstavv. koncerty, do divadla, 
spíše lhostejný - umění pro mě nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

^vyhledávám příliš aktivně, 

) spíše negativní - mám nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 
<t' J(iký podle vašeho názoru má vztah k umění Martin? 

^ velmi pozitivní - aktivně se věnuje umělecké tvorbě, 

pozi t ivní - spíše mu vyhovuje role diváka, rád chodí na výstavy, koncerty, do divadla. 
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c) spíše lhostejný - umění pro něj nepředstavuje mimořádnou hodnotu; umělecké zážitky 

Příliš aktivně nevyhledává, 

d) spíše negativní - má nepříjemné zážitky, které se vážou k umění. 

5- Domníváte se, že Martin má umělecké vlohy? 

Z. L.: „Ne." 

6. Považujete účast Martina v AP za přínosnou? 

2. L.: „Ano." 

Myslíte si, že Martin má vysokou motivaci navštěvovat AP? 

2. L.: „Ano." 

Hovoříte někdy s Martinem o jeho účasti v programu, svěřuje se vám se svými pocity, 

které zažívá při tanci a při výtvarné tvorbě? 

2. L.: „Ano." 

® Domníváte se, že se Martin v programu zdokonaluje po tanečně pohybové stránce nebo 
Se rozvíjí i osobnostně? 

2 L: „Osobnostně méně." 

10. Myslíte, že taneční nebo výtvarná výpověď1 může představovat alternativu verbálního 

Projevu lidí s mentálním postižením? 

L.: „Ano." 

*1> Myslíte si, že Martin dokáže samostatně konstruovat příběh? 

L.: „Ano." 

Pozorujete změnu (i nepatrnou) v Martinově chování, která nastala v průběhu deseti 
let? 

L.: „Ano." 

^ Pokud ano, popište, prosím, stručně tuto změnu. 

^ L.: „Zlepšil se výtvarný projev - zapojuje více myšlení." 

Myslíte, že Martina ovlivnila účast vAP? 

L.: „Ano." 

^ Popište, prosím, jakým způsobem. 
y 

• L-: „Dokáže se vyjádřit pohybem." 

Myslíte se, že je možné Martinovu osobnost rozvíjet uměleckými prostředky? 

L-: „Mírně." 

Jaké umělecké prostředky dle vašeho názoru mají nejvýraznější vliv na rozvoj osobnosti 

drtina? 

Výtvarné umění. 
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bjtanec. 

Sliiny druh umění (Z. L.; „Hudba.") 

18. Zkuste, prosím, vyjádřit slovně nebo graficky dynamiku Martinova osobnostního vývoje. 

Myslíte si, že se jeho osobnostní potenciál ještě bude v budoucnosti rozvíjet? 

2. L.: „Díky zkušenostem snad myšlení." 

19. Hovoříte s Martinem o jeho představě osobního života a pracovních cílech v 

budoucnosti? 

Z. L.: „Ano." 

20. Jaké jsou jeho pracovní cíle? 

L.: „Má své nereálné představy - sní." 

21. Jaká je jeho představa vývoje jeho osobního života? 

L.: „Ve svých představách se stane zdravým člověkem (ožení se apod.)." 

V jakém prostředí by Martin chtěl v budoucnu bydlet? 

L.: „Stále s babičkou." 

2-?. Myslíte, že v současné době Martina něco trápí? Má nějaké starosti? 

Z- L.: „Malé, chvilkové." 

2^. Myslíte, že tanec a výtvarná tvorba mu může pomoci v odreagování od případných 
starostí? 

L.: „Pouze v okamžicích této činnosti." 

2-5. Jak Martin vnímá přípravu veřejného vystoupení? 

L.: „Těší se." 

2^. Jak myslíte, že se cítil při veřejném vystoupení? 

L.: „Výborně. Rád se předvádí." 

^ Myslíte, že je vhodné, aby Jan tančil o svých osobních pocitech před cizími lidmi? 

L-: „Závisí to na kvalitě obecenstva." 

^ Myslíte, že se zvýšila vlivem AP kvalita Janova života? 

L.: „Ano." 

Z jakého důvodu? 
y 

• L.: „Rozšíření obzoru. Schopnost vyjádřit pocity pomocí pohybu." 

^ Přála by jste si, aby Jan navštěvoval AP i v budoucnosti? 
L.: „Ano." 

Chcete uvést doplňující informace? 
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III. Příloha fotografií 

1. Taneční projev účastníků výzkumné sondy (s. 2 -

Foto č. 1 - 54. 

Autorka fotografií: Erika Landischová 

2. Mapování přirozeného světa klientů (s. 19-21) 
Foto č. 1 - 59. 
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