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Abstrakt:
Název práce: Vliv arteterapeutických technik na dlouhodobě hospitalizované dítě.
Title: The effect of artetherapy techniques for longterm hospitalized child.
Cíle práce: Zkoumat vliv výtvarných technik - mandal - na jedince s důrazem
dítěte

na podporu komunikace a aktivitu

v nemocnici. Pozorovat jednotlivce v

během

průběhu

dlouhodobé hospitalizace

aplikace modelové

Vyhotovit záznam o používání a preferenci barev v
či opakovaně

hospitalizovaných

dětí

v

určitém

kresbě

u

činnosti.

dlouhodobě

vývojovém obdobL

Metoda: K průzkumu jsem použila metodu strukturovaného pozorování dítěte při

zadaném úkolu a jeho
skupinou

dětí

řádném

v nemocnici

zaznamenávání do tabulky. Poté jsem s vybranou

prováděla

výtvarné

činnosti

výtvarné aktivity - úkolem bylo vybarvit mandalu. V
se

zaměřila

formě

ve

průběhu plnění

na styl kresby, preferenci barev, prožíváni

dítěte

modelové
úkolu jsem

a jeho verbalizaci.

Metodu pozorování jsem zaznamenala do tabulky, k celistvosti pohledu na jedince
jsem využila sběr osobních dat (anamnéza) a hodnocení výkresů.
Výzkum jsem se rozhodla

provádět

u

dětí

ve

věkové

kategorii od 1O do 16 let.

Výzkumný soubor tvořilo 8 jednotlivců.
Výsledky: Po shlédnutí výsledků v tabulce pozorování jsem přistoupila k závěru,

že vhodná aktivita

(např.

malování, kreativní

činnosti, společenské

hry apod.)

ve volném čase dítěte na dětských odděleních je velmi důležitou součástí
léčebného

programu pro udržení psychického zdraví

hypotézy. Nejvíce

mě

zaujalo, že jedinci

dlouhodobě

dítěte.

Potvrdily se také

hospitalizovaní používají

ve většině případů při kresbě studené, nejasné barvy. Tato skutečnost může
značit určitou

Klíčová

míru izolace a deprivace

prostředím.

slova: Arteterapie, barva, nemocné

specialista.

dítě,

úzkost, strach, mandaly, herní
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1

úvod do problému
přináší některé

Hospitalizace v nemocnici

dospělého

úzkost, strach, neklid, smutek. Tyto stavy se vyskytují u každého
jedince a u dětí tomu není jinak. Spolu s dítětem prožívají obavy i jeho
změnám

V posledních patnácti letech dochází k významným
o děti v nemocnici. V naší republice se

například

psychické stavy jako jsou

začíná uplatňovat

rodiče.

v koncepci

péče

princip "Family Centred

Care", tedy péče zaměřená i na rodinu pacienta. Příchod rodičů na dětská
oddělení

nemocnic znamená

v zahraničí pracuje na

zkvalitnění péče

oddělení

děti.

o

řadě dětských

V

nemocnic

přátelský

herní specialista, který naváže

vztah

s dítětem a jeho rodinou .
V dnešní
Děti

době

mohou být

rodiče přítomní při

hospitalizaci svého

se objevují v nových a stresujících situacích a

způsobem

většinou

dítěte

celý den.

reaguji známým

- pláčem, odmítáním, zlobou nebo apatií. Musí se vyrovnat nejen

s nemocí a bolestí, ale i se ztrátou rodinného života, kamarádů a zábavy. Hra
či tvořivé činnosti

jsou pro

ně prostředky

i nemoci a všeho, co se s nimi v nemocnici

k pochopení

světa

děje.

hraček

Pomocí

kolem sebe, tedy
a napodobivé hry

poznávají vše, co jim dospělí popisují slovy pro ně nesrozumitelnými a co v nich
vyvolává strach a úzkost.
a bezpečné
a zpříjemní

prostředí,
dítěti

život,

Dobře

zvolené herní programy,

přítomnost

vyškolený personál a
podpoří

ho a pomohou mu

a beznaděj. Mezi herní programy lze také

zařadit

tvořivé činnosti,

překonat

vhodné

usnadňuje

matky

smutek, strach, bolest

arteterapii.

Pomocí herních aktivit, arteterapie, vhodného barevného

prostředí

se všichni

snažíme snižovat vliv negativních důsledků hospitalizace v nemocničním zařízení.
Tyto aktivity má

provádět

vyškolený pracovník, nejlépe herní specialista, speciální

pedagog nebo psycholog, který se dokáže orientovat v daném problému.
Nechtěla
právě

bych zapomenout na volný

čas

v nemocnici, který

můžeme

naplnit

arteterapií. Herní specialista ke své práci využívá hru a kreativitu

dětí

na lůžkovém oddělení. Vnímá s nimi jejich prožívání choroby jak na verbální
rovině,

barev,

tak také sleduje neverbální
výběr obrázků

vyjadřování dítěte např.

kresba, používání

apod.
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Ve své práci se
při

věnuji dětem

a jejich prožívání nemoci, odrazu používání barev

dlouhodobé hospitalizaci. Výsledky by mohly pomoci

dětských

nemocnic a k zachycení psychických obtíží

při úpravě prostředí
dítěte,

které mohou

znamenat patologické prožívání situace a s ním spojené komplikace.
Každé dftě v nemocnici prožívá strach, úzkost, depresi. Úkolem herního
specialisty a jiných zdravotnických pracovníků je odbourat tento strach a úzkost
pomocí různých metod a terapii. Cílem všech zdravotníků je snížit napětí, zlepšit
psychickou i fyzickou kondici

dítěte.

komunikační

Odbourat nebo snížit

bariéry

a podpořit vztahy mezi vrstevníky v nemocnici.
Je patrné, že řada rodiču a doprovázejících osob nemá tušení o možnosti
těchto

aktivit. Myslím si, že tato práce pomuže objasnit problém

psychických

potřeb

při

uspokojování

v daném vývojovém období v nemocnici, nastíní problematiku

prožívání úzkosti a strachu.
Při

sestavení plánu práce jsem se zabývala jakým způsobem a typem výzkumu

je vhodné danou problematiku zpracovat.
omezit

vnější proměnné,

Při

své práci jsem

kterými jsou pohlaví, zránf a

(neekvivalentnost)

skupiny,

návštěvnost

apod. Proto jsem se rozhodla výzkum

rodiču

hospitalizovaných na Klinice

experimentální

přirozený

dětské

mortality,

chtěla

vývoj, nestejnost

jiné

chirurgie na standardním

co nejvíce

onemocnění,

provádět

u

dětí

oddělení,

u

dětí

od 10 let do 16 let. Použila jsem výzkumnou metodu experiment.

Skupině děti

jsem zajistila výtvarné techniky- mandaly, které používáme ke zlepšení psychické
kondice a

uvolněnL

Výzkumem jsem se snažila zjistit, zda výtvarné aktivity

v nemocnici vedou ke zlepšení psychické kondice každého jednotlivce. Pomocí
mandal porovnávám používání barev chronicky nemocných

dětí

a jejich zdravých

vrstevníků.

Ve své práci bych ráda nastfnila problém hospitalizace
v nemocnici a
Je
v

potřeba,

zpříjemnění

abychom se

nemocničním zařízenr.

dětského

pacienta

jeho pobytu pomocí arteterapeutických technik.
dozvěděli

o možnosti

Tato problematika

mě

ovlivnění

strachu u

dětí

velmi zajímá, protože pracuji jako

herní specialista a se strachem a úzkostí se setkávám ve své praxi každý den.
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2

Cíle práce
Cílem práce je teoretické vymezení jednotlivých

pedagogiky a medicíny. Poukázat na psychické
naplňováni.

pojmů

z oblasti psychologie,

potřeby dětí

Seznámit se s prožíváním strachu a úzkosti u

v nemocnici a jejich

pacientů, hlavně

jejich

projevy. Porovnat působení barev na organismus a účinky mandal na psychické
uvolnění napětí

Součástí

a strachu.

práce je praktická

část,

kde se snažím upozornit na výtvarné techniky

jako jednu z metod prevence vzniku psychických i somatických komplikací (strach,
úzkost, deprese apod.} spojených s dlouhodobým pobytem v nemocnici. Ráda
speciálně při

bych vyzkoušela a využila výtvarné techniky
nemocnými

dlouhodobě

dětmi.

Hlavním cílem je provést výzkum na
bude

práci s

zjišťovat

dětské

populaci (nemocnice Motol), který

vliv výtvarných technik na psychiku jedince v

nemocničním zařízení

a odraz používání barev.

2.1

Cíle projektu

1. Zkoumat vliv výtvarných technik na psychiku jedinců s důrazem na podporu
komunikace a aktivitu

dítěte během

2. Pozorovat jednotlivce v

hospitalizace v nemocnici.

průběhu

aplikace výtvarné aktivity, používání

a preference barev v průběhu pobytu v nemocnici.

2.2 Úkoly práce
Vytvořit

jednotnou výtvarnou aktivitu (mandaly).

Provést náhodný výběr do skupiny
Zajistit zaznamenání dat z pozorování.
Zdůvodnit
především

potřebu

u dětí

výtvarných

dlouhodobě

Zlepšit psychickou kondici
Podpořit

aktivitu

dětí,

technik

(arteterapie)

v

nemocnicích,

hospitalizovaných.

dětí,

komunikativnost.

vyplnit jejich volný

čas.
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2.3 Hypotézy
Hypotéza

1:

Aplikací

modelové

činnosti

výtvarné

se

zvýší

míra

komunikativnosti a důvěry.
Hypotéza 2: Aplikací modelové výtvarné

činnosti

se zvýší aktivita

dítěte

v

době

hospitalizace v nemocnici.
Hypotéza 3: Jedinci,

na dětských

oddělení

kteří

jsou

dlouhodobě

a

opakovaně

použfvají studené, smutné barvy jako

hospitalizovaní
důsledek

izolace

a separace od vrstevníků, rodiny.
Hypotéza 4: Aplikací modelové výtvarné

vnímání

prostředí dětské

činnosti

se zvýší míra estetického

nemocnice.
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Dítě

3

a nemoc

3.1 Nemocné
Chronické

dítě

onemocnění

postihuje

přibližně

7 - 10% dětské populace. Chronická

nemoc dítěte znamená závažný stres nejen pro rodinu, ale i pro
s sebou bolest,

léčebné

dítě

samo.

Přináší

procedury, strach z nich i strach z cizích lidí, omezení

pohybu, trvalejší izolace od vrstevníků, narušení denního režimu apod. 1
Nemoc nepostihuje jenom jednotlivé orgány, ale celou osobnost jedince. I dítě
uvědomuje

svoji nemoc vnímá a
určité

si ji. Každé somatické

zatržení nervové soustavy. Takové zatížení,

onemocnění

zvláště

znamená

když je intenzivní

a dlouhodobé, může vést k narušení normálního vývoje a zrání. Nemoc znamená
pro

člověka kromě zátěže

i

změněnou

situaci, s níž se musí vyrovnat. Spolu

s dítětem prožívá nemoc i jeho nejbližší- rodiče. Nejistota a úzkost rodičů, jejich
nálady, postoje se mohou

dítěte silně

dotýkat.

Velmi důležité je si uvědomit, v jaké úrovni psychomotorického vývoje dítě
onemocnělo.

V každém období si

dítě

osvojuje nejenom nové poznatky

a zkušenosti, ale i pracovní techniky, způsob myšlení, které vždy navazují
na poznatky získané již

dříve.

Jestliže se

některé

vývojové období

přeskočí,

zanedbá, může to působit proti vývoji dítěte.

3.1.1 Vývojové aspekty prožíváni nemoci
V jednotlivých vývojových fázích je z psychologického hlediska rozhodující
dostatečné

uspokojováni specifických vývojových potřeb, s nimiž nemoc může

interferovat, tak aby emoční a osobnostní vývoj
v některých oblastech
Kojenecký

věk.

vážněji

dítěte

nebyl

celkově zbrzděn

narušen.

Základním vývojovým úkolem tohoto období je

pevného vztahu

dítěte

bazální jistoty a

důvěry

k matce (k
ve

nebo

rodičům)

svět. Utváření

a na jeho

základě

utvoření

dosažení pocitu

specifického pouta k matce se

přibližně

od 6 - 8 měsíců projevuje separační úzkostí, o něco později přistupuje strach

1 Říčan, P.: Dětská klinická psychologie, Praha, 2006, str. 80
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z cizích lidí.
dítěte

maximálně

je

omezit eventuální nezbytnou separaci

od rodiny a zavádět herní programy.
věk.

Batolecí

Pro

Nejdůležitější

děti

věku

I v tomto

trvá silná

separační

Děti

je velmi typická velká pohybová aktivita.
případě

snáší pohybové omezení nutné v

úzkost a strach z cizích lidí.
v tomto

věku

velmi

špatně

nemoci. Je velmi nutné dbát o aktivizaci

batolete a vytvoflt jim dostatek prostoru pro autonomii

při

rozhodování s pevnými

hranicemi.
Předškolnf věk. Dítě

vlastního podnikání.
tělesnému

i v nemoci

potřebuje dostatečný

prostor pro hru a rozvoj

Současně narůstá potřeba dítěte porozumět světu

fungování.

Vysvětlováni

vzhledem k rychlému rozvoji

řeči

a

dostatečné

informování

a komunikace je možná i

dítěte

i vlastnímu

je nezbytné,

přímá příprava dítěte

na zákrok či hospitalizaci.
Mladší školní

ni a

soupeření

vrstevníků.

věk.

Do

popředí

s druhými

se dostává snaha

dětmi.

dítěte

o výkon ve škole i mimo

Velmi významná je motivace

dítěte,

skupina

V případě nutné izolace je nutné ji omezit na nejmenší nutnou míru.

Puberta. V tomto věku se uvolňuji rodinné vazby a sílí vliv skupiny vrstevníků.

Toto odpoutání bývá ztrženo u

dětí

s postižením, ale i u

dětí vážněji

nemocných,

protože role pacienty je obecně rolí závislou. častým problémem při léčbě
dospívajících je jejich odpor

či

ambivalentní postoj

vůči

autoritám. Pro toto období

je nezbytné pracovat s dítětem v nepřítomnosti rodičů. Práce s rodiči nepřestává
být důležitá.
Adolescence.

Dotváří

se identita dospívajícího

dítěte

a vazby na rodinu

slábnou. 2
Nemocné, oslabené nebo
ale je

třeba

osobnosti co

s nim

vhodně

nejvyspělejší

tělesně

postižené

dítě

je

třeba

nejen

dobře

znát,

zacházet. Výchovným crtem je dopomoci k rozvoji
a tak vyrovnané a harmonické, jak je to za daných

okolností možné. 3

2
3

Ríčan,

P.:

Matějček,

Dětská

klinická psychologie, Praha, 2006, str. 82 • 84
Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených, Praha, 200 I, str. 9
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3,1.2 Psychické
Základní

potřeby

potřeby dětí

hospitalizovaného

v nemocnici

Přítomnost blízkého příbuzného. nejčastěji

Matka je pro

dítě

dítěte

matky

základním zdrojem jistoty a

bezpečí. Odloučení

od matky

(rodiny) je pro dítě větším zdrojem stresu než sama nemoc nebo bolest. Provází-li
dítě

a

v nemocnici matka, nebo jiná blízká osoba, je to

převezme

zdravotníků

chrání ho

právě

na sebe jeho starosti, strach a nejistotu.
známými slovy

před

ona, kdo z dítěte sejme
Tlumočí

rodině, vysvětluje

používanými v

mu informace

mu

dění

kolem,

nešetrnou manipulací a nevšímavostí. O to více je ale ona sama

zasažena problémy a

potřebuje

pomoc.

Dítě

si

většinou

brzy zvykne, zadaptuje

se a s maminkou za zády je spokojené. Zato matka je unavená a vysílená, cítí
se jako v pasti. Proto je nutné mamince opakovat, že její přítomnost je pro ditě
nepostradatelná.
Ne vždy může být s dítětem v nemocnici někdo blízký. Důvodů může být,
že dítě je léčeno na oddělení, které neumožňuje celodenní přítomnost rodičů.
Nejčastěji

(ARO),

jde o jednotky intenzivní

pooperační

oddělení

péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení

apod.

Těchto

pracovišť

stále ubývá, protože

zdravotníci chápou nutnost spolupracovat i s rodiči těžce nemocných pacientů.
Děti,

které přicházejí do nemocnice z kojeneckých ústavů, dětských domovů,

ústavů

sociální péče potřebují naši zvláštní pozornost a péči.

Bezpečné

a podnětné prostfedl pfizpůsobené

Budeme-Ji

se

hospitalizovaných
a nepřiměřené

snažit
dětí

důsledně

věku dltěte

naplňovat

a mladistvých, zjistíme, že

věku. Většina dětských oddělení

barevné výzdoby,

hraček

všechny
prostředí

základní
je

často

potřeby

nevhodné

v naší republice je již sice plná

a her, ale stále se zapomíná na starší děti a mladistvé.

Kvalitní kontakt s širšl rodinou a vrstevníky

Umožnit

dětem

je na každém

pravidelný kontakt s rodinou a s kamarády není problém. Dnes

dětském oddělení

dostupný telefonní automat,

děti

mohou mít

mobilní telefon. Důležitou formou kontaktu zůstávají osobní návštěvy příbuzných
a známých. Přijde-Ji k jednomu dítěti celá rodina či více spolužáků, mohou výrazně
bránit chodu oddělení. Proto se zde často setkáme s omezením počtu návštěvníků
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např.

na

dvě

osoby k jednomu

vycházku, je pro všechny
stísněné

dítěti.

příjemnější,

ošetřující

Povolí-li

návštěvník

doprovodí-li

lékař

nemocnému

pacienta ven, mimo

prostory oddělení.

Opakované

a srozumitelné informace od kompetentních zdravotnických

pracovníků
Dětem

se má

říkat

pravda. Nutné je

sdělovat

ji

postupně

čas.

a v pravý

Každý

jedinec je odlišný, zvyklý na jinou výchovu, jiné rodinné zvyky, rozdílné životní
přístup

zkušenosti. Nutný je individuální

dítěti, přihlédnutí

ke každému

k jeho

věku,

duševní zralosti, aktuálnímu psychickému stavu. Důležité je také během rozhovoru
pozorně

Měli

naslouchat a reagovat na nonverbálnf projevy.
přiměřeně hlasitě

bychom mluvit pomalu,

dobře působí

a

zřetelně

vyslovovat. Velmi

živá a výrazná mimika a gestikulace. Cílem je dítě zaujmout, potěšit,

rozveselit, navázat s ním kontakt. Teprve potom je možné odhadnout, kdy a jaké
informace

potřebuje.

Informování celé rodiny musí být srozumitelné,

vícestupňové

a navazující. Vždy zachovávat jednotný postup celého týmu.
potřeba

Možnost yolbv.

Již velmi malé
možnost

občas

o

barvu má mít jeho

soukromí a iistoty

dítě potřebuje

ovládat situaci a mít jí pod kontrolou. Musí mít

něčem svobodně
hrneček,

rozhodnout,

něco

drobného ovlivnit Oakou

ve které postýlce chce spát, z jaké ruky mu

sestřička

odebere krev atd.). Nesmí se stát jen pasivním objektem péče zdravotníků.
Nemoc a hospitalizace velmi

zatěžuje

a

vyčerpává.

zmobilizovat všechny svoje síly a rezervy, aby toto období

Pacient

potřebuje

zdárně překonal.

Není

proto dobré chtít v tomto čase měnit nebo zbavovat zlozvyků. Vše má zůstat
pokud možno stejné jako doma. Co
to mu musíme

dopřát

dítěti

pomáhá a

přináší

úlevu a klid,

i v nemocnici. Má jíst, co má rádo a co mu chutná, cucat

si palec nebo dudlík, je-li na to zvyklé apod.
Možnost normálně se
Dítě

vzdělávat

a hrát si

má podle Charty práv hospitalizovaných

dětí

i podle Základní listiny práv

a svobod a Úmluvy o právech dítěte právo na přiměřený vývoj a růst a zároveň
i na

vzdělání.

Proto již mnoho let existují v naší republice Speciální školy
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při nemocnicfch.

i výchovnou

Poskytují vzdělání nemocným dětem/žákům základní školy

péči dětem předškolního věku. 4

Docent J. Langmeier odvodil z nálezů u dětí z dětských domovů svou představu
čtyř

potřeb

základních psychických

a

učinil

potřeb).

(neuspokojování základních duševních
potřeb

biologických. Tak jako existují

teplo, ochrana

před

z nich

páteř

teorie psychické deprivace

Pojímal je jako

životně důležité potřeby

určitou

obdobu

biologické (potrava,

úrazem apod.), které musí být uspokojeny, aby malé

dítě

mohlo vůbec přežft, jsou tu i základní životně důležité potřeby psychické, které
musí být

náležitě

a v pravý

čas

uspokojovány, má-li se

dítě

vyvíjet v osobnost

psychicky zdravou a zdatnou. Jsou to:
Potřeba určitého

množství. kvality a proměnlivosti

Takovým přívodem podnětů se organismu
úroveň

na žádoucí

že nebude soustavně
Potřeba určité

Naplnění

člověka

aktivity. Pro

vnějších podnětů.

umožňuje,

aby se "naladil"

to znamená, že se nebude nudit ani

podněty přetěžován.

stálosti.

řádu

a smvslu v podnětech.

této potřeby umožňuje, aby se z podnětů, které k nám prostřednictvím
smyslů přicházejí,

všech našich

Kdybychom totiž všechno
by z toho chaos a

ničemu

dění

staly zkušenosti, poznatky a pracovní strategie.
ve svém okolí vnímali jako náhodné, vznikl

bychom se nemohli

naučit.

Jde tedy o základní

potřebu

umožňující učení.

Potřeba

prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních

vychovatelů.

Náležité

uspokojení

této

a je podmínkou pro žádoucí
Potřeba

identity,

tj.

potřeby

přináší

vnitřní uspořádání
potřeba

dítěti

pocit

životní

jistoty

jeho osobnosti.

společenského

uplatnění

a společenské

hodnoty.

Z náležitého uspokojení této
vědomí

osvojit

potřeby

vychází zdravé

je pak dále podmínkou pro to, aby si

užitečné společenské

člověk

vědomí

vlastního já. Toto

mohl na své vývojové dráze

role a stanovit si hodnotné cíle pro svá snažení.

4 Valenta, M.: Herní specialista v somatopedii, Olomouc, 2003, str. 151
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Potřeba otevřené

Její

uspokojení

budoucnosti neboli životnf per~ektivv.

dává

lidskému

časové

životu

rozpětí,

což

znamená

v psychologické řeči rozpětí mezi otevřeností a uzavřenosti osudu, mezi nadějí
a beznadějí, mezi životním rozletem a zoufalstvím. 5

3.1.3 Podpora rodiny hospitalizovaného

dítěte

V poslednich patnácti letech u nás dochází ke
v nemocnici

(např.

možnost pobytu

rodičů

přímo

změnám

péči

v

děti

o

oddělení,

na pediatrických

možnost herních specialistů, psychologů, pedagogů, dobrovolníků, spirituálních
služeb apod.).

Péče zdravotníků

pouze na nemocné
Výhody společné
dítě

je

dítě,

odděleních

na pediatrických

již není

zaměřená

ale v centru jejího zájmu se ocitá celá rodina.

péče rodičů

klidnější, méně

a zdravotníků o děti v nemocnici:

úzkostné,

většinou

lépe spolupracuje,

rodiče

pomáhají s ošetřováním a zajišťováním

rodiče

znají své dítě nejlépe -

potřeb

svého

dítěte,

první poznají, že se něco děje Oe mu hůře,

lépe),
rodiče

dítě

utěšují,

povzbuzují,

posilují

pocit

bezpečí

a

důvěru

ke zdravotníkům,
dítě může

poučeni
dítě

být dříve propuštěno do domácí pece, protože rodiče jsou

a zacvičeni (mnohdy i do speciálních ošetřovatelských úkonů),

je po návratu

přizpůsobí

domů

dítětem

měla

ně

rozrušené,

snadněji

se

snažit vytvořit takové podmínky, aby každý

v nemocnici

vždy zachována svá práva a
chtrt pro

méně

opět

rodinnému životu. 6

Každá nemocnice by se
který chce s

z nemocnice

zůstat,

tuto možnost

rodičovskou

rodič,

měl. Rodiče potřebují

roli. Jejich úkolem je

mít

dítě ochraňovat,

to nejlepší.

3.1.4 Úzkost a strach
Strach, tréma, úzkost jsou známé pocity doprovázející nás život. Pocity, které
někdy umocňují

výkon, jindy jej zcela paralyzují, pocity,

vnímáme svoji psychosomatickou jednotu

(třes

při

nichž

ukázkově

rukou, bušení srdce, nutkavé

5 Matějček, Z.: Co děti nejvíce potřebují, Praha, 1995, str. 37- 38
6 Valenta, M.: Herní specialista v somatopedii, Olomouc, 2003, str. 158
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močení).

Strach a úzkost mají tisíc tváří, tisíc podob a příznaků. Každý má svůj

strach a statečný nenl ten, kdo strach nemá, ale ten, kdo jej
příjemné,

pocity úzkosti a strachu nejsou
upozorňují

jsou velmi

užitečné,

protože nás

na nebezpečí a pomáhají nám doslova zachránit život,7

Strach je definován jako emocionální strach v
nějakého

nebezpečného,

škodlivého

Je to subjektivní prožitek extrémního
řadou

zneškodnit útokem, provázen

Strach je důležitým motivačním
Je

překoná. Přestože

přirozenou

užitečnou

a

přítomnosti

nebo

zneklidnění,

nebo

při očekávání

ohrožujícího

předmětu.

touha uniknout nebo

podnět

reakci sympatického nervového systému.

činitelem

a zdrojem konstruktivní energie.

emocí.

Úzkost je definována jako difúzní trvalý pocit ohrožení, kdy prožívající není
schopen

přesně řfci,

Někteří

co

konkrétně

psychologové jsou

ho ohrožuje.

přesvědčeni,

že úzkost a strach jsou

dvě

odlišné

kvality (strach je reakce na aktuální ohrožení a úzkost jako reakce na ohrožení
očekávané).

jsou

Obojí - úzkost i strach jsou

nepříjemné, namířené

3.1.5

Přístupy

třesem

fungují na

při

dýchání,

stísněný

pocit

řadu

ego-

a slabostí ve svalech).

přístup

mechanismů,
nevědomé

fyziologický
změny při

obtížemi

ke strachu a úzkosti

psvchodvnamjcký

obranných

specifické emocionální stavy:

do budoucna ve smyslu blížící se hrozby, provázené

nepříjemnými tělesnými změnami (např.

v hrudníku a v hrdle,

výrazně

přistup

-

hovoří

se o tom, že lidé používají

aby se vyrovnali s úzkostí. Obranné mechanismy

úrovni.

- hledá specifický fyziologický obraz a jeho

zvládáni úzkosti. Strach vede

prostřednictvím

případné

aktivace sympatiku

k získání mimořádné energie potřebné pro boj nebo útěk.
behaviorální přistupučení.

Klasické

podnětů

předpokládá vysvětlování

podmiňování

při

strachu a úzkosti procesy

získávání strachu (spojováni nových

s vrozenými projevy strachu) a operativní podmiňování při učení

se zvládání strachu.

7 Honzák. R.: Uzkostný pacient, Praha, 2005, str. l3
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kognitivnf přistup - zdůrazňuje roli našeho očekávání při rozvoji strachu

a učení

se

vyhýbání

se

strachu.

(přeceňováni

pravděpodobnosti

závažnosti,

podceňování

k

nepřiměřenému

Nesprávné

ohrožující

vlastních

hodnoceni

události,

možností

situace

přeceňování

ji zvládat}

její
vede

strachu. Repertoár obran proti strachu a úzkosti

získáváme z minulé zkušenosti,

učením, například

pozorováním druhých,

verbální instrukce o tom, která strategie povede k redukci bolesti. 8

3.1.6 Vliv nemoci na osobnost ditěte, psychické následky nemoci
Nemoc

či

jiné zdravotní postižení znamená pro

dítě kromě zátěže

i změněnou životní situaci, s níž se musí vyrovnat. Nemoc
uvědomují

dítěte

si

organismu

samozřejmě

a prožívají i jeho nejbližší rodina. Nejistota a úzkost rodičů a dalších
prostředí dítěte,

blízkých lidí v

jejich nálady a postoje, jejich projevy,

změny

chování vůči dítěti, to vše se může neobyčejně silně dítěte dotýkat. Je třeba
připomenout,

že děti jsou vůči takovým to změnám ve svém prostředí individuálně

vnímavé a následkem toho se jejich reakce mohou velmi
nemocných

dětí

a

dětí

zákonitostmi jako vývoj
nemocných a u
několika činitelů,

nebo

dětí

se zdravotním postižením se
dětí

řídí

různit.

Vývoj osobnosti

týmiž psychologickými

zdravých -jenom s tím rozdílem, že u

se zdravotním postižením se

uplatňuje

dětí akutně

navíc specifický vliv

jež mohou zdravému vývoji osobnosti vytvářet určité překážky

určitá nebezpečí.

S

těmito činiteli

je

třeba

se seznámit, abychom je pokud

možno mohli mít pod kontrolou. 9
Jedním z těchto činitelů je psychomotorická úroveň dítěte. Závažnost tohoto
činitele

je patrna velmi

názorně

a s postižením získaným až v
dítěte

na rozdílné situaci

dítěte

některém pozdějším

s postižením vrozeným

stadiu vývoje. Problémem

s vrozeným postižením je trvalé přizpůsobování zvláštní životní situaci.

Problémem

dítěte

s postižením získaným v

pozdějším

vývojovém období

je přizpůsobování životní situaci, jež se změnila víceméně náhle. 10
V každém vývojovém období si

dítě

osvojuje nejenom nové poznatky

a zkušenosti, ale i nové techniky způsobu myšlení a nazírání, které vždy vyrůstají
8 Stuchlfková, 1.: Základy psychologie emocí, Praha, 2002, str. 145- I 50
9 Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených, Praha, 2001, str. 17
I O Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených, Praha, 200 I, str. 18 - 19
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z

poznatků dříve

období

přeskočf,

získaných. Není tedy lhostejné, jestliže se

zanedbá nebo jen

náležitě stimulačně

některé

vývojové

nevyužije.

Mezi další činitele patří rozsah postižení. Je nutno rozeznat funkční rozsah
postižení, které má základní význam pro další život
společnost

rozsah nemoci. Každá

měřítkem

které se stávajf

děti

Jednotlivé
tu

Ale také

tělesné

má již své normy

společenský

krásy a zdatnosti,

pro druhé.

reagujf na totéž

zřejmě některé

dítěte.

onemocnění různě.

Významnými

přinášejf

základní rysy jejich duševní výbavy, které si

jako genetický vklad po

rodičích

předcích

a dalších

činitelé

- inteligence,

na

jsou
svět

stupeň

dráždivosti, odolnosti nervového systému, temperament aj. 11
Běžná onemocnění

komplikace.

Důležité

dětském věku nepřináší

v

pro

dítě nebezpečné

před

jsou první známky nemoci, které se objeví

vychovatelé by

neměli

příznaky stupňují. Dítě

příznaky přehlédnout.

Rodiče

V akutním stadiu se psychické

je ještě neklidnější a dráždivějšf nebo naopak utlumenější

a skleslejší. Vymizení
akutního stadia

tyto

vzplanutím

dítěte.

choroby a obvykle se projeví jistými nápadnostmi v chování
či

psychické

těchto

nápadností v chovánf

a postup k uzdravování.

Velmi

dítěte

značí

závažnou

překonání

fází

nemoci

je z psychologického hlediska rekonvalescence. Některé děti zůstávají delší dobu
apatické, bez zájmu a snahy, jiné jsou neklidné, dráždivé. Mají
spánku a jsou velmi brzy unavitelné.

většf potřebu

12

Poskytování pravdivých informací posiluje i důvěru dítěte v lékaře, snižuje
úzkost a zlepšuje spolupráci, po zákroku pak dobře informované děti uvádějí
méně

as

obtíží. U menších

nebezpečně

dětí

vyhlížejícími

a předvádění na panenkách.
by

mělo

být

zajištěno

snižuje úzkost již i prosté seznámení s
lékařskými
Při

i jeho

nástroji, pomoci

závažném

či

dlouhodobé

chronickém

může

prostředfm

symbolická hra

onemocněním dítěte

psychologické

veden i.

Cílem

psychoterapie může být kromě emočnf podpory i dosažení aktivní spolupráce
dftěte při léčbě.

Dalším cílem může být snaha o podporu sebevědomí dítěte,

udržení širších sociálních vztahůY

ll Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených, Praha, 200 l, str. 21
12 Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených, Praha, 200 l, str. 60 - 61
13 Říčan, P.: Dětská klinická psychologie, Praha, 2006, str. 86
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alespoň

Jestliže nemoc provází úzkost, strach a bolest je nutné ji odstranit nebo
omezit na nejnižší míru.
poutavými

činnostmi

jako

Dítě

by se

například

mělo

sněním

a ke

kresbě

papíře

na

sobě

(i když je v

ale obsahuje také realitu. Výhodou je, že ke kreslení
Dítě

hrou, zábavou,

kreslení a malování.

Kresba není pouhou hrou nebo
protože ho baví.

zaměstnávat

co nejvíce

dítě většinou
vědomá

vystihuje svá

i

zahrnuje),

nemusíme nutit,

nevědomá

přání

samotné je motivováno aktuálními zájmy nebo tím, co ho trápí.

Kresba také bývá cenným dárkem

těm,

které má rádo.

První studie o dětských obrázcích vznikly asi

před

osmdesáti lety a jsou spojeny

se jménem G. H. Luqueta. Od té doby zájem o toto téma roste a kresba
je využívána v různých oblastech:
při

testování inteligence,

komunikační

prostředek

mluveného projevu u

při

(kresba pomáhá

dítěte,

dítě

pro

nedostatečném

zvládání

je obraz jazykem, který používá

i tehdy, když už umí mluvit a psát),
kresba

důležitá

je

(např. při oněmění=
prostředek
prostředek

jako

psychoterapeutický

prostředek

mutismu následkem šoku),

zkoumání afektivity dítěte,
k

vyjádření

znalostí

dítěte

o svém

těle

a jeho situování

v prostoru,
kvalita kresby odráží nejen intelektu a
se jedinec mohl adaptovat v
Při

rodině

emoční

rovnováhu, tak aby

a ve škole.

interpretaci si však musíme uvědomit, že jedna kresba nemůže odhalit vše.

Bylo by velkou chybou vyvozovat ukvapené
které neznáme. K
Obrázek každého

určení

dítěte

závěry

z jediného obrázku

psychologické diagnózy navíc

nestačí

pouze test.

je nutné posuzovat také z hlediska sociálních a kulturních

souvislostí. Problémem dnešní doby také je, že kreativita a schopnost
se po svém je

dítěte,

dítěti často

upírána. Zejména ve škole vyžaduji

učitelky,

vyjádřit

aby

děti

kreslily vše podle reality a jsou jim zadávána stále stejná témata. 14

14 Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha, 2001, str. 15- 16
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dítěte

Kresebný projev

je

těsně

Vyjadřuje

spjat s jeho psychickou strukturou.

nejen jeho intelektuální vývoj, nýbrž i jeho postoje k věcem a k lidem,

zvláště

i jeho

15

citový vztah.

3.1.7 Estetické

cítěni,

ontogeneze kresby
vnitřních

Citová oblast se u jedince rozvíjí již v prenatálním období, záleží na
vnějším

dispozicích a na

podnětném

prostředí,

do kterého se má narodit.

Z citového vývoje se pozvolna krystalizuje estetické
z nejtěsnějšího vztahu matka -

cítění,

které se tvaruje

dítě.

Ontogeneze kresby
Obdob{ čmáranic

Tyto
čmárá

čmáranice

všemi

se v

směry,

dětské kresbě

objevují asi od dvou do

aniž by pozvedlo tužku.

Při

této

tří

Dítě

let.

činnosti můžeme

rádo

sledovat

jeho neobratné a často velmi osobité pohyby. Již toto stádium je velmi důležité
a může nám leccos odhalit. Spokojené dítě například kreslí silné čáry a snaží
se jimi pokrýt co nejvíce místa, zatímco nevyrovnané
Duševně

opožděné

nesprávně

děti,

nebo

děti,

které se

(i když v tomto stádiu je ještě

z tohoto poznatku, protože zatím se
Základní vlastností je rozvoj
je schopno vnímat tvar, velikost

dítě

příliš

vše

paměti

dítě

tužku brzy odhodí.

nesprávně

vyvíjí, drží tužku

brzy na unáhlené

závěry

vyplývající

učí).

vlivem uchovávání

předmětu,

barvu. Základní

představ.
činnosti

Dítě

je hra,

experimentální, imitativní - nápodoba okolí. Hry jsou imaginativní, motorické,
společenské,

vzrušivost a

konstruktivní. V citovém rozvoji převládají libé pocity, zvýšená
tělesné

prožívání

skutečnosti.

Radost z pohybu,

překonávání

bolesti

a uspokojení ze hry.
Období hlavonožců

Kolem třetího roku dítě začíná zvládat kreslení a svým obrázkům přikládá určitý
význam. Postava je
přiléhají dvě čáry

znázorněna kolečkem představujícím

- nohy

(později

pak

přidává ještě

hlavu a trup a k

další

dvě čáry

němu

- ruce).

V souvislosti s růstem mentální úrovně postupně přibývá detailů, v kolečku
se objeví ústa,
15

Příhoda,

oči,

popř.

pupek. Kolem pátého až šestého roku se

začíná

V.: Ontogeneze lidské psychiky, Praha, 1962, str. 331 -334
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objevovat trup - je

znázorněn

dalším

kolečkem.

předškolního dítěte

Postava

je většinou zobrazena zepředu, ruce mívá v různé výšce. Až kolem šestého roku
je tělo postavy úplné a se všemi
Opět

končetinami.

hlavním projevem životní aktivity je hra. Hry rozvíjejí sluchovými,
podněty.

kinetickými a haptickými

Rozvíjí se schopnost rozpoznávat barevnou

škálu. Fantazie je živá, rozvinutá, hovoříme o tzv. magickém myšlení. 16
Analytické obdobf kresbv

Mezi 5-7 rokem dochází k prvním strukturální

přeměně,

tj.

změny tělesné

a duševnl. V tomto věku kresba vyjadřuje spfš autorův osobní svět než ten vnější,
dítě

něj

z

kreslí to, co ví a zná. Kresba tak

před očima,

ale to, co z

něj

zná -

např.

nepředstavuje

model, který má

hlava z profitu má

dvě oči

dítě

atd. Asi

do sedmi let jsou některé obrázky transparentní, tj. průhledné. Za zdí domu tak
vidíme maminku
věku

vařící oběd,

pod

oblečením

postav "prosvftají"

je to normální, ale pokud transparentnost

po desátém roce

věku

přetrvává

končetiny.

V tomto

na kresbách

ještě

autora, lze usuzovat na retardaci duševního vývoje nebo

na poruchy afektivity a senzitivity. Mezi pátým a sedmým rokem se u
kresby projevuje také tzv.

sklápění

dětské

- na obrázku chybí perspektiva, roviny

neodpovídají skutečnosti, zobrazeni předmětů je disproporční. Z toho lze vidět, jak
dítě obtížně

rozeznává, co je horizontální a co vertikální.

Fantazie je živá, dochází ke konfrontaci s realitou.
Oživlá kresba (7 - 1O Jet)

Asi od sedmi let je již

dítě objektivnější

a

začíná

V tomto období dochází také k velkému skoku -

kreslit to, co opravdu vidl.

dítě začíná

zobrazovat postavu

z profitu.
Školní výuka rozvíjí paměť a strukturální myšlení a hlavně bohatě narůstá
zájem o

četbu

roku života je

literatury. Trvale se prohlubuje estetické
dokončeno

cítění.

Kolem desátého

vnímání. Fantazie má velký rozlet a podporuje oživlé

kresby.
Obdobf .. vzdorné" kresbv (10- 14 let)
Citově

je dítě velmi labilní. Zdokonaluje se analytické a abstraktní myšlení.

Fantazie ožije rozpory se skutečností, ruší abstraktní myšlení, objevuje se snění
16 Piaget, J.: Psychologie

dítěte,

Praha, 1997, str. 28
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ve dne. Chybí však

tvůrčí činnost.

ztrácí zájem o kreslení, spíše se

Neobratná motorika má za následek, že

věnuje četbě, hudbě,

dítě

tanci.

Pubescence- hledačstvf v kresbě (12- 161etl.
V rámci dozrávání dochází ke

vzrůstajíc!

schopnosti poznání, kdy jedinec hledá

smysl svého života. Fantazie zůstává velmi živá, ovšem je ovládána vůlí, životní
postoje se projevují nápaditosti. Kresba je dominantní jen pro ty,

kteří

maji nadání.

Adolescence- obdobf dospfvánf (14- 20 let)
Dochází k dosaženi pohlavní a duševní zralosti.
schopnosti. Fantazie je
Umění

ukázněna

a využívá se

Plně

především

se rozviji duševní

v oblasti vlastní tvorby.

inspiruje k vlastni tvorbě (výtvarné umění, poezie, hudba}. 17

17 Piaget, J.: Psychologie dítěte, Praha, 1997, str. 30-31
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dítě

3.2 Nemocnice a
Termín nemocnice
dlouhodobě,

kde

označuje
léčeno,

je

zařízení,

všechna zdravotnická
ošetřováno,

opatrováno,

dítě

kde

kde

probíhá

jeho

děje

mimo

rekonvalescence. Závažnou psychologickou okolnosti je, že se tak
domov

dítěte

a jeho zdravotní potíže jsou tu navíc komplikovány

do neznámého a nezvyklého
do nemocnice
léčba

3.2.1

děti přijímány

prostředí.

dřívějších

Na rozdíl od

zpravidla jen v těch

případech,

pobývá

převedením

dob jsou dnes
dobře

kdy není

možná

ambulantní. 18

Hospitalizmus, psychická deprivace, separace

Hospitalizace v nemocnici může přinášet i některá nebezpečí. Hospitalizmus
je jakási zvláštní

nemocniční

tam, kde se jim na

nemoc. Netrpí jim pouze

počátku

děti

v nemocnici, ale všude

jejich životní dráhy nedostalo dostatek vývojových

podnětů (smyslových i citových) a kde jsou tedy svým způsobem ve stavu duševní

"podvýživy" nebo strádání. Taková situace může nastat, když dítě vyrůstá bez
matky a bez rodiny v
péče.

domovech,

léčebných zařízeních,

ústavech sociální

S hospitalizmem se setkáváme také u dětí rodičů trpících vážnými defekty
orgánů,

smyslových
či

dětských

rodičů

rozumově

nevyspělými,

psychotickými

psychopatických. Hospitalizmus můžeme vidět také v rodinách kdy na dítě "není

čas",

protože

rodiče

jsou zcela zaujati a

vyčerpáni

svým

zaměstnáním.

To vše

s původním pojetím hospitalizmu souvisí ovšem už jen vzdáleně, a proto dáváme
dnes přednost širšímu pojmu

označovanému

jako psychická deprivace.

Psychická deprivace je stav, který vzniká v takových životních situacích, kdy
dítěti

není dána

v dostačující

míře

příležitost

k uspokojení jeho základních duševních

potřeb

a po dosti dlouhou dobu. Je pochopitelné, že pobyt v nemocnici

může být jednou takovou situací.

Separace znamená náhlé
rozhoduje na prvním

přerušeni vztahů

místě věk dítěte.

již

Musí-li být

vytvořených.
dítě

školního

O

účinku

věku

separace

v nemocnici,

může odloučení od rodiny povzbudit jeho vývoj k samostatnosti. Dítě v batolecím
věku

18

nebo

Matějček,

dítě

v

předškolním

věku

je na

matce

silně

závislé

Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených, Praha, 2001, str. 74- 75
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a pro

osamostatňování

může

nezralé,

odloučení

těžce

strádat.

Jestliže

se separace protáhne na delší dobu, může být podkladem deprivace. 19
Humanizovaná
poznatků

léčebná

péče

znamená

především

uplatnění

novodobých

z vývojové a klinické psychologie v nemocničním provozu. Cílem

léčebné péče

musí tedy být dosažení nejen co nejlepšího

tělesného

stavu malého

pacienty, ale také co nejlepšího stavu duševního. 20
V nemocnici se
docházejí
pro

ně

na

můžeme

dětská

setkat s dobrovolníky,

oddělení

a

zpříjemňují

koncerty, besídky, divadla, sezení s herci,

oddělení

fungují spirituální služby pro

děti

i jejich

nemocničními

volný

čas

zpěváky.

klauny,

dětí.

kteří

Pořádají

V rámci sociálních

rodiče.

Škola při nemocničním zařízení sleduje cíl pomáhat nemocným dětem překonat
kritickou dobu

během

hospitalizace, udržet jejich psychickou vývojovou

a snaží se je bez negativních

stavů

o vyučováni hospitalizovaných

děti

navrátit do jejich

domovů,

úroveň

škol. První zprávy

jsou již od 19. století. 21

19 Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených, Praha, 2001, str. 74 - 79
20 Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených, Praha, 200 l, str. 83
21 Vodáková, J.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha, 2003, str. 5
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3.3 Historie herního specialisty na

dětském oddělení

3.3.1 Herní specialista ve Velké Británii
Během

posledních

třiceti

let prodělala Velká Británie velké

změny

v oblasti

péče

o nemocné děti. Duvodem těchto změn bylo poznání, že nemoc a pobyt dítěte
v nemocnici

nepříznivě ovlivňuje

jeho citový, sociální a intelektuální vývoj a v jeho

dusledku muže vést k citovému rozrušení či poruchám chování. Zkušenosti
ukázaly, že tyto následky mohou

přetrvávat

i dlouhou dobu po uzdravení

a propuštění z nemocnice.
Výsledky studil ve Velké Británii potvrzují, že
citovým a sociálním

potřebám dítěte,

péče,

která

věnuje

pozornost

zmenšuje jeho strádání, snižuje stres, úzkost

a omezuje nežádoucí vliv nemocnice a hospitalizace.

Dítě

se

snadněji smiřuje

s nemocí, přizpusobuje se novému prostředí v nemocnici a lépe spolupracuje
se zdravotníky.

Zabezpečení

citové pohody nemocného

dítěte usnadňuje

návrat do normálního života. Evropská charta hospitalizovaných

dětí

jeho

shrnuje

v deseti bodech základní principy péče o děti v nemocnici. Zdurazňuje,
že po přijetí do nemocnice nemá být dítě odděleno od svých rodiču a má být
léčeno

v prostředí, které je přizpusobeno jeho potřebám.

3.3.2

Počátky

nového oboru

První herní pracovníci ve Velké Británii

zprostředkovává

v roce 1963. Studium
až do

dospělosti,

nemocného

začali

reakci

dítěte

na ruzné

dětských odděleních

znalosti o vývoji zdravého

vlivu hospitalizace, nemoci a

dítěte,

pracovat na
odloučení

nemocniční

dítěte

od rodiny na psychiku

zákroky, teorii hry a její

vývoj v pruběhu ontogeneze. Dále zajišťuje komunikativní dovednosti, schopnost
organizace práce herního pracovníka,
a rodinu. Herní pracovník

potřebuje

vědomosti

z oblasti

péče

o zdraví

dítěte

získat nejen teoretické, ale i praktické znalosti

o tom, jak podporovat normální vývoj nemocného

dítěte

a jak

předejít

jeho

vývojové regresi. Má vědět, jak zmírnit strach a nejistotu dítěte a rodičU, jak
pracovat s

rodiči

a také zajistit normální hru

Zajistit komunikaci

dítěte

a rodiny s ostatními

dítěte

v

prostředí,

které je mu cizí.

členy ošetřovatelského

týmu.
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V

české

současné době

republice máme v

sto dvacet dva

většině případů

a pouze na dvanácti z nich pracují herní specialisté. Ve
uvolňováni

na tuto práci
a učitelky škol

při

Vzděláni

3.3.3

zaměstnanci

nemocnice,

dětských oddělení

především

dětské

jsou

sestry

nemocnicích. 22

herního specialisty

První kurz pro herní pracovníky se v Anglii

uskutečnil

v roce 1973. V roce 1975

byla založena Národní asociace nemocničních herních pracovníků.
V české republice neexistuje možnost kvalifikačního studia v tomto oboru
a proto
ať

využívají

a

už pedagogického

či

vycházejí

ze

svého

vzdělání,

dosavadního

zdravotnického. V rámci svých možnostr je dále

doplňuje

o nejrůznější kurzy a semináře.
Herní specialista pečuje především o dobrý psychický stav dětí, včetn ě kojenců
a mladistvých, a o jejich rodiče. Jeho přístup k dítěti i rodičům je zásadně
nedirektivní. Cílem jeho práce není

dítě

měnit,

vychovávat nebo

poučovat,

ale citlivě a laskavě ho provést všemi úskalími hospitalizace. Úkolem herního
specialisty je

především

navázat vztah s dítětem,

postupně

získávat a posilovat

jeho důvěru a jeho ochotu spolupracovat s ostatními zdravotníky. Vhodnými
prostředky

pomáhá

dítěti

porozumět

nové situaci, vyrovnat se s

léčbou

i s pobytem v nemocnici.
Herní specialista má:
Znát normální vývoj
Být schopen

dítě

dítěte

od narození do dospělosti.

pozorovat a rozpoznat jeho aktuální

potřeby.

Být připraven hrát si s dětmi různého věku a mít ze hry radost.
Rozumět

Umět

chováni

dítěte

i rodiny v

náročných

životních situacích.

používat takové herní metody, které pomohou dětem a jejich rodičům

zvládnout

vyšetřeni

i

léčbu.

Mít základní znalosti o

onemocnění, vyšetřovacích

metodách a léčebných

postupech, orientovat se v provozu zdravotnických zařízeni. 23

22 Valenta, M.: Herní specialista v somatopedii, Olomouc, 2003, str. 145
23 Valenta, M.: Herní specialista v somatopedii, Olomouc, 2003, str. 146
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3.3.4 Jak pomáhá herní specialista
Děti

prostředí

v cizím

někoho,

nemocnice

dítěti

v nemocnici

potřebují

hře

ke

kdo jim rozumí, kdo ví, jak vzít v úvahu jejich individuální

zprostředkovat

Potřebují

povzbuzeni.
potřeby

a jak jim

hru a odstranit úzkost. Herní specialista je specializován na tuto

práci a snaží se

vytvořit

pro každé

dftě přátelské prostředí

jak na

oddělení,

tak

na ambulanci.
Posuzuje, co
jeho

věku

a

dítě potřebuje.

onemocnění.

Nabízí mu vhodné

hračky

Jeho pozorování pomáhá

nebo hrací materiály dle

lékařům

a sestrám

při volbě

dalších postupů v léčbě.
Herní specialista pomáhá
Někdy

dítěti smířit

používá hry jako terapeutického

se s

onemocněním

prostředku,

nebo

zraněním.

aby mu pomohl získat

nazpět

jeho sebedůvěru, nezávislost a pocit kontroly nad svým prostředím. Herní
pracovník je

často

jediný, kdo dokáže

vidět svět očima

malého pacienta.
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3.4 Vývoj hry, aplikace v

léčebné péči

3.4.1 Hra
Hru je možné charakterizovat jako
o sobě, je

vnitrně

činnost,

přináší

která
dětí

motivující a lze ji pozorovat u

uspokojení sama

tak i u dospělých. Je proto

možné usuzovat, že hra má instinktivní základ, je to vrozená a tedy biologicky
účinná

aktivita. 24

Dítě

si hraje

dříve,

začne

než

dítěti

hrou. Tato aktivita pomáhá

ní nabývá nových dovedností.
porozumět světu,

mluvit.

Vyjadřuje

své pocity a názory predevším

vyvíjet se fyzicky,

Většinou ditě

intelektuálně, citově

povzbuzuje ve vývoji

ve kterém žije. Jedinec si

vytváří

vlastní

řeči,

svět,

a díky

napomáhá
ve kterém

se může samo rozhodovat. Díky hře se stává společenskou bytostí (sociální
učení)

a napomáhá duševnímu

vyplňuje svůj

pomáhá

dítěti

vyrovnat se se stresem a psychickou

z terapeutických

opodstatněné

prostředků.

a stesky. Podstata
přináší

Není zanedbatelnou

kterou jen

místo, protože zde se stává i jedním

Malý pacient ve

spočívá

zátěži.

hře

zapomíná na své trápení, bolest

v tom, že vychází z možností

dítěte.

Je pro
straně

zvládnutelná a podporuje psychickou rovnováhu. Na jedné

klid a vyrovnanost, které jsou potrebné pro toto

naopak nutí

činností,

volný čas, ale dokáže nám pomoci objevit strach, úzkost. Hra

V nemocnici má své

ně přirozeně

růstu.

pasivnější děti

sdružuje malé pacienty ke

k

aktivitě.

prostředf.

Na druhé

straně

Hra pomáhá navazovat kontakt s vrstevníky,

společné činnosti.

3.4.2 Druhy her a jejich využití
1)

Funkční

hry- jsou nefiednodušší formou hry

nohama, plazení,

dítěte

bez

hračky

(hra rukama,

překulování).

2) Manipulační hry -

jejich náplní je manipulace s různými předměty

a hračkami.
3) Napodobovací hry -

dítě začíná

napodobovat mimiku a pohyby,

později

zvuky a rozvíjí se komunikace.
4) Úlohové a tématické hry jsou hry "na někoho" nebo "na něco".
24 Vodáková, J.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha, 2003, str. 19
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5) Konstruktivní hry - skládání jednotlivých
stavebnice,

skládačky,

prvků,

např.

jsou to

kostky,

modelovací hmoty.

6) Pohybové a rytmicko-hudební hry.
7) Receptivní a senzorické hry.
8) Didaktické hry.
9)

3.4.3

Společenské

hry. 25

Nemocniční

Vzrůstající

hra

zkušenosti s nemocniční hrou a výzkum umožňují prohlubovat

teoretické a praktické základy oboru herního specialisty. Léčení malých pacientů
je

často

dlouhodobé a

vyšetřovací

a

léčebné

metody velmi

náročné. Zabezpečeni

celkového vývoje těchto dětí a jejich zařazení do normálního života je důležitým
úkolem všech zdravotníků.
Herní specialista také pomáhá rodičům porozumět významu hry dítěte
a ukazuje jim způsob, jak si s nemocným dítětem hrát. Hra pomáhá lepšímu
porozumění

Dítě

a spolupráci mezi

dítětem, rodiči

a zdravotníky.

v nemocnici {zvláště bez přítomnosti rodičů) se cítí ztracené, vystrašené,

protože nerozumí, co se

děje

s ním a kolem

něj.

Bojí se vyšetřovacích

a léčebných zákroků a má strach z neznámých přístrojů a instrumentů.
Hra je
na cizí

přirozenou činností dítěte,

prostředí

a bolest. Vyvolává

zážitky o prázdninách apod.
i podporu. Pomáhá

dítěti

dokáže jej uvolnit a dává

příjemné

dítěti

zapomenout

vzpomínky na domov a rodinu, hezké

Umožňuje dětem

nemyslet na nemoc a

nalézat nové
léčbu.

přátele

a v nich

Je pro pacienta ventilem,

který mu umožňuje vyrovnat se se zátěžovou situací. Tvůrčí činnost, například
malováni, modelování, kreslení,
nejniternější

psaní povídek a

básniček

může

pocity a být nástrojem duševní hygieny. Hra zmenšuje

odrazit
napětí

a formálnost nemocničního režimu a pomáhá dítěti lépe rozumět jeho zdravotnímu
stavu a péči, které se mu dostává.

25 Vodáková, J.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha, 2003, str. 19- 20
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3.4.4 Nabídka dalších aktivit v nemocnici
Základní

předpoklady výchovně vzdělávací péči

v nemocnici:

Na iakém stupni vývoie se dftě nacházf.
přináší děti

Jinou výchovnou problematiku
děti

školního

věku, případně

studenti

Jak vvrovnanou osobností je
Dítě

zkušenosti,

je individuální

přístup

k

středních

dftě před

soubor

dítěti. Plně

ale také temperament,

návyků

a postojů.

potřeby.

důležité

Je

činností,

dítě

Důležitý

jedinečnou

respektovat každého pacienta jako

a na základě toho vybrat takovou variantu

jinou

vstupem do nemocnice.

společenských

osobnost, která má své specifické
nejpotřebnější. Hlavně dítě

předškolního věku,

škol.

přináší určitý stupeň vyspělosti,

si do nemocnice

vědomosti,

batolecího a

vyslechnout

která je v daném okamžiku

nesmíme nutit.

Jakou chorobou je dítě postiženo (specifikum jednotlivÝch oddělenfJ.
Některá onemocnění zvláště vyčerpávají
onemocněni,

bolestivé stavy, záchvatovitá
oddělení

Proto na mnoha

nervovou soustavu
onemocnění,

dítěte (horečná

trvalé defekty a jiné).

jsou velké nároky na psychickou a výchovnou práci

(chirurgické, kožní, ortopedické, nervové, endokrinologické, onkologické a jiné).
Jak dlouho se
Děti

dítě

se v nemocnici

péče především

v nemocnici zdržuje.
často střrdají.

k tomu, aby

dítě

Je-li pobyt krátkodobý,

pokud možno

netrpělo

směřuje

náhlou

výchovná

změnou

situace

a bylo chráněno od nepříjemných překvapení. Úměrně s délkou pobytu stoupají
i výchovné a

vzdělávací

nároky, až

nemocných nabývá výchovná

péče

konečně

na

oddělení

dětí

dlouhodobě

a úloha speciálního pedagoga rozhodující

význam.
Také nemocnice má svoji atmosféru, kterou

vytvářej! především

vzájemné

vztahy lidi na pracovišti a kterou dítě vnímá. Jednotnost působení dodává dítěti
pocit jistoty a důvěry. 26
Mateřská

škola

při

nemocnici

až sedmi let. Cílem práce je

zajišťuje

překonat

výchovu

dětí

kritickou dobu

od dvou až

dítěte během

tří

let do šesti

hospitalizace,

26 Vodáková, J.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha, 2003, str. 10 - 12
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zlepšit psychický stav, který souvisí s rychlejším uzdravením, udržet vývojovou
úroveň a snažit se navrátit dítě bez negativních stavů do jeho domova. 27

3.4.5 Výtvarné
Rozdělují

činnosti

se na kreslení, malováni a modelování. Jsou velmi vyhledávané

a oblíbené.
Kreslení

Je druh výtvarných
Kreslit mohou

děti

ve

činností,
třídách

který lze v

prostředí

nemocnice nejvíce využít.

i na postýlkách, pokud jim to zdravotní stav dovolí.

Ke kreslení se nejvíce využívají pastelky, progresa, fixy,

křídy,

voskovky.

Malování

Malování je již

náročnější

vodové barvy, tempery a

druh výtvarných

štětce.

činností.

K malování se používají

Sytost barev vyvolává v

dětech

optimistické

prožitky. 28
Hudební činnosti
Podobně

jako výtvarné aktivity , tak i hudební

Cílem muzikoterapie je

uvolnění dítěte,

činnosti přispívají

k

léčbě dětí.

navození kladných emocí, zapomenutí

na nemoc. Hudba může:
podbarvit poslech pohádky,
provázet dítě
hudba se dá
k
Děti

určitému

při hře,
výtvarně vyjádřit- např.

druhu hudby je možné

necháváme

se poslechem

při hudbě

uklidňují

relaxovat,

hra s barvou,

přiřadit

veselý nebo smutný obrázek.

odpočívat.

Ležící pacienti po operacích

a hudba v nich probouzí optimistickou náladu.

Hudební výchova zahrnuje 4 oblasti:
činnost pěveckou- písničky,
činnost

poslechovou- citový a estetický prožitek,

činnosti

instrumentální- pomáhají

činnosti hudebně

dítěte vyjádřit

dětem

pohybové - uspokojují

v aktivním vnímání,
přirozenou potřebu předškolního

hudbu pohybem. 29

27 Vodáková, J.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha, 2003, str. 19
28 Vodáková, J.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha, 2003, str. 29- 31
29 Vodáková, J.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha, 2003, str. 32 - 33
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Pracovní činnosti

Rozvíjejí

přiměřené

nejen realizuje, ale
Patří

učí

představy,

pracovní

poznatky a dovednosti.

Dítě

se v nich

se též sebekontrole, sebeovládání.

sem:

sebeobslužné

činnosti -

učesat

umýt se,

samostatně

stolovat, používat

vystřihování,

lepeni, skládáni,

se,

záchod,
hračky,

úklidové práce -

postýlka, stolek,

práce s technickým materiálem - papír látka,

přírodniny

apod.

Výsledky pracovních
ergoterapie - pomáhá

činností

slouží k

výzdobě

nemocnice. Pracovní terapie -

překonat dítěti odloučení,

učí

ho ke kladnému vztahu

k věcem, estetickému vnímání. 30
Rozvoj rozumoyých schopností:

rozvíjení poznání - rozviji poznávací procesy, obrazotvornost,

paměť,

pozornost,
matematické

představy

a samostatnému
•

podněcování

k

tvořivému

myšlení

řešení problémů, řešení labyrintů,

jazyková výchova - v osvojování základů hovorové formy spisovného
jazyka, podpora komunikace.

Literární vÝchova
nemocničním prostředí

Kniha má v
přináší

nepostradatelné místo.

Dítě

si ji

často

z domova a sdílí s ní citové pouto. Má význam pro duševní vývoj, estetické

vnímání,

cítění

rozpočítadla

a kultivaci projevu. K činnostem se využívá poezie -

říkadla,

a próza- pohádky, příběhy. 31

Zooterapie

Zooterapie využívá obecně zvířat k různým formám terapeutického kontaktu
s člověkem. Mezi
Hipoterapie terapeutický

nejrozšířenější

formy zooterapie

speciální forma

prostředek.

Má

léčebné

příznivý

patří:

rehabilitace, kde

kůň

slouží jako

vliv na rozvoj motoriky, koordinaci pohybu,

smyslového vnímání, posiluje empatii a další.
30 Vodáková, J.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha, 2003, str. 33
31 Vodáková, J.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha, 2003, str. 35
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Canisterapie - nová forma psychoterapie

při

níž dochází k

působení

psa

na člověka. Je důležitá pro rozvoj neverbální komunikace, zlepšuje možnost
empatie, odbourává strach, agresivitu, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, koordinaci
pohybu. 32

32 Valenta, M.: Herní specialista v somatopedii, Olomouc, 203, str. 193
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4

Barvy
Motto: Barva je životní nezbytnost jako voda a oheň. Bez barvy není život.
Fernand Léger
označujeme přídavnými

Barva je to co vidíme a
zelená, modrá,
pojmem

hnědá, černá

označuje

barevnost

vlastnost. Kdo však umí

jmény bilá, žlutá,

atd. Barva je tedy zrakový vjem.
předmětů

dobře vidět

a pokládá se za jejich

červená,

Nejčastěji

se tímto

neměnnou

a stálou

a dokáže pozorovat, ten ví, jak se barevnost

jednoho a téhož předmětu může během dne a roku vlivem různých okolností
měnit, ačkoli předmět

sám ani jeho povrch se

nezměnil.

Hlavní podmínky vzniku barevného vjemu jsou
Objektivní

příčinou

které známe v

barevného vjemu je

běžném životě

předmět -

Nejběžnějším

nepředstavitelné

světlo střetne

-

oko - mozek.

Je to elektromagnetické

v mnoha podobách.

je Slunce, které vysílá každou sekundu
Barvy vznikají tim, že se

světlo.

světlo

zařízení,

zdrojem

světla

množství energie.

s materiálem a odrazí se od

něj.

Tento

odraz závisí na vlnový délce, zachycené lidským okem, kterou vnímá oko jako
určitou barvu. lsac Newton v roce 1666 dokázal, že bílé světlo se skládá z různých

barev.

Viděl

oranžová,

bílé

světlo

žlutá,

skrz trojboký hranol a rozložil ho na barvy duhy:

zelená,

modrá,

fialová.

Oko

člověka

je

červená,

komplikovaný

mechanismus tyčinek a čípků, pomoci, kterých barvu vnímáme. 33
Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Je dokázaný
vliv barev a barvových kombinací na psychické i fyzické zdraví

člověka.

4. 1 Historie
V

Egyptě

byly stavby a hroby pomalované

černě,

červeně, žlutě, zeleně

a modrofialově. Egypťané namalovali pouze věci, ale také sebe. Červená barva
znamenala

vítěství,

život. Bílá barva znamenala svatost a

čistotu.

Zlatá barva

vyjadřovala slunce a se spojením s modrou měla kosmické spojení. černá barva

je asociována s temnotou, smrtí, negativními

věcmi,

ale i s

časem.

33 Muller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 80
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V Čínské kultuře je bilá barva smrti. Všechny kultury si váží modré jako barvy
hloubky,

nekonečna,

pokoje a milosti. Zelená je barva spojená s

přírodou,

nesmrtelnosti, nadějí. Zelená je také svatou barvou islámu.

34

Základní barvy jsou

červená,

zelená, oranžová a fialová. Míchání barev
Johannes ltten.
Především

Komplementárně

modrá a žlutá.
detailně

rozpracoval

k nim jsou

německý

pedagog

35

nás zajímá funkce

některých

elementů

prožitku, jak se podflí na psychickém nebo estetickém

a

principů

působení

vizuálního

barev. Johannes

ltten zpracoval sedm barevných kontrastů. Kritéria barevných kontrastů jsou
postavena na vzájemných vztazích barev, na jejich kombinacích a

většinou

se zkoumá barevná harmonie a rovnováha.
J.ltten rozeznává:
Barevný kontrast (sytá
Světlostní

červená

proti syté modré

či

žluté).

kontrast (různě nasycené barvy černou nebo bílou).

Teplotní kontrast (oranžová k modré, modrozelená k červené).
Komplementární kontrast (smíšené dvojice barev, dávající šedou).
Simultánní kontrast (šedá působí narůžověle proti zelené).
Kvalitativní kontrast.
Kvantitativní kontrast.
Všechny tyto kontrasty málokdy ve

skutečnosti

vystupují

izolovaně, většinou

jich působí několik současně, překrývají se a vytvářejí tak nové aspekty vnímánf.
Použitím různých odstínů a množství barev v různých materiálech a na různých
površích

vytvářejí

celkový výraz. 36

4.2 Barevné systémy
Mezi barvami existují vzájemné vztahy,

některé

barvy, jsou-li spolu,

vytvářejí

harmonii.
Řeč barev je součástí základní symboliky, která zřejmě pochází již z dávných

dob - již odpradávna se říká - vidět rudě, vidět věci růžově nebo příliš černě,
zezelenat závistí atp.
34 Šicková-Fabrici, J.: Základy arteterapie, Praha, 2002, str. 116
35 MUller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 79- 81
36 Baran, L.: Barva v umění, kultuře a společnosti, Praha, 1978, str. 192 - 193
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přikládali určitý

V antice lidé spojovali barvy s bohy a každé
význam. Dnes je vliv barev známý - k

uklidnění

zjištěno,

tendenci rozhovor brzy

ukončit

a použití barvy tedy nelze
výsledku je nutné

přihlížet

Psychosomatické

že v

červených

se používají

stroje natírají jasnými

telefonních budkách mají lidé

a v modrých ho naopak prodlužujL

upřít

při

psychologickou hodnotu, ale

Výběru

interpretaci

také k věku autora. 37

působení

barev bylo mnohokrát konstatováno a prokázáno.

Svalová síla a oběh krevní je posilován intenzivním
červená,

odpočinku

některé

pastelové barvy, k povzbuzení a chuti do práce se
barvami. Bylo dokonce

a

psychologický

působením

barevného

světla

žlutá, modrá. Zjistilo se, že pomocí barev je možno zlepšit teplotní režim

místnosti, aniž by se

měnila

teplota okolního

prostředí.

Ve

žlutě

vymalovaném

pokoj při stejné teplotě je pocit teploty vyšší než v pokoji vymalovaném modře. 38
Lepší hojení ran, hypertenze, bolesti hlavy, migrény a návaly lze ovlivnit
ozařováním modrým a červeným světlem. Červená barva má vliv na hnisavé

procesy v
Tyto

jizvě.

příklady

Intenzivním zeleným

nejsou

obecně

světlem

lze ovlivnit vysoký

aplikovatelné, protože

prostředí,

srdeční

typ

rytmus.

člověka,

jeho

somatický i psychický stav a jiné podmínky jsou rozdílné. Ukazují, že barva
a barevné
Některé
(např.

světlo

mohou mít silný psychologický vliv.

39

vztahy mezi barvami jsou založeny na tom, co je pozorováno v

duha).

Změna ročního

období

vytváří

v mnoha

částech světa

přírodě

další rovinu

barev.

4.2.1 Typologie barev podle
Jaro- probouzející se

ročnfho

svěží příroda,

období

jasné barvy, zelená, žlutá, zelenožlutá.

Léto - maximální naplnění vegetačniho cyklu, teplé, husté, aktivní barvy -

výstižné

uplatnění

vitálního kontrastu

červené

a zelené barvy, extrovertní období.

Podzim - barvy přestávají být zářivé, živá vegetace se rozpadá na matnou
hnědou

a fialovou, introvertní období.

37 Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha, 2006, str. 36
38 Baran, L.: Barva v umění, kultuře a společnosti, Praha, 1978, str. 36
39 Baran, L.: Barva v umění, kultuře a společnosti, Praha, 1978, str. 37
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Zima - pasivita v
vyzařuje
černá,

přírodě

se projevuje také ve stahování barev do sebe,

z nich hloubka a meditace -

převažují

studené tóny barev (modrá, bflá,

modro fialová).

Barvy všech období dohromady mohou znamenat celkový roční cyklus růstu.
Tyto barvy mohou sloužit jako metafora pro
zájmy a vztahy
ročního

přicházejí

a odcházejí podle

různá

období v lidském

přírodního

životě.

rytmu, který odráží rytmus

obdobf. Podíváme - li se na barvy v mandalách ve spojitosti s

období, které

představují, může

naznačovat

Cíl,

další cestu k

ročním

porozumění

volby

barev.
Vnímání barev je zcela subjektivní a každý
osobitého stylu a

způsobu.

Na jaře je to žlutá, v

létě

Každé

roční

člověk

posuzuje podle svého

období dominuje jedna základní barva.

modrá, na podzim

červená

a v zimě

opět

modrá.

základním tónem je žlutá. Květy zářivých odstinů, svěží zeleň

Jaro -

a narůžověle

hnědá

poupata zdobí lesy,

se

mladistvě světlá, zářící příroda,

na

něco

nového,

něžného

louky a zahrady.
žluť,

jasné barvy,

a plného možností pro život.

Probouzející

žlutozelená. Poukazuje

Děti

používají barvy, které

jsou charakteristické barevností přírody, typickým počasím. Vybavují si, jak příroda
v

určitém měsíci

vypadá.

základním tónem je modrá. Dusné horko a oslnivé

Léto -

by zahalovalo

zářivé

barvy léta jakýmsi závojem. Maximální

naplnění

životních sil, teplé, husté, aktivní barvy -

(životní) kontrast

červené

Například

způsobem

barevné

hutnost a plastické

výrazně uplatněn
červená, zlatě

a zelené barvy. Barvy léta (zelená,
naplnění,

broskvová) v mandalách mohou poukazovat na
laděni

jako

naplnění vegetačního

největší

cyklu se odráží v tvarech a barvách, které mají

světlo

zralost

či

prostor v letních barvách je elegantní a

vitální
žlutá,

hojnost.

příjemným

chladné. Decentní vybledlost barev a všude se projevující základní

modrá barva dodávají obytným místnostem reprezentativní charakter.
Podzim - základním tónem je

červená.

Barvy

nejsilněji

jara, zelená, živá vegetace se rozpadá na matnou
barvy

(hnědá,

kaštanová, fialová) vyvolávají pocit

hnědou

kontrastují s barvami
a fialovou. Podzimní

času sklizně: štěstí,

že úroda
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dozrála a je sklizena, ale i smutek, že odchází vzrušení z doby růstu. Tyto barvy
mohou také

připomínat

zármutek, že již byly dokončeny naše projekty a cíle.

Zima -základním tónem je modrá barva. Jako vegetační období představuje

introvertní pohyb zemských sil, pasivita v
barev do sebe,

vyzařuje

přírodě

se projevuje také ve stahování

z nich hloubka a meditace -

převažuji

studené tóny barev

(modrá, modrofialová aj.) 40
černá,

Zimní barvy (bílá, šedá,
že nadchází
vypadají

čas odpočinku

chladně

a

ve

odtažitě,

fialová) v mandalách mohou

vnitřním

nesou v

růstu. Ačkoliv

cyklu
sobě

naznačovat,

mandaly zimních barev

poselství, že pod

sněhem

zimy je již

ukryt blížící se začátek jara.
S ohledem na základní barvy
za

roční

době

ročních

můžeme

dob

tedy

označit

jaro a podzim
roční

doby teplých barev, léto a zimu za doby barev studených. V každé

je zastoupena každá barva, vždy však v

I poradenství

určující

určitém

charakteristickém odstínu.

jednotlivé barevné typy osob se opírá o teorii

Podle genetického založení pak v

zásadě

existují

čtyři

ročních

dob.

barevné typy, odpovídající

obdivuhodným způsobem i barvám v přírodě Garní, letní, podzimní a zimní typ).

4.2.2 Barevné kolo
Praktické zkušenosti umělců a řemeslníků nám byly předány v tradičních
systémech barev, jako
přirodní

např.

barevné kolo. Lidé,

kteří

žili blízko

přírodě, začlenili

barvy, které kolem sebe viděli, do filosofických systémů, do systémů

o morálce a chování jedince. Barevné kolo bylo navrženo evropskými výtvarnými
umělci

Je to

jako

pomůcka

uspořádání

pro

červené,

do kruhu. Kruh je poté

dosažení

barevné

harmonie

v jejich

práci.

modré, žluté, zelené, oranžové a fialové barvy

rozčleněn dvěma

jednoho z trojúhelníků, který je na

obvodě

trojúhelníky. V
kruhu, jsou

konečných

umístěny

barvy

bodech
červená,

modrá a žlutá. Pigmenty těchto barev mohou být smíchány v různých množstvích
a získáme tím odlišné barvy. Protože jsou to základní stavební kameny barev
používaných

výtvarníky,

jsou

označovány

jako

primární,

původní

barvy.

Sekundární, odvozené barvy jsou tvořeny smícháním stejných dílů dvou
primárních barev. Oranžová je kombinací

červené

a žluté. Zelená vznikne

40 Jebavá. J.: Uvod do arteterapie, Praha, 2000, str. 36
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smíšením modré a žluté. Na barevném kole jsou sekundární barvy

umístěny

mezi

primárními barvami, ze kterých jsou složeny. Sekundární barvy na obvodu
barevného kola jsou spojeny linkami, aby

vytvořily

druhý barevný trojúhelník

v kole.
Barvy, které leží na barevném kole proti
jsou tyto barvy ve výtvarném díle
červená/zelená,

barvy jsou

umístěny

sobě,

spolu,

jsou nazývány
vytváří

doplňkové.

živou impresi.

Když

Doplňkové

žlutá/fialová, modrá/oranžová.

Vztahy založené na barevném kole jsou

užitečným

vodítkem pro

porozumění

barvách. 41
Příloha číslo

3: Barevné kolo

4.2.3 Magické kolo

Indiánů

Magické kolo Indiánů slouží jako pomůcka p ři studiu učení o životě, morálce
a místu jedince ve
uspořádány

společnosti.

Je to kruh

označený čtyřmi směry,

jako hlavní body na kompasu. Každému

Sever je bílý, Východ žlutý, Jih zelený a Západ
má své

určité

vlastnosti, má své lekce, které je

je třeba získat, a zručnost, kterou je
Indiánská tradice

připisuje

každé

třeba

směru

černý.

třeba

se

je

které jsou

přiřazena

barva.

světová

strana

Každá

naučit, vnitřní

vhled, který

zvládat.

světové straně

odlišný

světový

názor. Východ

(žlutá) je osvícenství. Je to doba jara, svítání a mladické objevování znalosti. Jih
(zelená) je místem pro důvěru a nevinnost. Je podobný letní době, plnosti poledne
a plodné

době

odpoledne a

života. Západ

střední věk

v

(černá)

sobě

nese

je místem pro introspekci. Jako podzim,
přirozenou potřebu

odejít. Sever (bílá) je místem moudrosti.
noční

temnoty

všechny

osvětlené

čtyři světové

jasným

měsícem

strany do rovnováhy

celistvou osobnost, která je v harmonii s
Příloha číslo

41 Fincher, F.
42 Fincher, F.

4 :Magické kolo

S.:Vytváření
S.:Vytváření

Představuje

ohlédnutí, nechání

věci

sníh zimy, dlouhé hodiny

a bohatý poklad moudrosti. Uvést

představuje způsob,

jak ze sebe

učinit

přírodou. 42

Indiánů

mandaly, Praha, 1997, str. 88- 91
mandaly, Praha, 1997, str. 92- 94
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4.2.4 Kundalíní jóga
Tento systém barev je založen na lidové indické psychologii, kde duchovní
způsobem,

a psychologické myšlenky jsou propojeny

začátek předchází

zvyklí. Tyto myšlenky jsou tak staré, že jejich
zaznamenané historie. A

pravděpodobně

sama sebe. Je dost zajímavé, že
o hierarchii lidských
Abychom

porozuměli

potřeb,

na který nejsme na

jsou založeny na

současná

pečlivém

Západě

rozbřesku

pozorování

psychologie zformulovala teorii

která je podobná

tradičnímu

indickému myšlení.

úloze barev v této teorii, musíme nejprve

stručně

popsat

samotny systém, známy jako kundalíní jóga. Kundalíní jóga zastává názor,
že určitými cestami v těle teče neviditelná energie. Zvláště důležitý tok energie
směrem vzhůru

od základny páteře k vrcholku hlavy. Při tom, jak energie teče

tímto kanálem, jsou
a

přeměně

pociťovány určité

uzlové body, které jsou

energie. Jsou nazývány

prostřednictvím

dochází k rozvoji

umístěny několik palců

čakrami.

člověka.

od sebe podél

páteře

se vztahují k duchovnímu probuzení. Jedinec
dokud nebyly
přiřazeny

pročištěny

podle

řádu

nižší

čakry.

ve spektru:

S každou

červená,

Každá

určen

čakra

ke koncentraci

má úkol, jehož

Existuje sedm

čaker,

a v bodech na

hlavě.

nemůže plně otevřít

čakrou

které jsou
Horní
horní

čakry
čakry,

je spojena barva. Barvy jsou

oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo

a fialová. červená je u základny páteře a je spojena s první čakrou. Další čakra,
která je několik palců pod pupkem, je spojena s oranžovou. Když se pohybujeme
nahoru po

páteři,

najdeme další

žlutá. Barva další
několik palců

čakry

čakru

v oblasti solárního plexu. Je mu dána barva

je zelená a je

umístěna

blízko srdce. Když

půjdeme

výše, najdeme pátou čakru, která se nachází v oblasti hrdla, její

barva je modrá. šestá čakra je umístěna na hlavě, v bodě mezi a nad obočím.
Na temeni hlavy je umístěna korunní čakra. Její barva je fialová. 43

4.2.5 Goethova teorie barev
Černá a bílá jsou centrálními barvami v Goethově teorii barev. Jeho filozoficky

romantismus byl založen na klasických tradicích. Goethova hluboká láska
k prírodě

z

něj

učinila

pozoruhodného

pozorovatele

barev

se v přírodě. Goethova teorie barev je založena na vlastnostech

vyskytujících

světla

a temnoty.

43 Fincher, F. S.: Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 95 - 97
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Podle Goetha se všechny barvy pohybuji mezi protiklady absolutní temnoty
(černá}

a

čistého světla

poměr světla

(bílá). Barvy

a temnoty. Jestliže je

dochází u vycházejícího slunce
Goethova teorie barev

přiřazuje

přetékají

jedna do druhé tak, jak se

světlo přidáno

při rozbřesku,

do tmy,

pak se

přírody

jako k tomu

černá mění

barvu dynamickému rytmu

je založen na konceptualizaci dualit

stejně

mění

přírody.

v modrou.

Celý systém

tak, jak jsou symbolizovány temnotou

a světlem. 44
Nepřítomnost

barvy v celé

kresbě

prozrazuje citovou prázdnotu,
se

uplatňují

nebo pouze

někdy

Při

určitých

témat

použití barvy

rúzné její vlastnosti - intenzita, hustota, viditelnost z dálky a odstín.
či

oné

části

kresby.

Například

spojení

barev púsobf harmonicky, jiné naopak šokují svou křiklavostí, nesouladem

a ukazují
Dítě

zpracování

asociální tendence.

Všechny tyto prvky specifikují hodnotu té
určitých

při

nejčastěji

na citovou poruchu.

používá barvy

dvěma

zpúsoby -

buď

slunce žluté}, nebo se nechává vést svým

napodobuje

nevědomím,

přírodu

(nebe modré,

a to vypovídá o jeho

osobnosti a myšlení nejvíce. 45
V interpretaci kresby nemá barva absolutní hodnotu, ale
jasné, teplé barvy

svědčí

ke smutku, úzkosti,
vyjadřují

všeobecně

vzato

o vyrovnanosti, zatímco tmavé barvy ukazují na tendenci

případně

na odpor k

někomu

nebo

něčemu.

Bledé odstíny

citovou nevyrovnanost nebo špatný zdravotní stav. Dalším zajímavým

poznatkem je, že extrovert používá mnoho barev, které jsou jasné, zatímco
introvert nebo

člověk

se zábranami se omezuje na jednu nebo

dvě

barvy.

Depresivní osoby malují ve smutných, ponurých odstínech.

44 Fincher, F. S.: Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 98 - 100
45 Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha, 2001, str. 36
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4.3 Symbolika barev
Bilá barva
představuje čistotu,

Bílá

panenskost a duchovnost. Bílá je

mlékem a perlami. A brlá je
světla

dává bílé

a nesvětskost.

zároveň

nicota, prach a kost. Posvátná vlastnost

barvě nadpřirozenost.

Posvátnost

bílé je

měsíčním světlem,

Bílá slouží jako symbol pro duchovno

zesllena

jejím

liturgickým

používáním

při obřadech o Vánocích a Velikonocích. Podíváme-li se na staré příběhy Indiánů,

zjistíme, že bílá má
Indiánů

rovněž

zvláštní význam. V kouzelném kole moudrých cest

je bílá barva pro světový směr Sever. 46 Symbolizuje čistotu a jasnost, ale

i nevinnost a naivitu. Brlá barva je barvou novicek v klášterech, ale i barvou
sterility a kapitulace.
Jestliže někdo preferuje bílou barvu v oblečení, zejména ve starším věku, může
to signalizovat jeho nezralou osobnost nebo inklinování k perfekcionismu. Jestliže
někdo doplňuje

bílou barvou jiné barvy, jde o vyrovnanou osobnost. 47

Bílá může reprezentovat i jednotu (všechny barvy jsou v ní obsažené).
Je barvou panenství, ale i semene, představuje plodnost, ale na druhé straně
i smrt. Když je bílá barva použita přímo na bílý papír, můžeme to interpretovat jako
potlačování,

ukrývání něčeho uvnitř nebo nechuť přijímat pocity těla. 48

Černá barva
černá je temnota, zlo, smrt a tajemství. Černá jako symbol pro temnotu

vyvažuje svůj protiklad bílou, symbol světa. Může symbolizovat nejasný,
zatemnělý

počátek

jakéhokoli procesu. Také představuje původní, bohatý

a nevyčerpatelný zdroj energie, který započíná každý proces. Černá je spojena
i s posledním tajemstvím, s temnotou smrti. Je používána

při

rituálních praktikách

spojených ze smrtí. Je zajímavé povšimnout si podobnosti mezi učením Indiánů
o Západu a učení středověkých křesťanů. V obou případech černá představuje
odříkání. Křesťanství

také spojuje s

černou

barvou pokání.

Zřeknutí

se sama sebe

46 Fincher, F. S.: Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 55 - 60
47 Šicková-Fabrici, J.: Základy arteterapie, Praha, 2002, str. 116- 117
48 Muller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 82

Strana 45 z 121

prostřednictvím

praktikování prostoty starodávným

způsobem,

jak se zbavovat

falešného ega, používaný v křesťanství a v moudrých způsobech lndiánů. 49
"černá

Ve spojení

významů. Výlučné

ovce",

používání

"černý

černé

Petr",

"černá

magie" nabývá

jednoznačných

barvy ve výtvarném projevu zejména u

dětí

obvykle signalizuje prožité trauma, deprese. 50
Červená barva
Červená barva má starou historii. Alespoň 30 tisíc let byla součástí rituálů
pohřbu, oběti a léčení. Červená byla důležitá pro naše předky jako znamení

života. Intuitivní chápáni stimulujících vlastností červené ji udělalo důležitou barvu
pro

léčeni

nemocných. Mnoho moci, kterou tato barva v

sobě

má, vychází z faktu,

že je to barva krve a ohně. Je barvou vitality, síly, života, revoluce, požáru. 51
Červenou barvu mají v oblibě ve svých malbách hlavně hyperaktivní děti, děti

agresivní. V mladším věku je to barva, kterou rády preferují všechny děti. Červená
barva podporuje sexualitu. 52
Do šesti let

věku
dětí

U nemocných

je u

nemá

dítěte

normální, pokud používá

červená

výhradně červenou.

tak sytý odstín. Po šestém roce ukazuje

na tendenci k agresivitě a nedostatečnou kontrolu emocí. 53
Růžová

barva

Růžová
červenou

dítěte.

je barvou těla. Je směsí bílé a červené. Bílá (duch) prostoupena
(energie)

představuje

silnou nevinnost, podobnou nevinnosti zdravého

Je spojena s fyzickým tělem. Růžová je barva ženství. Může být také

považována za rozpuštění protikladů symbolizovaných červenou a bílou. červená
a bílá představují v mnoha tradicích duality. Pozitivnf pól růžové se může
vztahovat k

emočnímu

životu, k

přijímání

lidských podmínek a k radosti

ze smyslových možnosti těla. Negativní pól růžové poukazuje na předpojatost vůči
tělu, potlačování potřeb vnitřního dítěte nebo možná přítomnost nějaké nemoci. 54

Je

jemnější

kvalitou

červené.

Symbolizuje lásku. Je barvou nezralosti nebo

naivity. Hledět na svět přes "růžové brýle" znamená jej vidět hezčí, než je. Růžová
49
50
51
52
53
54

Fincher, F. S.: Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 50- 54
Muller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 82
Fincher, F. S.:Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 60- 62
Muller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 82
Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha, 2001, str. 37
Fincher, F. S.:Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 79- 80
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v kombinaci s

černou

může

signalizovat negativní pocity o sobě samém.

V malbách může být používána lidmi s fyzickými příznaky způsobenými nemocí
nebo stresem. Kellogová zjistila, že ženy
růžovou

barvu.

během

menstruace

často

používají

55

Modrá barva
Patří

k chladným barvám. Je barvou

moře

a nebe, ale i konzervatismu

a povinnosti, sebepozorování. Je barvou matky podle

asociačního řetězce

modrá -

voda- plodová voda- symbol Madony v modrém plášti- matka. 56
V kontextu diagnostických možnostr barev se
významná. Jestliže je použita

bizarně,

strom, modrá ruka trestajícího otce,

právě

modrá jeví jako velice

na místech, kde je neobvyklá,

upozorňuje

např.

modrý

na prožité trauma v souvislosti

s rodinou. V psychoanalytickém kontextu vyjadřuje vztah s matkou. Modrá může
disponovat studenými nebo teplými odstíny. Nese v
významy. Modrou jako by člověku bylo dáno

něco,

sobě

velmi protikladné

co je jen on sám, modrá

je zrcadlem jeho nitra a dvojité podstaty jeho bytosti. 57
Děti

mladší

pěti

let, které používají modrou barvu více kontrolují své chování.

Používání modré v šesti letech

svědčí

o tom, že je

dítě dobře

adaptované. Pokud

však používá výhradně modrou, ukazuje to na přílišnou sebekontrolu. 58
Žlutá barva

Žlutá je základní barvou. Vyzařuje teplo. Na silnicích varuje před překážkou.
Bývá

často

kapacitu

nazývána barvou levé hemisféry, stimuluje ji a podporuje duševní

člověka.

upozorňují,

Lidé preferující žlutou barvu bývají jasní myslitelé. Odborníci

že by si ji

neměli

předávkovat

lidé

intelektuálně

příliš

aktivní.

Je vhodné ji indikovat zejména dětem s mentálním handicapem. 59
Žlutá představuje aktivní, plodný princip, který je v přírodě spojen s mužstvím.
V psychoanalytickém kontextu je barvou otce. Odpor ke žluté

může

signalizovat

strach nebo neschopnost vnitřního pohledu do sebe. 60

55 Davido, R.: Kresbajako nástroj poznání dítěte, Praha, 2001, str. 117
56 Šicková-Fabrici, J.: Základy arteterapie, Praha, 2002, str. 117
57 MUller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 83
58 Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha, 2001, str. 37
59 Šicková-Fabrici, J.: Základy arteterapie, Praha, 2002, str. 118
60 Muller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 83
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Žlutá bývá často používána samostatně nebo v kombinaci s červenou. Někdy
ukazuje na

přílišnou

závislost

dítěte

na

dospělém. 5 1

Žlutá je barvou Slunce. Možná pro její asociaci se Sluncem, naším největším
zdrojem

světla,

se žlutá stala symbolem schopnosti

"vidět" či porozumět. Při

práci

s mandalami vidí žlutou jako důležitý ukazatel rozvoje vědomi, uvědomění si sebe
sama a individuality.
Učení Indiánů čeroké spojuje žlutou s posvátným ohněm moudrosti a realizací,

schopností, úsilí jednotlivce. Žlutá je také barvou pro světovou stranu Východu
v Magickém kole.
Luscher
že

mluví

o

upřednostňování

žluté

žluté

se domnívá, že žlutá v

jako

vyjadřuje

sobě

zahrnuje

o

"těkavosti,

nesoucí

naději".

naději či očekávání většího
potřebu uvolňovat

Zjišťuje,

štěstí.

Také

konflikty.

Zelená barva
Zelená je barva

přírody,

která

hýří

rostoucí vegetací a

příjemně

voní

čerstvostí.

Symbolizuje princip přirozeného, zdravého růstu a schopnosti vyživovat rostoucí
věci.

Podle Magického kola Indiánů je zelená používána pro Jih. 62
Je barvou rovnováhy mezi modrou a žlutou. Podporuje nervový systém,

přináší

pocit harmonie. Působí uklidňujícím způsobem, podobně jako bledě modrá
(oblečení lékařů na operačním sále). Symbolizuje naději a klid. Je to barva lidí

se silným sociálním
efekty,

např.

cítěním.

Mnoho zelené však

může způsobovat

depresivní

u vojáků. 53

Použití je srovnatelné s modrou a odráží spíš sociální vztahy. 54
Šedá barva
Šedivá je neutrální barva. Je nazývána i "upírem" barev. Snižuje intenzitu barvy
vedle ní ležících, je barvou kompromisu mezi bílou a
s tendencemi uštvat se v práci, workholici.
je to barva, již používají ve svých malbách

Společně

děti

v

s

černou.

Inklinují k ní lidé

černou

a

dětských

hnědou

barvou

domovech, které prožily

trauma, a depresivní klienti. 65
61
62
63
64
65

Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha, 2001, str. 37
Fincher, F. S.: Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 71 - 72
Muller, 0 .: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 83
Davido, R.: Kresbajako nástroj poznáni dítěte, Praha, 2001, str. 37
Muller, 0. : Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 83
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V
je

přírodě

je spojena s kamenem, popelem a mlhou. Spojení šedivé s popelem

rovněž příčinou, proč

Na druhé

straně

netečnost

šedivá symbolizuje depresi,

a lhostejnost.

má šedivá barva i význam moudrosti, zamyšlení se nad minulostí

a relativismem (symbol -šedé vlasy).
Hnědá

barva
země,

Je jedna z rudimentárních barev, je to barva

pokory.

Hnědá

je barvou

solidních, trpělivých, spolehlivých a silných jedinců. Preferují ji lidé, kteří na sebe
odpovědnost,

berou práci a
na zemi

a

takoví,

kteří

již nechce nikdo
umí

dobře

přijmout.

pevně

Jsou to lidé

hospodařit

s

penězi

a

stojící

pomáhají

neprivilegovaným lidem.
Hnědé

jsou hábity františkánských

mnichů. Hnědá uzemňuje. Hnědou

však mají

v oblibě i depresivní lidé. 66
Stejně

jako ostatní tmavé nevýrazné barvy (a

špatnou rodinnou i sociální adaptovanost

dítěte

někdy

a

i žlutá) odráží

různé

hnědá

barva

konflikty. Tuto regresivní

barvu též s oblibou volí umíněné děti. 67
Fialová barva
Fialová je barvou královského,
je spojována
přeneseno

především

vlnově

tmavého

moře

a fialek ve

sněhu .

Fialová

s královstvím. Použití fialové jako znaku autority bylo
církve. Fialová je barva, do kterého jsou

oděni

Je barvou spirituality. Goethe asocioval tuto barvu se strachem ze zániku

světa,

do

křesťanské

biskupové. 68
vlastnost neklidu a snažení. Mnoho autorů ji spojuje s barvou smutku a utrpení
(fialové stuhy na

smutečních věncích).

V

křesťanské

církvi je to barva pokání. 5 9

Tato barva je znakem neklidu a malé děti ji používají jen zřídkakdy. často
se vyskytuje ve spojeni s modrou a prozrazuje úzkost. Je používána

hlavně

v obdobích obtížné adaptace. 70
Oranžová barva
Oranžová představuje energii, která se o malý krůček vzdálila od svého
prvotního zdroje. Jestliže myslíme na
66
67
68
69
70

červenou

jako na surovou energii, potom

Muller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 84
Davido, R: Kresbajako nástroj poznání dítěte, Praha, 2001, str. 37
Fincher, F. S.:Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 75- 76
MUller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 83
Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha, 2001, str. 37
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oranžová by mohla být považována za energii, která je
představující vnitřní

porozumění.

vhled a

zjemněna

žlutou,

Oranžová má spojitost s prosazováním

sebe sama, pýchou a ambicemi. 71
Vzniká ze žluté a

červené.

Je tedy jakoby kombinací životní energie (sexuality)

a intelektu. Pomáhá mobilizovat lidi,
je "sociální barva", barva

extrovertů.

upadli do letargie .a deprese. Oranžová

Je to barva mládeže, síly, nebojácnosti.

mniši nosí oranžové oděvy. 72

Buddhističtí

4.3.1

kteří

Barvy v obytném

prostředí

a jejf vliv na psychiku

člověka

V obytném prostředí a při tvorbě předmětů hraje barva velmi důležitou roli.
Vytvářejí různou

se podílejí

atmosféru a různé druhy prostorů. Barevné předměty a prostory

činorodě

na harmonickém dojmu z interiéru a · vytvářejí dobrý životní

pocit.
Ieo/é barvv - oranžová,

červená,

žlutá

zintenzivňují vnitřní

energii u člověka

a kladně ovlivňují činnost jeho vegetativní soustavy. Červená barva dokonce
zvyšuje krevní tlak, když je v prostoru předimenzovaná, použita ve velkém
množstvl. Teplé barvy prostor psychicky zmenšují, plochy a

předměty iluzivně

přibližujf.

Studené barvv - modrá, zelenomodrá naopak utlumují vegetativní soustavu
člověka,

zpomalují psychické pochody. Studené barvy prostor

rozšiřují

a

předměty

vzdaluji. Působí zde asociační princip či myšlení - modrá vyvolává pocit dálky
a

nekonečna.

Tmavé odsUny barev také zmenšují a zintimní.
prostor vylehčují,

Světlé

odstíny barev

opět

rozšiřují.

Teplé barvy

Žlutá barva

V. prostoru

působí příjemným

teplým dojmem, jen je-li použita v ušlechtilých

odstínech zlatavého charakteru. Symbolizuje kladné životní pocity

opět

jen

v sytých tónech. Žlutý předmět tvoří v obytném prostředí teplý bod - lampa,
komoda, textilie apod.
Oranžová barva
71 Fincher, F. S.:Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 73 -74
72 MUller, 0.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc, 2005, str. 84 - 85
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V interiéru vzbuzuje teplý dojem. Je výrazná s bohatými asociacemi na teplo,
slunce, léto,
ji uplatnit v

oheň.

Oranžový

prostředí,

předmět

v prostoru

může vyzařovat

kde se podává jídlo, pak musíme

jas. Chceme-li

počítač

s tím,

že u konzumentů vzbuzuje pocit nenasycenosti, a tudíž je nevhodná.
Cervená barva

Je

výrazně

barvou prostorovou,
zútulňuje

Opticky zmenšuje a

neboť

je

obecně

symbolem života, tepla.

prostor. Vzbuzuje pocit zemské tíže.

emotivní intenzitou. Snižuje horizont. Povzbuzuje aktivitu, duševní

Záři

velkou

činnost,

ale

také vzbuzuje chuť k jídlu. červený předmět v prostoru přitahuje pozornost
a vytváří veselou,
a podporuje

příjemnou

atmosféru.

účinky červené

je barvou kontrastní,

Doplňkem může

nebo barva zelená v

doplňkovou

a tlumí její

být bílá, která je neutrální

různých

odstínech,

neboť

účinky.

Zelená barva

V prostoru vyvolává klid, harmonii, pocit
vlastnost v

lékařství.

stálosti, trvalosti,
neboť

naděje , svěžesti.

ve smyslu neutrálním je zelená velmi

soustředěnosti.

Jedovatá zelená je

krajně

Je využívána pro tuto

tvořivá,

vyvolává pocit

nevhodná do interiéru,

dráždí estetické vjemy.

Studené barvy

Modrá barva

Má velký prostorotvorný význam díky svému symbolickému obsahu - klid,
nadzemskost, duchovnost, volnost, hloubka, mír, ticho. Je také symbolem
moudrosti, nekonkrétnosti. Modrá barva prohlubuje prostor a opticky jej
Světle

modrá prostor

rozšiřuje.

zvětšuje.

Temná modrá zužuje, zmenšuje. Fialovo- modrá

působí živěji

vzhledem k míře obsahu barvy červené. Zelenomodrá v prostoru

je chladná až

přísná

a neosobní.

Fialová barva

Je v prostoru pasivní,
k tendenci

sugestivně

působí smutně, hlubinně, záhadně

ušlechtilé, ale v interiéru by

měla

a

vážně. Spěje

být používána

uvážlivě

a ne příliš často. Jako složenina barvy červené - aktivní a modré -pasivní působí
spíše dojmem klidu, až pasivity.
uvážlivě.

Umístění

fialového objektu v interiéru volíme

V menším množství má charakter tajemnosti,

opět

vyjfmečnosti, ojedinělosti.

Pro masové použití je zcela nevhodná.
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Neutrálnr barvy
Hnědá

barva

Hodí se pro
předměty

běžné,

esteticky exponované oblasti v prostoru. V interiéru

netříšti

ani je neoživuje, naopak symbolizuje zemitost, vážnost, solidnost,
Nebezpeči hnědé spočívá

kompaktnost.

v

častém

použití, tím klesá až na práh

všednosti a omšelosti.
Bílá barva

Jejím hlavním symbolem je jistá absolutnost, čistota. V prostoru působí
odhmotněně,

neohraničeně,

nesourodé prvky v interiéru,
po

věčnosti

a

rozpínavě.
ať

neohraničenosti

Zvětšuje

prostor opticky. Sjednocuje

již tvarové nebo barevné. Symbolizuje touhu
prostoru. S bílým prostorem se setkáváme

v nemocnicích, kde charakterizuje neosobnost a hygienu.
černá barva

Prostor zužuje, zmenšuje,

vytváří

pocit tíže, strachu. Ve spojení s doplňkovou

bílou barvou vzbuzuje dojem elegance,

vytříbenosti,

až noblesy.

Šedá barva
V obytném

prostředí

neurčitelnosti,

sice vyvolává pocit šera,

ale spíše

sjednocuje a harmonizuje tvary. Působí příznivým, uklidňujícím dojmem, ale musí
být v odstínech kultivovaná a příznivá pro výraznou stránku ostatních předmětů.
Symbolika

barev

je

také

podmíněna

složitými

důvody

-

klimatickými,

náboženskými, módními apod .. Důležitým faktorem zůstávají prvky sociologické
a kultivace osobního vkusu. 73

4.4 Barvy a nemoc
Kresbou nebo obrazem nám autor

zprostředkovává

Psychologové se shodují v názor, že

výběr

své osobní

témat a barev

vidění světa.

kreslíř

odhaluje

autentickým způsobem svou skutečnou osobnost. Obecně platí, že zdravé děti
kreslí barevné a optimistické krajiny.

Děti

s podlomeným zdravím používají naopak

mdlých a smutných barev. V kresbách nemocných

dětí

se

může

objevit strach,

úzkost, obava. 74
73 Jebavá, J.: Uvod do arteterapie, Praha, 2000, str. 42 - 44
74 Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Praha, 2001, str. 80- 83
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Siegel,

současný

americký

lékař,

který pracuje s onkologickými pacienty.

Poukazuje na používání červené barvy v malbách svých klientů. Wadesonová,
která pracuje s

dospělými

znacích maleb manických

psychiatrickými pacienty, uvádí v charakteristických
pacientů

pacientů

barev. U depresivních

používání "divokých" (wild) a "teplých" (hot)

naopak tmavé, temné barvy nebo

nepřítomnost,

nedostatek barevnosti signalizuje energetický náboj pacientů.
černá barva v podobě větší nebo menší skvrny se objevuje pravidelně

v kresbách

děvčete,

u

něhož

byl ve dvou letech diagnostikován diabetes mellitus.

V kresbách, které si schovávala od útlého věku její matka, je to zřejmé. Může
to signalizovat způsob vyrovnáni se s celoživotní zátěží nebo stigmatem.
Jak

uvádějí američtf

arteterapeuti

děti

týrané a

sexuálně

zneužívané

často

používají zelenou barvu v kombinaci s červenou, mnohdy v bizarních kombinacích
(červeno

- zelený déšť, oči, dům).

česká arteterapeutka Slámová uvádí zajímavé pozorování barevného vyjádření

u pacientů s poraněním mozku. Píše, že tito pacienti preferují barevné kombinace
černo-zelené,

tedy používání

Tato kombinace podle
a zároveň

zmíněné

negativismus

nemocného splnit

příkaz

deprivační

kombinace

autorky

(porucha

zašpiněných

vyjadřuje

jednání

studených barev.

regres (pohyb

charakterizovaná

zpět,

návrat)

odmítáním

(pasivní negativismus) nebo reagováním zcela

opačným

(aktivní negativismus)), protože pacient regres těžce nese. 75

75 Šicková-Fabrici, J.: Základy arteterapie, Praha, 2002, str. 121
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5

Mandaly
střed"

Sanskrtské slovo mandala znamená "kruh Je to tušení

středu

se všechno

vztahuje,

osobnosti,
podle

určitý

v obecném smyslu.

uvnitř

centrální bod

uspořádáno.

kterého je všechno

němuž

duše, k
V

oblasti

náboženských rituálů a v psychologii označují mandaly kruhové obrazy a jejich
kreslené, malované, plastické nebo taneční

ztvárněnF 6

5.1 Historie, význam, symbolika
Je velmi obtfžné napsat, kdy vznikly mandaly. Podle autora Dahlke v knize
Mandaly

světa

:"Se mandala nedá

zařadit

v

čase,

ba dá se v

pozorovat, má ale stále tendenci táhnout nás do svého
právě

a

čas

sotva

a prostor

tam ve středu končí." 77

Mandala (v sanskrtu - indický termín)
S nejlepšími a
je

středu,

čase

rozšířen

nejvýznamnějšími

označuje

kultovní kruhové kresby.

mandalami se shledáme v oblastech, kde

tibetský buddhismus. V tibeckém buddhismu

přísluší

obrazci význam

kultovního nástroje Oantra), který má podporovat meditaci a koncentraci. Tibecké
mandaly, také známé jako thangkas, mají v

sobě

obsažen tvar kruhu a

čtverce

spolu s dalšími symboly, motivy a obrazci. Mandala slouží jako mapa
reality, která vede a pomáhá psychologickému rozvoji

těch,

kdo si

přejí

vnitřní

postoupit

dále na

cestě

pomůcka

k meditaci. Jung se domnívá, že takto byly poprvé stvořeny rituální

duchovního probuzení. Tibecké mandaly slouži jako vizuální

mandaly. 78
Mandala je také známá v Evropě. Existují nádherné příklady jako růžicová okna
v gotických katedrálách, které
harmonie,

bázně,

přitahují

úcty a radosti. Ve

zrak a uvedou pozorovatele do stavu

středověkých

evropských kostelích

často

najdeme kruhový labyrint, který je zobrazen na dlaždicích na podlaze v blízkosti
vchodu. Tyto mandaly
Příloha číslo

představují pouť

do svatého

města

Jeruzaléma.

7: Labyrint v katedrále Chartres)

76 Jung, C.G.: Mandaly obrazy z nevědomí, Brno, 2004, předmluva
77 Dahlke, R.: Mandaly světa, Praha, 1999, str. 32
78 Babyrádová, H.: Symbol v dětském výtvarném projevu, Brno, 2004, str.26 - 28
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Něco

podobného znamená mandala v alchymii, protože tam

představuje

složení čtyř prvků tíhnoucích různým směrem. Mandaly velmi často obsahují
čtvernost

anebo násobek čtyř ve formě kříže, hvězdy, čtverce, osmiúhelníku atd. 79
tradičně

Mandaly

sloužily jako nástroj meditace, k posílení koncentrace jedince

na vnitřní já za účelem dosažení významných zážitků. Zároveň vytvářejí vnitřní
řád.

Mandaly dávají význam i v psychologickém smyslu - stejně jako jsou důležité
uvědomování,

pro pocit
je

potřeba,

V našf

tak jsou

aby mohl jedinec

kultuře

se v

důležité

pro orientaci ve fyzické

realitě,

která

přežít. 5°

novověku

mandalami zabýval

především

ji do moderní psychologie. Jung si všiml, že jeho kresby se

C.G.Jung. Uvedl
měnily

s tím, jak

odrážely stav jeho mysli. Pomocí svých kreseb sledoval svou psychickou
proměnu,

uvědomil,

která nastávala každý den. Jung si

měly

že mandaly

pro západní lidi zvláštní význam. Jejich význam byl odvozen z jejich role jako
směrem

symbolu Já. Kruh mandaly odráží Já, které je nádobou pro touhu duše
k seberealizaci

či

celistvosti. V mandale nacházejí

svůj

vzkaz motivy ze

společné

minulosti všech lidských bytostí a symboly individuálních prožitků jedince. 5 1

5.1.1 Kolo, kruh
Celistvý (nebo božský) charakter kola jako symbol byl
již mnohem dříve (Slunce jako božstvo). 5
Pohled na
předkové

známý

určité

jako na kruh s sebou nese

velmi praktické použití. Naši

kruh pro praktické účely používali. Můžeme pozorovat, jak byl kruh

užitečný při

(umístění

svět

člověku

2

úsiH

vysvětlit,

Polárky,

jak

věci začaly, při

souhvězdí)

snaze najít svou orientaci ve

a symbolem

vyjádřit

zázraky

světě

přírody.

Kruh

byl součástí rituálů, které se pokoušely vyvolat, vést a uchovat si zážitky svatých.
Mnoho náboženských rituálů začíná s vytvořením posvátného kruhu. čarodějnické
kněžství například

namaluje na zem kruh, což má sloužit jako pozvánka bohům.

Indiáni používají pohyb a zpěv v kruhu pro dovedení mysli do stavu extáze.
Také v

přírodě

a hory jsou jejich
79
80
81
82

existuji místa, která na sebe berou podobu kruhu.

příkladem.

Hluboké temné

jeskyně

Jeskyně

byly chovány v bázni a

úctě

Jung, C.G.: Mandaly obrazy z nevědomí, Brno, 2004, předmluva, str. 82
Babyrádová, H.: Symbol v dětském výtvarném projevu, Brno, 2004, str. 30- 32
Babyrádová, H.: Symbol v dětském výtvarném projevu, Brno, 2004, str. 32- 34
Dahlke, R.: Mandaly světa, Praha, 1999, str. 70
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jako místa, kde lze vejít do kontaktu s
pociťovány

rozhled do daleka, byly
světa.

Rituály

prováděné

předky.
něco,

jako

Vysoké hory, které poskytovaly
co je blízko duchu nebeského

na svatých místech získaly ještě mnohem více nádechu

božství.

5.1.2 Mandala ve
Věnujeme-li

jako

růžice.

polarity i z

světě indiánů

Pro indiána je

něj

indiánů,

se kulturnímu kruhu
vycházející

stvořeni

čtverost:

nenalezneme tak skvostné mandaly

projevem harmonie, v

souhru

něm

poznává zákon

čtyř přírodních živlů, čtyř ročních

dob,

čtyř směrů, čtyř období života a čtyř lidských ras. Jestliže jeden ze čtyř pólů opusti
pořádek,

zůstat

tak se pro indiána celá rovnováha promíchá. Indián se

vědomě

pokouší

v souladu s přírodou a učit se z ní. 83

Téměř

všechny primitivní národy, ale také rané vrcholné kultury

Inkové), vzývají mandalu slunce, protože uznávají, že teprve ta

(Egypťané,

umožňuje

veškerý

život. Prakticky ve všech kulturách existovalo orientování podle rytmu slunce,
a dokonce i v naší době dáváme ještě slunci největší význam. 84

5.1.3

Přírodní

mandaly

Všechny kultury a všichni lidé mají podíl na přírodě. Také my zůstáváme
při

veškeré technice a veškerém našem pokroku ji oddány a na ni odkázáni.

Příroda

je plná mandal- plody, květy, letokruhy stromu apod. 85

Příloha čfslo

8: Obrázek přírodní mandaly

Mandalický obraz je schopen
uvolněni,

utvářený

který je

tvořit

předpokladem

každý z nás, kdo se dokáže dostat do stavu

introspekce. Grafický záznam této introspekce

do tvaru kruhu je " individuální mandalou", z jejíž symboliky se dají

výrazné psychické rysy osobnosti, prognostika vývoje
problémů

i znaky

ovlivněné

kulturním

prostředím.

určitých

vyčíst

psychických

Jung používal mandalické

kresby a malby k dešifrování diagnózy svých pacientů. 86
83
84
85
86

Dahlke, R.: Mandaly světa, Praha, 1999, str. 218 - 221
Dahlke, R.: Mandaly světa, Praha, 1999, str. 226
Dahlke, R.: Mandaly světa, Praha, 1999, str. 172
Babyrádová, H.: Symbol v dětském výtvarném projevu, Brno, 2004, str. 61- 62
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Snad největší pozornost věnovala dětským mandalickým útvarům Rhoda
Kellogová. Kruhové mandalické tvary považovala za základ
zobrazování jak figur

(hlavonožců),

tak kosmických

těles

dětského způsobu

(slunce,

země),

ostatních

předmětů (děti s oblibou zobrazují mobilní předměty opatřené kruhem - kolem}. 87

5.2

Využití mandal v arteterapii v nemocnici

Každé

dítě

Podvědomě

se setkává s mandalou již v

začátku

koncentruje kresbu do kruhových

svého kresebného snažení.

tvarů,

z nichž se

později vytvářejí

jednoduché obrazce - dům, strom, slunce.
V práci s dětmi můžeme mandalový kruhový obrazec využít:
K

uvolnění

po

psychické
dvěma

je charakteristický

i

fyzické

liniemi -

stránce.

Mandalový

proces

první jde o psychické prožívání,

ve druhé o postupné poznávání hry v kruhu - pohybové hry, smyslová
cvičení,

samotné vybarvování kruhové

K sebepoznávání.
a úvahami na téma

Uspořádáni
pořádek-

předlohy.

vnitřku

mandaly souvisí s myšlenkami

chaos -spolupráce.

Ke koncentraci. Ta je základem cílené pracovní
s mandalou jde vždy o tvar zaměřený na

činnosti.

Při

práci

střed.

Pohybové manda/y
Pohybem
vlastním

vytvořené

tělem

končetinami,

mandaly

naučí děti

vnímat a objevovat tvorbu kruhu

(podpora stimulace hrubé motoriky) nebo jednotlivými

trupem, hlavou (zlepšení orientace na vlastním

částmi těla

-

těle).

Práce s manda/ovou předlohou
Při

práci s dětmi předškolního a školního věku můžeme použít tzv. mandalové

předlohy- dítě

pracuje s předkresleným kruhem, v němž je znázorněn konkrétní

Nevytváří

si mandalu samo, ale zpracovává ji. Proces vybarvování mandaly

vzor.

je zajímavý tfm, ž i dítě, které neumí "kreslit", se
Práce s mandalovou
ale i pro jeho okolí. I
směr

postupu

při

předlohou představuje

může

realizovat a použít fantazii.
dítě

samé,

může dítě svobodně

zvolit

zážitkový proces nejen pro

při předtištěných předlohách

si

vybarvování, kombinaci barev i to, jakou silou

tlačí

tužkou

na papír.
87 Babyrádová, H.: Symbol v

dětském

výtvarném projevu, Brno, 2004, str. 62
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Kruhové obrazce
vybarvování, se
částečnou

působí

i beze slov. To, co se odehrává

těžko vyjadřuje

slovy, proto je možné s

zkušenost s dramatickou výchovou,

uvnitř dětí

dětmi,

vyjadřovat

v

průběhu

které mají

alespoň

se pantomimicky.

V průběhu činnosti zaměřujeme pozornost na:
směr

vybarvování (od

přítlak

tužky (slabý,

středu

k okraji a naopak, chaoticky,

přiměřený, nepřiměřený-

cílevědomě),

trhá papír),

použití barev Oednobarevná kresba, tmavé barvy, syté barvy),
nedostatky

při

vybarvování

(přesahování čar přes

průběhu

verbální a nonverbální komunikace v

okraj, za linii vzoru)

práce.

Získané poznatky z pozorování se dají aplikovat i

při korekčních cvičeních

na podporu grafomotorického a kresebného projevu. 88

Plastická mandala
Mandalu lze přenést i do plastické podoby. Můžeme použít keramickou hlínu,
modelínu, obarvenou rýži,

Německý

arteterapeut Udo Baer (1999) navrhoval proces

Klienti zakreslují na velký papír do

na více

koření, luštěniny

materiály,

apod.

tělo

Mandala těla.

přírodní

částí,

nejprve

svůj

připraveného

pocit vnímání svého

těla,

vytváření

mandaly -

kruhu, jenž je

rozdělený

potom své myšlenky, své

pocity, postoje, dojmy a nálady. Odpovídají na otázky terapeuta o své

"tělesné"

mandale, pozorují ji z více perspektiv nebo úhlů pohledu. Při zakreslování středu
"tělesné"

mandaly se sami postaví do

Mandala

představuje

středu

papíru a poté reflektují své prožívání.

i vhodný objekt, který nás nespoutává, lze ji zničit,

je pomíjivá. To se provádí i v rituálu mandaly.
několik

Vytváření

mandaly je

obřad

trvající

hodin i dnf.

časovost mandaly nejlépe vyjadřuje na jedné straně materiál použitý na její
ztvárnění,

na druhé

straně

její

obětování

na

závěr

rituálu.

88 Informatorium 2/06, Děti pracují s mandalou, str.16- 17
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Hry s mandalami
pomůckou

V arteterapii je mandala
mají

něco společného.

krouží kolem

Jak už slovo

říká, při

středu (stavění kroužků,

Všechny tyto situace však
života,

ke koncentraci a meditaci. Meditace a hra

představa

představují

meditaci jde o

skákání

přes

střed

švihadlo,

a také
obruč

většina

nebo

her

káča).

mandaly v pohybu. Mandala je pohyb, kolo

vesmíru , který neustále vzniká z jednoho centra, tíhne

ven a zároveň se z mnohosti sbíhá k jednomu

směrem

středu. 89

Experimentování s rtiznými surovinami
Barevné tužky, olejové křídy, olejové barvy, kombinování materiálů může být
velmi zábavné a zajímavé. Jestliže

při

hraní vystoupí emoce, je to tak

přirozené

a v pořádku. Jestliže se najde zalíbení v přesném malování, můžeme se odhodlat
k růžicovitému oknu a zobrazit ho v jeho životní velikosti. Obzvlášť vhodné jsou
plamenné růžice pozdní gotiky. Napínavou se může stát i hra s barvami. Vybíráme
si barvy poslepu z hromádky tužek nebo si pastelky volíme

vědomě, přibližně

v pořadí duhy. 90

5.3 Barvy v manda/ách
Při

práci s mandalami je důležité si všímat nejen volby jednotlivých barev,

ale i jejich

umístění.

Barva,

umístěna uprostřed,

symbolizuje to, co je pro autora

mandaly nejdůležitější v ten daný okamžik. Používání velkého množství barev
poukazuje na to, že energie autora mandaly je rovnoměrně rozdělena do různých
oblastí pozorování. Naopak převládání některých barev může zdůrazňovat to,
co

přitahuje

autorovu pozornost v daném okamžiku. Velký význam je

i barvě, kterou je namalován

původní

přisuzován

kruh. Tato barva vypovídá o

autorově

vystupováni vůči okolnímu světu. Bývá pravidlem, že kruh představuje ohraničení
našeho ega. Barvy
k vědomým
v našem

umístěné

procesům.

v horní

Ty ve spodní

polovině

polovině

mandaly mají

nejčastěji

vztah

mají sklon ukazovat to, co se

děje

nevědomí.

89 Dahlke, R.: Mandaly světa, Praha, 1999, str. ll, 24
90 Dahlke, R.: Mandaly světa, Praha, 1999, str. ll, 264
Strana 59 z 121

Výrazné barvy v mandalách odkrývají mocné emoce a naopak barvy nanášeny
dočasný

lehce poukazují na
či

může

stav, který

způsoben

být

únavou, smutkem

pochybnostmi o sobě samém.
"Výběr

pečlivě

barvy je z velké míry veden

nevědomím.

I tehdy, když se budete snažit

zvolit barvy ve svých mandalách, abyste mohli

ukazováno, hybná sila

nevědomí značně

přímým

tvrdit, že barvy, které zvolíte, jsou
obvykle pod hranicí vědomého

ovlivní

řídit

konečný

výrazem

to, co má být o vás

výsledek. Lze

vnitřních stavů,

bezpečně

které jsou

uvědomění." 91

Primární barvy v mandalách

pravděpodobně

odrážejí základní touhy lidské

bytosti. červená vyjadřuje životní sílu nezbytnou k udržení života v organismu.
Modrá může být spojena se schopností vytvářet pouta a poskytovat výživu. Žlutá
odhaluje schopnost

uvědomění.

Výskyt

těchto

barev v mandalách poukazuje

na fungování těchto původních instinktů mysli člověka.
Při

hodnocení sekundárních barev, sledujeme původní barvy, které je vytvářejí

a jejich symbolický význam
Například

konečný

asociací, které jsou

stejně,

jako význam sekundárních barev samotných.

význam pro sekundární fialovou barvu bude smíšením
nashromážděny

pro

červenou,

sobě,

Barvy, které leží na barevném kole proti
jsou tyto barvy

umístěny

spolu,

vytvářejí

tohoto optického efektu, aby oživili svá
červená/zelená,

modrou a fialovou.
jsou nazývány

doplňkové.

Když

živou impresi. Impresionisté využívali
umělecká

dila.

Doplňkové

barvy jsou

žlutá/fialová, modrá/oranžová. Když jsou v mandalách používány

doplňkové barvy vedle sebe, mohou představovat napětí protikladů. Například
červená (energie) může soutěžit se zelenou (řízení). Střed barev nacházejících

se na barevném kole proti sobě nám může poskytnout klíč k porozumění konfliktů,
které prožíváme.
výrazem

Neměli

skutečnosti,

bychom ovšem zapomínat, že konflikt je

součásti

života,

že jsme naživu.

5.3.1 Jednotlivé barvy v mandalách
Bflá

Bílá barva v mandalách

často

odráží rozpolcenost mocných duchovních

zážitků. Představuje zvýšenou duchovnost, jas a připravenost pro změnu. Může
91 Fincher, F. S.: Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 49
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symbolizovat otvírání se interpersonálních dimenzím duše, které mohou být
zdrojem inspirace,

léčen í

a osvícení.

Rovněž může

oznamovat ztrátu energie,

výzvu k hledání smyslu toho, co jste, či ukrytých oblastí silných emocí. 92
Černá

Černá v mandalách může odrážet pocity deprese, ztráty či truchlení. Může také

znamenat nebo

představovat

temnou, sametovou formu pro nový život,

tvořivost nebo pokušení neznáma.

černá v uměleckých

nekončící

dílech způsobuje,

že barvy se jeví sytějšími. 93
červená
červená barva v mandalách má pozitivní význam, zastupující energii potřebnou

k našemu

přežití

a k tomu, abychom

přeměnili

sami sebe k větší

vnitřní

moudrosti.

Negativní význam červené má spojitost se zraněním, zuřivostí a utrpením. Může
ukazovat oddanost životu,

vůli přežít

a přijímání

těla. 94

Růžová

V mandalách
organismu.

často vyjadřuje potěšení

Značné

a bolesti života prožívané ve fyzickém

používání této barvy v mandalách

že zdraví vyžaduje pozornost. V mandalách
k mladému ženství:

vnitřní dítě

mužů

může

a žen se

být ukazatelem,
může

vztahovat

u ženy a duše u muže. 95

Žlutá

V mandalách žlutá odráží ve většině případů dobrou mysl, zvídavost a bdělost,
čilost

a ostražitost. Jedinec se může cítit statný, silný, se správným chápáním

sebe sama. Je

přítomna

schopnost

vidět věci jasně, stavět

si reálné cíle a

těchto

cílů dosahovat. Žlutá může ukazovat, že jste připraveni se učit něco nového,

pronikat do
straně

vnějšího světa

nabití energií a jít za

nějakým

novým cílem. Na druhé

žlutá v mandalech může být ukazatelem, že se hledá změna, je potřeba

rovnováhy, kterou

přináší

chladná,

zklidňující

úvaha. 96

Zelená

Zelená v mandalách odpovídá schopnosti postarat se sám o sebe a zároveň
nabídnout pomoc druhým. Zelená by mohla být nejlépe považována za symbol
92
93
94
95
96

Fincher, F. S.:
Fincher, F. S.:
Fincher, F. S.:
Fincher, F. S.:
Fincher, F. S.:

Vytváření

mandaly, Praha,
mandaly, Praha,
Vytváření mandaly, Praha,
Vytváření mandaly, Praha,
Vytváření mandaly, Praha,
Vytváření

1997, str.
1997, str.
1997, str.
1997, str.
1997, str.

55 - 60
55
63
79
67- 70
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matky přírody samotné a v mandalách to může být pozůstatek síly života tvořit,
léčit,

obnovovat se. 97

Hnědá

Pozitivní význam

hnědé

v mandalách je její pozemskost a

světskost,

plodnost

a příležitost k novým začátkům. 98
Fialová

Fialová v mandalách zastupuje živou představivost, která může být užitečná
pro

tvořivé

úsilí. Ti, kdo mají rádi fialovou, se jeví jako lidé se schopností

vytvářet

vzrušení a přitahovat pozornost. Negativní významy fialové jsou - ponoření
se do sebe sama, vize sebe sama. V malém množství poskytuje potěšení a může
vylepšit koncentraci. 99
Oranžová

Oranžová v mandalách

může představovat

aktivní úsilí, silný smysl identity

a zdravé prosazování. Na druhé straně může oranžová symbolizovat neústupné
používání

moci,

nepřátelský

postoj

vůči

autoritám

anebo

absence

sebedisciplíny. 100
Modrá

Modrá v mandalách

může

odhalit probuzení intuice, dosažení moudrosti

a rozvíjení hlubší a smysluplnější filosofie v životě. Rovněž se může vztahovat
k zážitku tmavé noci duše, pocitu deprese, ztráty

či

zmatku. Jako temná noc, která

musí být prožita před svítáním, objevení modře v mandalách může předpovídat
psychologické znovuzrození. 101
Šedá
Při

práci s mandalami šedivá zastupuje kámen. Kameny byly uctívány jako

posvátné. Do kamenů byla promítnuta posvátná úcta Keltů, Indiánů, Japonců.
Šedivá v mandalách je rovněž voláním, abyste uctívali váš vlastní posvátný
prostor. 102

97 Fincher, F. S.: Vytvářeni mandaly, Praha, 1997, str. 73
98 Fincher, F. S.: Vytvářeni mandaly, Praha, 1997, str. 84
99 Fincher, F. S.: Vytvářeni mandaly, Praha, 1997, str. 77- 78
100 Fincher, F. S.: Vytvářeni mandaly, Praha, 1997, str. 74- 75
lOl Fincher, F. S.: Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 67
102 Fincher, F. S.: Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 86
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6

část

Praktická

6.1

V praktické
•

části

Cíle praktické
části

práce jsem si stanovila tyto cíle:
jedinců dlouhodobě

zjistit, zda se liší kresba mandaly, používání barev u
hospitalizovaných,
možnost ovlivnit prožívání nemoci pomocí

tvořivých,

činností

výtvarných

a citové výchovy.

6.2 Hypotézy
Hypotéza

Aplikací

1:

modelové

činnosti

výtvarné

se

zvýší

míra

komunikativnosti a důvěry.
Hypotéza 2: Aplikací modelové výtvarné
kteří

Hypotéza 3: Jedinci,

na

dětských oddělení

a separace od

jsou

činnosti

dlouhodobě

a

opakovaně

používají studené, smutné barvy jako

vrstevníků,

dítěte.

se zvýší výší aktivita

hospitalizovaní

důsledek

izolace

rodiny.

Hypotéza 4: Aplikací modelové výtvarné činnosti se zvýší míra estetického

vnímání

prostředí dětské

K průzkumu
při

jsem

nemocnice.
použila

řádném

zadaném úkolu a jeho

se skupinou

dětí

metodu

v nemocnici

dítěte,

pozorování

dítěte

zaznamenáváním do tabulky. Poté jsem

prováděla

výtvarné aktivity- vymalovat mandalu. V
na prožívání

strukturovaného
výtvarné

činnosti

průběhu plnění

ve

formě

modelové

úkolu jsem se

zaměřila

na jeho verbalizaci. Metodu pozorování jsem zaznamenala
sběr

do tabulky, k celistvosti pohledu na jedince jsem využila

osobních dat

(anamnéza) a hodnoceni výkresů.
Výzkum jsem se rozhodla
Skupinu

tvořili

jedinci,

kteří

provádět

u

dětr

ve

věkové

byli hospitalizováni na standardním

nemocnice, jejich doba hospitalizace byla delší než
Výzkumný soubor

tvořilo

kategorii 1O až 16 let.

8 jednotlivců

pět dnů

průměrného věku

oddělení dětské

a byla opakovaná.

13 let, vybráni byli
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účelovým výběrem (účelový výběr

co by

mělo

je založený na úsudku výzkumníka o tom,

být pozorováno a o tom, co je možné pozorovat).

Proměnné

Nezávislou
Závislou

(vnitřní) proměnnou

(vnější) proměnnou

jsou zráni a

přirozený

je typ námi aplikované aktivity - mandala.

je aktuální psychický stav

jedinců. Vnější proměnné

vývoj (zrání centrálního nervového systému, adaptace

na nové podmínky), diagnózy, bolest,

přítomnost rodičů,

experimentální mortalita

atd).1o3

6.3 Metody výzkumu
6.3.1 Výzkumné metody a postup

řešení

Při sestavení plánu výzkumu jsem se zabývala problematikou, jaký způsob

a typ výzkumu pro danou problematiku zvolit. Je vhodné, aby většina výzkumů
nepoužívala pouze jedinou výzkumnou metodu, ale více výzkumných metod. Tím
se zajistí i pohled na zkoumanou problematiku z více
začala

Výzkum jsem
výtvarného dUa

dětí.

pozorováni, rozhovorem,

úhlů.

sběrem

anamnézy a rozborem

U skupiny dětí jsem si všímala preferencí barev v daném

období. V průběhu plněni úkolu jsem se zaměřila na prožívání dítěte při malování
mandaly, na jeho verbalizaci, používání barev. Dalším úkolem mé práce bylo
dětí

zhodnotit preference barev u

a jejich následné využití

při

rekonstrukci

nemocnice.
Výsledky výzkumu bych prezentovala s vedením
bych, aby nemocnice pro
dětského

pacienta a ne

6.3.2

Výběr

byla více barevná a

dospělého člověka,

Myslím si, že výtvarná
kondice každého

děti

činnost

dětských oddělení.
hlavně

který vnímá své

vycházela s

prostředí úplně

Ráda
potřeb

jinak.

v nemocnici vede ke zlepšení psychické, sociální

dítěte.

metod

Reduktívnldeskripce
Termín reduktivní deskripce naznačuje povahu nejčastěji používaného způsobu
pozorovánf. Zachycuje chování a redukuje ho (omezuje) na jednotlivé specifické
103 Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha, 2000, str. 112 - 113
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projevy a

zařazuje

je do

společně větších

významových jednotek - do kategorií.

Pozorovatel nezapisuje chronologicky jednotlivé jevy a události v jejich specifické
podobě,

ale

vyznačuje

je do

předem připravených formulářů,

schémat. 104

Pro reduktivní deskripci je charakteristické používání kategoriálních schémat.
předem

Pozorované jednotky chování budou zakódovány do
můžeme

kategorií, v jejichž rámci potom

zaznamenávat

čas

připravených

trvání, frekvenci,

způsob. 105

Tabulka pozorování
Směr
(od

vybarvování

středu

chaoticky,

Přítlak

tužky

Použití barev

Verbální

k okraji a naopak,

(slabý,

přiměřený,

(jednobarevná

cílevědomě)

nepřiměřený-

trhá papír)

tmavé barvy, syté barvy)

a neverbální

kresba,

komunikace

Anamnéza
Anamnestické metody jsou založené na

zjišťování údajů

z minulosti jedince

a objevování těch údajů, které jsou důležité pro poznání osobnosti a pro vysvětlení
současného

stavu.

Anamnestické

údaje

se

získávají

zpravidla

řízeným

rozhovorem, ale také písemným dotazováním. Rozlišujeme:
Rodinnou anamnézu úplnost

a neúplnost

a emocionální klima v
Anamnézu

dítěte

některé

rodiny,

rodině,

-

významné okolnosti z rodinných

sourozenci

a vztahy

mezi

poměrů, např.

nimi,

výchovné

ekonomická situace, hodnotový systém rodiny.

zvláštnosti

psychomotorického

vývoje,

vývoj

řeči

a sociálních vztahů, údaje týkající se chorob a nemocí, zájmy dítěte.
Anamnézu sociálního prostředí- vztahy příbuzných a spolužáků, dětí v okolí.
104 Ferjenčfk, J.: Uvod do metodologie psychologického výzkumu (Jak zkoumat lidskou duši), Praha, 2000,
str. 156
105 Ferjenčfk, J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu (Jak zkoumat lidskou duši), Praha, 2000,
str. 160
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Tato data získáváme od osob, které

dítě

znají,

rodiče, příbuzní, učitelé

apod.

Zdrojem informaci může být i dítě samo. 106

6.4 Popis výzkumného vzorku
dívka: A - Jana, narozena 1995
léčena

pro akutní leukémii

stav po chemoterapii a radioterapii
stav po operaci cholelithiázy (tvorba žlučníkových kamenů)
doba pobytu v nemocnici 10 dnů
dívka: B- Katefina, narozena 1994
vrozená vada hrudníku - pectus carinatum (vrozená vada hrudníku)
skolióza hrudní
pocity

páteře

méněcennosti

doba pobytu v nemocnici 8 dnů
chlapec: C- Robert, narozen 1992
osteosarkom 8 žebra vpravo (nádor kosti)
stav po chemoterapii, radioterapii
stav po úraze,

pohmoždění

mozku

doba hospitalizace 1O dnů
dívka: D- Tereza, narozena 1993
opakované bolesti břicha- psychogenní původ
nefrolithiáza (tvorba kamenů v ledvinách)
doba pobytu 14 dnů
chlapec: E- Tomáš, narozen 1991
stav po úraze,

pohmožděni

mozku,

pohmoždění břišní

dutiny

v roce 2002 - úraz hlavy na kole - intrakraniální (nitrolební) krvácení,
operace na neurochirurgii
agresivita, vtíravé chování

106 Dvořáková, M.: Pedagogicko- psychologická diagnostika I, Jihočeská univerzita České Budějovice,
1995
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dívka: F - Eva, narozena 1994
lymfangiom (útvar z lymfatických cév) axily (podpaží) a hrudníku vpravo
stav po opakovaných operacích
(zánět)

phlegmona

lymfangiomu

doba hospitalizace 12 dnů
dívka: G- Pavla, narozena 1992
stav po dopravní

nehodě,

cyklistka sražená motocyklistou

mnohočetná poranění (otřes

obratle L1,

pohmoždění

mozku, zlomenina klíční kosti, zlomenina

hrudníku)

nemluvnost
anxiozita (úzkostlivost)
stav po

znásilnění

dívka H - Sára, narozen 1994
stav po operaci slepého

střeva

doba hospitalizace 7 dní
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dětské

6.5 Historie

nemocnice

Koncepce Fakultní nemocnice Motol má
právě

řadu

specifických zvláštností daných

její skladbou. Cílem výstavby nemocnice je myšlenka poskytovat vysoce
léčebnou péči člověku

kvalifikovanou

od narození po celý život až do

stáří.

Poskytuje služby vyššího konziliárního typu pro dva základní pražské obvody Prahu 5 a 6. V nemocnici jsou však

umístěna

specializovaná

pracoviště,

která

mají význam celopražský nebo celorepublikový.
Celá

dětská

část

umístěna

však zdaleka nebyla

v novém monobloku.

Chirurgické obory zůstávaly stále na svých původních místech (na Karlově
a na

Karlově

nám.),

neboť

nebyly k dispozici

komplementu, jejíž výstavba
obory byly navíc

patře

nemocnice, v 8.
Vedle 1. a 2.

dočasně

dětské

měla značné

operační

účely

B. byla Centrální biochemická
kliniky a již zmíněné

- v 7.

laboratoř-

patře

laboratoř,

Dětské

umístěné

určené

zdržení. Prostory

využívány pro jiné

uvedena do provozu kardiopulmonální

sály

v 6.

v

budově

pro chirurgické
bylo

ředitelství

patře

rentgen.

stomatologické kliniky byla

základ budoucího Kardiocentra

a dětské onkologické oddělení s 18 lůžky.
19. ledna 1971 byla otevřena Dětská neurologická klinika s 50 lůžky. Téhož
roku byla

otevřena

i

Dětská

psychiatrická klinika.

Od 1. ledna 1970 začalo sloužit dětským, ale později i dospělým pacientům
samostatné rehabilitační oddělení, které bylo z iniciativy prof. Švejcara založeno
v roce 1955 jako

součást

1.

dětské

kliniky.

Do roku 1977 byly v Motele dobudovány další objekty- budova komplementů,
včetně

laboratorní a výukový trakt,

prádelna, vstupní blok,) a v roce 1978
Postupně

slavnostně

se tak mohla
otevřeno

Specializované

Dětská

stěhovat

dětské

pracoviště

hospodářských

další

zařízení

(energocentrum,

poliklinika.
pracoviště.

Kardiocentrum

(tehdy

19.

května

1977 bylo

se

ještě

jmenovalo

pediatrické kardiologie a kardiochirurgie - SPPKK) pod

vedením doc. Milana šamánka. 14. července 1978 zahájila činnost v Motele
Klinika

dětské

chirurgie prof. Václava Tošovského. 107

107 internetový odkaz- www.fnmotol.cz
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6. 6 Vlastní výzkum
Dívka: A- Jana, narozena 1995
Klinický stav:
léčena

pro akutní leukémii

stav po chemoterapii a radioterapii
stav po operaci cholelithiázy (tvorba

žlučníkových kamenů)

doba pobytu v nemocnici 1O dnů

Anamnéza:
Osobní anamnéza

Jana se narodila z první fyziologické gravidity. Matka
těhotenství prodělala gestační

sectio Caesare
2950gramů

prodělala

během

diabetes mellitus (cukrovka). Jana se narodila

(Císařským řezem)

pro špatnou polohu. Její porodní váha byla

a délka 48 cm. Dědičné choroby se v rodině nevyskytují.

Dívka je sledována na neurologii pro stavy zadívání se. Po všech

vyšetření

nebyla u Jany zjištěna epilepsie.
Rodinná anamnéza

Rodina je úplná, má mladšího bratra (11 let).

Při vyprávění

se hezky

vyjadřuje

o své rodině a kamarádech doma. Těší se domů.
Ráda luští

křížovky

a má ráda

zvířata. Nejraději

má

koně.

Posouzení kresby jako celku:

Kresba působí celkově stroze, je chudá a Jana používá málo výrazné barvy.
Mandala může na druhého člověka působit nejistě, nerozhodně. Vyskytuje
se jedna oprava barvy,

střídání

tlaku na tužku. Kresbu

začala uprostřed nahoře

mandaly a směr vybarvování byl doprava. Což můžeme vidět na přítlaku pastelky.
To může značit touhu po aktivitě, ctižádost, prosazování se, která je v nemocnici
omezena. Barvy jsou velmi lehce nanášeny, což může označovat dočasný stav,
který může být způsoben únavou.
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Tabulka pozorování
Směr

Přítlak

(slabý,

vybarvováni
(od

středu

k okraji a

tužky

Použití barev

Verbální

Uednobarevná

a neverbální

pi'iměrený,

nepřiměrený

- trhá

kresba, tmavé barvy,

paplr)

naopak, chaoticky,

komunikace

syté barvy)

cllevědomě)

Mandalu
vykreslovala od
okraje ke

středu.

Ze

začátku

přítlak

velký,

byl

pastelky

později

jsou

Kresba je

pěti

Mandalu

barevná. Barvy

vymalovala se

jsou velmi jemné,

zaujetím,

Chybí vykreslené

některé části

chybí výraznost

nevšímala si

pozadf.

vymalované velmi

barev.

pozadí,

lehce Oe
směr

vidět

kresby,

postupně

ztrácela

sílu v rukou)

Pokoušela se
i o stínování,
v

zapomněla

na

něj.

některých

případech
přetahovala.

Preference a použité barvy:

1. modrá
2. žlutá
3. zelená
4.

červená

5. fialová

Obrázková priloha

číslo

6
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Dívka: B -

Kateřina,

narozena 1994

KlinickY stav:

vrozená vada hrudníku - pectus carinatum (vrozená vada hrudníku)
skolióza hrudní
pocity

páteře

méněcennosti

doba pobytu v nemocnici 8 dnů

Anamnéza:
Osobní anamnéza
Kateřina

se narodila jako

Okolnosti porodu
při

B

(dvojče

A - bratr) v 35 týdnu

a psychomotorického vývoje jsou

Pro vrozenou vadu hrudníku
nápadné

dvojče

pociťuje méněcennost

bez

těhotenství.

pozoruhodnosti.

sebevědomí,

a nižší

které bylo

kontaktu s dívkou.

Rodinná anamnéza
Kateřina

Rodina je úplná, dívka je velmi podporována.
a skládá piktogramy z papíru. Po rozhovoru s
citlivá v oblasti svého

velmi ráda

čte,

maluje

Kateřinou

jsou zjistila, že je velmi

středu

a okraje. Mandala neni

těla.

Posouzen{ J<resbv jako celku:

Kresba

působí celkově výrazně, hlavně

v oblasti

chudá na barvy (použila sedm barev), ale kreslila studenými, tlumenými barvami.
Uprostřed

kresby

oranžová barva,

můžeme

pozorovat

jasnější

která je velmi výrazná.

a

sytější

barvy. Je zde použita

Nevyskytuje se oprava barvy,

ale je možné si povšimnout střídání tlaku na tužku. Kresbu

začala nahoře

mandaly

a směr vybarvování ukazoval doprava. To může značit touhu po aktivitě,
ctižádosti, prosazováni se, která je v nemocnici omezena. Oranžová barva
ve

středu

mandaly

může představovat

aktivní úsilí ke zdravému prosazováni.

Černá barva na okraji mandaly nám vypovídá o vystupování dívky vůči okolnímu
světu. Může

znamenat pocity deprese, ale také formu pro nový život po operaci.
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Tabulka Dozorování
Směr

vybarvování
(od

středu

k okraji a

Přítlak

(slabý,

tužky

Použití barev

Verbální

Oednobarevná

a neverbální

přiměřený,

nepřiměřený

- trhá

kresba, tmavé barvy,

papír)

naopak, chaoticky,

komunikace

syté barvy)

cílevědomě)

Mandalu

začala

malovat od okraje
ke

středu.

začátek

Je vidět

malování,

Ze

malování byl
přítlak

tužky velký.

Je vidět

kdy je plná síly, ale
později

začátku

ji ztrácí.

směr

kresby.

Kresba je sedmi

Při

malování

barevná, barvy

pociťovala

středně

pozitivní

jsou

syté.

Mandala není moc prožitek, bavilo
výrazná, chybí jas

jí to.

barev.

Tón barvy je velmi
světlý.

Vymalována

je celá mandala,
nezapomněla

na pozadí.
Preference

a použité barvy:

1. modrá
2. oranžová
3. červená
4.

černá

5. zelená
6. žlutá
7. růžová

Obrázková příloha číslo 7
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Chlapec: C- Robert, narozen 1992
KlinickÝ stav:

osteosarkom (nádor kosti) 8 žebra vpravo s generalizací do plic
stav po chemoterapii, radioterapii
pohmoždění

stav po úraze,

mozku

nekrotická rána levého lokte
doba hospitalizace 1O dnů

Anamnéza:
Osobní anamnéza:

Robert

se

narodil

z

a psychomotorický vývoj v
3400gramů
onemocnění

2

fyziologického

dětství

těhotenství.

Okolnosti

porodu

bez zvláštních pozoruhodností. Porodní váha

a délka 51 cm. Robert je sledován na dětské onkologii pro základní
od roku 2005. V roce 2006

a resekce hrudní

stěny

proběhla

u Roberta série chemoterapie

a žebra.

Rodinná anamnéza:

Rodina úplná, bratr 19 let, nikdo z rodiny nemá v anamnéze nádorová ani jiná
dědičná onemocnění.

V nemocnici Roberta

Mezi Robertovi zájmy

patří

pravidelně navštěvují.

sport a kolo. Moc rád závodí a

účastní

se i republikových závodů . S kolem i přes svoji diagnózu nechce skončit.

Posouzení kresby jako celku:

Kresba působí celkově nejistě, nerozhodně. Linie jsou provedené přerušovaně,
kresba je roztřesená. To vše můž~ signalizovat nejistotu a úzkost, nebo může být
projevem únavy. Tlakem Robert

zdůrazňuje

kotouči,

která

představivost,

která

fialovou barvu v

vystupuje nad ostatní. Fialová v mandale zastupuje živou

může být užitečná pro tvořivé úsilí a nebo naopak ponoření se do sebe sama.

Dodržuje pravidelnost střídání barev. Vyskytuje se
nedokreslení. Žlutá

časté přetahování

nebo naopak

barva ve středu mandaly může představovat dobrou mysl,

zvídavost. Jedinec se může cítit silný, statný. Naopak může signalizovat potřebu
rovnováhy v průběhu další hospitalizace.
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Tabulka pozorování
Směr

vybarvování
(od středu k okraji a

Přítlak

(slabý,

tužky

přiměřený,

nepřiměřený

- trhá

papir)

naopak, chaoticky,

Použití barev
Oednobarevná
kresba, tmavé barvy,
syté barvy)

Verbální
a neverbální
komunikace

cilevědomě)

Robert začal
nejdříve

Větší přítlak

Kresba je

čtyř

Při

malování

tužky je znát u

barevná, barvy

pociťoval

ostny, které má

fialové barvy,

jsou nedokreslené,

pozitivní

zářící kotouč.

kterou chce

používání

prožitek, ale

zdůraznit. často

tmavších barev.

chce mít úkol

přetahuje. Špatně

Fialová barva je

rychle za

nejjasnější

sebou.

Potom

malovat

střed

a nakonec okraj

mandaly. Mandala dotahuje až k
je vymalována

čáře

- nevybarveno.

celá.

a vystupuje
z mandaly.

Preference a použité barvv:
1. modrá
2. fialová
3. zelená
4. oranžová

Obrázková příloha číslo 8
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Dívka: D - Tereza, narozena 1993

Klinický stav:

opakované bolesti

břicha-

nefrolithiáza (tvorba

psychogenní

kamenů

deprese, vtíravé chování -

původ

v ledvinném systému)

přemrštěné

pubertální chování

doba pobytu 14 dnů
Anamnéza:
Osobní anamnéza:

Tereza je z 1. fyziologického těhotenstvf. Narodila se o 14 dnů později než byl
naplánovaný termín porodu. Okolnosti porodu jsou bez pozoruhodností. Porodní
váha byla 3200gramů a délka 49 cm. Tereza je sledován na dětské urologii
a dětské psychiatrii pro

časté

deprese. V roce 2006 podstoupila interrupci.

Rodinná anamnéza:

Rodina je úplná a
by si je

přála.

rodiče

jsou velmi mladí. Sourozence nemá, ale moc

Maminka je v psychiatrické

péči

pro

časté

deprese. V

hospitalizace Terezky byla také hospitalizována na psychiatrické klinice.
času

době
Hodně

tráví doma sama s otcem.

Posouzení kresbv jako celku:

Kresba působí celkově výrazně, používá jasné, teplé barvy. Uprostřed kresby
můžeme pozorovat sytější barvy. Je zde použita červená barva, která je velmi

výrazná. Červená barva uprostřed mandaly má pozitivní význam, zastupující
energii

potřebnou

k

přeměně.

Barvy v ostnech se

systém ve vybarvování. Vyskytuje se

časté

nestřídají

přetahování

symetricky, chybí

barev a je možné

si povšimnout střídání tlaku na tužku. Žlutá barva na okraji mandaly nám
signalizuje vztah jednotlivce k okolnímu
rovnováhy

světu,

což

může značit určitou potřebu

při změně.
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Tabulka pozorování
Směr

Přítlak

(slabý,

vybarvování

tužky

přiměřený,

k okraji

nepřiměřený

a naopak, chaoticky,

paplr}

(od

středu

-trhá

Použití barev

Verbální

Gednobarevná

a neverbální

kresba, tmavé barvy,

komunikace

syté barvy}

cllevědomě)

Tereza

začala

malovat okraj
mandaly a potom
směřovala

Silný

tužky je znát u

středu. Předloha

celá. Špatně

k

čáře,

čtyř

Při

malování

pozitivní

jsou jasné, teplé.

prožitek, ráda

kterou chce

Barvy nejsou plné.

maluje

zvýraznit. Na

Tereza nedotahuje

a používá

až k okrajům.

veselé a teplé

Barvy se

barvy.

barvy,

mandale je

vidět

asymetričnost

dotahuje až

Kresba je

barevná. Barvy

červené

ke

je vymalována

přítlak

ve

vybarvování

pravidelně

ostnů.

nestřídají.

prosvítají

bílá místa (tento
děj

se opakuje

velmi

často.

Preference a použité barvv:
1. žlutá
2. oranžová
3.

červená

4.

hnědá

Obrázková

příloha číslo

9
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Chlapec: E- Tomáš, narozen 1991
Klinický stav:
pohmoždění

stav po úraze,

mozku,

pohmoždění břišní

dutiny

v roce 2002 - úraz hlavy na kole - intrakraniální (nitrolebnf) krvácení,
operace na neurochirurgii
agresivita, vtíravé chování
doba pobytu 1Od nf
Anamnéza:
Osobní anamnéza:

Tomáš je z 1 fyziologického

těhotenství.

pozoruhodností. Je sledován na
řešený

operativně.

vyšetření

Obvodní

dětské

lékař

neurochirurgii pro epidurální hematom

si vyžádal psychologické a psychiatrické

pro stavy agresivity a problémy v

opakuje 1.

ročník.

Porod a psychomotorický vývoj bez

rodině.

Tomáš studuje

střední

školu,

Experimentovat s Pervitinem a marihuanou.

Rodinná anamnéza

Rodina je úplná, sourozenci sestra, které je 20 let.

Přiznává,

že se doma hádá

s maminkou kvůli škole a kamarádům.
Mezi Tomášovi záliby

patří

sport (aktivní i pasivní).

Posouzen( kresby jako celku:

Kresba působí celkově tlumeně. Do popředí vystupuje žlutá, černá a červená
barva na okraji mandaly. Mandala působí rozhodně, pevně, precizně. Mandala
není chudá na barvy (použil šest barev), ale používá studené barvy a tlumené
tóny. Nevyskytuje se žádná oprava barvy. Prrtlak tužky je velmi silný po celé
mandale. Jsou znatelné i na druhé

straně

papíru, což

může

znamenat energii,

rozhodnost, odolnost vůči zátěží až zlostné a agresivní chování. Uprostřed
mandaly dochází k asymetričnosti kresby. Černá barva uprostřed mandaly může
signalizovat depresi. Červená barva na okraji může mít spojitost se zuřivostí
a velkou energií.
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Tabulka pozorování
Směr

Přítlak

(slabý,

vybarvování
(od

středu

k okraji a

tužky

přiměřený,

nepřiměřený

- trhá

paplr)

naopak, chaoticky,

Použití barev

Verbální

Oednobarevná

a neverbální

kresba, tmavé barvy,

komunikace

syté barvy)

cllevědomě)

Přítlak

Tomáš začal
mandalu malovat od
středu.

byla

Jeho práce

cílevědomá,

přesně věděl

velmi silný.
Z

opačné

barvy použije.

strany

papíru mužeme

jak

ji vymaluje a jaké

tužky je

pozorovat
haptickou kresbu.
Přítlak

tužky je

nepřiměřený.

Je zde

vidět

Kresba je šesti

Po

kresbě

se

barevná. Barvy

cítil unavený,

jsou syté, plné.

ale jinak udával

Pravidelně

příjemný

se

nestřídají.

Nepoužívá jasných
barev, spíše

zážitek.

Chtěl

by si ho

někdy

zopakovat.

tlumených,
depresivních.

agresivita, sila
osobnosti.
Nepravidelnosti
při

vybarvování
bublin.

Preference

a použité barvy:

1. modrá
2. zelená
3. žlutá
4.

černá

5. ružová
6.

červená

Obrázková příloha číslo 1O
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Dívka F- Eva, narozen 1994
Klinický stav:

lymfangiom (útvar z lymfatických cév) axily (podpaží) a hrudníku vpravo
stav po opakovaných operacích
phlegmona

(zánět)

lymfangiomu

Anamnéza:
Osobní anamnéza:

Eva je z 2 fyziologického
(Cfsařským

řezem)

pro

těhotenství,

zjištěný

porod v terminu, sectio Caesare

lymfangiom již

prenatálně.

Porodnf váha

3730 gramů a délka 52 cm. Po porodu byla kříšena. Poporodní adaptace dobrá.
samotářská,

Operace 4x pro základní diagnózu. Eva je spíše

mezi její

koníčky

patří čtenf.

Rodinná anamnéza:

Rodina je neúplná, žije s matkou. Má dva sourozence sestra 16 let a bratr 8 let.

Posouzení kresbv jako celku:

Kresba působí celkově hodně chaoticky, neuspořádaně, nejistě. Linie jsou
provedené

přerušovaně,

přetahování, střídání

kresba je

roztřesená.

tlaku tužky. To vše

může

Vyskytují se opravy barev,
signalizovat nejistotu a úzkost,

nebo může být projevem únavy a úzkosti. Nedodržuje pravidelné střídáni barev
v kruhu. Používá tlumené a tmavých

odstínů

barev.
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Tabulka pozorován{
Přítlak

Směr

vybarvování
(od stredu k okraji a

tužky

(slabý, přiměřený,
nepřiměrený

- trhá

papfr)

naopak, chaoticky,

Použiti barev

Verbální

Qednobarevná

a neverbální

kresba, tmavé barvy,
syté barvy)

komunikace

cílevědomě)

Eva

začala

mandalu malovat od
středu.

Velmi

dělala

často

v práci

Přítlak

přemýšlela

dál. V

Při kresbě

je

Eva v pozitivní

Nepravidelnosti

jsou syté, plné.

náladě.

při

vybarvování

jak
je

vidět určitá
těkavost,

pěti

barevná. Barvy

bublin.

kresbě

Kresba je

dostatečný.

přestávky

a

tužky je

nervozita.

Kresba je chaotická.

Pravidelně

se

Verbální

nestřídají.

komunikace

Nepoužívá jasných

není na dobré

barev, spíše

úrovni.

tlumených,

Pozorovala

depresivních.

jsem u Evy

Velmi

často

přemalovávala

barvy.

velkou
závislost
na matce, která
nebyla

činnosti

přítomna.

Preference

a použité barvy:

1. zelená

2. modrá

3.

hnědá

4. žlutá
5.

červená

Obrázková příloha číslo 11
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Dlvka G - Pavla, narozena 1992
KUnický stav:

stav po dopravní

nehodě,

cyklistka sražená motocyklistou

mnohočetná poranění (otřes

obratle L 1,

pohmoždění

mozku, zlomenina

kliční

kosti, zlomenina

hrudníku)

nemluvnost
anxiozita (úzkostlivost)
stav po

znásilnění

Anamnéza:
Osobní anamnéza:

Okolnosti z oblasti
o těchto

věcech

nic

těhotenství,

nevěděla.

nedocházeli za svoji dcerou na

Od

porodu jsem
rodičů

neměla

k dispozici, protože Pavla

jsem tyto informace nedostala, protože

návštěvy.

Pavla působí chlapeckým dojmem, je vysoké postavy. Dobře navazuje kontakt,
celkový projev je jednodušši. Chodí do 9.

třídy

zvláštní školy. Podle

vyšetření

psycholožky jsou intelektové schopnosti v dolním pásmu mírné mentální
zaostalosti.
Rodinná anamnéza:

Pavla bydlí

společně

mimo rodinu. Jejich

věk

s

rodiči.

Má dva starší bratry,

kteří

jsou svobodní, žijí

Pavla nezná, neví ani kde pracují.

Pavla ráda maluje, jezdí na kole a plave. Největším přáním je vrátit se domů
a být s

rodiči.

Cítí se unavená.

Posouzení kresbv jako celku:

Kresba působí celkově nedodělaně, smutně. Jsou zde i známky nejistoty. Linie
jsou provedené

přerušovaně, někdy přetahuje. Přetahování, střídání

tlaku tužky,

který je znát uprostřed mandaly může může signalizovat nejistotu a úzkost, nebo
může být projevem únavy a úzkosti. Překvapilo mě používání barev. Na první

pohled

mě

upoutala

nejoblíbenější,

černá

bublina

uprostřed

mandaly. Pavla má

černou

barvu jako

proto tuto barvu použila jako první. Nejdůležitější barvy jsou černá,
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červená

a bílá. K ostatním barvám nemá žádný vztah a nemá je ráda. Pozadí

mandaly nevybarvila

úmyslně, chtěla

použít bílou barvu, kterou jsme

neměli.

Používá tlumené odstíny barev. Bílá barva v mandale může značit rozpolcenost
zážitků. černá barva uprostřed signalizuje to co je nejdůležitější v daný okamžik,

což může být deprese, ale také nová forma pro život.

Tabulka pozorování
Přítlak

Směr

(slabý,

vybarvování
(od stredu k okraji a

tužky

přiměřený,

nepřiměřený

-trhá

Verbální

Oednobarevná

a neverbální

kresba, tmavé barvy,

paplr)

naopak, chaoticky,

Použití barev

komunikace

syté barvy)

cílevědomě}

Přítlak

Pavla malovala

dostatečný.

mandalu od okraje
ke

středu. Uprostřed

mandaly byla velmi

Kresba je více

Pavla veselá

tři

a je ráda, že

při

barvy a to

černou,

může

červenou

a bílou.

Po

vybarvování
bublin.

V okraji

Barvy jsou
uprostřed

se

celá.

střídají.

Používá

malovat.

skončení

této práce
chtěla

syté.

Pravidelně

slabé a mandala
nenf vymalovaná

je

barevná, ale Pavla
preferuje pouze

mandaly jsou barvy

pokračovat

i sjinými

tlumených,

mandalami.

depresivních

Cítila

barev.
Preference

Při kresbě

Nepravidelnosti

snaživá a malovala
cílevědomě.

tužky je

se

uvolněně.

a použité barvy:

1.

černá

2.

červená

3. bílá
Obrázková

příloha číslo

12
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Dlvka H- Sára, narozen 1994
Klinický stav:

stav po operaci slepého

střeva

doba hospitalizace 7 dní

Anamnéza:
Osobní anamnéza:

Sára

se

narodila

z

2

těhotenství.

fyziologického

a psychomotorického vývoje jsou bez pozoruhodností.

Vážněji

Okolnosti

porodu

nikdy nestonala.

Rodinná anamnéza

Rodina je úplná, dívka je velmi podporována. Do nemocnice za ní chodí celá
rodina. časté jsou návštěvy sestry. V rodině nejsou žádné dědičné a závažné
choroby.
Sára velmi ráda maluje, hraje

společenské

hry a

čte

si

časopisy.

Velmi

dobře

navazuje kontakt a komunikuje na dobré úrovní. Je velmi aktivní.

Posouzení kresbv jako celku:

Mandala působí velmi vesele a jasně. Sára používá teplé barvy, které
kombinuje s jemnými odstíny studených. Barvy jsou syté a jasné po celé
Nepřetahuje,

linie

čar

vede pod normálním tlakem tužky. Z mandaly

kresbě.

vyzařuje

energie, život, aktivita. Mandalu kreslila od středu, což může značit otevřenost,
která se projevuje při komunikaci se Sárou. Žlutá barva, která je jak uprostřed tak
na okraji může značit dobrou mysl, zvídavost, čilost. jedinec se může cítit statný,
silný, se správným chápáním sebe sama. Žlutá barva ukazuje na připravenost učit
se novým věcem. Tuto mandalu můžeme uzavřít jako kresbu přiměřenou věku
a stavu.

Zařadila

jsem ji do moji práce jako vzor pro porovnávání mandal

nemocných nebo dlouhodobě hospitalizovaných

dětí.
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Tabulka pozorování
Směr

vybarvování
(od středu k okraji a

Přítlak

(slabý,

Použití barev

tužky

přiměřený,

nepřiměřený

- trhá

Oednobarevná kresba,
tmavé barvy, syté

a neverbální
komunikace

barvy)

papir)

naopak, chaoticky,

Verbální

cílevědomě)

Sára

začala

Přítlak

mandalu malovat od
středu.

velmi

Vedla si

cílevědomě,

nedělala
při

tužky je

Kresba je šesti

dostatečný.

barevná. Barvy

Pravidelnosti

jsou syté, plné.

při

Pravidelně

vybarvování

bublin i v pozadí.

malování dlouhé

se

střídají.

Používá

jasných, veselých

pauzy.

barev.

Při kresbě

byla Sára v
dobré

náladě.

Verbální
komunikace
probíhala bez
problémů,

velice

byla

vstřícná.

V mandale
viděla

dobrý tip

a zábavu na
další dny
hospitalizace.
Preference a použité barvv:

1. modrá
2. žlutá
3.

červená

4. zelená
5. růžová
6. oranžová

Obrázková

příloha číslo

13
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7

Výsledky
Záznam o prožitcích, pocitech, verbálním projevu z kresby jsem

přímo

na

místě

sezení jsem
při

nebo

bezprostředně

vytvořila

si

údajů

zpracování

do

zakončení

po

písemný záznam,
programu

v

modelové

činnosti.

který jsem

počítači.

pořizovala buď

Veškeré

Z každého

později

moje

použila
poznatky

zaznamenané v tabulce jsou jak subjektivní tak i objektivní. Snažila jsem
přistupovat

se co nejvíce

výzkumníkům stejně

ke všem

a mít všude stejné

měřítko.

Anamnézu jsem získávala

přímo

od

dětí, rodičů

nebo po

přečtení

zdravotní

dokumentace.
Objektivní hodnocení jsem zaznamenávala do tabulky v prvních

třech

sloupcích:
směr

vybarvování - od

středu

k okraji nebo naopak, chaotický,

cílevědomě

apod.
přítlak

tužky - slabý,

přiměřený, nepřiměřený,

trhá papír apod.

použití barev- jednobarevná kresba, tmavé barvy, syté barvy apod.
Do záznamu jsem také
vzorku

uváděla

preferenci a používání barev u zvoleného

dětí.

Výsledek
cílevědomě

směru

vybarvován( (od

středu

k okraji nebo naopak, chaotický,

apod.) je zde:

Dívka A mandalu vykreslovala od okraje ke

středu.

Chybí vykreslené

pozadí.
Dívka B mandalu

začala

malovat od okraje ke

malování, kdy je plná síly, ale
nezapomněla

Chlapec C
střed

později

středu.

Je

vidět začátek

ji ztrácí. Vymalována je celá mandala,

na pozadí.

začal nejdříve

malovat ostny, které má

zářící kotouč.

Potom

a nakonec okraj mandaly. Mandala je vymalována celá.

Dívka D

začala

malovat okraj mandaly a potom

směřovala

ke

středu.

Předloha vymalovala celou. Špatně dotahovala až k čáře, prosvítala bílá

místa (tento

děj

se opakuje velmi

často).
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Chlapec E

začal

mandalu malovat od

středu.

Jeho práce byla

přesně věděl

jak ji vymaluje a jaké barvy použije.

Drvka F Eva

začala

přestávky

a

mandalu malovat od

přemýšlela

jak dál. V

kresbě

středu.

je

Velmi

cílevědomá,

často dělala

vidět určitá těkavost,

v práci

nervozita.

Kresba je chaotická.
Dívka G malovala mandalu od okraje.
snaživá a malovala

cílevědomě.

Uprostřed

mandaly byla velmi

V okraji jsou barvy slabé a mandala není

vymalovaná celá.
Dívka H

začala

nedělala při

mandalu malovat od

Vedla si velmi

cllevědomě,

malování dlouhé pauzy.

Převládá začátek směru

znamenat

středu.

uzavřenost

kresby od okraje ke středu u 4 dětí. Což může
zahleděnost

do sebe,
může

sebepoznávání se. Tento jev

jedinec se snaží nalézt sám sebe.

člověka,

do vnitra duše a

být pro období puberty zcela normální, protože

Tři děti

středu

malovaly svoji kresbu od

k okraji,

což může být znakem otevřenosti, potřeby pomoci od druhých lidí. Chlapec C
začal

malovat

nejdříve

a okrajem, takže nelze

ostny, které jsou v mandale uloženy mezi

přesně zařadit

středem

do dvou skupin.

Druhým jevem zkoumáni byl přftlak tužky.
Dívka A používala ze začátku přítlak pastelky velký, později některé části
vymalovala velmi lehce (je

vidět směr

kresby,

postupně

ztrácela silu

v rukou).
Divka B malovala v

počátku

své kresby s velkým

přítlakem

na tužku.

Je vidět směr kresby.
Chlapec C použival u fialové barvy větší přitlak tužky, neboť ji chtěl
zdůraznit. často přetahoval. Špatně dotahuje až k čáře, mandala není celá

vybarvená.
Dívka D používala silný přítlak tužky u červené barvy, kterou chtěla
zvýraznit. Na mandale je vidět

asymetričnost

ve vybarvování

ostnů.

Chlapec E měl přítlak tužky velmi silný až působil hapticky. Objevuje
se až reliéfní kresba. Z

opačné

strany papiru

můžeme

pozorovat haptickou
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Přítlak

kresbu.

osobnosti. Nepravidelnosti
měla přítlak

Dívka F
při

nepřiměřený.

tužky byl
tužky

při

Je zde

vidět

agresivita, síla

vybarvován i bublin.

dostatečný. Můžeme

pozorovat nepravidelnosti

vybarvování bublin.

Dívka G používala přítlak tužky dostatečně. V kresbě můžeme vidět
nepravidelnosti

při

vybarvování bublin.

měla přítlak

Dívka H

tužky

dostatečný.

V mandala se

pravidelně střídají

barvy v bublinách.
Přítlak

tužky je většinou přiměřený. Může nám vypovědět o způsobu myšlení -

méněcennost,
přítlak

síla osobnosti i charakterových vlastnostech jednotlivce.

používají

Třetím

děti,

když

chtějí

zvýraznit

nějakou

pro

ně

Větší

zajímavou barvu.

záznamem do tabulky jsem zkoumala používání barev, jejich množství

a charakter.
Dívka A namalovala mandalu jako

pěti

barevnou. Barvy jsou velmi jemné,

chybí výraznost barev. Pokoušela se i o stínování, v

některých případech

přetahovala.

Dívka B použila sedm barev, které jsou

středně

syté. Mandala není moc

výrazná, chybí jas barev.
Chlapec C použil

čtyři

barev. Fialová barva je
Dívka D

střídala

v

plně.

vymalovaná

barvy. Mandala je nedokreslená, používá tmavších
nejjasnější

kresbě čtyři

a vystupuje z celé kresby mandaly.

barvy, které jsou jasné, teplé. Mandala není

Tereza nedotahuje až k

okrajům.

Barvy se

pravidelně

nestřídají.

Chlapec E namaloval mandalu šesti barevnou. Barvy jsou syté, plné.
Pravidelně

se

nestřídají.

Nepoužívá jasných barev, spíše tlumených,

depresivních.
Dívka F má svoji kresbu
se

nestřídajf.

Velmi

pěti

barevnou. Barvy jsou syté, plné.

Pravidelně

Nepoužívá jasných barev, spíše tlumených, depresivních.

často přemalovávala

barvy.
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Dívka G namalovala svoji mandalu více barevnou, ale sama preferuje
pouze tři barvy a to černou, červenou a bílou. Barvy jsou uprostřed syté.
Pravidelně

se

střídají.

Používá tlumených, depresivních barev.

Dívka H použila šest barev. Barvy jsou syté, plné.

Pravidelně

se

střídají.

Používá jasných, veselých barev.
Množství použitých barev bylo

nejméně

4 a nejvíce 7. Jasnost a sytost barev

se lišila a také používání teplých a depresivních barev. V celkovém dojmu bych
hodnotila, že

děti

používaly spíše depresivní, tlumené, studené tóny barev, které

mohou být důsledkem opakovaných hospitalizacích.
Preference barev jsem zaznamenala do tabulky:
subjekty

A

B

c

modrá

1

1

zelená

5

červená

3
4

3

žlutá

2

6

oranžová

2

černá

4

1

1

2

1

3

2

1

4

3

6

5

1

3

4

4

růžová

bílá

2

3
2

2

6
1

4

3

4

5

H

F

hnědá

fialová

G

E

D

2
7

5

5
3
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Podle této tabulky lze zhodnotit, která barva je u dětí v tomto věkovém období
nejoblíbenějši. Sečtením čísel v řádku a vypočítáním aritmetického průměru nám

vyjde

přibližné pořadí

preference barev.
použití

aritmetický
průměr

pořadí

preference

modrá

6x

1,16

1.

zelená

6x

3

2.

červená

7x

3,71

9.

žlutá

6x

3

2.

oranžová

4x

3,5

6.

černá

3x

3

2.

hnědá

2x

6.

fialová

2x

3,5
3,5

růžová

3x

5,6

10.

bílá

1x

3

2.

Nejfrekventovanější

6.

---1

barvou je modrá, zelená, červená a žlutá. Nejméně

používanou je bílá, hnědá a fialová. Zlatý střed drží černá, oranžová a růžová.

Subjektivní hodnocení prožitku a pocitů při malování je velmi náročné. Nelze jej
hodnotit podle škály a přiřazovat je do tabulky. Je nutné si uvědomit, jestli
mandala a její kreslení je pro dítě něčím pozitivním. I když zážitek vždy nemusí být
pouze pozitivní zkušenost. Měli bychom se snažit a vzít si z každé zkušenosti
něco

nového do podvědomí a na něm pak stavět další prožitky. Mnoho dětí, které

si vybarvily mandalu, si uvědomily, která barva má pro ně kladný význam a spojily
kresbu v

něco

neopakovatelného.
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8

Diskuze
Záměrem

mé diplomové práce bylo zpracovat kazuistiky interpretací

výtvarného projevu a získané výsledky srovnat mezi sebou. Testování

dětského

dětí

je však

velice problematické ze stran validity i reliability a téměř všechny dostupné testy,
dětskou

které by byly z mého pohledu vhodné pro kombinaci s
určeny

kresbou jsou

pro psychology (Test stromu, LOscherova klinická diagnostika).
dětského

Domnívám se, že by bylo škoda schopnost
nevěnovat

opomíjet a
nejen pro

rodiče,

jí pozornost, protože

ale i pro

lékaře,

může

vychovatele

výtvarného projevu

být cenným zdrojem informací

či

terapeuty. Osoby, které jsou

s dítětem v bližším dlouhodobém kontaktu mají k dispozici
množství

dětských

často nepřeberné

kreseb. Rozhodla jsem se získat informace o osobnosti

dítěte

z více zdrojů: tedy anamnestické údaje od rodičů, vlastním dlouhodobým
pozorováním

při činnosti

a analýzou

produktů

výtvarné

Výsledky, které jsem tímto postupem získala,

činnosti.

umožňují

komplexní pohled

na nemocné dítě a jeho prožívání nemoci.
Významnost a výpovědní schopnost jednotlivých znaků dětského výtvarného
projevu nelze

souhrnně

výpovědní

nad jiné co do
nezaměnitelnost

posoudit. Domnívám se, že nelze

některý

znak

nadřadit

hodnoty, nýbrž že každý znak má svou vlastní

a významnost.

Hvpotéza 1
Předpokládám,

že modelová výtvarná

činnost

se zvýší míra komunikativnosti

a důvěry.
Nejdříve

dalším

je velmi nutné u

dospělým,

který

patří

dítěte překonat

do nemocnice.

ostych a strach
Některé děti

s práškem, injekcí nebo se zprávou, že musí na
vztahu a odstranění

určitých

bariér je pouze

vyšetření.

začátkem

při

setkání s

se bojí, že

někým

přicházím

Navození partnerského

spolupráce a komunikace

mezi mnou a dítětem.
Určité

zkušenosti s navozováním kontaktů a vztahů již mám, protože pracují

druhým rokem jako herní a kontaktní sestra na

dětském oddělení.

Na

oddělení
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nechodím jako všichni v bílém nebo modrém

oblečení,

Děti mě

ale

kalhoty nebo šaty.
S dětmi na
kreslit,

oddělení

vytvářet

neoslovují

sestřičko,

ale nosím barevné

křestním

jménem a tykají mi.

jsem v kontaktu každý den a snažím se jim umožnit malovat,

nebo jim jinak

zpříjemnit

pobyt v nemocnici

např. přečtením

pohádky, sledováním oblíbeného programu v televizi, filmu na videu
při

tričko,

zadáni úkolu panovala ve vztahu

si se mnou povídaly. Díky

důvěra

a

těmto skutečnostem

děti

či

DVD. Již

rády malovaly a při práci

mohu potvrdit pravdivost první

hypotézy.

HVQotéza 2

Domnívám se, že aplikací modelové výtvarné
Vlivem výtvarných

činností

na

dítě

činnosti

se zvýší aktivita

se zapojila nejen senzitivní, psychická,

ale i motorická složka osobnosti. V senzitivní oblasti se rozvíjel
tvarů,

analyzátor, vnímání
se

vystupňovala

dítěte.

především

zrakový

barev, prostorové vnímáni. V psychické složce

aktivita v oblasti prožívání a jeho verbalizaci, samostatnost,

schopnost rozhodovat se, komunikativnosti a důvěra v personál oddělení. Dále
se zvýšila aktivita v oblasti

tvořivosti,

reagovala na mandalu velmi

pozitivně

kreativity a

zručnosti,

a chtěla ve svém volném

protože

řada dětí

čase něco vyrábět

nebo malovat jinou mandalu na jiné téma.
Zvýšená aktivita je také velmi znatelná v oblasti motorické.
nechtěly

malovat v posteli, ale

přesouvaly

se ke stolu a nebo mezi

Děti většinou
děti

na hernu.

I tento malý krok byl důležitý pro další léčbu dětí. I tato hypotéza se potvrdila,
protože u

většiny

dětí

výtvarná

činnost

byla pozitivním zážitkem a rády

by si ji zopakovaly.

Hwotéza 3

Jedinci,
oddělení

od

kteří

dětí

a

opakovaně

hospitalizovaní na

dětských

a rodiny.

větší části

jsou

dlouhodobě

používají studené, smutné barvy jako důsledek izolace a separace

vrstevníků

Z

jsou

méně

se potvrdila i tato hypotéza. Práce

dlouhodobě

hospitalizovaných

barevné, používají studené barvy. Celkový dojem z mandal je,

že jsou méně výrazné, používají méně syté odstíny barev. Některé z nich působí
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depresivně.

Mandala u zdravé dívky naopak působí veselostí, spontánností, barvy

jsou teplé, jasné.

Hvpotéza 4
Předpokládám,

estetického vnímání

prostředí dětské

Tuto hypotézu jsem
dospívajících
momentálně

na výzdobu

dětí

činnost[

že aplikací modelových výtvarných
zařadila

na vzhled a

nemocnice.

do své práce, protože bych ráda znala názor
prostředí

nemocnice. V

dochází k rekonstrukci jednoho
prostředí

by

měly

se zvýší míra

být

prvořadé.

křídla

dětské

nemocnici Motol

a mysUm si, že názory

dětr

Mým cílem a úkolem není posoudit

míru estetického nadání u dítěte, ale mohu potvrdit, že

prostřed[,

v kterém

dítě

žije

a prožívá důležité nebo opakované okamžiky svého života by mělo být podnětné
a esteticky upravené. Vždyť někdy dítě stráví v nemocnici i několik měsíců, proto
by nám nemělo být lhostejné v jakém prostředí vyrůstá a jak na něj působí.
Po

kresbě

mandaly jsem se všech

v nemocnici. Jaké barvy by
Je velmi zajímavé, že i zde

dětf

ptala, jak by si

chtěly vidět

převládá

na chodbách, v

že po rekonstrukci dostane nemocnice
a spokojenější.

mít vymalovaný pokoj
herně,

modrá, zelená a pak teprve

Nikde se neobjevuje bílá barva, která zatrm

zářivější

přály

Jednoznačně

převládá

barevnější tvář,

se nedá

říci,

na

vyšetřovně.

červená či

žlutá.

v nemocnicích. Doufám,
tak aby

dětská

duše byla

že se tato hypotéza potvrdila.

Důležité je, že se dospívající děti zamyslely nad prostředím v nemocnici a mohly

mi sdělit svoje názory na výzdobu pokojů, chodeb různých mrstnostr (vyšetřovna.
herna apod.).
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9

Závěr
Záměrem

této práce je shrnout informace a vymezit jednotlivé pojmy z oblasti

psychologie, pedagogiky, mediciny, estetiky a arteterapie.
pro práci zdravotnických a nezdravotnických pracovníkú v
zaměřený

projekt

nemocničním zařízeni

tvořivých činností.

na dúležitosti výtvarných, kreativních,

fakta získaná prúzkumem používání barev u

Vytvořit

dětí dlouhodobě

Zaznamenat

hospitalizovaných.

Výsledek výzkumu budu konzultovat s klinickým psychologem a vrchní sestrou.
Ráda bych projednala další možnosti

zařazení

arteterapie do nemocnice jako

prevenci psychických komplikací spojených s hospitalizací
Arteterapie v

dětském nemocničním zařizeni

je

dětí.

zaměřena

na rozvoj

kreativních schopnosti klienta a na jeho citový rozvoj. V dnešní
vyjádření.

svobodné prožíváni života, svobodné kreativní
nátlak na

je dúležité

Nesmí být

vytvářen

člověka.

Tvořivost,

jedince,

době

tvořivých,

kreativita je podstatou lidského bytí.

obohacuje

obrazotvornost,

Umění

zušlechťuje

rozvíjí smyslové vnímání

výrazovou

složku

bytí

a samozřejmě i fantazii. Jedná se o individuální akt jedince v procesu kreativity,
dostává na

svět odpovědi

o

jedinečnosti

prožitého okamžiku. Estetický zážitek

je smyslový a intelektuální proces poznáni, které zahajuje
uměleckého

díla, bytí v

prostřednictvím
Uměni

životě,

člověka.

nevyčerpatelnou

zásobnicí radosti, slouží jako

povzbuzující stimul života. Podporuje vúli žít a překonávat
Děti

nejsou zmenšeninami

dospělých.

se věkem, pohlavím, sociálním

pochopení

reflexe do osobního života. Zážitek je vnímán

smyslú, ale také celou bytostí

rozviji duši, stává se

děj

překážky. 108

Také nejsou jedno jako druhé. Liší

prostředim,

liší se svými charakteristickými

zpúsoby myšlení, cítění a chování. Při arteterapii je potřeba vnímat individuální
vlastnosti
neměli

dítěte. Konkrétně

bychom

přehlédnout

je dúležité se

přizpúsobit

vývojovému stupni

dítěte,

dúležité vývojové a osobnostní aspekty jednotlivce,

se kterým pracujeme. 109

108 Jebavá, J.: Uvod do arteterapie, Praha, 2000, str. 7- 12, 33
109 Hobdayová, A.: Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi, Praha, 2000, str.11
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Když

tvoříme

mandalu,

důležité

okamžiku

osobní symbol, který odhaluje, co je v daném

pro jedince. Práci s mandalou je nejlépe

z postoje úcty k věčným
spontánně

vytváříme

vzorům

provádět

samotě,

Já a s respektováním pravdivosti okamžiku. Když
léčivé

účinky,

která poskytuje

odměny

pracujeme s barvami a tvary v kruhu, vyvoláváme

sebepoznání a osobní

o

růst. Vytváření

mandal je

činnost,

pro duchovní život. 110
tvořeny

Mandaly mohou být
pískem,

kůží, dřevem či

vytvářeny

látkou. Možnosti jsou

jedinci, skupinou

Tvořivost

využívající

u

dětí

tvořivosti

či

květinami,

z hlíny, kamene, malbou, tužkou,
nekonečné.

Mandaly mohou být

skupinami.
může

a dospívajících
používáme

při

znít jako

práci s

dětmi

něco neurčitého.

v nemocnici

Techniky

často

a vždy

je přizpůsobujeme osobnosti dítěte a okolnostem. Děti takový způsob práce
upoutá, začnou být otevřené a začnou řešit své problémy jiným způsobem. Cílem
je napomáhat rozvoji dítěte pozitivním a konstruktivním způsobem tak, aby mělo
samo ze sebe dobrý pocit. 111
čas potřebný k provedení technik není možné přesně stanovit, protože záleží

na tom, s jakým dítětem pracujeme a jakým způsobem je aplikujeme. Na každou
techniku si vždycky najdeme dostatek
Přerušíme-li

práci

před

jejím

času,

koncem,

přerušovat.

abychom ji nemuseli

může

se jedinec cítit

zklamaně

a neuspokojeně.
Po sumarizaci výsledků průzkumu a vyhodnocení hypotéz mohu konstatovat,
že hypotézy byly potvrzeny. Po zjištění výsledků a skutečností s tím souvisejících
bych ráda

přistoupila

k

závěru,

čase

že vhodná aktivita ve volném

dítěte

na dětských odděleních je velmi důležitou součástí programu pro udržení
psychického zdraví

dítěte.

Možná, že kdyby byl na každém

herní specialista a dostatek herních, výtvarných, kreativních
by děti používat

prostředím.

a deprivace
není jediným
do mozaiky

při kresbě

činností,

nemusely

studené, nejasné barvy a snížila by se tím míra izolace

Je nutné upozornit, že arteterapie na

prostředkem při

léčby

dětském oddělení

práci s

dětmi.

dětských oddělení

Jako jedna z mnoha technik zapadá

a pomáhá udržet zdravý psychický i sociální stav dítěte.

110 Fincher, F, S.: Vytváření mandaly, Praha, 1997, str. 38- 39
lllHobdayová, A.: Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi, Praha, 2000, str.l3- 14
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11
11.1

Přílohy
Příloha číslo

1 - Charta práv hospitalizovaného

dítěte

CHARTA PRÁV HOSPITALIZOVANÉHO DfTĚTE

O děti na

dětských odděleních pečuje

tým, který v

sobě

zahrnuje

přímé

podílníky

pacienty setkávají jen

občasně,

sestry, pedagogy, herní specialisty, sanitární pracovníky jako
na této

péči

a mnoho dalších, kterr se s

dětskými

lékaře, dětské

jako jsou konziliární lékaři ostatních oborů a jejich spolupracující sestry.
V neposlední

řadě

tento tým

nikdy nesetkají, jako jsou
laboratoří,

tvoří

i pracovníci,

zaměstnanci

kteří

přímo

se

s

dětmi většinou

biochemických a mikrobiologických

dietní sestry a další. Složitost vztahů těch, kteří se podílí na přímé péči

o dítě, můžeme znázornit na diagramu.

Herní sp

~i~ ista

l

- --- -- ·'

l; ~
" tá ~' f
~a n1 .. rL
.

i

Diagram ukazuje na složitost jednotlivých
Představíme-li

si

přítomnost dítěte

o ně jako celistvý organizmus,

měl

a jejich provázanost.

v nemocnici se svým zástupcem a
by tento fungovat

po dobu hospitalizace) jako živý organizmus
nedostatečná

vztahů

obecně.

péči

stejně dobře (alespoň

Jakákoliv porucha nebo

spolupráce či selhání jednotlivých vazeb může ve svém konci sice

vést částečně k výsledku (např. faktické vyléčení dítěte), ale na druhé straně může
vést k trvalé nebo

přechodné

poruše (strach

před návštěvou

nemocnice, porucha
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dítětem

vztahu mezi
pobytu

dítěte

společných

a

rodiči

a další). Základem dobrého fungování

průběhu

v nemocnici je schopnost naslouchat jeden druhému a hledání

řešení,

prospěchem

která budou

pro nemocné

dítě.

Důležitost

postavení jednotlivých členů "ošetřujícího týmu" je velmi měnlivá a nestálá.
Neustále se
pobytu

mění během

dítěte

(převažuje

základě potřeb dítěte.

v nemocnici je stanovení diagnózy

pozice

sestra) a v

hospitalizace na

lékaře),

léčebný

následuje celý

době začínajícího

a zahájení

a ošetřovatelský proces

Potřeby dítěte

sanitáře

jsou

se rychle

právě

mění

léčby

(dětská

čas" dítěte

uzdravování je nutno naplnit "volný

(pedagogové a herní specialisté).
na vyšetrení s doprovodem

onemocnění

Hlavním cílem

a pro

dítě

jdoucí

zkušenosti a znalosti tohoto

sanitáře

pro dítě v daném okamžiku nejdůležitější, protože může být v této situaci

jediným

člověkem,

kterého

Aby mohl tým všech,

dítě dobře

kteří

zná.

se podílí na

péči

o nemocné

dítě,

je vhodné se dohodnout na základních zásadách, které by
dětí bezpodmínečně

hospitalizovaných
Charta

je

dětí

najít

společnou řeč,

měly při

hospitalizaci

platit. Takovým dokumentem se může stát i Charta práv
(dále Charta).

dokument,

který

byl

schválen

na

I.

evropské

konferenci

o hospitalizovaných dětech v květnu 1988 a ke kterému se přihlásil i Český výbor
pro UNICEF.
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Děti

A.

přiíímány

maií být
jim

yvžaduií.

nemůže

péče.

do nemocnjce oouze tehdy. jestliže
stejně

být

dobře

kterou

při

poskvtnuta doma nebo

denní

hospitalizaci.

Je-li to možné, je ideální poskytovat
prostředí.

Potřebná

léčebnou péči dítěti

v jeho rodinném

domácí péče při závažnějších onemocněních může být

poskytnuta pouze v úzké spolupráci praktických

lékařů

pro

děti

a dorost (dále

praktický pediatr), odborných ambulanci a dětského lůžkového oddělení. Rychlá
a dokonalá diagnostika jednotlivých

onemocnění

do sledování praktického pediatra a
nejvhodnější.

Výhodou

dětské

ambulantního

a

předání dítěte

do

sestry se jeví u velké

vyšetření

péče

části dětí

dětských

na

rodiny,
jako

odděleních

je samozřejmě možnost rychlé konzultace dalších dětských odborníků jiných
základních oborů. Zajištění těchto vyšetření z obvodního dětského střediska může
být nedostupné z
situace je v

časového

případě,

větších

hlediska nebo z hlediska

jestliže je možné zajistit všechna

vzdáleností. Ideální

potřebná vyšetření

v jeden

den. Výhodné je to jednak pro možnost rychlé diagnózy a rychlého stanovení
potřebného léčebného

několikadennímu

vystavováno
komplexního

postupu, ale výhodné je to i z hlediska

vyšetření

putování po zdravotnických

poskytovaného

dítěte,

které není

zařízeních

s cflem

ambulantně.

Důvody k nutné hospitalizaci mohou být nejrůznější. V nemocnicích zůstávají
děti

se

závažně

probíhajícími

onemocněními,

léčena

která nemohou být

v domácím prostředí z důvodů obavy z ohrožení zdraví nebo života dítěte.
Hospitalizace může být nutná i z hlediska toho, že se rodiče o dítě v domácím
prostředí

neumějí

postarat

onemocněním

prostředek

(nemají

potřebné

znalosti, setkávají se s daným

poprvé), nemohou (otázka vzdálenosti, není

potřebný

dopravní

v případě nutné kontroly) a výjimečně se může stát, že rodiče nechtějí

(bud z důvodů neetických, ale i z důvodů sociálních). Hospitalizace může být
i plánovaná, v tom

případě

by

měla

být co nejkratší a

potřebná vyšetření

by

měla

být uvážlivě plánována na co nejkratší dobu. Na plánovanou hospitalizaci můžeme
děti

i

rodiče připravit dopředu, třeba návštěvou

dětského

oddělení,

hospitalizaci

děti

a

seznámení se s lidmi,

většinou

i jejich

rodiče

a seznámením se s

kteří

vnímají

zde pracují.

přijetí

na

Při

prostředím

následné

dětské oddělení

jako

návrat na známé místo, což může u většiny snižovat hladinu stresu a obav.
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B.

Děti

v nemocnjcj mail vždv právo mít u sebe své

Děti

do 3 let by

rodičů.

U

děti

vyspělosti

měly

být

přijímány

rodiče

nebo jejich zástupce.

dětské oddělení výhradně

na

v doprovodu

od 3 let do 6 let je vhodný pobyt doprovodné osoby dle stavu

dítěte

onemocnění.

a dle závažnosti

některých

U

dětí

je možné

hospitalizaci doprovodné osoby nahradit denním pobytem někoho z rodičů
na

oddělení.

rodiče měli

Pokud by

zájem o pobyt na

dětském oddělení

tvoří

starším 6 let, musí si celý pobyt hradit. Výjimku

pobyt

dítětem

s

rodičů, kteří pečují

o zdravotně hendikepované dítě.
rodičů

Význam pobytu

s

dítětem

věku dítěte.

lišit v závislosti na

S kojencem a batoletem

do konce druhého roku) by matka
kontaktu, který tyto
Důvodem

matky

dobře

zkrátit

být i potřeba

naučit

instruovány v základní

pobyt

na

měla zůstávat

děti potřebují; často

měla

by ale

dětském

jsou

děti

nemoci.

Děti

dodržování

člena

v tomto

těchto

(dítě

v tomto

Dětské

dětí

na

širší rodiny. Tento jev vystupuje do

aktivit

důvodu

trvalého

věku ještě

nemocné

období

aspektech

od narození

dítě.

po

kojeny.

Jestliže jsou

či rozšířené ošetřovatelské péči,

oddělení.

věku

věku

ve

zejména z

ošetřovat

se

je poznamenáno významnou psychickou závislostí
otce nebo jiného

některých

v nemocnici se bude v

2.

je možno
věku

roku

přítomnost

matky nebo

popředí zvláště

v

mají také své rituály, zvyklosti i zlozvyky a

dětem

mnohdy pomáhá

překlenout

se

přes

době
právě

období

nemoci. Část těchto rituálů je možno dodržovat pouze v přítomnosti matky (spaní
lůžku,

s matkou v jejím
používání

určitého

spaní i v noci v kočárku, zvláštnosti ve složeni stravy,

typu dudlíku nebo

přítomnost

návyky jsou spíše zlozvyky, ale nutno si
zlozvyk je zbytečné

C. Ubytováni by

odstraňovat

mělo

uvědomit,

tom. aby zůstali. Pro rodiče by to nemělo
ztrátou

vVdělku.

aby se mohli podllet na

informováni o chodu

odděleni

dítětem.

Při

několik měsíců

zátěž dítěte

tyto

a let fixovaný

je již tak velká.

a ti maíf být podporováni v_
býf finanční zátěži a neměli by trpět_
rodičům

péči

o své

dftě. Rodiče

by měli býf trvale.

a má být podporována jeiich aktivní účast.

V našich zemích má tradici
s kojeným

že

v době nemoci, kdy

být nabídnuto všem

hračky). Některé

oblíbené

přijímáni

poznání, že

kojících matek na

přítomnost

dětská oddělení

matky s

dítětem

na

spolu

oddělení

se stává nutností, se hospitalizace matek prosazovala spíše ze strany zdravotníků
než ze strany matek.

Větší

informovaností

veřejnosti

je patrné, že

přece

jenom
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zájem matek o hospitalizaci se jednoznačně zvysuJe. Problematika
matek se nedá shrnout do jedné

věty

o nabídnutí hospitalizace a její

To je jen jedna strana mince.

Většina rodičů

dítětem

někteří rodiče přece

jako

prostředí.

ale

rodičů

V rámci podpory pobytu
nemocničním prostředí

informace o
hodit

samozřejmost,

slovně

i o

jenom mají obavy z cizího

je nutné poskytnout jim

průběhu

dostatečné

hospitalizace. K tomu se

D.

Děti

rodiče

řádu oddělení,

maií právo býf informováni

a úrovni chápáni.

měla

být

o právech a povinnostech

oddělení.

pobytu na

a

může

podaná informace, ale vzhledem k tomu, že již rozhodnutí o nutnosti

doprovázena písemnou informací o
při

podpoře.

chápe nutnost pobytu se svým

hospitalizace je pro matku velkým stresem, by tato slovní informace
matek

přijímání

Měla

by být

způsobem

učiněna opatření

ke

odpovldai1clm jeiich

zmírnění

fyzického a

věku.

emočního.

stresu.

V poskytované

péči

je nutno

zaměřit

také u matek. Nejistá maminka

se na snížení fyzického a emočního stresu

často přenáší

své pocity a

řešení

stresu u

dítěte

se stává problematické.
Matky a

děti,

u nichž je nutno zohlednit jejich

věk

a schopnosti, je nutno

seznamovat s pracovníky dětského oddělení. Fotografie všech pracovníků
se jmény by

měly

být

samozřejmostí

každého

oddělení.

Základem spolupráce

je znalost ošetřujících lékařů, sester a dalších nezdravotnických pracovníků a toho
je možno dosáhnout pouze cílenou pozorností
nošením vizitek na

oblečení,

a to

ať

při představováni

už civilním nebo

a neustálým

nemocničním.

Tímto

způsobem

je možno navazovat bližší kontakty zdravotníků a nezdravotnických

pracovníků

s dětmi a rodiči, což vede ke společné spolupráci v zájmu nemocného

dítěte.

Základním stavebním kamenem spolupráce je dobrá informovanost. V první
řadě

musí být

bezprostředně

opakovaně,

jsou

rodiče dobře

skutečnostmi,

které se jich

dotýkají. Zprávy o zdravotním stavu musí být podávány jednak

ale i za využití

rodiče "zděšeni"

schopni zachytit pouze
časovém

seznámeny s mnoha

různých komunikačních způsobů.

V prvním kontaktu

již objevením se samotného

onemocnění,

část

potřebné

informace. Proto všechno

a proto jsou

je nutné v

určitém

okamžiku zopakovat a nejlepší je kombinace s využitím psaných
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materiálů,

které se týkají dané nemoci. Po

i další praktické údaje, jako je chod

těchto

faktech

dětského oddělení,

potřebují vědět rodiče

režim

dětí

na

odděleni,

o možnosti návštěv a další informace, které jsou průvodcem rodičů při pobytu
na

oddělení.

Při

všech kontaktech s

otázek, kterými si

rodiči

času

je nutno mít dostatek

rodiče ještě ujasňují některé

i na

zodpovězeni

body, které se nám mohou zdát

zcela jasné. Při zodpovězení otázek je nutné projevit potřebnou dávku empatie.
Podobným způsobem můžeme rovněž postupovat u děti. Zvláště u dětí zhruba
od

věku

1O let je vhodné jednat s dítětem jako s partnerem, pokud tento typ

spolupráce vyžaduje.
Neustálý kontakt lékařů, sester i herních specialistů s rodiči i dětmi vyžaduje
času

dostatek

a

mnohé

komunikační

dovednosti

(verbální,

činností

komunikace, odpoutáni pozornosti hrou, zájmovou

apod.).

Při zmírňování

zejména psychického stresu hrají významnou roli herní specialisté a
dětem

E

v tomto

Děti

a

směru

rodiče

právě

pomoc

je jednou z jejich hlavních náplní.

maií Drávo na informovanou účast ve všech rozhodnutích týkaiícf.

se péče o ně. Každé
Rodiče

neverbální

a jistým

na informovanost o

dítě

má být chráněno před zbvtečnou

způsobem

i

onemocněni

děti

(zejména

léčbou

větší

a výzkumem.

děti)

mají

účastnit

a mají právo se také

právo

rozhodováni

o nutnosti prováděných vyšetřeni a o možnostech potřebné léčby. U některých
onemocnění

je možno považovat potřebná vyšetření a způsob léčeni za poměrně

jasný, a proto nebývá nutností, aby se
(například

léčba

rodiče aktivně

podíleli na rozhodnutí

rýmy nosními kapkami, léčení průjmů dietou, při angíně

provedeni výtěru z krku a podobně), ale informaci o způsobu vyšetření a léčby
by dostat měli. Do jiné situace se dostáváme, když
(některé invazivnější, některé méně)
několik

od

méně

intenzivní

léčby

s

postupů při vyšetření

je

několik

a zrovna tak léčebných přístupů může být

vyčkáváním

až k velmi intenzivní

léčbě,

která

s sebou často nese i možnost vedlejších účinků léčby. Aby mohli být rodiče
spoluúčastni

rozhodování, je nutné, aby dostali všechny

potřebné

informace

o onemocněni, případně výhodách a nevýhodách různých způsobů léčby. Neměli
bychom být zaskočeni ani přáním rodičů konzultovat jiné odborníky, a to zastánce
jiné než "klasické" medicíny. Pouze

otevřenost

z obou stran zdravotnické
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i rodičovské
v

léčbě

může přinést

zda

rodiče

způsobu

správného rozhodnuti další cesty

onemocnění.

závažných

Důležitým

ovoce ve

bodem spolupráce i přes všechna vysvětlení je vhodný zpětný dotaz,

vše pochopili a všemu

u vážných informací od
specialisty i u tak

lékaře

rozumějí.

Tento dotaz by

a od sestry, ale

běžných věcí,

jako je ukázka

měl

měl

padnout nejen

by padnout i ze strany herního

výtěru

z krku nebo z

konečníku.

Otázkou může být, jak velké dítě a jak rozsáhle je informovat o všech nutných
skutečnostech.

se samo projevilo v tom, co ho zajímá, co chce
spolurozhodovat.
důležitých

dítěti

Ukazuje se, že nejlepší radou je ponechat
Umění

naslouchat

dětem

vědět

volnost, aby
čem

a o

chce

se tu projevuje jako jedna z velmi

vlastnostr. Jinak by se nám mohlo stát, že nepřiměřeně malou informací

dítěti způsobíme

velký strach z neznámého a jeho nejistotu, naopak nepřiměřeně
dítě

velkou a rozsáhlou informací vystrašíme

běžných vyšetření

iz

a

léčebných

zákroků. Hranice mezi těmito dvěma eventualitami je velmi úzká a vyžadujte

velkou zkušenost zúčastněných zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.
Dobrá zkušenost je i s takzvaným informovaným souhlasem a s jeho
podepsáním. Tím, že

rodiče

musí podepsat dokument, již tímto podpisem jsou

nuceni zamyslet se určitým způsobem nad psaným textem, což vyvolává některé
otázky, které by

třeba

nebyly

vyřčeny

a byly

informovaného souhlasu pomáhá objasnit

důležité.

některé

Už jenom akt podpisu

okolnosti

ať

už jen hospitalizace

nebo i vyšetření a způsobu léčby.
Dítě

by

mělo

být

chráněno před zbytečnou léčbou

a výzkumem. V

případě

výzkumu jsou zde v nemocnicích etické komise, které dbají na všechny okolnosti
při zařazování děti

do výzkumných úkolů. Samozřejmě všichni dbají na úplnou

informovanost rodičů o způsobu a cílech výzkumu. Problém nadbytečné léčby
je velmi složitá

skutečnost

a je

plně

v rukách

vzdělaných

lékařů

a všech

zdravotnických pracovníků, aby děti byly léčeny správně bez zbytečného podávání
léků.

F.

Děti

maií bÝt ošetřován v spolu s

dětmi.

se kterými mají stejné vývojové

potřebv

a nemaií být přiiímánv na odděleni dospělých. Pro návštěvnlkv dětských oddělen[
bv neměla platit žádná omezeni. pokud se týká věku.
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děti

Všechny

měly

by

být

hospitalizovány pouze na
dětí.

Na tzv.

dětí

a zrovna tak

kteří

dětském oddělení.

odděleních
děti

byly

dětských

dobře

ambulancích a

prostředí

nenf zpravidla

potřeby

upraveno pro

zdravotnického personálu nemusí odpovídat jejich

uvědomit,

Musíme si ale

ošetřovány

může

být

různá

že situace na jednotlivých

a je nutno

vytvořit

potřeb

personálem znalým

návštěvy

dětí.

měli

by

dětských

Takovéto

uspořádání

odborníků, kteří

dětmi

na

odděleni

určuje

svojí

potřebu

děti

a nakonec i sourozenci. Platí, že

návštěvami

nejsou

trávit s

si mnohdy samo

týmu

podmínky pro to, aby

návštěv.

se také setkáváme s problematikou
dětském oddělení

na

součástí

dochází

v rámci konzilií.

bodě

V tomto
Rodiče

potřebami

seznámeni s vývojovými

jsou podle našeho názoru nedílnou

i nemocnicích

dětská odděleni

si, že

by být

vzhledem k tomu, že všichni

je spojeno s nutnou ochotou a spoluprací všech dalších
na

měly

V kolektivu komplexního týmu nebývá zastoupen ani psycholog, ani

herní specialista,
na

jsou

dospělých odděleních
počet

na

dětských odděleních,

těchto odděleních

pracovnici na

potřebám.

ošetřovány

tolik

času,

v pravém slova smyslu.

kolik

dítě potřebuje. Dítě

být v kontaktu se svými
věku

do

Myslíme

6 let by

měly

rodiči, prarodiči

mft s sebou jako

doprovod rodiče, kteří v ideálním případě zůstávají s dítětem celý den, ale
v některých
na

případech

máme dobré zkušenosti i s pobytem

dětské odděleni před

probuzením

dítěte

rodičů, kteří přicházejí

Potřebu návštěv pociťují různé děti různě. Některé děti,

vyžadují
jsou
je

poněkud

raději,

když

návštěva

delší pobyt

rodičů

rodiče přicházejí

slíbena na

určitou

a jejich aktivní

nebo i kamarádi
dobu, je

účast

častěji

důležité

léků,

by se

měli

podílet i sourozenci,

sourozenců může
dětí,

ale i u

sourozencem.
při

aktivně

dětí,

při

lékařů,

neměly

by
ani

vizitách,

při

návštěvě,

starší

děti

na kratší chvilku. Pokud
časové

návštěvy.

slíbené
členové

i ti jsou

zůstávají

které

Návštěvy

i

neboť

čas

vést ke vzniku pocitu viny z

malých vizitách

podílet

ale i

na

zejména mladší,

tuto hodinu dodržet, protože

nemocný v nemocnici se zpravidla upíná na konkrétní
je doba stravy, doba podání

dítěte.

a odcházejí po usnutí

okamžiky, jako
Na

návštěvách
návštěv

rodiny. Zakazování

opuštění

nejen u hospitalizovaných

doma bez možnosti kontaktu se svým
být

přítěží

ani

při

denním pobytu, ani

velkých vizitách. Naopak se mohou

při vyšetřováni dětí lékařem. Měli

bychom

rodiče

přijmout,
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že

návštěvy

bez omezeni

dětských

na

oddělenfch

přinosem

jsou

pro hospitalizované děti.
návštěvy

Aby mohly být

vlastnimu charakteru

návštěv.

Informace pro

dětem přinést

to, co je možno

rodiče

o tom, jak se majf
odděleni

neomezené, je nutno

na

a co

návštěvy

děti potřebují,

návštěvách

věnovat

více pozornosti

měly

obsahovat nejen

by

ale je také nutná informace

zapojovat do

péče

o

děti.

dětském

Na

by měla být samozřejmá pomoc rodičů při koupání, převlékáni, u malých

děti při přebalováni, při

podáváni stravy a nakonec i

při

ukládání ke spánku. Vždy

je vhodné individuálně domluvit způsob péče o dítě při návštěvách. Tento způsob
návštěv

je

opět větší zátěží

pro zdravotnický personál, zejména pro sestry. Na této

práci se může také podilet herní specialista, protože jeho znalosti o ditěti by měly
dostatečné,

být natolik

aby

měl představu

o jeho

potřebách

při

hospitalizaci

(i se znalostí základních informací o jeho zdravotním stavu).
Návštěvy

na jednotkách intenzivni

samozřejmosti,

jistě

ale zde

se s

rodiči

nemocného
Děti

děti.

že o

Na JIPu je nutno postupovat
způsobu

a charakteru

jednostranně návštěvy

domluvit a neni možno

část rodičů

G.

skutečnost,

individuálně,

návštěv

je

třeba

Převážná

zakazovat.

ditěte.

maií mft veškeré podmfnky ke hrám a

a stav a mají bÝt v

které má být vvbaveno v souladu s jfljich
bodě

oddělenich

pro

prostředí

a

vvučovánf

vhodném_

nábvtkem vvbaveném a stimuluiícím _

prostředf.

V minulém

účelném.

odpočinku

věk

upravit

být také

pochopi, že naše opatřeni a případná omezeni jsou v zájmu

pro ieiich

na

měly

(dále JIP) by

budou platit trochu jiná pravidla vzhledem

k závažnějšímu zdravotnimu stavu
ale zase zde platí

péče

potřebami.

jsme se zabývali problémem nevhodnosti hospitalizace
dospělé

pacienty. Proto na

tak, aby vyhovovalo

dětem

dětských oddělenich

k hrám,

odpočinku

dětí

potřeba

je

i vyučováni.

Výzdoba odděleni by se dala rozdělit na dvě velké skupiny ve způsobu
výzdoby. Jednou
výtvarníci nebo

části

by

výtvarně

měla

být "profesionálni" výzdoba, kterou

zdatni pracovnici

dětských oddělení.

zajišťuji

Smyslem této

výzdoby je kromě zlepšeni prostředi na lůžkových odděleních i stimulace dětí
při výchově

méně

estetického

cítěni.

oslovovat všechny

Tato výzdoba bude

věkové

pravděpodobně

skupiny hospitalizovaných

dětí.

více nebo

Druhou

částí
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by měla být "aktivnf"' výzdoba samotných dětí podle jejich zájmů. Jde zejména
o výzdobu pokojů a částečně i o výzdobu společných místností určených pro hru.
Děti

hračky,

po pokojích vlastní kreslené obrázky, vystavit zhotovené

ale i rozvěsit oblíbené plakáty nebo výstřižky z novin a časopisů. Takto
prostředí

upravené
Na

rozvěsit

si mohou

oddělení

děti

by

přfjemnějšf

je daleko
měly

a bližší pro hospitalizované

děti.

hraček,

bývá

mít dostatek stimulujících

někdy

a

problémem sehnat dostatek finančnfch prostředků, protože drobné hračky mají
někdy

malou "životnost".

Zajištění
specialistů

volného času dětí je jednou z důležitých pracovních náplní herních
a to takové, které nejen naplní volný čas, ale zároveň pomůže rozvíjet
dětí

schopnosti a znalosti

(je možno rozvíjet i znalosti zdravotnického rázu

i zásady prevence a správného

způsobu

života). Je vhodná blrzká spolupráce

herních specialistů s ostatními pracovníky dětského oddělení, aby působeni
na dítě mohlo být koordinované. Otázkou může byt způsob náplně volného času
a

hlavně

počítačové

problém sledování televize a využití

veškerou zájmovou

činností dětí

(bohužel v dnešní

době

techniky. Jestliže

je to dost

časté)

je pouze

televizní program, v době hospitalizace a onemocnění se může dítě na tuto
aktivitu upnout jako na jednu z jistot. Z těchto důvodů nenf vhodné zakazovat
dětem činnosti,

na které jsou zvyklé z domova, ale je vhodné formou

nabídky jim poskytnout jiné možnosti

náplně

volného

času.

Na

zajímavější

oddělení

je možno

využít i "dobrovolníků" spíše pro jednoznačně koncipované činnosti, jako je pečení
dortu,

vaření,

i venkovního

hry na hudební nástroje nebo jiné aktivity.
hřiště

hospitalizovaných

k

pobytu

při

hezkém

počasí,

Někdy

je možno využít

zpestří

se

tím

den

dětí.

často je také řešena otázka školní docházky v době hospitalizace a přítomnost

základních škol v nemocnici. Je skupina lidí,

kteří

se domnívají, že

přítomnost

školy není nutná vzhledem k tomu, že doba hospitalizace je dnes velmi krátká (4-5
dní), že zanedbaná školnf docházka je
doma,

stejně

se

neučí. Rovněž

rovněž

krátká, a že jestliže je nemocné

výuka v nemocnicích

nemůže

školní docházku. Na situaci je ale nutno se podívat
z úvahy, že i pobyt v nemocnici by se

měl

co nejvíce

životu" a normálnf je chodit do školy. Dále je nutno

nahradit

komplexněji.

přibližoval

přijmout,

že

dítě

běžnou

Vycházíme

"normálnímu

některé děti

dnes
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mají zájem dále se

věnovat

učení.

školním povinnostem, aby nezanedbaly

Otázkou spfše může být, jaká by měla být škola při nemocnici? Měla by jistě
odrážet
k

potřeby dětí

řešení některých

školních

problémů

vztahů

a upevnění morálních zásad.

H. O

děti

pečovat

má

O

děti

by

měl pečovat

zdravého i nemocného
dětská lékařská

dětského věku

ik

rozšíření obzorů

vzdělání

personál. jehož

emoční

reagovat na fyzické.

na

z hlediska mezilidských
umožňují_

a zkušenosti. mu

dítěte.

V

současné době

jsme v situaci, že byla zrušena

připravovala lékaře speciálně

pro problematiku

a byla zrušena i zdravotní škola se specializací

formou

dětských odděleních

učení,

personál, který má zkušenosti a znalosti problematiky

fakulta, která

většinou

k

a vývojové potřeb v dětí a jeiich rodin.

sestry. Všechny znalosti specifické pro
získávány

přístupu

a využívat spolupráce s nimi k zlepšení

v

dětský věk

postgraduálního

mateřských

jsou v

studia.

dětské

zdravotní

současné

Pedagogové

a základních školách mají

době

pracující

vzdělání

obor

speciální pedagogika. Problematické je vzdělávání herních specialistů, neboť
v našich zemích neni studium herní specializace zatím
V každém

případě

je nutností všech,

kteří

pracují s

jednoznačně

dětmi,

zakotveno.

dbát na celoživotní

studium a pravidelné získávání nových poznatků. Pouze spolupracl a stálým
studiem je možno poznávat fyzické, duševní a vývojové
se na

ně správně

potřeby děti

a

naučit

reagovat.

Velmi důležitou oblastí, která je u nás stále opomíjena, je nutnost naučit
se správné komunikaci mezi lidmi, a to nejen
rodičům,

směrem

k nemocným

dětem

a jejich

ale i v týmu, který pečuje o nemocné. Správnou komunikaci a správným

přístupem

mnohdy

předejdeme

nedorozuměním,

která

mohou

ve

svých

důsledcích ohrozit zdraví dětí a jejich správnou léčbu. Je třeba si uvědomit,

že práce herního specialisty není omezena jen na
komunikovat nejen s matkou nebo otcem jako
do kontaktu i s jinými

členy

rodiny-

babičkami

děti,

ale musí

rodiči,

ale

rovněž hodně

často

se dostává

a dědečky.

I. Kontinuita péče bv měla býf zaiišťována tÝmem pečuiícfm o děti.

Kontinuita
by měla být
počátku

péče

o

zajištěna

děti

týmem, který má v

po celý život

dítěte.

péči

o

ně potřebné

zkušenosti,

Z hlediska nutné hospitalizace na jejím

stojí praktický pediatr, který diagnostikuje

onemocnění

a rozhoduje
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vyšetření

o nutnosti konziliárního
Další

péče

kde je

je potom v ideálním

dítě

pacientům

případě přebírána

hospitalizováno. Hospitalizace

dětí

na

o nutnosti hospitalizace.
dětského oddělení,

pracovníky

odděleních určených dospělým

by měla být výjimkou. Na dětských odděleních je dítě případně se svým

doprovodem v

péči

týmu, který vzhledem k stálému kontaktu s dětmi a jejich
dětem

je schopen poskytnout
šíři

přímo

v nemocnici nebo

nejen

potřebnou

zdravotnickou

péči,

ale

péči

rodiči

v celé

jejího významu.

Všichni konziliární

lékaři, kteří pečuji

o malé pacienty, by

měli

znát

potřeby dětí

jednotlivého věku. Tyto znalosti jsou většinou pravidlem u lékařů, jejichž oborem
je

přímo dětská

spádem

dětských

je nutno individualizovat podle
Při propuštění
zpět

nemocnicích s významně vyšším
řešit

nemocných daného oboru. Blízkou spoluprací je nutno

individuálně potřeby některých dětí

nebo přímo

větších

problematika zejména ve

dftě

je

dále

s

vzácnějšími onemocněními.

Veškerou

péči

potřeb dítěte.

předáváno

do

péče

ambulance

dětského oddělení

do rukou praktického pediatra.

J. S dětmi bv mělo býf zacházeno s taktem a pochopením a jfl.ijch soukromí má.
býf vždv respektováno.

S

dětmi

bychom

Samozřejmostí

je

měli

jistě

seznámení se s

jednostranné, aby i dftě
by

měl

zacházet jako s partnerem, a to v závislosti na jeho

vědělo,

přípravě

a to tak, aby seznámení nebylo

kdo s ním mluví a kdo jej

být chápavý i z hlediska toho, že

odložit po

dítětem

herním specialistou

věku.

ošetřuje. Přístup

některá vyšetření

(samozřejmě

k dětem

lze odložit na jiný

čas,

s výjimkou superakutních

stavů s ohrožením zdraví dítěte). Dítě by mělo být vyšetřováno v prostředí, které

je známé a které mu

může

Rovněž způsob vyšetření

chrání soukromí
Měli
(opět

záleží na

dítě

členové

a

a postupu

mladšího

matky nebo jiného zástupce.

a má ohledy k jeho studu.

věku dítěte)

vyšetření

přítomnosti

nebo ošetření by měl být takový, který co možná nejvíce

bychom si všichni

o postupu
a to i

dítěte

být oporou, v

týmu

pravdivě
léčení.

věku, podaří

udělat čas

informovali

na to, abychom
dítě

o jeho zdravotním stavu

Pokud získáme nemocné

se nám

dostatečně

dítě

úspěšněji provádět

ke spolupráci,

nutná

vyšetření

a léčebné postupy. Nesmíme zapomínat na možnost spolupráce s dítětem přes
jeho matku nebo jinou doprovázející osobu.
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Závěr

Charta práv hospitalizovaných

děti

v

sobě

zahrnuje jednotlivé body, jejichž

pochopení může vést k zlepšeni pediatrické péče ve své komplexnosti zahrnující
kromě

zdraví i spokojenost a dobrý duševní vývoj dítěte. 112

112Valenta, M.: Herní specialista v somatopedii, str. 199
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11.2

Pňloha číslo

2- Barevné kolo

Již v 18. stoleU bylo vytvořeno barevné kolo, které přirozeně radí barvy
v kruhovém uspořádání. Je zde dvanáct barev v tomto pořadí -žlutá, žlutozelená,
zelená, modrozelená, modrá, indigová modř, modrofialová, červenofialová,
purpurová, jasně červená, oranžovo - červená a žlutočervená. Základní barvy ležl
ve stejné vzdálenosti od sebe na třech místech- červená, modrá a žlutá. Tyto
barvy se nazývají primární barvy. Od

těchto

primárnfch barev jsou odvozeny

všechny ostatní barevné odsUny. Smfchánlm dvou primárních barev stejné sytosti
a jasu vznikají barvy sekundární - oranžová, fialová a zelená. A nakonec
např.

smíchánfm sekundární a primární barvy vzniknou barvy terciální červenofialová

nebo modrozelená.

Barvy jsou v kruhu uspořádány podle sytosti, na vnitřním kruhu jsou zesvětlené
brtou a na vnějším kruhu jsou ztmaveny

černou.

Kruh barev můžeme použít při hledání správných a ladfclch doplňkových barev.
Barvy ležíc( v barevném kruhu naproti
jsou

silně

sobě

jsou tou správnou volbou.

kontrastní, proto se nemohou použít ve své

čisté podobě

výsledek by byl velmi kontrastní a barvy by mezi sebou

soutěžily.

a

Obě

barvy

rovnocenně,

Jestliže se ale

použijí v tlumených tónech, vytvoří velmi efektní kombinace. Např. v kruhu naproti
sobě

leží modrá a

působila křikavě,

žlutočervená.

ale kombinace

Ve své základní

chrpově

podobě

by tato kombinace

modré s merut1kovou

vytvoří svěží

jaml

atmosféru. Toto jsou tedy základní principy teorie barev podle barevného kruhu.
Existuje však více teorif.
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11.3 Pflloha

číslo

3- Magické kolo Indiánů

Sel•er

Moudrost
Buvol

bílá
i.

A.

Zcípatl
Int rospckn:

V.f'cltotl

Osvícení
Orel

~ted\'ěd

černá

žluti

Jih
~evinnost

Myš

zelená
~lagické

kolo Indiánu podle Storma (I 972:96)
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11.4

Pňloha člslo

4- Labyrint v katedrále Chartres

Labvrint
v kaťedrále <:11artrcs
.
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11.5

Pňloha číslo

5-

Přírodní mandaly
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Strana 113 z 121

Pňloha číslo

11.6

6- mandala A- Jana
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11.7

Příloha číslo

7 - mandala B -

Kateřina
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11.8 Pflloha

člslo

8 • mandala C- Robert
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11.9

Pňloha číslo

9- mandala D- Tereza

~--.,..

·---.... .-.-__,__ ._.__ ......,_

__ .-·-·-·

-

-6'"'-::::.,.

.........

...

~...._

/
.

.~ :;

/'

Strana 117 z 121

11.1 O Pňloha

číslo

1O- mandala E • Tomáš
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11.11

Pňloha číslo

11 • mandala F- Eva
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11.12 Pňloha číslo 12 - mandala G - Pavla
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11.13 Příloha

číslo

13 - mandala H - Sára
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