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1

ÚVOD

Předkládaná dizertační práce se zabývá tématem, které může být v očích
některých odborníků (z řad poradenských pracovníků) opomíjeno, přehlíženo,
někdy až podceňováno.
Dětský svět se zdá být mnohým lidem nekomplikovaným či lehce
přístupným, tak jako i samo dětské prožívání. Dospělý se těžko "dostává" k
porozumění prožívání dětského světa tak, jak je vnímáno dítětem. Pro dospělého
bývá problém vrátit se do světa předabstraktního vnímání a prožívání. Arteterapie
nabízí dítěti možnost projít, odžít, přežít silné pozitivní i negativní emocionální
životní situace méně nápadnou, spíše hrovou formou. Neupozorňuje dítě, které je
již tak zatíženo problémem, přímo na tento problém, neakcentuje jej necitlivě,
předkládá, čeká: postřehni nebo přehlédni, ber nebo neber, uchop nebo neuchop,
zužitkuj.. .máš možnost....
Je zvláštní, s jak rozdílnými názory na arteterapii, je možno se setkat;
některými je považována za metodu málo vědeckou (o které, i přestože je
zařazena v systému psychoterapeutických metod, pochybují jako o řádné metodě),
jiní jsou schopni přisoudit jí až magické kouzlo. Je faktem, že tato metoda není
přístupná každému (odborníkovi), ale snad i proto je důležité ukázat, že

0
fundovaný odborník, jež si ji osvojí, může ve svých rukou mít (a používat)
metodu přístupnou dětské duši, tak jako i (zároveň) metodu přístupu k dětské duši.
Arteterapie není všem přístupná v tom smyslu, že by každý arteterapeut
byl brilantní; je to však metoda osvojitelná, pro odborníka náročná ve smyslu
nutnosti znalosti širokých souvislostí, za to je ve své použitelnosti poměrně
jednoduchá a dítěti nenápadně přístupná.
Tato dizertační práce není tvořena s vizí všemocnosti arteterapie a se
zájmem přeplnit svět arteterapeuty, ale se snahou o nastínění oprávněnosti této
metody i v systému pedagogicko-psychologického poradenství, což by mělo vést
k tomu, aby odborníci neměli zábrany se v této disciplíně hlouběji vzdělávat a
praktikovat ji, mít ji v případě hlubšího zájmu o ni jako součást své odborné
výbavy.
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Na úvod nutno ještě podotknout, že hledání adekvátního úhlu pohledu, ze
kterého bude na arteterapii v této dizertační práci nahlíženo, bylo značně obtížné.
Způsobů, jak psát o arteterapii, je mnoho. Za základ teoretického východiska
práce zde

byla zvolena projektivní arteterapie 1 , v níž jsem školena (Ateliér

arteterapie PF JčU v Č. Budějovicích), jíž jsem se věnovala a věnuji jako
vysokoškolský pedagog a vedoucí výcvikových seminářů, kterou aplikuji ve své
soukromé praxi s dětmi i s dospělými a kterou jsem dříve aplikovala v rámci
svého působení v pedagogicko-psychologické poradně.
Projektivní arteterapie je samozřejmě pouze jednou z možností, jak
arteterapii v rámci pedagogicko-psychologického poradenství realizovat. Velké
možnosti tohoto projektivního arteterapeutického směru jsou zejména

v jeho

ucelenosti a široké škále - jak pokud jde o typ terénu, tak i o rozmanitost
osobnostní problematiky klientů. Vyznačuje se malou náročností na prostor i
materiál potřebný pro realizaci terapie. Navíc tento arteterapeutický

směr

svrchovaně akceptuje vývojové hledisko, což je významné právě u dětské
klientely.

Dizertační práce se pokouší systemizovat výše zmíněný projektivní

arteterapeutický směr, což dosud nebylo v tomto ohledu explicitně uděláno, a
zároveň zpřístupnit jej poradenskému terénu.
Cílem dizertace je spíše konkrétní uchopení možností arteterapeutického
působení u dětské klientely, než vyčerpávající a komplexní uchopení východisek
a teoretických zdrojů.
Arteterapie je sice zábavná, ale není pouhou výtvarnou hrou s pouze
naznačenými pravidly či zákonitostmi. Arteterapie, tak jak je v dizertační práci
popsaná, je naopak ucelený systém s jasnými zákonitostmi a cíli. V některých
případech může být velkou výhodou pro práci s dětskou klientelou právě
skutečnost, že z vnějšího pohledu může působit jako hra. Hra a výtvarný projev
jsou navíc velmi dlouho v dětském věku přirozenými základními činnostmi.
Dizertační

práce

nepodává

nekonečný

výčet

možných

technik

a

"tvořivých" aktivit, naopak - v tomto směru je spíše uvážlivější. Nevychází z
bezbřehé nabídky technik, ale z účelově

(ve smyslu účinnosti) indikovaných

témat, které umožňují hlubší rozpracování problému.

1

Pro potřeby této práce j e používáno pro označení popisovaného arteterapeutického smèru
"projektivní arteterapie".
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Cílem práce nebylo empirické ověřování hypotéz, ale teoreticko praktické

představení

možností

projektivní

arteterapie

s

dětmi

na

poli

pedagogicko-psychologického poradenství. Nejde o práci čistě teoretickou, ale
nejde ani o práci výzkumnou tak, jak je běžně pojímána. Myšlenky uvedené v
práci jsou jistou formou "zakotvené teorie", která vychází z dlouhodobé
zkušenosti s využíváním arteterapie. Určitý problém představuje skutečnost, že na
rozdíl od "klasické" zakotvené teorie se neopírám o kategoriálně tříděná data, ale
kvalitativní analýzy dětských výtvarných artefaktů. V jistém směru se tedy jedná
spíše o nástin praktického užití tohoto arteterapeutického pojetí v pedagogickopsychologickém poradenství, vycházející nicméně z hluboké teoretické analýzy.
V práci není užito konvenčního a tradičního členění. Práce obsahuje dva
celky či oddíly. První, jehož charakter je spíše teoretičtější, pojednává obecněji o
arteterapii, představuje základní principy projektivní arteterapie a její využití při
práci s dětmi. Ve druhé části je věnována pozornost současnému stavu arteterapie
v rámci PPP; na vybraných kazuistikách jsou pak dokumentovány možnosti
arteterapeutického působení u dětí různého věku, s různým typem problémů a v
různých formách arteterapeutické práce či jejího propojení s jinými technikami. I
přesto, že první oddíl je více teoreticky laděný, obsahuje praktické ukázky
krátkých kazuistik či jejich částí, na nichž jsou dokumentovány

některé

arteterapeutické možnosti.
Text není psán vždy jazykem obvyklým pro výzkumná pojednání, ale s
ohledem na to, že se ve velké míře opírám o osobní zkušenosti a zároveň v těchto
pasážích neaspiruji na široké generalizace, je často využita ich-forma.
Jde pouze o skromné přispění k počátku případné systemizace arteterapie
v rámci PPP.
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1. A R T E T E R A P I E

1.1.

Arteterapie

- uvedení do

problematiky

1.1.1 Vymezení pojmu arteterapie
Arteterapie je považována za jednu z psychoterapeutických metod, která
může v různých pojetích nabývat specifických podob. Její konkrétní vymezení
závisí na úhlu pohledu, případně zaštítění příslušnou teorií, často též na tom, zda
arteterapii vede psychoterapeuticky vyškolený výtvarník nebo naopak psycholog
či terapeut, který má k "výtvarnu" z nějakého hlediska blízko. Současné definice
arteterapie směřují k tomu, že jde o mezioborovou disciplínu, jejíž základy leží na
poli umění a psychologie (např. Vick, 2003).
Velmi obecně lze říci, že arteterapie bývá v širším smyslu chápána jako
léčba využívající umění, včetně hudby, poezie, prózy, divadla, tance a výtvarného
umění

(např.

věnovaných

řada

zahraničních,

arteterapii

zejména

amerických

se okrajově či plnohodnotně

webových

stránek

věnuje nejrůznějším

uměleckým oblastem a možnostem jejich terapeutického využití). Pro toto širší
t

vymezení se v současné době zpravidla používá termín expresivní terapie nebo
terapie výrazu (Slavík, 1999).
Podle Schaverien (2000, in Case, Dalley, 2006) arteterapie zahrnuje
využití různých uměleckých médií, prostřednictvím kterých se může klient
vyjádřit a pracovat na záležitostech, problémech a starostech, jež ho přivedly do
terapie. V terapeutickém vztahu jsou arteterapeut a klient angažováni na společné
práci směřující k porozumění smyslu klientovy umělecké tvorby. Přičemž pro
mnoho klientů je jednodušší užít neverbální formu komunikace a dávat smysl své
vlastní zkušenosti skrze artefakt (a také díky souvislostem, které mu zprostředkuje
arteterapeut), jež poskytuje ohnisko pro diskusi, analýzu a reflexi. Protože je
umělecká tvorba konkrétní, dává možnost vzpomínky na to, jak probíhal
terapeutický proces při tvorbě artefaktu i na interakci mezi terapeutem a klientem.
Přenos se rozvíjí uvnitř terapeutického vztahu, ale také mezi terapeutem, klientem
a uměleckým dílem, což poskytuje cennou třetí dimenzi či třetí komunikační cestu.
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V užším smyslu pak arteterapie znamená léčbu využívající pouze umění
výtvarného (tj. opírající se o klientovu výtvarnou tvorbu a její případný rozbor).
V některých pramenech (z českých např. Matoušek, 1995) je definice arteterapie
již zúžena pouze na terapeutické využití výtvarného projevu klienta.
Pro účely této práce bude za východisko

pro

arteterapii

považována pouze výtvarná tvorba klienta, resp. dítěte (tedy nikoliv hudební
produkce, literární tvorba apod.), a to zejména jeho kresebný projev a malba.

V současné době je arteterapie poměrně širokým proudem nejrúznějších
technik směřujících často též k různým cílům.
Lze například rozlišovat psychoterapii využívající arteterapeutických
technik (v

níž jde o cílené, ale izolované využití arteterapeutických technik,

většinou za účelem získat materiál pro zpracování určitého tématu) a arteterapii
(tedy komplexnější přístup, při němž je arteterapie využíváno jako

zcela

plnohodnotného kanálu pro komunikaci a introspekci) (Stiburek, 2000).
Za základní proudy v arteterapii lze považovat (již obecně tradované)
směřování buď k art as therapy (jehož první představitelkou je Edith Kramer,
která zdůrazňovala skutečný terapeutický potenciál procesu výtvarné tvorby a
ústřední roli obranných mechanismů a sublimace hry v této zkušenosti) či k art
therapy

(který

zastávala

dynamicky

orientovaná

arteterapeutka

Naumburg, jejíž premisou bylo, že s nevědomím je možno

Margaret

komunikovat

prostřednictvím symbolického vyjádření obsaženého ve výtvarné produkci)
(Potash, 2005).
Pokud

o arteterapii uvažujeme v podobném duchu, můžeme v české

literatuře najít odkazy na "prvoprocesorovou" a "druhoprocesorovou" arteterapii
("prvoprocesorová" arteterapie je založena na procesu tvorby, tedy na primárním
procesu, v tomto smyslu bývá arteterapeuty pojímána jako samostatná technika;
naopak „druhoprocesorová" arteterapie počítá s verbalizací a

interpretací,

využívá tedy více sekundárního procesu, arteterapeuty bývá v tomto smyslu
považována za

přídatnou metodu) (Koblicová, 2000). Jiná terminologie uvádí

terapii uměním (art for therapy, kdy je kladen důraz na procesy výtvarné nebo
jiné (kvazi)umělecké tvorby, tzn. na léčebný potenciál tvůrčí činnosti, přičemž se
v tomto smyslu vychází z předpokladu, že sebevyjádření a rozvoj tvořivosti
potencují úzdravné mechanismy, artefakt ani průběh práce nejsou analyzovány,
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•

projektivní arteterapie podporující promítání emocí, postojů a motivů do
výtvarné činnosti pro jejich pozdější identifikaci a zpracování.

Arteterapii je možno začlenit do jakéhokoliv teoretického rámce. Např.
behaviorálně

orientovaní

arteterapeuté

spojují arteterapii

se

systematickou

desenzibilizací, využívají výtvarného zpracování hierarchie obávaných situací či
metodu přeladění, kdy např. depresivní pacienti jsou vedeni k malování jasnými
barvami,

agresivní

pacienti

pracují

s jemnými

odstíny

apod.

Arteterapie

vycházející z psychoanalytického přístupu pracuje s přenosovým

vztahem

k terapeutovi a se zvědoměním raných zážitků. Gestalticky orientovaná arteterapie
těží z uvědomování si svého aktuálního prožívání, externalizace různých složek
osobnosti a práce s nimi (spíše zdůrazňuje prožitkové aspekty arteterapie).
Humanisticky orientovaní arteterapeuté si zakládají při práci s klientem na jeho
svobodě ve volbě výrazu a prostředku. Dynamická arteterapie pracuje s
interpretacemi hotových výtvorů, s volnými asociacemi a symbolikou.
Formy arteterapeutické práce jsou různorodé, jak individuální, tak
skupinové. Zvláštní formou je též arteterapie rodinná, v níž je zdůrazňována
komunikace a vyjadřování vztahů prostřednictvím výtvarné exprese

mezi

jednotlivými členy rodiny.

1.1.2 Apologie arteterapie
Výhodou arteterapie je, že má velkou indikační šíři, lze ji tedy použít v
podstatě u většiny diagnostických kategorií. Např. Moon (1994) uvádí, že
arteterapie může být užita jak u velmi malých dětí, tak u starých lidí, je efektivní v
individuální podobě i jako párová, rodinná či skupinová. Zdá se, že správné volbě
musí podléhat spíše vhodný výběr arteterapeutického směru a metodiky (např.
zda klient "unese" cestu analytickou či zda je pro něho přijatelnější prožitkové
tvoření).
Výhodou arteterapie je, že není odkázána na jazyk, resp. na slovní
sdělení, ale uskutečňuje se používáním obrazných názorných vyjadřovacích
prostředků. Slovní výpověď obecně postihuje pouze část skutečnosti, podléhá
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vědomé cenzuře a volní kontrole. Slova jsou nástrojem nejen předávání informací,
ale též zastírání a znepřesňování významů. Výtvarný projev klienta je osobitější
než jeho slovní výpověď, je rovněž obsáhlejší, komplexnější a konkrétnější,
zároveň též působivější. Lze navíc předpokládat, že „ruku vede cit", že „výtvarná
řeč" nechává více promluvit nevědomí. Arteterapie pomáhá vyjádřit a zpracovat
to, co si klient neuvědomuje a co by často (možná nikdy) ani nebyl schopen
verbálně vyjádřit. Výtvarná výpověď tedy bývá spolehlivějším sdělením než
sebedelší výpověď slovní. Artefakt může být i srozumitelnější.
Jako doklad lze uvést i zkušenost z výuky studentů pedagogické fakulty.
V zážitkovém semináři je se studenty pracováno jednou z arteterapeutických
technik (mají vytvořit koláž na téma Já jako učitel ve všech jeho pozicích a rolích).
Valná většina studentů hodnotí práci jako zajímavou, přínosnou a důležitou mimo
jiné i proto, že jim umožňuje odklon od verbálních aktivit, na které jsou během
svého vzdělávání zvyklí. Přemýšlet "v obrazech" může být pro vzdělání (i život)
stejně podstatné jako přemýšlet ve slovech.
Arteterapii lze využít v klinickém i subklinickčm terénu, tedy i u
relativně psychicky zdravé populace zejména jako prostředek podpory emočního
vývoje.
Podobně může být arteterapeutická práce účinná u tzv. zdravé populace,
kde prohlubuje sebepoznání, podporuje osobnostní rozvoj a emoční dozrávání,
rozvíjí tvořivost a rozšiřuje představy klientů o vlastních možnostech (např. v
rámci kurzů osobnostního růstu). Na možnost užití arteterapie i u zdravé, zejména
dětské populace, upozorňovala již Kramer (1971), která zdůrazňovala především
potenciál arteterapie ve smyslu rozvoje sebeidentity dítěte a podporování jeho ega.
Navíc arteterapeutické postupy celkově rozvíjejí tvořivost a divergentní
myšlení, pomáhají klientovi lépe zpracovávat samotný fakt náhody v lidském
životě, např. jako obdoba rozpíjení kontur v akvarelu.
Arteterapii lze využít jak u dětí, tak i dospělých. Je to metoda pomáhající
přirozeným způsobem rozvíjet

výtvarný projev a schopnost tímto způsobem

vyjadřovat svoje pocity. Východiskem je při tom předpoklad, že výtvarný projev
dítěte neodpovídající jeho věku a mentální úrovni, indikuje problém v oblasti
psychického či emočního vývoje.
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Z vlastní

terapeutické

zkušenosti

při

pořádání

zážitkových

arteterapeutických skupin vím, jak může být tato metoda nosná a účinná např. u
osob lehce neurotizujících, nacházejících se v osobní krizi apod.
Speciální využití arteterapie lze pak hledat tam, kde jsou narušeny
(dočasně či trvale) vyjadřovací schopnosti (např. Gardner, 2006).
Dalším významným cílem a efektem arteterapeutického procesu je též
možnost psychohygienického působení a v neposlední řadě prevence vzniku
obtíží nejrůznějšího typu.
Významnou výhodou arteterapie jako metody je, že artefakt umožňuje
„archivaci" - je možné se k němu vracet, „neodplyne" jako slovo. Slouží také
k názornému „uchopení" problému. Prostřednictvím artefaktů je možno dobře
postřehnout případný posun - a to jak celkově v rámci terapie, tak i ve vývoji
samotného

výtvarného

projevu.

Ve

výtvoru

je

zaznamenána

historie

terapeutického procesu, může sloužit jako připomínka, navrácení se k minulému
apod., nemůže být zapomenut, odmítnut, zkreslen časem (jako je tomu u
verbálního projevu). Může se změnit pouze jeho interpretace.
Je-li archivován terapeutický proces např. nahráváním na diktafon či
snímáním kamerou, může to často vést k tomu, že je klient blokován ve své
produkci, že je jeho pozornost rozptylována apod. Jeho spontaneita v rámci
terapeutické práce je tedy takto narušena. V případě "arteterapeutické archivace",
čili uchování výtvarného díla, toto omezení odpadá.
Rovněž je potřeba zdůraznit, že působení arteterapie často posiluje
kombinace s dalšími technikami a metodami (např. s imaginacemi, relaxacemi,
muzikoterapií, psychogymnastikou, body terapií apod.), což v podstatě kopíruje
současný eklektický trend v rámci psychoterapie.

1.1.3 Teoretická východiska a historické hledisko
Počátky arteterapie je možno vidět v obdobích, kdy lidé intuitivně
využívali psychoterapeutických funkcí výtvarného projevu. Tyto prvotní
„arteterapeutické" snahy patrně spadají do starověku, či snad až do pravěku (např.
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využití různých magických úkonů a rituálů, využití archetypální symboliky
určitých barev, léčebných sošek apod.) (Slavík, 1999).
Za důležité teoretické východisko arteterapie je možné považovat
psychodynamický přístup Sigmunda Freuda a jeho pokračovatelů, pracujících
především

s

pojmy

"přenos"

a

"obranné

mechanismy"

(Vick,

2003).

Psychoanalytický jazyka a psychoanalytické koncepty užívají či užívali v
arteterapii např. Kramer, Rubin, Ulman, Wilson, Levick, Kellogh a další.
J. A. Rubin (1993) např. zdůrazňuje, že podnětem pro psychoanalytickou
arteterapii byla Freudova myšlenka o podobnostech mezi obrazností snu a s
obrazností výtvarného projevu, a to především pokud jde o motivační zdroje
zobrazení, komponování obrazového celku, procesů, které transformují obsahy a
odpovídají např. principům metafory. Z této analogie vyplývá, že výtvarná díla lze
zkoumat a vysvětlovat psychoanalytickou metodou výkladu snů (např. Pechar,
1992, Freud, 1994). Ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století používali
psychoanalytickou interpretační metodiku např. M. Naumburg či N.C. Lewis.
Psychoanalytická arteterapie navíc překonala komunikativní nezúčastněno st ve
vztahu mezi terapeutem a pacientem (Slavík, 1999), neboť výtvarný artefakt se
stal předmětem rozhovoru. Cílem psychoanalytického rozhovoru nad výtvarným
artefaktem

bylo hledat a

interpretovat skryté obsahy artefaktu a dovést tak

pacienta k náhledu na jeho nevědomé vnitřní konflikty, potlačená přání a skryté
motivy jednání.
V

arteterapeutické

literatuře

lze

nalézt

i

interpretaci

novějších

psychoanalytických otázek, např. teorie Melanie Kleinové, self-psychologie či
psychologie objektových stavů.
Své místo na poli arteterapie našla i Jungova analytická terapie a jeho
teorie archetypů, jíž představují např. arteterapeuté

Edwards a Wallace,

McConeghey či Schaverien.
Jiný pohled přišel s kritikou psychoanalýzy a s rozvojem humanistických
psychoterapeutických
považován

za

směrů.

terapeutický

Výtvarný
prostředek,

projev v těchto kontextech
který

působí

i

bez

je

použití

psychoanalytické interpretace jako podnět k rozvíjení tvořivosti, příležitosti k
sebeuplatnění a jako nástroj enkulturace (Haněl, 1995 - 96). Úkolem arteterapeuta
v tomto pojetí je poskytovat klientovi podmínky ke svobodnému výtvarnému
vyjádření (Slavík, 1999).
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Rozvoj arteterapie byl ovlivněn i výtvarném uměním, zejména nástupem
avantgardy a moderny, neboť tyto směry již umožňovaly projekce vnitřního
světa autora do výtvarného artefaktu a navíc stylová různost těchto směrů dala
nechala ustoupit do pozadí nutnosti klasického výtvarného poučení.
Rozvoj arteterapie byl též ovlivněn zájmem psychiatrů o výtvarný projev
psychiatrických pacientů, zejména schizofreniků (např. již v 2. polovině 19.
stolení vyšly publikace Lombrosa, Tardieu, Simona a dalších). Ve 20. století se
objevují další publikace věnované výtvarné tvorbě psychotiků (např. Gnirss,
Behrends, Pfíster, 1967, Ferdiére, 1976 a další).
Dalším důležitým mezníkem v rozvoji arteterapie bylo úsilí pedagogů o
sbírání a klasifikaci dětského umění (což je příznačné pro druhou polovinu 19.
století a počátek 20. Století), např. první známá kniha o dětském umění byla
publikována Corradem Riccim v roce 1887; jiný významný přehled dětského
umění poskytl Eng v roce 1931 (Betts, 2005).
Pro rozvoj arteterapie byl důležitý též zájem o dětskou kresbu z
psychodiagnostického hlediska. Řada autorů (např. Goudenough, Harris a další)
využívali kresebných technik k určení mentálních schopností a motorických
dovedností. Pro arteterapii z tohoto hlediska pak mají význam především
projektivní kresebné testy (např. Machoverové

Kresba lidské postavy

či

Warteggův kresebný test).

Arteterapie jako relativně samostatný obor se naplno rozvinula zhruba v
polovině 20. století. Junge a Wadeson (2006) v díle Architects of art therapy člení
vývoj arteterapie do třech období:
- období počátků arteterapie, představované terapeuty před rokem 1960, např.
Naumburg, Kramer, Jones, Kwiatkowska, Ulman, Muller;
- období vzestupu arteterapie v sedmdesátých letech minulého století, kdy se
začaly vydávat první arteterapeutické časopisy, začaly se tvořit výcvikové skupiny
pro arteterapeuty i profesionální asociace; do této skupiny lze zařadit terapeuty,
kteří začali pracovat v šedesátých letech, např. Ault, Wadeson, Rubin, Levick a
další;
- období expanze (od osmdesátých let minulého století), kdy se množí tréninkové
programy pro arteterapeuty a rozvíjejí se možnosti využití arteterapie v
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nejrůznějších oblastech péče o člověka; toto období představují

Robbins, Stolí,

Riley a řada dalších.

1.2

Obecné principy projektivní

arteterapie

Pojetí arteterapie prezentované v rámci této dizertační práce se dá
charakterizovat jako projektivní. Projektivní z hlediska předpokladu, že klient do
svého výtvarného vyjádření promítá své emoce, postoje, motivy a zkušenosti,
které pak terapeut v klientových artefaktech (společně s klientem) odkrývá a
interpretuje. Toto projektivní hledisko má svůj dynamický akcent, jenž je
v důrazu kladeném na klientovu minulou zkušenost jako zdroj současných
problémů

či

symptomů

způsobujících

dynamiku

současného

chování.

„Dynamický" (z pohledu psychoterapie) předpokládá, že v člověku existují
konfliktní síly a že myšlení, emoce a chování jsou výslednicí těchto sil; tyto síly
existují na různých úrovních uvědomění, některé jsou zcela nevědomé (Yalom,

2006).
Terapeutický systém projektivní arteterapie byl v ČR koncipován PhDr.
Milanem Kyzourem (1932 - 2000) a tvoří náplň bakalářského studijního programu
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kromě
projektivních momentů výtvarné exprese tato arteterapeutická škola věnuje též
pozornost změnám a kultivaci výtvarného vyjadřování. Tato koncepce navazuje
na teoretická východiska Herberta Reada, Victora Lowenfelda a též se snaží
aplikovat Piagetovo pojetí kognitivního vývoje

na teorii dětského výtvarného

projevu.
Projektivní arteterapie vychází z toho, že

výtvarný projev je možné

považovat za podobenství poruchy a příznaků, či jinak řečeno, že jde o
metaforickou výpověď o osobnosti klienta, jeho problémech, současných i
minulých životních okolnostech, vlivech, které formovaly jeho osobnost,
včetně zdravotních obtíží.
Cílem arteterapie v tomto pojetí je přispět změnou klientova výtvarného
projevu ke změně jeho náhledu na sebe sama či své potíže a k jeho socializaci
(a to i za cenu zprůměrnění, či dočasného zprůměrnění jeho tvorby). Hlavní úsilí
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arteterapeutického

procesu je směrováno

na posun v klientově

výtvarné

produkci, který je považován za metaforu posunu v oblasti jeho psychiky.
Arteterapie

není

zaměřena

na

zpracování

samotné

symptomatiky,

v podstatě jde o přestrukturování nevědomé psychodynamiky, což může
v konečném efektu přispět k odeznění symptomů.
Při vytváření jsou

proto klientovi

poskytovány

metodické

pokyny

k barevnosti, ke kompozici a proporcionalitě celého artefaktu, včetně zpracování
lidských postav (většinou bývá kladen důraz na dynamické zpracování lidské
figury). Jak metodické pokyny, tak i zadávaná témata jsou volena s ohledem na
specifikum

klientovy

problematiky,

jeho

individuální

charakteristiky,

psychologické zvláštnosti klientova věku i obecné vývojové hledisko.
Tím, že se mění obsah, forma, případně další atributy výtvarného
projevu, mění se i význam naléhavosti osobní problematiky klienta a její
dopad na jeho prožívání, což přispívá ke změně jeho náhledu.
Co se v průběhu terapeutického procesu v artefaktech přestrukturuje,
změní svou barvu či intenzitu, co se doplní či naopak vytratí, to může přinést
metaforicky stejný význam do klientova života.
Klientův výtvarný projev posouvají dál též interpretační vstupy do jeho
tvorby. Elementy obrázku, barevnost, kompozice, proporce postav, to, co je
zdůrazněno (barevně, velikostí či jinak), ale též to, co chybí, čemu se klient
záměrně vyhnul či co opomněl, má nějakou významovou souvislost s klientovým
životem a s jeho osobní či osobnostní problematikou. Tím, že se při interpretaci
v prvcích výtvarného díla hledají nové souvislosti propojují se, je klient veden
k proměně svých náhledů na problém a jeho souvislosti.
Arteterapie by tak neměla fixovat stávající výtvarný projev klienta - to
není účelné ani zdravé, „neřeší to", pouze problém zapouzdřuje a obaluje.
Při práci s klientem je artefakt prvotní, verbální komunikace mezi
terapeutem a klientem se odvíjí teprve na jeho základě. Úkolem terapeuta je
proměnit či pozměnit to, co klient promítl do své tvorby, to však bez verbalizace
nejde. Mlčení nad produkcí a čekání, až klient promluví sám, je v tomto případě
bezesmyslné. I slovo má tedy v arteterapii svůj smysl a význam.
Interpretace významů skrytých ve výtvoru přichází od klienta samotného,
od terapeuta, při skupinové terapii pak i od členů skupiny. Interpretace bývá
vyjádřena jazykem symbolů a metafor uložených ve výtvarném produktu.
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Předmětem interpretativní práce je výtvarná produkce, která je výrazovým
projevem psychických stavů klienta. Projektivní přístup vidí ohnisko arteterapie
v práci s obrazovou projekcí nevědomého materiálu, který pomáhá odkrývat a
zvládat intrapsychické konflikty (projekce není jen expresí vnitřních prožitků, ale
je výrazem celé osobnosti).
V tomto arteterapeutickém směru se asociace uplatňuje jako východisko
interpretací při práci s veškerou klientovou produkcí. Podstatné je nejen to, jaký
byl původní klientův záměr, ale zejména to, jak se prezentovaná symbolika
ve svém výtvarném zpracování jeví. Tento proces vlastně spojuje manifestní a
latentní stránku symbolické komunikace. Vedle výtvarné (obsahové) symboliky
se interpretují rovněž barvy (které jsou též nositelkami symbolického významu).
Barvy však nejsou interpretovány jen v rámci jejich výčtu, ale též ve svých
souvislostech (doplňkovost, kombinace, míchání, rovněž i nápadná absence barvy
či barev apod.). Důležité je též rozmístění symbolů v ploše, tedy symbolika
prostorová. Symbolika plochy je dána kulturně i historicky (podobně je však třeba
interpretovat např. barevnost - např. různé významy bílé a černé barvy v různých
kulturách). Papír je pro klienta vlastně zobrazovací (projekční) plochou, na kterou
promítá své vnitřní obsahy.
Výtvarná symbolika sice může poukazovat na možnou symptomatiku, ale
mnohdy neurčuje intenzitu eventuálního onemocnění či deficitu.
Je třeba

též

brát

v úvahu

mnohovýznamovost

obsahu

výtvarné

produkce - výtvor klienta má různé významy na různých rovinách. To naskýtá
možnost nejrůznějších asociací, což je možné využít zvláště při skupinové práci.
Je třeba, aby asociace k výtvarné produkci byly naznačovány pouze hypoteticky,
jako možnosti, nikoliv tvrzení, nejlépe metaforickou formou. Klient sám by měl
dostávat jistou nabídku možných interpretací, z nich si může vybírat, co se ho
v daném okamžiku týká.
Projektivní arteterapie využívá interpretací pomocí otázek. Terapeut
pracuje s výtvarnou produkcí tak, že klade klientovi otázky k j e h o produkci,
případně může (v pokročilejší fázi terapie) propojit výtvarnou produkci s realitou
klientova života. Je úžasné, že tato práce umožňuje - pokud si to tak okolnosti
žádají - pracovat skutečně pouze s výtvarnou produkcí - klient tak místo sebe
postupuje artefakt (nemluví se tedy o něm, ale o princezně na obrázku apod.).
Tím je odvedena pozornost od klienta a jeho problémy se řeší v metaforické
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rovině. Výtvor klienta se stává ohniskem pozornosti a podněcuje komunikaci. To,
že mezi klientem a terapeutem je ještě třetí objekt - klientův výtvor - může
redukovat klientovu úzkost.
V konečném

důsledku je

projektivní

arteterapie

potenciálu výtvarného projevu jako bezprostředního

snahou

o

využití

nositele významů

psychického dění.
Je také zajímavé, jak může být arteterapie účinná u klientů racionálního
zaměření, kterým dělá potíže své emoce verbálně vyjádřit. Jejich produkce bývá
zpočátku hodně konstruovaná, vykalkulovaná, mohou mít problém s tím, když se
jim něco rozpíjí či nedaří podle jejich předem připraveného scénáře. Postupně se
však oprošťují od racionální sevřenosti své práce, nechávají se odvést od scénářů
a dávají větší svobodu své fantazii, spontaneitě a náhodě.
Kyzour st. (in Chrášťanský, 1996) na tento arteterapeutický směr nahlíží
jako na kulturní aktivitu, která má své kořeny v magických úkonech, rituálech,
obřadech, symbolech, v uměleckém zpodobování. Je nejblíže archetypům a
hlubinným vrstvám (ve smyslu fylogenetickém i ontologickém), které jsou
"nejporuchovější" sociálně i psychosomaticky. Dle tohoto autora arteterapie není
odvoditelná ani z psychoterapie, ani z psychologie. Záleží u ní na poměru práce s
obrazovou

metaforou

a

slovem.

Obrazová

metafora je

doménou

všech

arteterapeutických postupů, verbální vyjádření je záležitostí psychoterapie. Aby
byl pochopen význam slov, je k tomu zapotřebí metafory.

1.3

Specifika projektivní arteterapie při práci s dětmi
Použití arteterapie u dětí je významné, protože uchopení prožitků dětí

pouhou verbalizací je obtížné a někdy dokonce nemožné. Výtvarný projev, který
odráží vnitřní svět dítěte, je tedy výbornou možností, jak porozumět vnitřním
stavům a procesům dítěte. Navíc může tvořivá výtvarná činnost vést k lepšímu
kontaktu a komunikaci s dítětem. Výtvarný projev je pro většinu dětí přirozeným
a bezpečným způsobem komunikace. Děti také přikládají svým výtvorům
v arteterapii velkou hodnotu, protože pro ně symbolizují v uchopitelné podobě
jejich vnitřní zážitky (Caseová, Dalleyová, 1990). Výtvarný jazyk

může být
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užitečnou modalitou

při vyjadřování traumatu, distresu či ztráty (Malchiodi,

2003).
Gross a Hayes (1998) předpokládají několik důvodů, proč výtvarná
vyjádření pomáhají v dětské terapii:
výtvarné vyjádření může dětem pomoci redukovat úzkost a cítit se lépe s
terapeutem;
výtvarné vyjádření může zlepšit vybavování vzpomínek;
-

výtvarné vyjádření může dětem pomoci lépe organizovat (strukturovat) jejich
příběhy;
výtvarné vyjádření může být pro děti pobídkou k vyprávění spíše než je jím
rozhovor.
Malchiodi (2003) upozorňuje, že pokud se pracuje s dětmi a jejich

výtvarnou produkcí, je důležité vyhnout se vnucování dospělých standardů do
dětské kreativní práce a též je nutné oprostit se o vytváření si domněnek o obsahu
a smyslu dětských artefaktů. Ovšem na základě znalostí vývojových zákonitostí
výtvarného zobrazování může odborník citlivě metodicky do dětské práce
vstupovat.
Většina autorů (např. Malchiodi, 2003) uvádí, že je těžké jednoznačně
interpretovat obsah a význam dětského výtvarného artefaktu; v tomto smyslu je
vhodné užívat fenomenologických přístupů k porozumění jejich umění. To
znamená dívat se na jejich výtvarné vyjadřování s otevřeností vůči různým
možnostem interpretace významů, s ohledem na kontext dětské tvorby. Na dítě je
tedy třeba pohlížet jako na experta v oblasti svých vlastních zkušeností a
povzbuzovat ho k vyprávění příběhů prostřednictvím výtvarného vyjadřování.
V této souvislosti si neodpustím odbočku k beletrii: v románu E. Wiesela
Sílená touha tančit terapeutka říká, že každý člověk by měl aspoň jednou životě
převyprávět svůj příběh. Dítě jistě nemá ještě tolik zážitků a podnětů k vyprávění
svého příběhu, nicméně řada dětí prošla během svého dosud krátkého života
mnohými traumatickými zážitky, které je nutné - v rámci cesty k

úzdravě -

vyprávět. Vzhledem k tomu, že dítě většinou není schopno k vyprávění svého
příběhu použít verbalizaci, je výtvarné vyjádření jednou z velmi vhodných
možností.
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Malchiodi (2003) též upozorňuje, že by dětská tvorba neměla být
interpretována podle předem daných schémat, neboť to může vést k nepochopení
skutečného významu dětského díla.
Dalším rysem fenomenologického přístupu k výtvarné produkci klienta je
možnost uznat více různých aspektů výtvarného vyjádření (např. kognitivní,
emocionální, interpersonální apod.). Hledání rozmanitých významů poskytuje
terapeutovi informace k rozvíjení a prohlubování terapeutického vztahu a rovněž
ctění jedinečnosti dětského klienta (Malchiodi, 1998).
Arteterapie lze využít téměř u všech diagnóz v dětském věku (Vymětal,
2000). Popisována je arteterapeutická práce u dětí s posttraumatickou stresovou
poruchou (Steele, 2003), u dětí zneužitých, týraných či jinak traumatizovaných
(Gil, 2003) či u dětí se zármutkem (např. Sontag, Graham, 2001). Arteterapie je
též užitečná při terapii různých obtíží v učení (např. Rees, 1998), dětí s ADHD
(např. Safran, 2003, Kearns, 2004) či autismu (např. Stack, 1998, Emery, 2004), u
medicínských problémů (nejen u dětí s nádorovým onemocněním, ale též u dětí s
HIV (např. Hrenko, 2005), astmatem, juvenilní artritidou, těžkými popáleninami a
dalšími obtížemi) (např. Council, 2003). Arteterapie může být použito nejen ve
spojení

s

nemocí,

operací,

lékařským

zákrokem,

ale

také jako

formy

psychosociální péče a zmírňování stresu apod.
Arteterapeutická práce se zdravými dětmi přispívá k rozvoji jejich
grafických a kognitivních schopností, usměrňuje jejich emoční vývoj a rozvíjí
tvořivost.
Při práci s dětmi se nevyužívá totožných interpretačních schémat jako
u dospělých. V případě dětí je důležitý samotný proces tvorby a doplňování
vývojových deficitů ve výtvarné produkci. Je zvláště důležité nenechat děti
ustrnout v jejich

fázi tvorby, ale adekvátně a zdravě doplňovat jejich výtvarný

projev o další atributy a posouvat je tak dál.
Zároveň je nutné zdůraznit, že na dítě není vhodné spěchat a „hnát" ho
v jeho výtvarném projevu příliš dopředu. Dítě potřebuje čas a jistou zralost na to,
aby doplňovaný prvek přijalo, pochopilo a integrovalo do svého projevu. Jen
taková terapeutická práce má smysl a může přinést potřebný efekt.
Velmi dobré výsledky může mít nejen s individuální arteterapeutická práce
s dětmi, ale též se skupinou. I děti mladšího školního věku dovedou být vnímavé
k posunům a zlepšením ve své tvorbě i v tvorbě ostatních dětí.
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Výhodou projektivní arteterapie je mimo jiné i to, že aktivizuje
(nejen dětského) klienta k tvorbě, zároveň mu však vymezuje hranice (učí ho
vnímat svět jako spojení tvořivosti a limitů). Tato metoda je přínosná tím, že
vstupuje klientovi do jeho tvorby, čímž umožňuje posuny v klientově výtvarné
produkci.
Tato dizertační práce vychází z předpokladu, že "pouhé" výtvarné tvoření
s dětmi sice má či může mít terapeutický efekt, ale mnohem významnější efekt má
takováto tvorba doprovázená výtvarným vedením, resp. usměrňováním (či
kultivací), výtvarného

projevu dítěte (v intencích, kterým

bude

věnován

následující text) a terapeutův vhled v podobě interpretací dětské tvorby (i když
tyto nejsou dítěti - v plné podobě, spíše však vůbec - verbalizovány). Je to proces,
ve kterém nejde jen o bezcílné malování a unavování dítěte mnoha požadavky.

Výtvarné vyjádření může otevírat dveře k dětským a adolescentním
problémům, traumatickým vzpomínkám i k jejich pohledu na svět. Primárním
přínosem arteterapie u dětí je poskytnutí jazyka, v němž mohou sdílet pocity,
myšlenky, svá pozorování světa a sebe sama. Arteterapie může sloužit jako
důležitý katalyzátor pro rozvoj interakce mezi terapeutem a klientem, může
rozšiřovat a prohlubovat terapeutický vztah a jeho vliv na dětského klienta.

1.4

Vývoj výtvarného

zobrazování

Při využívání arteterapeutického vedení u dětí je nezbytně nutné vycházet
z psychologických zvláštností každého vývojového období, a zejména ze
zákonitostí vývoje výtvarného zobrazování.
Existuje řada ontogenetickým modelů zpracovávajících vývoj výtvarného
zobrazování, např. Gardner (1980), Winner (1982), Golumb (1990), Kellogg
(1970), Lowenfeld (1987); východiskem pro zde uváděný model je syntetické
pojetí Malchiodi (1998).
Z našich zkušeností plyne, že je velký rozptyl věku, v němž se děti
dostávají do jednotlivých etap výtvarného zobrazování; navíc je často konkrétní
výtvarné zobrazení souborem rysů dvou (či více) etap. Z našeho pohledu není ani
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tak podstatná rychlost výtvarného postupu, ale spíše nutnost absolvovat všechny
vývojové etapy v náležité posloupnosti. V tomto smyslu je vhodné zmínit
Lowenfeldovu poznámku, že děti přecházejí mezi jednotlivými etapami v čase,
který je pro ně nejvhodnější (Perout, 2005).
Nelze opomenout ani fakt, že po celou dobu dětství všechny děti
prodělávají očekávané, progresivní změny ve výtvarném vyjadřování, které jsou
charakteristické pro určitou věkovou skupinu (Malchiodi,

2003).

Stadia

výtvarného zobrazování považuje většina autorů za univerzální pro děti na celém
světě.

1.4.1 Čmárání (18 měsíců - 3 roky)
První pokusy o výtvarné vyjádření se objevují přibližně kolem 18. měsíce,
kdy dítě rozvíjí svou motorickou aktivitu a jeho nahodilé (zatím necílené) pohyby
mají výsledek v bezobsažných čárách na papíře (dle Lowenfelda se jedná o
období chaotického čárání).
Příhoda (1963) nazývá toto období črtací experimentace. Podle něho
vychází motorická aktivita z rozkoše z pohybu; nutná je však též příležitost k
tomuto pohybu (čili podněcování ze strany vychovatelů). I když se dítěti této
příležitosti nedostane, touto fází si stejně - ve zkrácené podobě - musí projít.
Dítě v tomto věku není ještě schopno vizuální kontroly svých pohybů.
Kvalita linek je různá, závisí především na rozvoji motorických dovedností.
Motorická aktivita na papíře zahrnuje nejčastěji opakované pohyby, horizontální
či vertikální linie, kruhové tvary, tečky apod. (viz např. Kellogg, 1970 in
Malchiodi, 1998).
Dle Lowenfelda (in Perout, 2005) přechází stadium chaotických čáranic
do stadia zvládnuté čáranice, což je období, v němž děti začínají rozpoznávat, že
existuje souvislost mezi pohyby a znaky, které zůstávají na papíře. Podle
Lowenfelda se toto stává zhruba po 6 měsících od doby, kdy dítě začalo čárat.
Postupně se začíná rozvíjet vizuální kontrola, která podmiňuje souvislost mezi
motorickou a vizuální aktivitou; s tím souvisí i to, že dítě je již lépe schopno při
kreslení oddálit tužku od papíru. Okolo třetího roku dítě začíná rozpoznávat
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podobnost mezi nakresleným tvarem a něčím v okolí (i když tato podobnost je
realitě ve skutečnosti velmi vzdálená).

1.4.2 Základní formy (3 - 4 roky)
V tomto období se již většinou u dětí objevuje tendence zařazovat k
obrázkům pojmenování, příp. též vymýšlení jednoduchých příběhů. Vyskytuje se
spojení mezi znakem na papíře a slovem. Děti většinou chtějí mluvit o svém
kreslení, i když se jejich výtvory dospělým jeví jako neidentifikovatelné čmárání.
Rozšiřuje se množství základních tvarů, které se při zobrazování objevují
(trojúhelník, kruh, kříž, čtverec, obdélník apod.) - tyto tvary se pak stávají
mezníkem v následujícím období.
Lowenfeld (in Perout, 2005) nazývá tuto etapu obdobím pojmenované
čáranice (dle Lowenfelda nastupuje okolo 3,5 let). Vzhledem k tomu, že je čárání
výsledkem kinestetické aktivity, názvy obrázků často odkazují na pohybové
aktivity (skákání, běhání apod.). Někdy dítě začíná kreslit s určitým záměrem,
který se v průběhu práce mění. Posun pak nastává ve chvíli, kdy je dítě schopno
nakreslenou kresbu zopakovat znovu.
Podle Lowenfelda je čárání zkušenost, která vychází z motorické aktivity,
z vizuální kontroly této aktivity a z rozpoznání vztahu mezi vzniklou čárou a
okolním světem.
Barvy v tomto období mají podružnou roli, jsou používány nahodile, bez
specifického záměru a bez spojitosti s kresleným objektem.
Dítě v tomto věku nerozlišuje svou osobní hypotézu o realitě (co si
myslím, že to je) od jejího ověření (co to skutečně je). Dítě tedy pod vlivem
tohoto přesvědčení považuje své vlastní předpoklady a přesvědčení za správné, a
tak nerozlišuje mezi otázkami „Co to je?" a „Co to pro mne znamená?" (Vavrda,
2005).
Již v tomto věku jsou však děti schopny hrát hry Jakoby". Tyto hry jsou
některými autory (např. Červenka, 2003) považovány za prvotní základ pro
uměleckou činnost. Hrát si s něčím nebo na něco znamená představovat, že něco
je jakoby něco jiného. Pro dítě je velmi důležité odlišit, že jde o hru, něco ,jako".
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1.4.3 Lidská postava a prvotní schéma (4-6 let)
Tato etapa se částečně překrývá s obdobím názorného, intuitivního
myšlení (Piaget, 1970). Pro tento typ myšlení je typická malá flexibilita,
nepřesnost

a

prelogičnost

(dosud

nejsou

respektovány

zákony

logiky)

(Vágnerová, 2000).
Zvláštní
schémata.

důležitost

během

tohoto období

mají dětská

prostorová

Děti prostor vztahují k sobě samotným a ke svému vlastnímu tělu

(Malchiodi, 1998) - jejich pojetí prostoru je tedy egocentrické. Dítě neumí dobře
odhadovat prostorové vztahy. Má tendenci přeceňovat velikost blízkých objektů a
podceňovat velikost vzdálenějších (Vágnerová, 2000).
Hlavním mezníkem tohoto období je kresba lidské figury, která má
zpočátku podobu, jež bývá označována jako hlavonožec (v anglicky psané
literatuře se často hovoří o "pulci"). Období hlavonožce nastupuje kdykoliv mezi
4. a 6. rokem, avšak u některých dětí se objevuje dříve (Malchiodi, 1998). Někdy
se dokonce dítě vrátí na nějaký zpět ke čmárání, i když již zvládlo hlavonožce - i
tento návrat může být považován za běžnou součást vývoje výtvarného
zobrazování.
Zobrazení lidské figury - hlavonožce (zejména) na počátku tohoto stadia
bývá značně primitivní. Hlavonožec je sestaven z jednoduché hlavy a dvou čar z
ní vycházejících (které představují nohy), příp. z dvou dalších čar (které
představují ruce). V hlavě jsou zobrazeny některé prvky (většinou oči, nos, ústa) a
někdy též pupík.
Lowenfeld v takovém zobrazení vidí člověka s hlavou, nohami a pažemi
(čili jde vynechání těla), naopak Arnheim spíše zobrazení hlavy a těla jako
jednoho celku, který je symbolizován nakresleným kruhem (in Perout, 2005).
Arnheim (1974, in Malchiodi, 1998) uvádí, že se děti prostřednictvím hlavonožce
pokoušejí o co nejjednodušší formu vyjádření, která ještě může být označena jako
zobrazení člověka; protože jsou omezeny výtvarnými možnostmi, redukují svou
figuru na jednoduché geometrické tvary.
Cox a Parkin (1986, in Malchiodi, 1998) nazývají hlavonožce s pupíkem
přechodnou podobou hlavonožce; tuto přechodnou formu však ve svých kresbách
nevyužívají všechny děti.
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Příhoda hovoří o fázi lineárního náčrtu (Příhoda, 1963) - dítě vytváří
základní, obecnou podobu některého rodu předmětů; podoba znamená, že
odkazuje na základní znaky rodu předmětů podle své subjektivní logiky, znaky ke
zobrazovaným objektům vztahuje užitkově. Lidská figura je nejčastější - dítě zde
kreslí to, eo pociťuje za potřebné - nohy k pohybu, ruce k činnosti, oči k vidění,
ústa k jedení apod.
U konkrétního dítěte může být pouze minimální rozdíl mezi několika
kresbami zobrazujícími různé lidi, přesto tyto kresby reprezentují vždy jiného
člověka.
Goodenough (1992, in Klusák, Slavík, 2005) uvádí, že dětská kresba
objektu v období mezi 4. a 12. rokem závisí na kvalitě pojmu objektu spíše než na
bezprostřední vizuální představivosti či výtvarném ocenění dítěte.
Barva je využívána subjektivně, i když některé děti již spojují nakreslené
s barvou, jakou vidí v okolí (např. zelená tráva). Objevuje se též experimentování
s barvou - děti zkouší použít barvu, která se jim líbí, intenzivněji a často třeba na
celý obrázek, aniž by to odpovídalo realitě.
Centrem zájmu je kreslení objektů, nikoliv jejich vybarvování - jedná se
tedy spíše o obrysovou kresbu.
Lowenfeld (in Perout, 2005) v této souvislosti mluví o preschematickém
období. Podle něho první grafické podoby člověka vznikají spíše na základě
dotekových, pohybových a pocitových zkušeností, než na základě optických
vjemů. Tento typ zobrazení není ještě snahou o zachycení vizuální zkušenosti.
Neobjevuje se vědomý přístup ke kompozici obrázku či ke vztahům mezi
jednotlivými objekty. Dítě tak umisťuje objekty po celém papíře, často i kolem
dokola jeho obvodu. Některé figury či objekty se mohou vyskytovat i vzhůru
nohama, neboť děti neberou v úvahu směr či vztahy mezi objekty a jejich
umístění v prostoru (Malchiodi, 1998).
Lowenfeld (in Perout, 2005) uvádí, že objekty bývají umístěny po obvodu,
jakoby

dítě

samo

sebe

umisťovalo

do

středu

obrázku,

na

imaginární

pozorovatelské místo - toto odpovídá formování ega dítěte a jeho (dočasnému, ale
pro toto období typickému) egocentrismu.
Gessel (1977, in Klusák, Slavík, 2005) uvádí, že nelogičnost pojetí
tělesných proporcí, zobrazení perspektivy či rozmístění elementů v rámci celku, je

23

již pětiletými dětmi částečně reflektována (intelektuálně i výtvarně) - tzn. dítě si
všímá a komentuje jistou zvláštnost či legračnost svého způsobu zobrazení.
Až ke konci tohoto období se začínají dětské výtvory více podobat
skutečnosti.

Podle

Kellogg

(1969)

se tato

fáze rozvoje

kresby

nazývá

reprezentativní - v dětských kresbách je již reprezentován svět, který dítě vidí.
Toto lze též považovat za jeden z příznaků decentrace dětského myšlení na
konci předškolního období. Mezi 4. a 5. rokem dítě již začíná rozumět chování
svému i druhých v termínech duševních stavů, ale také chápe, že tyto stavy jsou
pouze reprezentacemi, které nemusí být správné a mohou být též proměnlivé,
protože existuje řada různých úhlů pohledu (Vavrda, 2005).
Dítě v tomto věku není schopno plánování tedy ani "projektu" obrázku (ve
smyslu úvahy o tom, co je a co není schopno zvládnout ať již v rámci časového
úseku vymezeného pro výtvarné činnosti, svých výtvarných možností či na co mu
stačí síly) - proto se při spontánní kresbě lze setkávat s tím, že na jednom obrázku
se mísí zprvu snaha o pečlivé provedení, která postupně přechází v rychlé, snad až
"odbyté" dokončení (tak, jak dítěti dojde energie).
Uždil (2002) uvádí několik charakteristik typických pro dětský výtvarný
projev v tomto období. Patří k nim pravidlo pravého úhlu (R-princip), který je
dobře patrný zejména při zobrazování komínů (komín kolmý ke střeše nikoliv k
rovině země), ale též ve zobrazení větví na stromě (větve zobrazené kolmo ke
kmeni) apod. Další charakteristikou je grafický automatismus, jímž je označen
fakt, že děti mají tendenci opakovat a ve svém výtvarném projevu uplatňovat
jednoduché naučené tvary (např. stejným způsobem zobrazená tráva, květina,
slunce apod.). Vyskytuje se též tendence ke zdobení - tzv. nepravý ornament.
Ten může někdy zakrývat fakt, že dítě neumí zobrazit složitější tvar, proto tuto
svou neschopnost "maskuje" zdobením.

1.4.4 Rozvoj vizuálního schématu (6 - 9 let)
V tomto věku

končí období názorného myšlení a začíná

období

konkrétních operací. Děti jsou schopné porozumět principu uchování množství a
váhy, jsou schopny řazení položek podle nějakého kriteria či včlenění prvku do
určité třídy (Piaget, 1970). Rovněž se odklánějí od egocentrismu, tzn. jsou již
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méně omezované subjektivním pohledem na poznávanou skutečnost, dovedou na
ni pohlížet posuzovat z více hledisek (Vágnerová, 2000).
Během tohoto období děti rychle rozvíjejí své umělecké schopnosti.
Především se rozvíjí vizuální symboly a schémata pro zobrazení lidské figury,
zvířat, domů, stromů apod. Mnohé z těchto objektů jsou

zobrazovány

standardním, u většiny děti obdobným způsobem (např. žluté slunce v horním
rohu stránky či slunce s paprsky a lidskou tváří) (Malchiodi, 1998). Podle
Goodenough (in Klusák, Slavík, 2005) dítě přizpůsobuje kresebná schémata
novým rysům, které v souvislosti s vývojem pojmu objektu do kresby přidává
(přičemž za

součást znaků integrovaných v pojmu objektu považujeme nejen

samotné části, ale i jejich prostorové relace).
Barvy jsou užívány již většinou správně, často však rigidně (např.
všechny listy stromu musí mít stejnou zelenou barvu).
Hlavonožec z předchozího období je plně nahrazen lidskou figurou s
hlavou a tělem a také s dalšími detaily.
Rozvíjí se i vnímání prostoru. Postava již stojí na okraji stránky či na
základní linii, která pro dítě představuje linii země. Někdy se též objevuje v horní
části papíru linie nebe. Pokusem o perspektivu lze nazývat i snahy umísťovat
vzdálenější objekty výše na nakreslené stránce (ovšem tyto se pak zejména na
počátku uvedeného období vznášejí mimo linii země).
Jako způsob zobrazení perspektivy se často objevuje sklápění

do

půdorysu.
Pro tento věk je též běžné užití různých velikostí pro zdůraznění
důležitosti - např. děti zobrazují sebe sama jako většího než dům, nebo naopak
kouzelníka většího než sebe samotné. Někdy děti využívají zdůraznění velikosti
nějakého elementu, tvaru či objektu jako zdůraznění svého traumatického zážitku
či zkušenosti. Např. Malchiodi (1998) uvádí, že sedmiletý chlapec nakreslil
obrovskou včelu, aby zdůraznil svou traumatizaci při nedávném včelím štípnutí.
Ačkoliv řada autorů (např. Malchiodi, 1998, Davido, 2001) uvádí, že děti
v tomto období často kreslí "průhledné" obrázky - tzn. je vidět i to, co logicky
vidět být nemůže (vnitřek domu, pupík pod oblečením apod.), podle naší české
zkušenosti se tato tendence u dětí vyskytuje již trochu dříve, většinou již na konci
předchozí etapy. Naopak s nástupem do školy tendence k

průhlednému
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zobrazování

většinou

mizí.

Transparenci

lze pak

nalézt

spíše

v jiných

souvislostech, kdy je vázána na specifickou problematiku.
Dle Příhody (1963) se též objevuje tzv.

ortoskopie - znázornění

předmětu, resp. jeho částí ze základního pohledu bez ohledu na princip jednoty
hlediska pozorovatele (např. nezdařené pokusy o profil).
Příhoda (1963) uvádí, že pro toto období je příznačný intelektuální
(ideoplastický) realismus v konfrontaci s naturalistickou kresbou - zobrazení
předmětu pouze tak, jak se jeví (fenomenalistické zobrazení). Tedy při
zobrazování převažuje to, co dítě o předmětu ví nad tím, co by na předloze bylo
vidět (převáží racionalismus nad empirií). Na předmětech jsou již rozlišovány
objektivní, základní, konstitutivní znaky.
Pokud jde

způsob zobrazování,

někdy

se též mluví

o

"plošném

fenomenistickém vyprávění" (Perout, 2005)
Z našich zkušeností též plyne, že u dětí (zejména dívek) se v tomto i na
konci předchozího období objevuje velký sklon k ornamentu a zdobení (viz
např. princezny a zdobení jejich šatů). Některé děti mají sklon až k nutkavému
opakování některých objektů (např. oken na domě či kapek, sněhových vloček
apod.)
Obecně lze říci, že kresba v tomto období je většinou prosta pravidel a
konvencí

a je tvořivá. Z těchto důvodů představuje "zlatý věk umělecké

tvorby" (např. Gardner, 1980 in Malchiodi, 1998).
V dětské tvorbě se též začíná objevovat zobrazení času a pohybu, resp.
příběhu. Obrázky naznačují události či série událostí, které se stanou (Malchiodi,
1998). V tomto směru bývají obrázky často mnohoznačné.
Kyzour st. (1969/70) období mezi 4. a 8. rokem nazývá obdobím
egocentrickým. Cílem v tomto období je pěstování výtvarné odvahy u dítěte,
práce se sytou (až krycí barvou) a epická motivace (např. výtvarné zpracování
pohádek či příběhů). Dítě v tomto věku chce zkušenost výtvarně vyprávět a v tom
je nutno mu vyjít vstříc. Na konci tohoto období je též důležité vést dítě k
opouštění dolní linky (osy) obrázku. Opuštění dolní osy je předpokladem
konkrétních

operací

v

prostoru,

tzn.

rozvoje

citu

pro

vztahy,

vnímání

prostorových relací apod. Škodlivé může být v tomto věku opravování proporcí,
vedení dítěte ke kulisovému zobrazování a barevnosti odpovídající realitě. Dítě
ještě "neohmatalo" skutečnost všemi smysly, vyjadřuje se tedy plošně. Nedovede

26

zobrazit překrývání předmětů, proto mění stanoviště pozorovatele. Výsledkem je
přítomnost různých úhlů pohledu v jednom obrázku.

1.4.5 Realismus (9 - 1 2 )
V tomto období jsou děti stále ještě ve stadiu konkrétních operací
(Piaget, 1970). Děti začínají stále více brát v úvahu názory, myšlení a pocity
ostatních lidí; začínají více rozumět mezilidským vztahům, příčinám a následkům.
Tak, jak děti stále více objevují okolní svět, začíná se objevovat nespokojenost s
tím, jak jsou schopny tento svět zobrazit ve své výtvarné produkci.
Zhruba okolo 9. či 10. roku se děti začínají velmi zajímat o realistické
zobrazení toho, co mohou vnímat (Malchiodi, 1998). Objevují se tedy i první
pokusy o perspektivu, resp. o vytvoření hloubky prostoru - děti většinou budují
prostor tak, že zobrazí spojení linie země s nebem (linie země, resp. horizont se
posouvá směrem od spodního okraje obrázku). Postupně se děti začínají zajímat o
vytváření třetího rozměru, pokoušejí se vytvářet iluzi prostoru.
Již v závěru předchozího období se dítě přesunulo z emocionálně
fantazijní oblasti k vizuální zkušenosti, která umožňuje ověřování a empirickou
organizaci okolního světa, předpokládá jasnou hranici mezi subjektem a objektem
vnímání. Jinak řečeno jsou děti méně ovlivňovány

niternými prožitky a jejich

tvorba je tak realističtější (Lowenfeld, in Perout, 2005).
Objevuje se přesnější práce s barvou - děti se pokoušejí o realističtější
vystižení barev v přírodě, objevuje se snaha o vyjádření různých barevných
odstínů. Dítě se vyvíjí od rigidního barevného chápání ke spojení barvy s
příslušnou věcnou konstantou (Lowenfeld, in Perout, 2005). I přesto, že se vývoj
barevného chápání takto posouvá, dítě ještě stále nechápe (či nemá porozumění)
pro barevné efekty ve světle a stínu či pro atmosférickou kvalitu.
Lidské

figury

jsou

propracovanější,

mají

více

detailů,

jsou

diferencovanější v genderových charakteristikách (více detailů oblečení, účesů
apod.). Analytický způsob zobrazování je postupně nahrazen syntézou.
Zatím chybí cit pro zachycení pohybu (i když se to děti pokoušejí);
pohyb je zachycován loutkovým způsobem, kdy se zobrazená figura hýbe v
kloubech rukou a nohou, ale zbytek těla působí toporně.
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V tomto období děti opouštějí zobrazování pomocí řazení na spodní lince
papíru, začínají se objevovat výtvarné plány. Dítě též začíná zjišťovat, že objekty
na obrázku se mohou překrývat, mohou být různě veliké a navozovat dojem
hloubky (Lowenfeld, in Perout, 2005).
Mnoho autorů uvádí, že výtvarný projev dětí v tomto již není tak
uvolněný jako v období předchozím, kresby jsou konvenčnější, neboť se do středu
zájmu dostává potřeba o co nejrealističtější vyjádření (až o "fotografický efekt"
při zobrazování). Děti se snaží o co největší přesnost ve vztahu zobrazení - reálný
objekt, často na úkor zobrazení uměleckého.
Lowenfeld nazývá toto období jako

kresebný realismus ( 8 - 1 2 let)

(Perout, 2005). Dle něho je toto období určeno především tím, že děti vnímají
samy sebe jako člena vrstevnické skupiny (proto též "gang age"). V tomto období
dochází také k výtvarné krizi, na níž se podílí fakt, že dítě nemá dostatek
instrumentálně motorických prostředků ke zobrazení reality, ovšem realitu již
velmi dobře vnímá. V důsledku toho je dítě nespokojeno s tím, jak realitu
zobrazuje a může na výtvarný projev zcela rezignovat.
Děti v tomto věku se také částečně odklánějí od kompozice obrázku v
tom smyslu, že je více zajímá objekt samotný (čili to, jak vypadá, ne již tolik, kde
je na papíře umístěn (Malchiodi, 1998). Zároveň je patrná tendence vynechat
určité prvky, když dítě cítí, že není schopno je zobrazit perfektně a způsobem,
který by korespondoval s realitou.
V tomto období jsou u dětí populární kreslené vtipy, komiksové příběhy
a karikatury (viz např. Mulholland, 2004), což se promítá i do jejich způsobu
výtvarného zobrazování. Navíc dítě může v komiksovém zpracování např. lidské
figury skrýt to, že si s realistickým zobrazením lidské postavy neumí poradit.
Některé děti se v tomto období uchylují ke stereotypii ve výtvarném zobrazování
a často též k obkreslování, kopírování či nápodobě místo k vlastní výtvarné
tvorbě.
Mnoho dětí v tomto věku se nechá odradit od výtvarného zobrazování a
někteří z nich se k němu již nikdy nevrátí. Jistou roli v tom může hrát i fakt
odsudku či nepochopení výtvarné tvorby dospělými. Např. Lindstrom (1957, in
Malchiodi, 1998) z tohoto hlediska považuje etapu realismu za klíčovou.
Některé děti vede k nechuti pokračovat ve výtvarné tvorbě i jejich
zvýšená sebekritičnost.
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V literatuře se spekuluje i o dalších důvodech, proč děti v tomto období
přestávají věnovat výtvarné tvorbě. Např. Gardner (1980 in Malchiodi, 1998)
naznačuje, že děti si v tomto období uvědomují, že své pocity mohou vyjádřit i
jiným, nejenom grafickým způsobem. Začínají tedy preferovat jiné způsoby
exprese, např. prostřednictvím jazyka (pokusy o psaní povídek či poezie).
Kyzour st. (1969/70) nazývá období mezi 8. a 13. rokem obdobím
objektivním - vychází z toho, že dítě je již schopno pracovat s konkrétními
představami (viz Piaget). Děti jsou již schopny strukturování prostoru (což
přichází zhruba na přelomu 7. a 8. roku), uspořádání prostorové následnosti, citu
pro intervaly, délky, řezy, perspektivu. V souladu s touto vývojovou etapou je
vhodné vést děti k realistickému vidění a realistické studii okolního světa. Je tedy
dobré učit je perspektivnímu vidění, cvičení citu pro kulisu a prostorovou
sbíhavost (zde je nutné spíše "pocitové" učení než výtvarná konstrukce). Je
vhodné metodickými pokyny upozorňovat dítě na některé nedostatky v jeho
zobrazení skutečnosti, resp. na odlišnosti zobrazované skutečnosti od objektivní
reality - např. upozornění na sklápění do půdorysu či neúměrné rozdíly v měřítku
jednotlivostí apod. Metodickými zásahy se však nesmí zbourat celá původní
koncepce dítěte. Je dobré nechat dítě malovat sytou, jásavou barvou (barevný
efekt

a

barevná

nadsázka

mohou

pomoci

eliminovat

popisný

kresebný

naturalismus). Při práci s perspektivou je vhodné používat barevné inkousty, tuše,
barvy krycí či polokrycí, neboť dítě v tomto věku cítí potřebu barevné iluze, která
se mu těmito materiály může zprostředkovat. Důležité je též vést děti k cítění
barevné a světelné dominanty obrázku. Dítě se v tomto věku již snaží o přepis
skutečnosti z jednoho pevného stanoviště. Skutečnost už nevypravuje, ale vnímá.
Smyslem tohoto období je dle Kyzoura st. (1969/70) pěstování iluzí, v dalším
vývojovém období jde pak o bourání iluzí reflexí (aby člověk mohl dospět, musí
nějaké iluze mít; pro dospělost je pak naopak příznačné zbavování se iluzí).

1.4.6 Adolescence (12 a více let)
Této úrovně výtvarného zobrazení mnoho dětí ani dospělých nikdy
nedosáhne; jedním z důvodů může být i to, že jejich zájem o výtvarné zobrazení
opadne v "krizovém období".
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Děti, které pokračují ve výtvarné tvorbě, příp. jsou výtvarně školeny, jsou
okolo 13. roku schopny užívat perspektivu přesněji a účelněji; do svého
výtvarného zobrazování též většinou zahrnují více detailů.
Objevuje se významnější zájem o kompozici obrázku, ale také snaha o
symbolické uchopení a ztvárnění vlastních myšlenek a osobní filosofie
(Malchiodi, 1998).
Nastává též období abstraktní tvorby, které souvisí s rozvojem stadia
formálních operací. Formální operace v podstatě zpřístupňují adolescentovi "svět
možného", svět hypotetických úvah neboli úvah o předpokladech v obecné rovině.
Barevnost v tomto období je různorodá. Dítě často dospívá k potemnělejší
barevnosti, či naopak k barevnosti provokativní či k barevné nadsázce. Caste je
využití černé barvy, příp. její kombinace s barvou červenou.
Dle toto období zahrnuje dvě fáze: období pseudonaturalistické (11 - 15) a
období rozhodovací ( 1 4 - 1 7 ) .
Pseudonaturalistické

období

je

obdobím

skrývání

emocí

před

dospělými, dobou, kdy roste kritičnost a negativní postoj vůči dospělým autoritám.
Lowenfeld, podobně jako další autoři, zmiňuje nejen kritičnost směřovanou vůči
okolí, ale též vůči sobě samotnému. Kresba figury je spojena s přeháněním
sexuálních charakteristik, kterými je reflektován zájem o vlastní fyzický vývoj;
tato tvorba zpravidla zůstává před diváky ukryta (Lowenfeld, in Perout, 2005).
Navíc v tomto období děti začínají více "zkoumat" lidské oblečení - sledují, jak se
oděv mění, když se zmačká či nařasí, jak se mění světlo a stín na oděvu apod. Do
popředí se dostává též to, jak se mění barvy vlivem atmosférického působení.
Lowenfeld též hovoří o "pubertálním designu" obrázku - zdůraznění detailů šatů,
účesů, rysů tváře apod. pokud jde o zobrazení prostoru, důležitým objevem je
zmenšování vzdálenějších objektů. Děti chápou trojrozměrnost a snaží se o
iluzivní zobrazování.
Období rozhodovací je spojeno s oživením zájmu o výtvarné aktivity.
Dle Lowenfelda je tím výrazem hledání metaforického prostoru pro ideální
sebeprojekci,

která v

sobě může

nést

i možnost

korektivní

zkušenosti

prostřednictvím desiluze. Objevuje se tedy plošné, neiluzivní abstraktní schéma,
výtvarná zkratka či stylizovaný symbol. Oproti dřívějším etapám, kdy děti tvořily
intuitivně, se nyní do popředí dostává estetická volba a rozhodování. Způsob
zobrazování je různý, závisí mimo jiné i na míře výtvarného poučení dítěte. Může
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být využit racionální způsob konstrukce (který se blíží např. geometrické
abstrakci nebo kubismu) či naopak imaginativní tvorba spojená s výtvarnou hrou
náhod snových či nevědomých asociací (blížící se surrealismu, lyrické abstrakci
apod.).
Období mezi 13. a 18. rokem nazývá Kyzour st. (1969/70) reflexivní. V
tomto období se dítě sice vrací k plošnému zobrazení, ovšem na zcela jiné úrovni.
Pracuje v ploše, bez iluze, vztahy mezi objekty zastupuje abstrakce. Budován je
čtvrtý neboli metafyzický rozměr výtvarného díla.

1.5

Arteterapeutický
Následující

proces

kapitola

zachycuje

základní

charakteristiky

arteterapeutického procesu v rámci projektivní arteterapie.
Terapeutický proces je u každého terapeutického směru poněkud odlišený.
Je závislý zejména na východiscích jednotlivých směrů a na terénu, ve kterém je
nakonec praktikován.
V případě projektivní arteterapie je za stěžejní považována vlastní tvorba
artefaktu a metodické vedení terapeutem, dále pak následná práce s artefaktem ve
smyslu případné interpretace (je-li toto v daný okamžik indikováno).
Metodické vstupy (tzn. ovlivňování klientovy výtvarné tvorby) jsou
jedním

z účinných

faktorů arteterapie, jejichž prostřednictvím

dochází k

terapeutickému posunu. Neopominutelným hybatelem terapeutického procesu je
terapeutický vztah (viz dále kap. 1.9).
Terapeutický proces v arteterapii se odlišuje od ostatních terapeutických
procesů tím, že umožňuje odklonit pozornost klienta od jeho osobnosti a pracovat
metaforicky s jeho problémem zacílením pozornosti na artefakt.

1.5.1 Cíle arteterapeutického procesu
Cílem v arteterapii není vytvořit umělecké dílo, ale prostřednictvím
sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti, schopnosti komunikovat a zpracováním
osobně významného tématu dosáhnout odstranění nebo zmírnění obtíží
klienta (Stiburek, 2000).
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V arteterapii jde, podobně jako v psychoterapii, o pomoc při změně a
kultivaci klientova chování, postojů a myšlenek či o změnu náhledu na své emoce
atd. Za metaforu této změny je v arteterapii považován posun v klientově
výtvarném vyjadřování. Některé arteterapeutické směry se spokojují s tím, že
klient si dojde ke změně svého výtvarné projevu sám, bez zásahů terapeuta.
Projektivní arteterapie prezentovaného směru spoléhá na metodické vedení a
instruování dětského klienta terapeutem. Kultivace a ovlivňování klientova
výtvarného projevu směrem ke změně ve výtvarném projevu by měly být v
souladu s kognitivním a emočním vývojem dítěte.
Při výtvarné kultivaci je středem pozornosti artefakt, který lze chápat
jako pomyslnou scénu pro dosazování předpokládaných autobiografických
dějů a životních iluzí.
Při arteterapeutické práci s dětmi je velmi podstatnou součástí znalost a
respektování ontogenetických vývojových charakteristik dětského výtvarného
zobrazování. Důležitá je nejen lineární vývojová následnost, kdy již proběhlé je
chápáno jako překonané vyšším vývojovým stadiem, ale i schopnost cyklických
inspirativních

návratů

(Perout,

2005).

Především

tyto

návraty

umožňují

autenticitu a tvořivost. Jako patologie je pak chápáno ustrnutí či vynechání
některé vývojové etapy, do které je pak potřeba se v rámci terapie vracet (což
neplatí u dětských klientů, ale spíše u adolescentů či dospělých).
Výtvarný projev většiny adolescentních či dospělých klientů je fixován v
období okolí 12. roku (tedy v období výtvarné krize) - u nich kultivace jejich
výtvarného
figurativnosti,

projevu

směřuje

k

rehabilitaci

realističnosti,

iluzivnosti

a

k využití uvolněné lineární, vzdušné či barevné perspektivy.

Metodické připomínky u těchto klientů se nejčastěji dotýkají proporčnosti figur,
kompozice, obsazenosti zlatého řezu, barevnosti ve smyslu použití doplňkových
barev, poměru mezi kresbou a malbou, tvrdosti kontur a její barevnou kompenzací.
Postupem práce se arteterapeut snaží dovést klienta ke kompozičně a barevně
vyváženému artefaktu založenému na prolnutí abstraktního a konkrétního prvku.
Požadovaného výsledku je dosahováno odpouzdřením výtvarně tuhého projektu a
racionálního konceptu. Využíváno je při tom i abreaktivních a gestických vstupů,
které umožňují uvolnění nevědomých pnutí i potlačené agresivity nedestruktivní
cestou s využitím náhodně vzniklých efektů - přičemž náhoda má vypadat jako
záměr. V takovémto pojetí je přípustná změna tématu v průběhu práce, změna
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kompozice, a to i třeba velmi radikálním způsobem - rozstříháním či roztrháním a
novým sestavením obrázku. Je však potřeba dodržet základní požadavek dokončení artefaktu (jeho paralelou je schopnost ukončení destruktivní akce či
fáze reintegrujícím výtvarným prvkem).
V arteterapii pracujeme s tím, že to, co je zobrazené na papíře je
symbolickým vyjádřením toho, jaký klient je, jak prožívá a vnímá svět. Tato
paralela je vlastně základním předpokladem terapeutické práce tohoto
arteterapeutického směru. Jestliže se nějakým způsobem promění klientův
výtvarný projev, promění se i způsob jeho vnímání světa, jeho náhled apod.

1.5.2 Témata a techniky
Vlastní arteterapeutický postup spočívá v postupném zadávaní zpracování
specifických témat klientovi. Klient zpracovává témata nejčastěji buď technikou
akvarelu či koláže, někdy i kresbou, případně i dalšími technikami.
Témata zadávaná klientovi ke zpracování představují většinou základní
životní

motivy

Zobrazením

a

těchto

situace,

které

situací

a

v sobě
jejich

zahrnují

archetypální

případnou

zkušenost.

interpretací

dojde

ke znovuaktualizaci a k odkrytí klientových deficitů.
U zobrazovaných témat je podstatný obsah, kterým je klient naplní. Ten
se stává nositelem významu a zdrojem vlastní terapeutické práce.
Důležitost má i proces tvorby artefaktu a terapeutické vstupy, tj.
metodické ovlivňování klientovy výtvarné práce s cílem obohatit jeho tvorbu o
elementy, které v ní nejsou přítomny. Metodickou korekcí výtvarného díla
klienta dochází i ke korekci na úrovni jeho duševního dění.

Techniky

Kresba
V arteterapii je kresba nejvíc využívána u malých dětí a

též v

počátečních fázích terapie, později bývá nahrazována spíše dalšími, níže
uvedenými technikami. Jako arteterapeutické techniky se kresby využívá tam, kde
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je důležité detailní, přesné zpracování či tam, kde jsou žádoucí

obrys, linka,

ohraničení.
Kresbu lze výborně využít k diagnostickým účelům, neboť se v ní odrážejí
různé psychické i jiné procesy, např. kognitivní přístup ke ztvárnění tématu,
celková úroveň jemné motoriky a senzomotorické koordinace, schopnost vizuální
percepce, soustředění apod. Kresba navíc může být ukazatelem temperamentu a
emočního prožívání, projevují se v ní postoje k určitým situacím a zážitkům, např.
k rodinným vztahům či k vlastní osobě (Vágnerová, 2001). Těchto skutečností
využívá řada kresebných testů.

Akvarel
Akvarel je považován (z pohledu tohoto arteterapeutického směru) za
jednu z nejvhodnějších technik. Jeho lazurní podstata umožňuje práci (a
vyrovnání se) s nahodilostí, dovoluje práci s vodou, která může upravit či
pozměnit autorův původní záměr. Akvarel představuje práci s vodovými barvami
a vodou - voda, resp. rozpíjení barev, které voda zprostředkovává, umožňuje
zobrazení scény pouze přibližně. To dává možnost částečně rozptýlit obavy
klienta z nedokonalého projevu, zároveň vede klienta k přijímání náhody (která je
i v běžném životě důležitým elementem) a jejímu využívání. Akvarel je navíc
metodou „lehkou" či vzdušnou, nedovolující vrstvení a nánosy barvy a vody.
Je nutno zdůraznit

užití

akvarelu s ohledem na věk. Např. dítě v

předškolním období má problém se zvládnutím této techniky - jeho výtvarná
tvorba v tomto období je více postavena na linii a motorické aktivitě než na
vybarvování, lze tedy předpokládat, že jeho motorická akce bude rušena neustálou
nutností namáčet štětec. Navíc je ještě motoricky neobratné

a technicky

nevybavené pro práci s touto technikou. Rovněž dosud nedovede nalézt poezii v
rozpíjení jednotlivých prvků, naopak - rozpíjení pro něj znamená spíše pokažení
obrázku, které může být spojeno s rozladěností z výtvarné tvorby.
Ani u dítěte mladšího školního věku není užití akvarelu jednoznačné.
Dítě v tomto věku má tendenci používat barvu ohraničeně a plošně, neumí
zachytit objem - proto práce s vodovými barvami ve smyslu hry s odstupňováním
světla a stínu spojené s vytvářením objemu či vzdušné perspektivy nejsou pro tuto
věkovou kategorii výtvarně zajímavé.
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I přes tyto argumenty nejde o to vyloučit akvarel z dětské tvorby. Práce s
barvou a vodou, rozpíjení barev apod. přispívají ke spontánnímu výtvarnému
projevu, který zachovává souvislost s prožitkem.
Akvarel je dobré využít i u dětí, které preferují grafičnost, přesnost a spíše
racionálnost. Kvalita vodové barvy a způsob práce s ní mohou přispět k aktivaci
emočních složek osobnosti těchto dětí.

Akční akvarel
V rámci akčního akvarelu, neboli "smejváku"

jde o to, že se předem

nekorigovaným (a tedy nezáměrným) gestem ruky nanáší na dopředu namočený
papír barvy, které se po částečném zaschnutí smyjí. Klient tak může spláchnout
pod proudem vody to, co mu vadí, cloní, co ho irituje. Na papíře tak zůstane to, co
je původní a autentické, přičemž se předpokládá, že odchází neurotické vrstvení.
Tato technika umožňuje smývat a odplavovat to, co je přebytečné, nutkavé
a předem koncipované. Se vzniklými strukturami lze pak ještě dále pracovat
metodou projekce a volných asociací. Je možno naznačené tvary volně dotvářet.
Tuto techniku lze velmi dobře využít též k výtvarné abreakci.
Jde o techniku, která upřednostňuje náhodu a tendenci materiálu rozpíjet
se na nestejně schnoucích plochách papíru. Jde vlastně o výtvarné podobenství
„vymývání" mozku od neurotických sedimentů a bloků. Vymývání však není
likvidací, spíše psychohygienou a prevencí.
U dětí je potřeba při využití akčního akvarelu jisté obezřetnosti. Vrstvení
letitých psychických sedimentů (výtvarně jsou zpodobeny špinavými, těžkými či
neprodyšnými nánosy) jako u dospělých nelze u dětí předpokládat, resp. pokud se
vyskytuje, má jiný původ a vyžaduje tedy spíše jiný způsob řešení. Je tedy
vhodnější tuto techniku u dítěte využít spíše ve spojení s temperami, které se lépe
vrství než akvarel.

Koláž
Koláž je technika, která se v tomto pojetí arteterapie velmi často využívá.
Koláží se zde rozumí vyhledávání příslušných obrázků (symbolů) v časopisech a
jejich nalepení na čtvrtku (důležitý je jak samotný výběr symbolů, tak jejich
kompoziční uspořádání). Tvorba koláže může být pro klienta velmi příjemná i tím,
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že je zde oproštěn od nutnosti malovat, nevynáší zde „ven" své výtvarné
schopnosti (což někdy může být - hlavně v počátcích terapie - blokující).
Je založena na tom, že se realistické symboly (tedy obrázky z různých
časopisů, reklamních materiálů apod.) vystříhají či vytrhají a nalepí. Výhodou
koláže je především to, že klient zde není bržděn svou (domnělou či skutečnou)
výtvarnou nezdatností.
Použití koláže u mladších dětí je problematické, neboť objekty vystříhané
z časopisů neodpovídají autentickému dětskému výtvarnému projevu a vidění
světa. Obrázky z časopisů nabízejí hotový ikonický tvar, dítě tak může být tedy
ochuzeno o své fantazijní objevování, o kouzlo "zjevování" grafických obrazců,
které jsou mentální představou (Perout, 2005).
U dospívajících je tomu jinak. Zde může být díky využití koláže
dosaženo posunu a může být podpořen zájem o výtvarné aktivity.

Akvarely i koláže jsou v rámci tohoto arteterapeutického systému
pojímány tématicky (tj. klient většinou není veden ke zcela spontánní tvorbě).

Popsané výtvarné techniky jsou považované za stěžejní v rámci
projektivní arteterapie, to však neznamená, že by použití jiných technik bylo
nemožné, nevhodné či nepřípustné. Často je např. při práci efektivní kombinovat
lazurnost akvarelu s hutností tempery, využít tuš pro zvýraznění obrysu apod.
Techniky je též potřeba volit úměrně věku a věkovým zvláštnostem
výtvarného zobrazování. Např. dětem na počátku konkrétního období (kolem 7.
roku) je dobré vyjít vstříc spojením výtvarných technik hutných a vzdušných, tedy
např. kombinací vodovky a tempery. Hutné kvality jako země, figury, stromy či
auta na obrázku je dobré malovat sytou krycí barvou (např. tempera), naopak pro
výtvarné vyjádření vzduchu a obecně pro zpracování zadního plánu obrázku je
dobré využít vodovou barvu, tuš či inkoust.

Témata
Témata využívaná při arteterapeutické práci s dětmi lze rozdělit do čtyř
skupin:
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1. Pohádková, mvtologická či archetypální témata, která metaforicky pokrývají
vývojovou problematiku od raného dětství až po adolescenci (včetně řešení
vývojových úkolů na přelomu jednotlivých etap).
2. Témata, která jsou spojena s individuální historií klienta, tj. s ním samotným,
jeho rodinou, zájmy apod.
3. Témata spojená s každodenním životem, zejména s rituály či svátky (míněno
často či periodicky se opakující události); jde o témata, v lidském životě tak
automaticky zaintegrovaná, jež pod svou zdánlivou všedností opakování
skrývají často ohromný potenciál k rozhýbání latentních psychických obsahů.
Jsou lidé (nejen děti), kteří se dokáží celý rok těšit např. na vánoce a jiní, kteří
se jich obávají apod.
4. Volná témata.

Jednou z důležitých otázek při volbě tématu artefaktu je, jakým
způsobem výtvarně naložit se zpracováním traumatických událostí v životě
dítěte. Není nezbytně nutné zpodobňovat témata připomínající klientovo trauma.
Vždy záleží na načasovanosti zařazení takového tématu v průběhu terapie, aby se
nestalo neúměrnou zátěží pro klienta a někdy i následným důvodem k ukončení
terapie ze strany klienta. V případě témat evokujících traumatickou zátěž dítěte
však není zcela vyloučeno jejich zařazení a zpracování. Vše by se ale mělo
uskutečnit po zásadním uvážení terapeuta (a to i v případě, že klient sám téma
nápadně nabízí). V tomto ohledu mnohé závisí na zkušenosti terapeuta, jeho
empatii a schopnosti převzetí zodpovědnosti za vše, co právě s volbou takového
tématu může souviset a následovat.
Jsou momenty, ve kterých záleží na společné dohodě terapeuta a klienta
při volbě tématu, kdy je pro klienta prospěšné učit se převzít spoluzodpovědnost
za volbu, případně za svolení s otevřením konkrétního tématu.
Zadávaná témata je nutno vztahovat vždy též k věku dítěte a jeho
momentální schopnosti dané téma uchopit a výtvarně zpracovat. V této souvislosti
je potřeba zdůraznit fakt, že zadávaná témata by měla korespondovat s
vývojem dítěte od konkrétního k abstraktnímu myšlení. Např. je nepřípustné
zadávat dětem v konkrétním období zpracování nekonkrétní, těžce uchopitelné,
abstraktní tématiky, třeba vyjádření nálady bez kontextů konkrétní situace. U dětí
ve stádiu formálních operací je jistě možné přistupovat k tématům abstraktnější
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povahy, ovšem pouze za předpokladu, že stadiem konkrétních operací úspěšně
prošly a promítlo se to též do jejich výtvarné tvorby. Není vhodné těm, co
nezvládají konkrétní, realistické malování umožnit únik k abstrakci.

1.5.3 Proces tvorby

1.5.3.1

Vstup do terapie

Dítě není tím, kdo žádá o terapii. Většinou do terapie vstupuje proto, že
dospělý (rodič, příp. učitel apod.) shledává na chování či projevech dítěte něco
nepatřičného a žádá o pomoc. Terapeut je tedy delegován nějakým jiným
dospělým, většinou rodiči. Tento fakt sám o sobě může přinášet mimo jiné i
neochotu či nižší ochotu dítěte spolupracovat v rámci terapie. V počátku
arteterapie, stejně tak jako v jiných typech terapie, se tedy terapeut musí soustředit
na budování terapeutického vztahu se svým dětským klientem.
Terapeut by si samozřejmě měl na začátku terapie položit otázku, jakým
způsobem terapii vést. Jeho projekt terapeutické práce by měl mít aspoň základní
obrysy, měl by však být kombinací scénáře a terapeutovy připravenosti tento
scénář nedodržet, odklonit se, přijmout jiné varianty atd. (tedy pohotovosti
reagovat na náhodu).
I když dítě přichází do terapie s diagnózou či "úkolem", na co je potřeba
terapeutické působení zaměřit (kde je problém), je výhodné se pro terapeutickou
práci "odrazit" od prvního společného setkání nad artefaktem.
Téma a výtvarná technika zvolené pro první artefakt v rámci terapie jsou
důležitým mezníkem, který pro terapeuta (a tedy i pro klienta) může znamenat
zisky, ale také ztráty.
Je otázkou, nakolik by mělo být první setkání v terapii "volné" (i s
možností volby techniky či tématu samotným dětským klientem). Vzhledem k
tomu, že již při prvním setkání dítě dostává signál o tom, jakým způsobem jsou a
budou hranice v terapeutickém vztahu vymezeny, neměla by mu být poskytnuta
přílišná volnost (neboť další terapeutické působení v rámci tohoto terapeutického
směru je spíše blíže direktivitě).
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1.5.3.2

Arteterapeutické vedení a metodické vstupy

Soustavné výtvarné vedeni kultivuje prvotní výtvarný projev - na tuto
kultivaci lze nahlížet jako na rozvoj osobnosti klienta; proměnu výtvarné kvality
(ve smyslu její kultivace) lze chápat jako terapeuticky účinnou (Perout. 2005).

Arteterapii jde vlastně o holístícký přístup - tedy nejen o výklad
hotového dětského dílku, ule i o celkové posouzení přístupu dftöte k výtvarné

práci. Pro posouzení výtvarného projevu je důležité zohlednit to, jak je produkce
začleněna v rámci celkového chování dítěte.
Pro terapeutickou účinnost práce s dětmi je významné citlivé metodické
vedení.

Obr. : 1. 1 Já a moje sestra

Příkladem metodického vedení může být vytváření artefaktu s názvem Já
a moje sestra (Obr.: 1.1), jehož autorkou je téměř čtrnáctiletá dívka. Tato dívka
započala tvorbu akvarelu umístěním své hlavy téměř do středu a hlavy sestry níže
do levé poloviny čtvrtky. Již tento samotný moment určil první metodický zásah podlepení dolní části obrázku. Jeho důvodem bylo, že dívce by se nevešly dolní
končetiny a chodidla na papír (tento nedostatek v prvotní fázi projektu by pak
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řešila patrně buď zkrácením proporcí těla tak, aby se jí vešla na obrázek celá
figura; nebo "uříznutím" dolní části končetin tak, že by prostě část figury chyběla).
Podlepením se dívce dostalo do obrázku několik dalších perspektivních momentů
(které vznikly náhodně a ona byla schopna je integrovat). Jednak odlišila figury sestra stojí více ve vpředu (a je menší, což tak ve skutečnosti bylo), samotná
autorka stojí více vzadu, tedy dále od dolní linie papíru. Výsledný dojem dotvořil
ještě strom, jehož kmen jakoby vyrůstá z dolní linky papíru (tušíme tedy, že je
nejblíže pozorovateli), ostatní elementy obrázku jsou v různé vzdálenosti za ním,
což dává pocítit jistou hloubku prostoru. Tento dojem navíc posilují i černí ptáci v
koruně stromu (na rozdíl od těch vzdálenějších, jejichž barevnost je méně
výrazná).
Z naznačeného lze vysoudit, že jeden metodický pokyn může vést k
objevení se dalších několika kvalit, které již nejsou přímo terapeutem ovlivněny.
Lze jistě uvažovat i o tom, že by ke způsobu zobrazení lidských figur v jejich
správné velikosti (bez nutnosti podlepení papíru) dívka dospěla časem sama; na to
by bylo správné si počkat (bez metodického zásahu) u dítěte mladšího, ovšem
nikoliv u dívky tohoto věku.
Problém obrázku je nepoměr linky a barevné skvrny. Celý obrázek
působí jakoby rozpitý, nelze říci, že by zcela "držel pohromadě" (i když v tomto
směru výslednému efektu dobře posloužily aspoň černé linie ptáků a hnědé obrysy
oken).

V tomto smyslu je z obrázku je cítit nejistota z práce s vodovkou,

bezradnost zejména z efektu rozpíjení.
Na obrázku lze pochválit akvarelovost ve smyslu lehkosti. K uvedenému
obrázku lze mít řadu dalších výtvarných výhrad, např. neodpovídající velikost
ptáků vzhledem k velikosti figur, nezvládnutí dolní části kmenu stromu a jeho
plošnost, nezvládnutí detailů lidských figur (postavy jsou poměrně toporné, mírně
disproporční), chybění perspektivního zúžení cesty k domu apod. Navíc pojetí
stavby v pozadí je vzhledem k věku značně dětské, využito je patrně pouze
základní barevné palety atd. Nicméně nelze se dívat na to, co by mohlo či mělo
být, ale hledět na to, čeho se metodickým vstupem docílilo.

Metodické vstupy nesou latentní analytický obsah, s nímž dítě opět
latentně pracuje. U dětí je mnohem podstatnější schopnost uplatnit vhodnou
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metodickou instrukci a dovednost adekvátního metodického vedení než
samotná analýza.
Arteterapeutickou metodiku nelze používat rigidně a dogmaticky, je třeba
mít vždy na paměti psychologické a typologické zvláštnosti vývojového období,
v němž se klient nachází, i osobnostní zvláštností samotného klienta, včetně jeho
dosavadní výtvarné zkušenosti.
Metodické zásahy, resp. vstupy do klientovy práce mají za cíl proměny
(ve smyslu obohacení, změny barevnosti, vylepšení perspektivy, proporcí figur a
objektů apod.) výtvarného projevu klienta ve smyslu jeho kultivace. Metodické
vstupy mají většinou podobu doporučení a rad pro výtvarný projev, které terapeut
dává. Mohou mít též podobu dohody - např. dohody o tom, že klient nebude po
jasně vymezenou dobu užívat určitou barvu. V ojedinělých případech mohou mít
podobu přímého zásahu terapeuta do klientovy práce (dodělá nějaký atribut, ukáže,
jak rozpít barvu apod.).
Jak již bylo řečeno, podstatou a smyslem metodického vedení je, aby se v
klientově produkci projevila nějaká změna.
Pokud jsou v souladu barva, tvar a prostor, pociťuje to člověk jako
příjemné (Schillingovi, 1999). Tento soulad či harmonie se pak postupně
promítají a integrují i do psychických obsahů.

Obecně využívaným pravidlem je, že v počátcích terapeutického působení
jsou klienti (zejména ti, kteří navazují terapeutický vztah problematičtěji či u
nichž lze očekávat některé formy rezistence) vedeni ve svém výtvarném projevu
jen málo či vůbec, nebojsou usměrňováni nenápadně (např. pouze volbou tématu,
a pak už není do jejich tvorby zasahováno). Teprve postupně může být jejich
tvorba více metodicky ovlivňována.
Metodické vstupy lze cílit řadou různých směrů, z nichž některé budou
dále uvedeny nebo aspoň naznačeny. Poměrně často dochází k sekundárním
efektům, z nichž některé mají stejný, někdy i větší význam než "zacílená"
("plánovaná") změna.
Zvláštní zkušenosti (z arteterapeutického výcviku) vím, že v průběhu
terapie se klient učí metodické vstupy integrovat, učí se o svém výtvarném díle
přemýšlet. Toto má však jistý průběh a řád. Klient nejprve integruje pouze některé
elementy (např. myslí na to, jak napojit končetiny, že je potřeba nezapomenout na
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krk či uvažuje o tom, jak zvládnout prostorově dům apod.). Teprve když si je
jistější v některých elementech, začíná „přemýšlet" o koncepci celého díla (což
samozřejmě neplatí pro úplně malé děti) - uvažuje o tom, jak jednotlivé elementy
propojit, jak mezi nimi nalézt vztahy tak, aby dílo působilo uceleně. Navíc je
klient postupně schopen zvažovat, co je a co není schopen výtvarně uchopit - čili
začíná na základě konfrontace s výtvarným dílem reálně odhadovat své možnosti
a schopnosti. Půjdeme-li ještě dále, je klient z této konfrontace schopen nalézt pro
sebe schůdné východisko - najít způsob, jak výtvarně uchopit daný element a
zároveň jak s tímto výtvarným uchopením být spokojen.

Metodické vstupy se ve své výtvarné podstatě týkají těchto faktorů:

Styl práce
Cílem arteterapeutické práce je (mimo jiné) i dokončení artefaktu. Je to
proto, že ani v životě není možno zničit či zcela zrušit započatou práci - je tedy
nutné umět naložit s tím, co člověk vytvořil nebo to nějakým způsobem upravit či
restrukturovat.
Dokončení díla je vlastně vyvážením výtvarného silového pole, které je
podmínkou úspěšného projektu a režie vlastních potíží. Jde o to, že klient obrázky
neničí, netrhá, nevyhazuje, ale je veden k tomu, aby si i se subjektivně

t
nepovedeným, „zkaženým" výtvorem (za pomoci terapeuta) poradil. Jde opět o
metaforu - v životě také nelze pálit mosty, ničit, destruovat, ale je třeba umět si
poradit s životními „kartami" tak, jak jsou rozdány.
Je samozřejmě možné obrázek zmačkat, ale pak je dobré ho použít jako
součást dalšího artefaktu.
Pokud klient odmítá obrázek dokončit, je dobré ho dovést aspoň k tomu,
aby obrázek dopsal, dolepil či jiným způsobem dopracoval. Dílo by se v zásadě
nemělo ponechat bez dokončení.
Ke stylu práce patří i míra klientovy ochoty výtvarně tvořit, příp.
přijímat metodické vstupy terapeuta.
Dalším důležitým aspektem je adekvátní poměr volného gesta ruky a
racionální tvorby. Jde o to, že tak jako v životě, tak i ve výtvarné tvorbě se musí
dítě vyrovnat s jistou mírou náhody, na kterou není připraveno, nicméně ji musí
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do svého obrázku (a i do svého života) integrovat. Ani ve výtvarné tvorbě nejde
tedy o naprosto racionální konstrukci, naopak dětský klient je veden přinejmenším
k radosti nebo alespoň akceptaci a přijetí toho, co vzniklo náhodně, bez předchozí
režie.

Formát
Velikost formátu by měla korespondovat se zvolenou technikou, tzn.
např. pro kresbu je vhodné použít menší formát než pro malbu.
Otázkou je volba např. volba čtvercového formátu, který pro děti často
bývá přitažlivý, ovšem z hlediska budování dynamiky obrázku vede k jisté
statičnosti či k centrální kompozici.
Hlavní obrysy formátu je možno dotvářet podlepováním či přilepováním
tak, aby byl obrázek kompozičně celistvý.
Metodickým vstupem tedy může být celkové rozšíření formátu
obrázku - tedy přilepení pruhu papíru k dolnímu či hornímu okraji, ojediněle též
po straně. Děje se tak většinou v případě, kdy klient rozplánuje a vytváří svůj
obrázek tak, že by mu ve výsledku podstatná část obrazu chyběla (např. došlo by
k uříznutí hlavy či k chybění nohou).
Při práci se skupinou dětí středního školního věku došlo k zajímavému
úkazu. V této skupině bylo od počátku nutné dětem nabízet větší formát papíru,
neboť měly tendenci malovat velmi drobné figury a objekty. Jejich práce obecně
byla značně titěrná a nimravá, měly tendenci jednotlivé elementy v obrázcích
rozmělňovat. V rámci skupinové práce byly tedy děti vedeny k využití větších
formátu, k práci s větším rozměrem jednotlivých objektů, snažila jsem se je
odvádět od jejich nimravé, ulpívavé a v konečném důsledku neefektivní práce.
Děti se zprvu bránily, postupně však práce na velkém formátu „přišly na chuť" rozměry čtvrtek byly stále větší, až se děti dostaly k velkým kartonům značných
rozměrů. Zároveň s volbou větších rozměrů se děti stávaly průbojnějšími a
odvážnějšími (a to nejen ve výtvarné tvorbě), ovšem
s hranicemi

(jakoby

pro

své

sebeprosazení

začínaly mít problém

ukrajovaly

„stále

větší

kus

světa" podobně jako čtvrtky). V jisté chvíli bylo tedy nutné vést je k návratu od
rozměrných papírů, resp. učit je volit a vybírat, který rozměr je kdy vhodný,
potažmo učit je

zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Arteterapie jim poskytla

možnost zkusit si v emočně bezpečném terénu hraniční polohu svého chování.

43

Figury
Zobrazení lidské figury patří k nejzákladnějšímu a nejpřirozenějšímu
zobrazování v lidském světě - již dítě v prvopočátcích zobrazování se pokouší o
její výtvarné "uchopení".
Důležitým smyslem a cílem arteterapeutického působení by tedy mělo být
figurativní zpracování. Cílem je figurativní pojetí artefaktu a práce se správným
pojetím a proporcemi lidské figury, vždy úměrně věku dítěte a jeho mentální
úrovni, oslabení, případně postižení.
Figurativnost je polaritní pojem pro nefigurativnost, abstrakci. Z pohledu
arteterapie může v určitých případech abstrakce signalizovat i neschopnost
zobrazovat věci konkrétním způsobem (výjimkou je umělecká nadsázka).
Pokud je celý artefakt odrazem osobnosti, pak figura sama nese osobnostní
obsahy ještě významněji. Zobrazení lidské figury, potažmo postavy odráží to, jak
autor vnímá ostatní lidi, ale i sebe sama (zejména u zobrazování vlastní postavy
jde o významnou souvislost se sebepojetím).
Metodické vstupy jsou v této oblasti směřovány
klient

k tomu,

aby dětský

nenásilnou formou zvládl postupně ztvárnit lidskou figuru v proporcích

přiléhavých jeho věku a možnostem, dále pak aby postupem času uměl zachytit
figuru dynamicky. Důležité je vést dítě ke schopnosti zobrazit pohyb, tedy
odklonit ho od statičnosti zobrazovaných lidských postav. K dosažení uvedených
cílů v tomto ohledu slouží více metodických možností (některé budou zmíněny v
konkrétních kazuistikách). Pokud chceme pokročit při zpodobňování lidské figury,
pak není možno ignorovat ani jednobarevné zpracování lidské figury (na kterém
někteří klienti ulpívají), ani stereotypní a dlouhodobé používání černé linky jako
obrysu figury (s výjimkou speciálního záměru klienta sloužícího k odlišení např.
od ostatních postav). Neopominutelná je i práce s diferenciací lidských figur - a to
jak v případě skupinového zobrazení, tak i v rámci zobrazení jednotlivé figury
(propracování

detailů

postavy,

rysů

obličeje a výrazu

tváře).

Způsobem

odpovídajícím věku se pracuje i na umění ztvárnění figury z profilu.

Perspektiva
Perspektiva je způsobem zobrazení trojrozměrného prostoru a předmětů
ve dvojrozměrné ploše. Způsob uchopení a vyjádření perspektivy může být různý
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(lineární, barevná, vzdušná apod.). V dětských obrázcích (zejména u dětí
mladšího věku) se vyskytují i zvláštní typy perspektivy - např. hieratická či
inverzní.
V arteterapii jde o vytváření projektivní iluze (odpovídající samozřejmě
opět věku dětského klienta), která může být analogií perspektiv životních (ve
smyslu schopnosti pohledu do budoucna, cílů apod.). V rámci arteterapie se dítě
učí na úrovni svého věku "zacházet" s perspektivou, příp. ji umět konstruovat.

Obr.: 1. 2

Autoportrét

Autoportrét (Obr.: 1.2), jehož autorkou je čtrnáctiletá dívka úzkostnějšího
ladění, může být ukázkou toho, jak je možno vystavět perspektivu střídáním
studených a teplých barevných tónů a též pomocí úběžníku. I když zde prostor
není úplně zdařile vybudován, jedná se o typický obrázek výtvarně poměrně
zdatné dívky, který však nese známky nejistoty. Dívka přišla do terapie v době,
kdy se blížily přijímací zkoušky na střední školu a ona trpěla výraznými obavami
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z nich. Celou svou budoucnost pociťovala jakoby zablokovanou. Na tomto
obrázku je ukázka metodického vstupu (dolepení horní části), který poskytl aspoň
částečnou možnost objevit perspektivu (jak tu výtvarnou, tak životní).

Barevnost
Barvy jsou nositelkami emočních obsahů, proto je důležité sledovat, jak
a zda vůbec je s barvou v obrázcích nakládáno.
V artefaktech je zacházeno s barvou různě. V artefaktech vznikajících v
rámci terapie sledujeme uplatnění spektra barevné palety, akcentaci (či nápadné
upřednostňování)

určitých barev, preferenci některých nápadných

odstínů,

významnou absenci určitých barev, vrstvení barev, tzv. špinavost (tak výrazné
vrstvení, až se překryje původní barevný záměr), vyváženost či nevyváženost
studených a teplých barev a jejich odstínů a případnou absolutní negaci barevného
pojetí - pokud jsou barvy v nabídce předkládané klientovi. Toto jsou základní
vodítka, jimiž se terapeut řídí při zvažování metodických vstupů týkajících se
právě barevnosti obrázku. Mezi metodické zásahy patří vést klienta k barevné
čistotě vyjádření, k umění zdravého míchání barev, adekvátního nasazování barev
v souladu s realitou, zvykání si na náhodu vyskytnuvší se v obrázku, využívání
doplňkové barevnosti (a to včetně přiléhavosti barevných kontur), rozšíření
klientem dosud používané barevné palety, postupné rušení bezradného zaplňování
prostoru

jednobarevným

vyplňováním,

kultivace

barvy

komplementárním

doplňkem apod.

Kompozice
Kompozice je souborem vzájemných vztahů ve výtvarném díle mezi
liniemi, barvami, tvarem, objemem atd.

z hlediska celku, nikoliv jednotlivých

prvků či významů.
Z hlediska arteterapie je možno na kompozici dětského obrázku nahlížet
jako na schopnost dítěte sdělit či vyjádřit své myšlenky, pocity, zážitky apod.
způsobem, který (na úrovni věku) dává prvky do vztahů a spěje k jejich propojení
v tom smyslu, že artefakt působí uceleným, nerozdrobeným dojmem.
Metodické vstupy v této oblasti se týkají symetričnosti či nesymetričnosti
obrázku, "zlatého řezu", vyvažování teplých a studených barev či celkového
scelování záměru dítěte do konceptu, který není pouhým souborem "jednotlivin".
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Možnost

metodického vstupu v rámci kompozice ukazuje obrázek Na

dovolené Obr.: 1.3. Autorka tohoto obrázku začala tvořit na čtvrtku velkého
rozměru jednotlivé prvky bez souvislosti vztahu. Kompozičně působil obrázek
naprosto nejednotné a rozmělněné, bez zjevného ústřední prvku. Velký formát
nedával možnost kompozičního scelení (i při pokusu o toto by jednotlivé prvky
patrně zůstaly "utopeny" v okolním prostředí. Klientka byla tedy dovedena k tomu,
aby základní prvky vystříhala a umístila na jiný podkladový papír. S vystřiženými
prvky mohla na papíru nejprve volně manipulovat, překrývat je apod, a hledat tak
jejich nejlepší prostorové umístění. Pak teprve prvky přilepila a dokončila zadní
plány obrázku. V dalších artefaktech během terapie využila této znalosti a
pomohlo jí to k tomu, že již nerozmélňovala kompozici a zároveň odstoupila od
rigidního scénáře rozmístění osob a objektů, jež opakovala v dřívějších obrázcích.
Paralelou k tomu v reálném světe klientky bylo zrušení stereotypního nazírání
vztahů a pozic (ale i formy komunikace) jednotlivých členů rodiny. Smyslem výše
uvedeného zásahu bylo navést klientku k přemýšlení o blízkosti a vzdálenosti ve
vztazích a k odstupu od rigidního nahlížení na ně.
V rámci arteterapie je též zvláštní pozornost věnována odklánění dítěte od
středové kompozice, kterou je možno chápat spíše jako nedynamickou, "stojatou",
a pokud je dlouhodobým stylem zobrazování jako nepřínosnou.
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Další aspekty
Důležitým aspektem, k němuž jsou klienti vedeni, je adekvátní poměr
linky a barvy, budování dynamiky střídání světla a stínu, tmavých a světlých
barev či odklánění se od nefunkční dekorativnosti. K dalším aspektům může
patřit odbourávání ilustrativnosti, neboť ilustrativnost je snaha o "doslovné"
vyjádření, které nedává příliš prostoru náhodě.

1.6

Verbální komunikace v arteterapii s dětmi
Jednou z podstatných otázek při terapeutické práci s dětmi je, zda a jak s

nimi hovořit. Toto se týká několika aspektů:
-

zda s dětmi hovořit v průběhu tvorby artefaktu,

-

jakým způsobem jim poskytovat metodická doporučení,

-

zda s nimi (vůbec) hovořit o jejich artefaktu,

-

zda (a případně jakými způsobem) interpretovat jejich výtvarnou produkci.
Způsob komunikace s dítětem v terapii je závislý na vztahu dítěte s

terapeutem i na kontextech a směru terapie.
Je zřejmé, že některé děti se extrémně ponoří do práce při tvorbě
výtvarného artefaktu a hovor s terapeutem pro ně pak může být rušivý. Jiné děti
vzdorují mluvení a terapeut musí být (v určité fázi terapie) rád, že jsou vůbec
ochotny přistoupit aspoň k výtvarné expresi (toto se týká zejména některých
adolescentů).
Na druhou stranu je mnoho dětí potěšeno terapeutovým zájmem o svou
tvorbu, a to zejména tehdy, panuje-li mezi terapeutem a klientem pocit důvěry.
Některým dětem může mluvení během tvorby pomáhat, může rozptýlit
jejich úzkost (zejména v počátcích terapie).
Hovor o dokončeném artefaktu na konci terapeutického sezení je
důležitý, podporování dítěte v komunikaci je užitečné ze dvou důvodů (Malchiodi,
2003):
-

pomáhá dítěti externalizovat myšlenky, pocity a zkušenosti prostřednictvím
uměleckého výrazu i vyprávění
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-

pomáhá terapeutovi lépe porozumět dítěti a vede ho (navádí ho) na další
možnosti terapeutického působení.
Pro dítě, které není ochotné k verbalizaci, může být výtvarné vyjádření

spojené s následným rozhovorem prostředkem, který tuto neochotu (ať už je
způsobena jakýmikoliv důvody) pomůže překonat.
Většina dětí neví, co jejich výtvarná produkce ze symbolického hlediska
znamená, ale mohou s pomocí terapeuta rozvinout vyprávění o elementech kresby
či malby, které pomohou odhalit velmi mnoho o jejich skutečných pocitech,
vnímání a pohledu na svět.
Arteterapie není jen komunikace beze slov, verbální komunikace je
přirozenou součástí arteterapie.

1.7

Metafora, symbolika a interpretace artefaktu v
arteterapii s dětmi

Artefakt je posuzován nejen jako celek, ale je brán v úvahu i význam jeho
jednotlivých částí v jejich kontextech. V artefaktech je sledována barevná,
prostorová a obsahová symbolika a symbolika spojená s kvalitou provedení díla
(forma).
V

rámci

své

dizertační

práce

se

chci

vyhnout

podávání

výčtu

symbolických významů vedoucích k interpretaci či možným interpretačním
závěrům (vedoucím k přílišným zobecněním), proto budou interpretační úvahy v
kazuistikách vztahovány vždy ke konkrétním obrázkům a jejich kontextu.
Objasňování symboliky je natolik složitou záležitostí, že ji lze (v rozsahu
dizertační práce) sledovat pouze v kontextu konkrétní kazuistiky, ale nikoliv z
obecného hlediska.
Při interpretaci by měl být arteterapeut schopen odlišit své projekce,
které má tendenci vnášet do interpretace klientova díla,

od projekcí dětského

klienta.

Specifickou otázkou arteterapcutické

práce s dětmi je využiti

interpretace artefaktu. Užívání stejných či obdobných interpretačních schémat
jako u dospělých je u dětí nepřípustné. Je však možné využít archetypální
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symboliky pohádek, mýtů a jejich metafor a podobenství k dynamickému
kontaktu a rozhovoru nad výtvarnou produkcí. Tak lze i s malým dítětem hovořit
o nejožehavějších věcech, které se nepojmenují naturalisticky, ale v rámci tohoto
přístupu zůstanou skryty, zašifrovány. Už při zadávání některých klíčových témat
je důležité, aby mohla sloužit jako metafora klientových problémů. Touto prací se
zástupnou symbolikou pak dochází k abreakci, v některých případech i k úlevné
změně náhledu, ke zmírnění úzkosti apod. Metafora má navíc moc oslovovat
podvědomé struktury a umožňuje tak zpracovávání problému právě na této úrovni.
Podvědomí, které je „oslovováno", oceňuje metaforické vztahy (tedy
vztahy, kdy něco zastupuje něco jiného na základě společných vlastností či
jmenovatelů obou) a na práci s nimi je lépe „naladěno" než na „přímé" sdělení či
návody (O'Connor, Seymour, 1988). Vytvoření zdařilé metafory, takové, která
ukáže cestu k řešení problému, vyžaduje stejné vztahy mezi prvky výtvarně
ztvárňovaného tématu a prvky problému klienta. Metafora pak rezonuje
v podvědomí a mobilizuje tam zdroje problému. Podvědomí přijme sdělení a
umožní nástup potřebných

změn. Rozpoznaná

metafora je

impulsem

k hledání nových alternativ (Slavík, 2000).

Takovou metaforou může např. u chlapců - enuretiků být "hasičská
tématika". Téma "hasiči", "hašení požáru" apod. bývá obecně lákavé pro některé
hochy. Někteří z nich by toto (mýty o hrdinství ověnčené) povolání chtěli
vykonávat, neznamená to však, že by je běžně výtvarně zpracovávali. Přesto jsme
častěji zaznamenali výskyt volby tohoto tématu u chlapců s uvedenou diagnózou
při spontánní (netématické) výtvarné aktivitě. (Je to podobné, jako skutečnost, že
jen málokterý chlapec se někdy v životě namaluje jako popelář, přestože mnoho z
nich si v určité fázi svého dětství přeje vykonávat profesi popeláře. Uvedené
porovnání podtrhuje význam zvolení hasičského tématu enuretiky.) Toto téma
může otevřít cestu k podvědomému zpracovávání problému enuretiků. Práce
hasiče zahrnuje činnosti spojené

s ovládáním vody, směrováním

vody,

načasováním vypouštění vody, plnění a vyprazdňování "nádrže", převzetím
zodpovědnosti jak za naplnění, tak za vyprázdnění a jeho načasování atd., což na
metaforické úrovni

může být obdoba

činností spojených s prací močového

měchýře, jeho ovládáním a vyprazdňováním. Samozřejmě, že v rámci terapie s
enuretikem jde pouze o jedno z možných témat, nahlížení na něj na symbolické
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úrovni a nastínění mechanismu jeho fungování, celá terapie enuretiku je
samozřejmě složitějším systémem.
Uvedený příklad může být jednou z ukázek, jak lze pracovat s metaforou a
symbolikou na výtvarné úrovni.

Možnost interpretace lze ukázat na Obr.: 1.1, který byl již dříve zmíněn.
Tím, že klientka rozvrhla již v počátku proporčně nesprávně obrázek,
navíc s tendencí k chybění "půdy pod nohama", lze uvažovat u tom, jak moc se
cítí dobře sama se sebou a sama v sobě, jinak řečeno, jak je zakotvena. Může jít
samozřejmě o dočasný pocit (který může být vztažen i k tomu, že obrázek byl
tvořen v počátcích terapie), ale může jít i o trvalejší, dlouhodobější charakteristiku
jejího prožívání. Vzhledem k tomu, že jde zobrazení, na němž je se sestrou, lze
uvažovat

i o

tom,

že

naznačuje jistou

míru

sourozenecké

rivality

či

nezakořeněnosti v sourozeneckém vztahu. Půjdeme-li ještě dál, bylo by možno
spekulovat i o tom, že tendence nezobrazit sobě a sestře společnou půdu pod
nohama může naznačovat jistou odtažitost či nechuť být se sestrou na jednom
místě. Metodický zásah pak tedy klientku na jednu půdu (ale nikoliv do jedné
roviny) se sestrou dostává a ukazuje, že takové fungování je možné (únik by byl
jistě možný, ale ne funkční z dlouhodobější perspektivy). Lze též uvažovat o tom,
že sestře naznačuje svým pevným postojem, kdo je v dané situaci pánem. Dívky
nejsou v kontaktu, ale autorka obrázku se na svou sestru dívá.
Sestřin obličej je rozpitý, nejasný - to může být odkazem na její
"nečitelnost" v rámci komunikace i např. na to, že autorku obrázku sestru v
podstatě málo zná, m á j i málo zmapovanou či o ní obecně málo přemýšlí apod.
Terapeut tedy svým metodickým vstupem přispěl k nevědomému řešení
sourozenecké problematiky dané klientky.
Své výše uvedené interpretační úvahy terapeut dětské klientce nesděluje,
může však umožnit "rozehrání" rozhovoru o sourozeneckých vztazích obecně či o
vztahu klientky ke své mladší sestře konkrétně.
Dětský arteterapeut by měl velmi citlivě zvažovat případné interpretace,
které dítěti

sděluje (to však

nevylučuje košatost terapeutových

verbálně

nevyjadřovaných asociací a možných interpretací - ale i ty mají své meze). Měl by
mít cit pro

intuitivní, empatické načasování

případné verbálně

sdělené

interpretace. V arteterapii s dětmi vydatný kus práce odvede i metafora sama.
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1.8

Hodnocení posunů v arteterapii
V USA se hodnocení posunů v arteterapii a jejích efektů zdá být

v podstatě samostatnou oblastí arteterapie. I přesto se i v tamních podmínkách
objevují výhrady vůči kvalitě i počtu terapeutických výzkumů týkajících se tohoto
tématu. Výzkumné studie vztažené k této oblasti ve Velké Británii jsou zaměřeny
především na hodnocení

grafických indikátorů při hodnocení

klientových

artefaktů, ovšem možnost využití standardizovaných výzkumných nástrojů příliš
prověřován

není

(Betts, 2005). I přes tyto výhrady

však

existuje řada

standardizovaných hodnotících technik, které mohou zahraniční arteterapeuti
běžně využívat (viz např. Betts, 2006).
Kaplan (2001) zmiňuje dvě úskalí, která stojí za tím, že studií sledujících
obecnější pohled na efekt arteterapie je málo; patří k nim nemožnost (či omezená
možnost)

použít

statistiku

v rámci

arteterapeutického

výzkumu

a

obava

z negativního výsledku takové studie.
V rámci českého arteterapeutického terénu je situaci složitější - v podstatě
zde neexistuje studie, která by komplexněji sledovala efekt arteterapie (není tím
myšlena konkrétní kazuistická studie, ale spíše komplexnější zobecňující výzkum).

Podle Betts (2005) by mělo arteterapeutické hodnocení měřit proces
změny, který zakouší klient během arteterapie. Nejefektivnější přístup k tomuto
zkoumání zahrnuje objektivní měření jako jsou standardizované

hodnotící

procedury a také subjektivní přístupy jako je klientova interpretace vlastních
artefaktů.
V rámci našich zkušenosti, jak
zadání

sledovat posun v rámci arteterapie, je

kresebného testu. V USA je k těmto účelům hojně používán např. test

PPAT (A person picking an apple from a tree - člověk trhající jablko ze stromu)
(např. Betts, 2006), příp. několik dalších technik. V Čechách není vyvinut
standardizovaný nástroj k evaluaci efektu arteterapie.
Nicméně se v našich poměrech osvědčilo u některých arteterapeutů
využívání barevné modifikace Warteggova kresebného testu, jejíž autorkou je
E. Vetter. Tento test je schopen poměrně citlivě na úrovni výtvarného sdělení a
projektivních obsahů v něm skrytých zachytit posun v rámci terapie. Jako doklad
může sloužit následující ukázka (Obr.: 1.4). Jde o chlapce ve věku 8;7 až 9;1 let s
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nadprůměrnou inteligencí, trpícího enurézou, přetěžovaného a nadměrně fyzicky
trestaného. Srovnání první a druhé kresby slouží doklad pozitivní změny dané
terapeutickým působením.
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Obr.: 1. 4 Barevná modifikace Warteggova kresebného testu
Ve druhém případě se jedná o chlapce ve věku 9;1 až 9;7 let s křehkou
CNS, nejistého, s rysy dysortografie. V tomto případě je možno sledovat posun v
proměně obsahového pojetí i nasazení barvy.
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V projektivní arteterapii prezentovaného směru se pro posouzení efektu
využívá především sledování posunů, resp. změn v rámci výtvarné produkce
(ve smyslu proměny barevnosti, zlepšení proporcí figur, perspektivy a celkového
pojetí artefaktu apod.).
Posun lze sledovat v rámci terapie např. porovnáním prvního a posledního
vytvořeného obrázku, ale také průběžně během terapie - tedy porovnáváním
artefaktů "sezení od sezení".
Na obrázcích Autoportrét (Obr.: 1.6), Rej čarodějnic (Obr.: 1.7) a
Velikonoce (Obr.: 1.8) je např. dokumentován výsek terapeutické práce, v níž lze
dohledat některé posuny. Jedná se o práce jedenáctileté dívky s odstupem asi dvou
měsíců.
Všechny tři obrázky jsou částečně dolepené, nicméně i v tomto efektu je
posun. Zatímco na prvním obrázku (Autoportrét) by nohy figury (bez dolepení)
končily v kolenou, na druhém (Rej čarodějnic) jim chyběla již jen menší část.
Třetímu obrázku (Velikonoce) byl zvětšen formát dolepením levé poloviny.
Kdyby zůstala jen pravá polovina, chyběla by dynamika, prostorová hloubka,
špatným zvládnutím figury by obrázek působil velmi dětsky.

Obr.: 1. 6

Autoportrét

Na obrázku Autoportrét je množstvím kopců opomenut vzduch. Cesta k
chaloupce se jeví spíše jako kmen stromu (jde o jakousi formu sklápění do
půdorysu).
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Obr. : 1. 7 Rej čarodějnic
S prostorem na obrázku Rej čarodějnic je nakládáno již lépe, i když
nedodržení proporční velikosti jednotlivých objektů (např. poměr a vzdálenost
ústřední lidské figury a věže) ubírá na hloubce prostoru.
Zlepšilo se zpracování budov. Na Autoportrétu je velmi dětsky pojatý
domeček, na obrázku Rej čarodějnic je poměrně složitě vystavěná věž.

Obr.: 1. 8

Velikonoce
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V obrázku Velikonoce již klientka využívá i vzdušné perspektivy,
perspektiva je celkově lépe zvládnutá, v obrázku se objevuje více objemu u
jednotlivých objektů.

Jinou z možností, jak si terapeut sám může zdokumentovat posuny v
rámci terapie, je zadání stejného tématu na počátku a na konci terapie a porovnání
výtvarných posunů.
Toto je možné doložit např. Obr.: 1.9, 1.10., 1.11, 1.12. Jde o kresby
chlapce s nadprůměrným, ale značně nerovnoměrným rozvojem schopností, který
vstoupil do terapie v souvislosti s psychosomatickými obtížemi (bolesti břicha,
zvracení), patrně v důsledku školních obtíží. Hoch byl v jistém
"nestandardní", soutěživé a zvídavé dítě, které nebylo schopno
požadavky

starší,

méně

flexibilní

paní

učitelky.

Navíc

u

směru

naplňovat
něho

byly

diagnostikována ADHD a dílčí dysortografické obtíže. V kontaktu to bylo dítě
trochu obtížné, neboť si vždy stálo na svém, bylo velmi těžké je přesvědčit k
nějaké změně; v rámci obranných reakcí často unikal do infantilismu (mimo jiné i
řečového).
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Na počátku terapie (věk 9;2) dostal za úkol nakreslit jednak svůj
autoportrét (Obr.: 1.9), jednak svou rodinu (Obr.: 1.11). Je vidno, že všude
aplikuje stejný schematismu v pojetí lidské figury (snad jen s tím rozdílem, že
sobě zobrazuje krk).

Všechny figury mají velké oválné tělo, z něhož vycházejí

úzké končetiny (ruce většinou z břicha, jsou tedy nesprávně napojeny). Figury
jakoby plují obrázkem; v autoportrétu svou důležitost zdůraznil podstavcem
(který je možno interpretovat různými způsoby - piedestal, potřeba dát sám sobě
větší důležitost, být lépe vidět a tedy se i lépe prosadit apod.). Hoch nerozlišuje
obličeje ani pohlaví. Celkově působí kresby poměrně ledabyle nakreslené i
vybarvené. Odpovídají zhruba předškolnímu dítěti.

»

Obr.: 1.11 a Obr.: 1.12 Naše rodina
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V průběhu šestiměsíční arteterapie hoch dospěl k následující proměně
(Obr.: 1.10 - Autoportrét, Obr.: 1.12 - Naše rodina). Byla mu opět zadána kresba
autoportrétu a kresba rodiny. Na těchto obrázcích (kreslených ve věku 9;8) je jiz
patrný pokrok v řadě oblastí: figury jsou diferencované, lépe je propracovan
obličej, jsou zde pokusy o správné napojení končetin (byť nejsou ještě zcela
správně zvládnuty proporce), objevují se pokusy o pohyb. Pozn. čtvrtá (divci)
figura v rodině je čerstvě adoptovaná sestřička. Figury na obrázku rodiny jsou
propojené, dokonce seřazené podle velikosti (což může naznačovat i zlepšeni
chlapcova smyslu pro řád a třídění).
Důležitý je fakt, že hoch byl schopen reflektovat uváděnou proměnu
výtvarné produkce.

S tím, jak se změnil jeho výtvarný projev, se změnila i

jemnost a přesnost pohledu nejen na mezilidské situace, ale i na kvalitu
vykonávané práce. Celkově se zlepšilo jeho sebepojetí, v kontaktech se choval
zraleji a méně na sebe upoutával pozornost infantilními projevy. Maminka navíc
uváděla, že se začal být celkově zvídavější, začal se více zajímat o některé detaily
a podrobnosti, které ho dříve nezajímaly či jim neuměl věnovat pozornost. Tento
prezentovaný posun ve vnímání (ve zpřesnění vnímání, zkvalitnění vnímání
detailů apod.) je důležitý též v souvislosti s chlapcovými dysortografickými
obtížemi.
Je samozřejmé, že výtvarný

posun

není vždy takto viditelný

a

demonstrovatelný, někdy se děje více v rovině symbolické (ale pro odborníka je
zachytitelný).

V rámci evaluace efektu terapie je samozřejmě podstatné sledovat též
chování dítěte. Např. jestliže negativista zvolí postoj pasivní rezistence, je možné
to hodnotit jako terapeutický posun. Podobně lze terapeutický posun hledat v
ochotě k přepracování artefaktu, ve větší vstřícnosti k metodickým vstupům
arteterapeuta apod.
Za další
zmirňování

možné

indikátory

problematických

terapeutického

posunu

lze

považovat

projevů v rámci tohoto chování,

změnu

subjektivních pocitů dítěte, rodiěovskou reflexi celého procesu apod.
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1.9

Terapeutický vztah
M0

"°'

"Šamanův stěžejní

hlavně z toho, že lidé pociťují jistotu,
způsobených

obyvateli neviditelného

význam při obraně

duševního

zdraví společenství

že někdo z nich jim dokáže pomáhat

v kritických

vyplývá
situacích

světa" (Eliade, 1997, s. 427).

Je jistě nezpochybnitelné, že arteterapeut by měl být empatický vůči
dítěti a jeho potřebám a měl by být schopen adekvátním způsobem podporovat
a rozvíjet tvořivost svého klienta (viz např. Kramer, 1991). V prezentovaném
pojetí projektivní arteterapie má však postavení arteterapeuta ještě další akcent:
měl by mít „cit" pro hranice jak v kontaktu s dětským klientem, tak i v rámci
vedení a ovlivňování klientovy tvorby. Jde o „vymezování" mantinelů pro tvorbu
klienta - tedy nikoliv vedení k „tvořivosti" bez hranic, ale zasazování tvořivosti do
rámce účelné terapie. Jinými slovy jde o tvořivost nevymykající se běžným
standardům, neboť v terapii jde o zdravé, běžné, „průměrné" zobrazování (nikoliv
o umělecké ztvárnění či uměleckou nadsázku).
Terapeut prošel (měl by projít při svém výcviku) stejnou cestou jako
klient. Když pomineme individuální zvláštnosti, je toto možné snad u paralely
cest dospělého klienta a terapeuta. U dětí je to však jinak - i když terapeut prošel
výcvikem, prošel jím jako dospělý člověk a může být obtížné, ne-li někdy zcela
nemožné, nahlížet na svět dětskýma očima.
V terapeutickém vztahu je nepostradatelná na jedné straně jistá míra
direktivního vedení dítěte a na druhé straně emoční vřelosti v kontaktu s dítětem.
Takový přístup je pro arteterapeuta nepostradatelný (zajišťuje profesionální
odstup) - jinak by se z terapeuta mohl stát pouhý kamarád.
Samozřejmě i v arteterapii platí obecné požadavky na terapeutický vztah
tak, jak to patrně nejvýstižněji zformulovali představitelé humanistických směrů
v terapii. Rogers (in Vymětal, Rezková, 2001) vychází z optimistického pohledu
na člověka: základní lidskou tendencí není přizpůsobit se, ale rozvíjet se - tedy
tendence k sebeuskutečnění. Úlohou terapie je tedy vytvořit klima proměny, v
němž může probíhat významná změna. Terapeut k tomu přispívá tím, že se vzdá
role experta na mezilidské vztahy, autoritářského postoje, poučování.

1.10 Rodinné kontexty

arteterapie

V rámci terapie s dítětem vstupují do tohoto procesu rovněž rodiče,
jejichž postoje vůči terapii i emoce a chování vztažené k dítěti jsou důležitým
terapeutickým faktorem. I když jde o individuální terapii s dítětem, je do ní vždy
nějakým způsobem zahrnut rodič, resp. rodina, neboť není možné pracovat s
dítětem bez ovlivňování jeho životního kontextu.
V rámci arteterapie je potřeba častokrát pracovat i s tím, že se rodiče cítí
ohroženi touto pro ně "neuchopitelnou" metodou, může zde hrát určitou roli i
pocit, že arteterapeut prostřednictvím výtvarného sdělení dítěte může nahlédnout
na některá rodinná tabu. Postoje některých rodičů oscilují dokonce mezi dojmem,
že jde o výtvarný kroužek ("když chcete, tak si ho tam vezměte"), přes skepsi
("když myslíte, že to k něčemu bude...") až po zmíněný ostražitý postoj. Naopak
řada rodičů věří v efektivitu arteterapie či dokonce arteterapii pro své dítě
vyhledává jako konkrétní terapeutickou metodu.
Může být rovněž přínosné praktikovat společnou rodinnou terapii - tzn.
arteterapeutická sezení s rodinami (Kwiatkovská, 2005). Kwiatkowská (in Betts,
2005) zadávala rodinám standardní soubor témat (kresbu stromu, vlastní rodiny,
společné čmárání atd.), soubor těchto artefaktů jí pak sloužil ke společné diskusi
rodiny nad nimi i nad procesem jejich tvorby.
Častější a realizovatelnější než arteterapie s celou rodinou je společná
arteterapie dětí a jejich matek. Např. Ponteri (2001) uvádí, že skupinová
arteterapie depresivních matek a jejich dětí může zlepšit mateřské sebepojetí,
sebeobraz a také kvalitu interakce mezi matkou a dítětem.
Z naší zkušenosti je efektivní paralelní terapie matky a dítěte, kdy oba
procházejí v jistém směru obdobným procesem ovlivňování svého výtvarného
projevu. Často se stává, že tato paralelní terapie jednak akceleruje terapeutický
proces, jednak umožní matce zpřístupnit to, co může v rámci arteterapie prožívat
její dítě. Z našich zkušeností s touto terapeutickou prací plyne, že matky
procházející paralelní terapií s dítětem přikládají terapii mnohem větší význam,
jsou vnímavější k terapeutickým posunům a samy též schopny většího a
kvalitnějšího vhledu na povahu problému, který je do terapeutického procesu
přivedl. Jsou též schopny vnímat lépe symboliku a její významy, metaforu a její
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významy, tak jako i v některých případech využívat metafory v životě. Pozitivní
je fakt, že matky se stávají tvořivějšími a flexibilnějšími.
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2. V Y U Ž I T Í P R O J E K T I V N Í A R T E T E R A P I E V
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉM
PORADENSTVÍ

2. 1

Současný stav - využití arteterapie

v rámci PPP

Arteterapie je v Čechách (resp. v Československu) provozována

od

padesátých a šedesátých let minulého století v různých léčebných a výchovných
zařízeních, především jako součást psychoterapie (Kocábová, 2002). Jako
arteterapeuté působili a působí lidé různých specializací (psychologové, speciální
pedagogové, lékaři apod.). Techniky a metody využívané při arteterapii pokrývají
širokou škálu od volné výtvarné tvorby až k analytickým, diagnostickým a
psychoterapeutickým metodám (Slavík, 1999).
Po roce 1990 se arteterapie rozvíjí v Čechách rychlejším tempem, navíc
se dostává na některá vysokoškolská pracoviště (např. Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích) či do učebních plánů řady vysokoškolských studijních
oborů, ve svém rozvoji pokračují arteterapeutický zaměřené výcvikové skupiny
působící mimo fakulty. V roce 1994 je založena Česká arteterapeutická asociace
(ČAA), která začíná též vydávat svůj časopis.
Na poli pedagogicko-psychologického poradenství je historie arteterapie
jen velmi obtížně zmapovatelná. Je zřejmé, že její vývoj zde probíhal

podobně

jako byla provozována v jiných institucích a zařízeních, tzn. na různých
pracovištích byly do více či méně terapeutických a reedukačních programů
zařazovány arteterapeutické techniky v závislosti na vzdělání a příklonu k tomuto
typu terapie u jednotlivých odborných pracovníků či pracovišť.

2.1.1 Výzkumná sonda
V rámci dizertační práce byl prováděn průzkum zaměřený na zmapování
stavu využívání arteterapie v rámci pedagogicko-psychologického poradenství v
České republice.
V

rámci

výzkumné

studie

bylo

osloveno

96

pedagogicko-

psychologických poraden. Těmto pracovištím byl elektronickou cestou rozeslán
dotazník cílený na využití arteterapie na jejich pracovišti. Z oslovených 96
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pracovišť jich odpovědělo 52, tedy 54,1 %. Dotazník byl konstruován tak, aby
byl pro respondenty rychlý a časově nenáročný na zpracování, i přes opakovanou
výzvu však reagoval poměrně nízký počet oslovených respondentů. Získané
výsledky mají tedy spíše orientační charakter.

Dotazník rozesílaný poradnám obsahoval tyto otázky:

1. Působí na vaší PPP arteterapeut?
Na tuto otázku odpovědělo 10 respondentů kladně (tj. 19,2 % ze všech
obdržených odpovědí), 42 respondentů ne (tj.

80,8 % ze všech obdržených

odpovědí).

2. Je na vaší PPP realizována

arteterapie?

22 respondentů (tj. 42,3 %) odpovědělo ano či částečně ano, 30
respondentů (tj. 57,7 %) odpovědělo, že na jejich poradně arteterapie realizována
není.

3. Pokud je arteterapie

realizována, je využíváno

arteterapeutických

komplexně nebo pouze některých arteterapeutických

technik jako

postupů
doplnění

terapeutické či diagnostické práce, nebo obojí?
V těch PPP, kde arteterapii realizují, je v 5 případech (tj. 22,7 %)
využívána arteterapii jako komplexní terapeutická metoda, v 15 PPP (tj. 68,2 %)
pouze jako doplňkovou techniku v rámci jiných psychoterapeutických metod či v
rámci diagnostiky, pouze ve 2 PPP (tj. 9,1 %) jsou uplatňovány obě dvě uváděné
možnosti.

4. Dosáhl někdo z vašich odborných pracovníků

arteterapeutického

bakalářského typu, případně v rámci výcviku či dlouhodobého

vzdělání

kurzu?

V 16 PPP mají odborní pracovníci nějaké arteterapeutické vzdělání: 4
pracovníci (18,2 %) má bakalářské vzdělání v oblasti arteterapie, 6 pracovníků
(tedy 27,2 %) má arteterapeutický výcvik, 6 pracovníků (27,2 %) kurz v oblasti
arteterapie.
Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že v 6 PPP (27,2 %) je sice provozována
arteterapie, ale pracovníky bez arteterapeutického vzdělání.

63

Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že v 6 PPP (27,2 %) je sice provozována
arteterapie, ale pracovníky bez arteterapeutického vzdělání.

5. Je na vaší poradně aplikována

arteterapie

individuální,

skupinová

či obě

formy?
Ve 2 (9 %) případech je arteterapie provozována individuální formou, ve 2
případech je provozována skupinová terapie, ve 13 (59,1 %) případech obě dvě
formy.
Z uvedeného plyne, že 5 PPP (22,7 %), které uvedly, že je u nich
arteterapie realizována, u této otázky reagovalo zápornou odpovědí.

V odpovědích některých respondentů se vyskytly rozpory, např. bylo
uváděno, že v PPP je arteterapeutka, ovšem otázka týkající se dosaženého
arteterapeutického vzdělání byla zodpovězena záporně. Naopak z některých míst
přišla odpověď,

že arteterapeuta

nemají, ale

arteterapii

praktikují.

Tuto

rozporuplnost odpovědí lze možná vysvětlovat i tím, že dotazník nevysvětloval
ani neověřoval, jak je pojem arteterapie a arteterapeut chápán a co je
arteterapeutickým vzděláním myšleno.
Většina PPP, od nichž se vrátily odpovědi, si stěžovala na nedostatek
možností věnovat se terapeutické práci v kontextu poradnám předepsaných
diagnostických aktivit.
Získané odpovědi je možno považovat za projev jistých rozpaků, které
pracovníci PPP při uplatňování arteterapie mají. Jde zejména o to, že není jasné,
kdo vlastně arteterapeutem je a jaká je přesně náplň arteterapeutické práce. Zdá se,
že PPP ne zcela jasně vědí, jak s arteterapii vlastně naložit a kam ji zařadit.
Argumentem, proč se arteterapii na půdě PPP zabývat je však jistě fakt, že téměř
polovina respondentů, kteří reagovali na výzkumnou sondu, odpověděla, že
arteterapii na svém pracovišti v nějaké formě realizuje.
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2.2

Analýza kazuistikjako

způsob hodnocení

terapie

Předkládané čtyři kazuistiky dokládají možnosti využití projektivní
arteterapie u některých vybraných typů problémů či diagnóz, které jsou v
rámci PPP nejfrekventovanější.
První kazuistika dívky s enurézou a balbuties (Lucie) je de facto reflexí
celého terapeutického procesu a komplexnější ukázkou celé arteterapeutické práce,
akcentuje zejména úvahy terapeuta a jeho možné interpretace výtvarné produkce.
Druhá a třetí kazuistika (Ondra, Míša) se dotýkají zejména problematiky
ADHD.

Navíc

imaginacemi

ukazují

možnosti

propojení

arteterapie

s relaxacemi

v rámci skupinové terapie. Jsou zde ukázány jak

a

možnosti

metodických zásahů, tak i možnosti interpretačních úvah. Pozornost je věnována
tomu, jak mohou imaginace některým dětem ulehčit či zpřístupnit výtvarnou
tvorbu, jak mohou učinit výtvarnou práci přitažlivější a tím i efekt terapie
výraznější.
Čtvrtá kazuistika (Pavel) akcentuje zejména popis tvorby artefaktů
v průběhu terapie a hodnocení posunů v důsledku výtvarné tvorby, aniž by
přitom byly zvýrazňovány interpretativní úvahy terapeuta. Jejím cílem bylo
ukázat, že poučené terapeutické vedení může být užitečné a efektivní, aniž by
arteterapeut musel interpretovat symbolické významy klientovy tvorby.

Uváděné kazuistiky pokrývají věk v rozmezí od 5 do téměř 13 let. Byly
v

y brány tak, aby pokrývaly poměrně širokou problematiku, s níž klienti do PPP

Přicházejí (ADHD/ADD, noční pomočování, balbuties, úzkostlivost, deficity
intelektových schopností, somatické problémy, potíže v komunikaci, rodinné
°btíže a výchovné problémy).

Velikost obrázků v následujících kazuistikách je ve většině případů A4
(kresby) či A3 (akvarely) (doplněné případně o několikacentimetrové podlepení);
Pouze výjimečně se jedná o velikost větší.
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2.2.1. Kazuistika č. 1 - Lucie

Uvedení do problému

Předkládaná kazuistika se týká problému nočního pomočování.
Problematika tohoto typu a její dopady na psychický vývoj dětí bývají
dlouhodobého charakteru. Tento typ obtíží ve svém důsledku činí z těchto dětí
jedince, kteří částí svého projevu ulpěly či se vrátily na nižší věkovou úroveň
(projevuje se u nich regrese na nižší stadium vývoje). Celý problém tyto děti
markantně handicapuje v některých oblastech jejich života a prožívání - počínaje
jejich sebepojetím a konče společenským zařazením. Lze též konstatovat, že čím
starší je dítě trpící tímto problémem, tím negativnější jsou dopady tohoto
handicapu na jeho psychiku.
U valné většiny lze vysledovat odlišnost reaktivity CNS (ať již na
podkladě lehké mozkové dysfunkce nebo výraznější konstituční nezralosti CNS) z čehož následně vyplývá výrazná unavitelnost, problémy s pozorností, kolísavá
výkonnost (a to i v činnostech, které je evidentně baví), neefektivní práce s vlastní
energií apod.
Další charakteristikou těchto dětí jsou problémy v kontaktu, v jejichž
pozadí stojí nejčastěji problematické sebepojetí. Tyto děti oscilují mezi sklonem k
neúměrnému sebepodceňování a obrannou tendencí k někdy až neadekvátnímu
sebepřeceňování. Do kontaktů s okolím se potom promítá jejich emoční
zablokovanost formou menší schopnosti souznění, tendencí manipulovat, u
některých (zejména starších) až projevy negativismu, někdy i útočnosti. Tyto děti
obtížně akceptují hranice (ať již jde o sociální kontakt, či o jejich vlastní limity).
Dokonce i v kontaktu s autoritou se obtížně podřizují, vzpírají se režimovým
opatřením se a snaží s e j e nejrůznějšími způsoby obcházet.
Často lze u nich nalézt nápadný způsob bezradnosti. Některé z těchto
dětí se podvědomě či dokonce vědomě cítí tímto problémem „ocejchovaní". Jsou
to děti, které prahnou po ocenění, toto ocenění však obtížně přijímají a prožívají.
U většiny z nich lze nalézt signály zásadnější emoční nevyzrálosti, s níž
souvisí i zvýšená senzitivita. Obecně je lze charakterizovat jako děti značně
úzkostné, pociťující perspektivní tenzi.
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Jsou to jedinci s nápadně oslabeným volním úsilím a obtížnou
motivovatelností. Na druhou stranu z projektivních technik jasně vyplývá, že i
přes jejich „přízemní" problém by jich hodně chtělo „vzlétnout" ke svým
vysněným cílům a vyrovnat se svým vrstevníkem.
U některých z těchto jedinců lze vystopovat deprivační rysy. Často se
jedná o děti z vícečetných rodin, kde je akcentovaná sourozenecká rivalita.
Rodinné zázemí bývá měkké, úzkostné, hyperprotektivní, výchovně
nedůsledné, bez trvalejších režimových opatření. Rodiče těchto dětí bývají
mnohdy psychicky nezralí, do své rodičovské role vstoupili ne zcela připraveni a
„vyzbrojeni". Jiným typem rodičů dětí s enurézou bývají rodiče jasně výkonově
orientovaní, kteří dítě přetěžují neúměrností svých nároků.
Terapeutické vedení enuretiků bývá obtížné - především pro jejich
nesnadnou motivovatelnost a manipulativnost, ale též s ohledem na rodinné
zázemí (viz výše).

Anamnéza a další okolnosti

Lucie (6;9) se dostala do PPP v souvislosti s nočním pomočováním.
Šlo o dítě s odkladem školní docházky, do MŠ v té době nechodila.
Přišla na doporučení pediatra, který sám dítě charakterizoval dítě jako
neurotické, úzkostné. Pomočování se vyskytovalo denně, jak v noci, tak i ve
spánku přes den. Pomočování se údajně objevilo druhý den po setkání Lucinky s
exhibicionistou. Došlo k tomu na procházce s matkou, zhruba dva měsíce před
tím, než rodiče kontaktovali PPP. Vyšetření u nefrologa bylo bez klinického
nálezu. Primární noční pomočování přestalo asi ve třech letech.
Lucie byla dítětem plánovaným. Těhotenství bylo od pátého měsíce
rizikové, porod byl normální, kojena byla čtyři měsíce.
Poradnu

kontaktovali

rodiče poprvé s žádostí

o odklad

školní

docházky (zhruba rok před tím, než se objevilo noční pomočování), které
bylo vyhověno. Již tehdy byla psychologem charakterizována jako dítě
sociálně nezralé, velmi nevyrovnané, tenzní, nesmělé, které se nesnadno
Přizpůsobuje novému prostředí a obtížně navazuje kontakt. Lucinka však
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odklad školní docházky nenesla lehce, neboť stejně stará dcera sousedů na
patře do školy nastoupila.
Do MŠ chodila pouze krátce. V uváděném období byla doma s matkou
a mladší sestrou. Lucinka i rodina měli špatnou zkušenost v jeslích s
otužováním. Doma se potom bála sprchy a vody vůbec. Byla silně traumatizována.
nechtěla nikam pryč od rodičů. Po přechodu z jeslí do MŠ začala zadrhávat.
Navštěvovali logopedickou poradnu, stav se sice zlepšil, ovšem při silném
rozrušení se zadrhávání stále objevovalo. Lucie měla silnou vazbu na rodinu,
která ještě zesílila po změně bydliště. Rodina se přestěhovala ze severních do
jižních Čech, prarodiče ze strany obou rodičů zůstali v severních Čechách. Matka
však uváděla silné a časté neshody s rodiči.
Rodiče popisovali Lucii jako dítě, které nese velmi těžce neúspěchy, při
výtce se rozpláče. Občas má špatné, dramatické a děsivé sny. Matka si u ní
všímá výraznějších problémů s pozorností.
Dle rodičů se Lucinka velmi obtížně vyrovnává s faktem narození
mladší sestry Terezky.

V rodině je ještě desetiletá starší sestra Jaruška.

Matka (povoláním učitelka MŠ) bývá často unavená, trpí na bolesti hlavy,
často somatizuje. V rodinné anamnéze matky se vyskytuje epilepsie. Otec je
pracovně velmi vytížen. Je snaživý, vysoce zaměřený na výkon, což také očekává
od ostatních členů rodiny.

Vstup do terapie

Kontakt byl navázán dobře. Do terapie vstoupila Lucie jako nejisté, velmi
neklidné dítě, se střídavým nasazením a tomu odpovídající ochotou ke spolupráci.
Raději než formu povídání volila malování. Nejčastěji frekventované slovo
(nejméně do poloviny

celého terapeutického procesu) bylo

"NEVÍM".

Lucinka byla " bezvadně" zneschopněna nadměrnou rodičovskou péčí, střídající
se s očekáváním

skvělých

výsledků.

Vedle

sebe

měla

velmi

dobře

Prosperující starší sestru Jarušku, které se chtěla vyrovnat. A na druhé straně
»pošilhávala" po pozici mladší sestry Terezky. Otec by býval přivítal, kdyby
Se

jako druhé dítě narodil chlapec, kterého se mu Lucinka zřejmě - dosti

nešťastně - snažila zasuplovat.
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Do prvního

terapeutického sezení přinesla Lucinka dvě domácí

určené pro mne (Obr.: 2.1 a Obr.: 2.2).

Obr. : 2.1

S babičkou na dovolené

léto (domácí práce)

Kresbu S babičkou na dovolené

(Obr.: 2.1) vytvořila Lucie z vlastní

iniciativy pro terapeutku.
Pojednaná je celá plocha, zpracovaná pastelkami jako malba. Výborně
znázorněné mořské vlny (použity jsou čtyři odstíny modré) svědčí o hluboké
prožitkovosti klientky.
Podobně je nakreslená i pláž, na kterou je použito opět více barevných
odstínů - hnědá. Střídání barev a odstínů vytváří iluzi prostoru. Figury jsou
umístěny na „zlatém řezu". Na obrázku je použita kompletní barevná paleta.
O

značné

míře

neurotizmu

svědčí

výrazné

zarámování

obrázku.

Zpracování plochy úporným a zároveň v některých místech dosti chaotickým
šrafováním či vybarvováním může svědčit o hyperaktivitě.
O mírném věkovém regresu svědčí transparentnost figur, regres by
odpovídal aktuální situaci dítěte po těžším šoku (setkání s exhibicionistou).
S regresem by se mohla pojit i zelená barva obličeje babičky (figura
vpravo). Kontaktovost osob je zde vyjádřena gestem - příklonem k sobě a
patrnou dynamikou. Figury jsou však bez prstů, což by naznačovalo menší
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schopnost důvěrnějšího kontaktu. Soupeřivost s ženskou autoritou vyjadřuje
jak barevnost a umístění, tak i proporce a velikost figur. Babička je celá
oranžová; přestože je více vpředu, je menší a celkově by odpovídala spíše
znázornění pětiletého dítěte. Lucinka se namalovala úměrně svému věku,
avšak na celé tělo použila červenou barvu; je větší než babička, ačkoliv
je v pozadí. To odpovídá její faktické snaze po výrazném sebeuplatnění.

Obr. : 2.2

Hrajeme si se sestrami před domem (domácí práce)

V kresbě Hrajeme si se sestrami před domem (Obr.: 2.2) je zpracovaná
celá plocha obrázku, tentokrát se zde ale objevuje sklápění do půdorysu, což ještě
odpovídá věku. Využita je opět celá barevná paleta. Svou výbornou pozorovací
schopnost

potvrzuje

odlišným

způsobem

zpracování

jednotlivých

keřů.

Rozdílem ve zpracování keřů jakoby v symbolické rovině podtrhla rozdíl v
kvalitě, již přisuzuje jednotlivým osobám na obrázku. Děj se odehrává spíše v
levé polovině obrázku - částečně by to mohlo naznačovat celkový uvažovaný
regres a zčásti by mohlo jít snad i o zvýšenou unavitelnost - ve

svých

kresbách j e j i ž zvyklá postupovat zleva doprava.
Postavy dobře charakterizují vlastnosti a tendence sester. Ústřední
místo

zaujímá

nejstarší

Jaruška, jejíž

postava je

také

nejdokonaleji

znázorněna. Má tělo, krk, ruce jsou napojené na trup v ramenech. Obličej je
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pečlivě

vypracován;

obsahuje tmavozelené

oči

s modrými

panenkami,

černohnědé vlasy a dvojí ústa (této sestře přisuzuje Lucie velmi časté žalování).
Lucinka sama je v levém dolním rohu, nikoliv v identifikačním pravém.
Její proporce by odpovídaly spíše mladšímu věku, gesto rukou by mohlo
svědčit o potřebě protektivní mateřské péče. Symbolicky představuje levá
polovina minulost a inklinaci k mateřské autoritě - Lucka se nápadně kácí
směrem do tohoto rohu. Nejvíce prostoru má nejmladší sestra, která se ve
skutečnosti těší i největší pozornosti rodičů.
I v tomto obrázku se významně objevuje problematika sourozenecké
rivality - mohla by ji možná podtrhovat i poměrně dosti velká, prázdná, černá
lavička v pravé části plochy. Pro koho je určena? I ona by mohla naznačovat
atmosféru konkurenčního zápolení.

Vor-una

Zumim; {4&H

tH
i/}

'•/?

fy) M7)Ol •
°br- : 2.3

Modifikovaný

Warteggův kresebný test
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Při dalším setkání Lucie zpracovala modifikovaný Warteggův kresebný
test (Obr.: 2.3 - původně barevné provedení se nezdařilo reprodukovat v barvě).
Tento test ukazuje na to, že Lucinka je nejistá, má problémy s integrací. Je zde i
třikrát akcentovaný poukaz na možný inteligenční komplex. Zřejmá je silná touha
po dobré sebeprezentaci a velká ochota k nasazení k výkonu. Za pohodových
podmínek v rodině je schopná dobře prosperovat, ale musí ji být dobře vidět.

Obr.: 2.4

Autoportrét

Autoportrét fObr.: 2.4) vzniká v průběhu prvního sezení s Lucinkou. Při
Pozorném zhodnocení lze konstatovat, že plně vystihuje stav neurotického
dítěte po šoku, ve kterém Lucinka do terapie vstupuje.
Na zpracování postavy je více nápadností.
Hlava figury symbolizuje obecně sociální vztah klienta, jeho účast na
konvencionalitě a odvislost od stimulů okolí. Je sídlem intelektuální a
fantazijní

aktivity. Je úzce spojena s kontrolou impulsů a emocí, s potřebami a
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schopnostmi k socializaci. V tomto případě by mohla neúměrně velká hlava
ukazovat

na silnou

převahu

vědomé

racionální

kontroly JÁ.

Zvýšenou

přizpůsobivost vnějšímu světu za současného kontrolujícího až zatlačujícího
omezení pudového a citového života. (Ve skutečnosti jsou na Lucku ze strany
rodičů kladeny poměrně velké nároky a ona sama se nutí jim v tomto směru
vyhovět.) Fantazie, zdá se, by mohla u Lucinky být primárním zdrojem
uspokojení.
Velký důraz dává na to, co j e pro děti velmi důležité - na oči z e j m é n a na levé oko - zřetelně pozoruje dění kolem sebe. Tyto oči by však
také mohly vypovídat o úzkosti a hypersenzitivitě k mínění okolí, případně též
o extrovertní sociabilitě.
Nápadný je velmi silný krk. Krk souvisí s kontrolou pudového a
citového života. V tomto případě se jedná pravděpodobně o tendence k
impulzivním sklonům, racionální kontrolu JÁ vůči pudovému a impulzivnímu
životu a též může odkazovat na obtíže při vyjadřování (což odpovídá
skutečnosti Lucinčina bývalého i současného částečného zadrhávání).
Regres do mladšího věku se promítá do zpracování trupu, zejména do
polohy paží. Umístění a znázornění paží odráží fyzický nebo manuální kontakt
s okolím. Zpracování rukou na tomto autoportrétu by odpovídalo osobnosti v
regresi, s plochým emočním

kontaktem

s okolím. Svědčí o kombinaci

impulsivity a určité sociální neobratnosti.
Gesto rukou odpovídající zhruba pěti letům věku vyjadřuje zároveň touhu
po objetí.
Zvláštní j e transparentnost sukénky, která může souviset i s úzkostí a
neurotizmem ve vztahu k takto znázorněné části těla a s konfliktem, vážícím se
k dané oblasti těla.
Toto znázornění je zajímavé i ve spojení s nestandardním gestem rukou které samo může být symbolicky otevřenou náručí pro deviantně laděnou
osobnost (před časem se skutečně setkala s exhibicionistou - a od toho dne se
začala pomočovat).
Mohutnější dolní končetiny se zvýrazněnými

chodidly by

mohly

U p o v í d a t o větší potřebě pevného postoje - jde zde patrně o nezdařenou snahu
dopracovat se takového postoje, o snahu po rovnováze. Nestejně velké nohy by
mohly vypovídat o ambivalentním vztahu k potřebě nezávislosti.
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Ve zpracování celé figury lze vysledovat opakovaně patrné známky
neurotizmu a organicity, pocit nejistoty, rozpaky týkající se vlastního těla zejména jeho skutečně problematických partií. Zpracování plochy krku a
sukně

je

shodné jak

technicky,

tak

i barevností

(vegetativní

zelená).

Nejvýznamnějším zastoupením Lucinčiných problémů totiž bylo a je
problematické vyjadřování a pomočování.

Cíl terapie

Za cíl terapeutického
odstranění

poruchových

procesu jsme si spolu s rodiči

způsobů

Lucinčina

celkového

stanovili

prožívání

i

fyziologických reakcí.
Šlo zejména o restrukturalizaci její osobnosti, při níž mělo přednost
podněcování a uvolňování uvízlých procesů zdravého osobnostního růstu a
celkového duševního vývoje. Společnou prací jsme usilovali o to, aby se
Lucince postupně dařilo adekvátně věku správné poznávání a hodnocení
skutečnosti,

aby

byla

citově

vyrovnanější

a

její

výkonnost

byla

odpovídající jejím možnostem a hlavně byla schopna vytvářet prospěšné
vztahy s lidmi okolo sebe - v Lucinčině případě zejména v oblasti
sourozeneckých vztahů.
Terapeutický proces byl zaměřen jak na nevědomé duševní děje (s
cílem odhalit, přehodnotit a změnit dosud patogeneticky působící pozůstatky
dobře

nezpracované

úzkosti, jisté

míry

agrese

i deprese z minulých

traumatických zkušeností), tak i na vědomé pochody Lucinčiny orientace ve
světě i jejím vlastním životě, z nichž další poruchy vyplývaly. Tam šlo o
odkrývání

a

objasňování

vadných

způsobů

vnímání

sebe

a

druhých,

nesprávných způsobů smýšlení o určitých skutečnostech.
Dále jsem se v terapii zaměřila na poruchy tělesných funkcí, s cílem
pokusit se o zvládání emočního napětí a o psychofyziologické přeladění - zde
se v převážné míře uplatnily abreaktivní techniky.
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Průběh terapie

Pro práci s Lucinkou, jejími rodiči i s její starší sestrou, jsem volila
převážně formu individuální terapie s občasným začleněním společné terapie
jak obou sester, tak obou rodičů.

V tomto případě jsme pracovali v rámci

rodinné terapie s problémy v reálném čase jejich výskytu a v jejich skutečné
podobě. Tím patrně vzrostl i význam vztahu, jaký jsme s rodinou vytvořili, i
když v popředí zůstaly vztahy rodinné.
V terapeutickém procesu s Lucinkou jsem využívala celé palety
terapeutických metod. Nejčastěji frekventovanými byly arteterapeutické
metody

a techniky, dále rozhovor, imaginativní techniky,

dechová

a

relaxační cvičení, muzikoterapie, práce se Scénotestem, hry, práce se sny
a pohádkami.
V rámci arteterapie jsem zařazovala klasická témata (např. Rodina,
Začarovaná rodina, Autoportrét, Dům, Já a jeden z rodičů, Já a jeden ze
sourozenců atp. Z aktuálně zařazovaných témat to byla např. Jak se cítím,
když

, Jdu poprvé do školy, Návštěva u

, Když sněží, Vánoce, Oblíbená

pohádka, Oblíbená postava, Kamarádi, a další. Dále sem patřila výtvarná tvorba
po imaginaci, při Hudbě a některá snová témata. Témata byla zpracovávána
formou

kresby,

akvarelu

a od

určitého

období jsem

poměrně

často

zařazovala techniku akčního akvarelu.

Na jedno

z prvních terapeutických

sezení Lucinka

přinesla

opět

obrázek, který vytvořila doma, jedná se o kresbu Lucinka je první u dárků
(Obr.: 2.5). Jde o živou scénu, evidentně příjemný zážitek,

kde si Lucka

prostřednictvím kresby zajistila prioritu - je první u dárků a dojem z obrázku
potvrzuje názvem celého dílka.
Řazení prvků na obrázku je fenomenistické, postavy jsou barevně
odlišeny. Všechny figury mají stejně provedené ruce, s výjimkou Lucky, která
má nápadné diferencované prsty, což odpovídá její dychtivosti po obdarování (ve

skutečnosti patrné i po uspokoo
j vání jejich citových potřeb - všechny dárečky
mají místo mašlí srdíčka). Konkurenční sestru Jarušku umísťuje zcela do
levého rohu a zakrývá ji květinou. Velká část druhého plánu, který byl
zřejmě vytvořen na radu rodičů (patrná předkreslená tenká čára tužkou podle
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pravítka a květina s vázou jsou nakresleny dospělou rukou), by svědčila o
vysoké normativnosti rodičů, což odpovídá skutečnosti. Hrnečky - vzájemně od
sebe barevně odlišené - by mohly případně podporovat úvahu o potřebě a
nabídce vztahu.
Výrazně barevně provedená obrazovka televize (uprostřed stěny) by
mohla obrážet prožitý exhibiční zážitek (v TV jde údajně zrovna film na videu)
- jde o vyjádření prožitku, rozladění, zamlžení a vypnutí - i takto může lidská
mysl zacházet s exhibičními zážitky.

Obr. : 2.5

Lucinka je první u dárků (domácí práce)

S ohledem na přinesený obrázek spojený s problémem sourozenecké
rivality bylo pro terapeutické sezení zvoleno téma Já a sestry, když je mi s nimi
íě|ko_(Obr.: 2.6).
Na obrázku se Lucie znázorňuje nejen se sestrami, ale i s matkou, jejíž
Postava je pro ni potřebná k dokreslení dramatické atmosféry.
Lucinka je první zleva, vedle ní se nachází nejmladší Terezka. Lucka
se v tomto případě zřejmě identifikuje s Terezkou - skáčou společně na
Posteli ("mají společnou podstatu") a tvoří koalici. Druhou koalici - silnější
- vytváří žalující Jaruška s matkou. Postavu starší sestry vytváří ve stejné
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velikosti jako postavu matky. Matka připomíná spíše otce, kterého za jeho
nepřítomnosti s největší pravděpodobností často supluje.
Matka i obě sestry jsou ve svých gestech spontánní, zatímco Lucinka je
strnule bezradná. Neví, jakou pozici by měla zaujmout. Lucinčina gesta,
postoj i výraz obličeje, jakož i významně tmavohnědě provedená celá figura (s
výjimkou nohou), by mohly nasvědčovat tomu, že Lucka pociťuje málo
kompetencí, chtěla by ovládat.
Na obrázku je zvláštní, jak každá z figur je provedena na jiné úrovni.
Téměř jakoby každou postavu vytvořili čtyři autoři různého věku.

Obr. : 2.6

Já se sestrami, když je mi s nimi těžko

Následující obrázek (Obr.: 2.7) Jak to vypadá, když je mi dobře se
sestrami je pokračováním tématu minulého sezení, tentokrát však s pozitivním
emočním nábojem. Atmosféra obrázku odpovídá zadání. Úkol splnila spontánně a
velmi radostně.
Sestry skáčou do peřin. Lucka je opět ve dvojici s nejmladší Terezkou,
se kterou se umí podělit o hračky i zábavu. Jaruška je sama na "svém území".
Barevně vyniká Lucka, která je oblečena do výrazné žluté. Jaruška je
nejvitálnější (celá v červeném), na autonomním území a je pro Lucinku
Perspektivnější než Terezka.
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Znázorněná

situace

zdánlivě

vypadá

harmonicky,

ale

Lucie

nejmladší sestru Terezku de facto popírá - a to jak transparencí celé figury, tak
i tmavě šedým obrysem. Patrně nejde o náhodu ve volbě barvy, již na minulém
obrázku namalovala Terezu stejně šedou barvou. Sedá Terezka na posteli by
mohla být skrytě dominantní hrozbou emočního konkurenta - Lucka ji popře.

Obr. : 2.7 Jak to vypadá, když je mi dobře se sestrami

Obr. : 2.8

Akční akvarel (slon)
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V tomto sezení se také Lucie seznamuje s prací s barevnou skvrnou a
zkoušíme první akční akvarel. Pastelky se pro Lucinku stávají klišé záležitostí,
přestávají ji bavit. V rámci rozvíjejícího se terapeutického procesu stále více bez
problému inklinuje k malbě; na symbolické úrovni může jít o rozvolňování
neurotických rigidních schémat.
Akční akvarel Slon (Obr.: 2.8) je zajímavým pokusem o akční akvarel.
Zbylé skvrny po vymytí dotvořila Lucka do podoby plyšového slona, ze kterého
měla takovou radost, že si jej chtěla odnést domů. Terapeutická úvaha mě vedla
k tomu, že by se mohlo možná jednat o transfer. Jakoby z šedé Terezky na
předchozích obrázcích hned v následujícím udělala krásnou šedou hračku, kterou
může mít ráda, těšit se z ní, hrát si s ní; již není pro Lucku takovou hrozbou.

V dalším terapeutickém sezení se Lucinka svěřila se svým nepříjemným,
velmi živým snem. Zdálo se jí o tom, že se pomočila a musela dlouho ležet
v mokré posteli. Diskutované téma jsme terapeuticky využily k vytvoření
tématického akčního akvarelu Špatný sen (Obr.: 2.9). Tento akční akvarel
považuji za klíčový v daném období - od tohoto dne se Lucie přestala úplně
pomočovat.

Obr.: 2.9

Špatný sen
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Práce s akčním akvarelem a jeho častější používání

v poradenské praxi

mne přivedlo k zadávání tématických akčních akvarelů u výrazně negativně
laděných témat.

Obr.: 2.10

Vánoce

Téma následujícího sezení Vánoce (Obr.: 2.10) tentokrát navrhla
sama klientka. Původně se mělo jmenovat Vánoce, ale Lucka jej po namalování opět označila názvem Lucinka první u dárků.
"Rozhánění"

skvrn

do figury a objektů

- při zachování

ještě

fenomenistického řazení - j e v této fázi určitým spontánním posunem, který je
Prognosticky dobrý.
Přes významnou atmosféru vánoc a dárků, je ústředním objektem v
horním plánu opět obrazovka TV. na které je znázorněn obličej. Rozsvícenou
obrazovku zdůrazňuje dívka i verbálně. Nad TV je rudá žárovka. V tomto
seskupení by se mohl znovu odrážet onen exhibiční zážitek. O vánocích, které
jsou

pro

děti

nejemocionálnějším

obdobím

roku,

může

být

snazší

vybavovat e m o č n ě laděné asociace.
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Obr. : 2.11

Vánoce u nás

Na akvarelu Vánoce u nás (Obr.: 2.11) je vidět velký posun ve
výtvarném projevu klientky. Autorka ustupuje od dolní linky. Objekty neřadí
fenomenisticky, nýbrž je různě překrývá. Zatímco levá polovina obrázku je v
kontrastních a tmavých tónech (provedená pastózně), pravá polovina je pastelová,
jasná a je zde použita široká paleta barev. Z výše uvedeného by se dalo usuzovat o
možném emočním uvolnění směrem k budoucnosti, snad i o příslibu větší
tvořivosti. Levá polovina je „pravoúhlá" a těžká - zůstává v minulosti.

Tématem dalšího sezení je akvarel na volné téma. Lucka zvolila Domeček
(Obr.: 2.12). Malbu Lucka provedla spíše technikou kresby štětcem. Domek se
nevejde do formátu, chybí podlaha, pravá část domu a hřeben střechy. Většina
Plochy domu zůstává nevybarvená v kontrastu s různobarevné provedenými
záclonkami oken. Nahlížíme-li na vlastní dům jako na výraz osobnosti, je možno
si dovolit úvahu, že zabydlená okna by mohla nasvědčovat větší schopnosti
k emočnímu prožívání.
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Obr. : 2.12

Domeček

Obr. : 2.13 Naše rodina

Obrázek Našeiodina (Obr, 2.13) je zajímavé zpraeován. I zde je možno
zaznamenat ústup od dolního okraje. Jde o náhradní řešení prostora - m,strne
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zachází se zdánlivě bezúčelným čmáráním (iluzivní prostor vytváří jak hnědá
plocha, tak předsunutí některých figur). Na obrázku jsou patrny dvě diagonály jednu tvoří umístění nohou figur, druhou hlavy a šrafování okolo nich. N a této
kresbě p o p r v é kreslí figury o d p o v í d a j í c í si v z á j e m n ý m p o m ě r e m

své

s k u t e č n é velikosti. K vytvoření figur používá jednotné schéma. Dostává se k
uvědomělejší topografii těla. Problémové zůstávají prozatím ruce - j s o u
bezkontaktové.

Ovšem

jakoby

vnímala

jednotlivé

členy

rodiny

jako

jedinečné osobnosti, charakterizované zejména zpracováním hlav a výrazů
obličejů. Na symbolické rovině může jít o sdělení: "všichni máme stejná
kopýtka = j s m e ze stejného stáda". Otec je normativní, matka má problémy s
postojem (což odpovídá i jejich výsledkům Warteggova testu). V rodině jsou
zřejmě všichni ctižádostivější, než se dá zdravě zvládnout - nejistý postoj,
figury

jsou

padající.

Kontakty

mezi

osobami

jsou

chabé.

Z

hlediska

perspektivnosti je na tom nejlépe samotná Lucie.

Do následující terapeutické hodiny přichází otec s upozorněním, že Lucka
již několik dnů nápadně často p o k a š l á v á , aniž by byla n e m o c n á (vydává
parazitní zvuky). Z a ř a z u j i dlouhou, řízenou relaxaci s názvem Hadrová
p a n e n k a . V této relaxaci Lucka velmi dobře a uvolněně prožila vlastní tělo.
Vzhledem k tomu by se dalo uvažovat, že obrázek, vzniklý po tomto
hlubokém zážitku, j e zřejmě dalším z řady autoportrétů (Obr.: 2.14).
Do formátu se nevešla celá postava - Lucka zřejmě prožívala silněji své
problematické partie. Celkově působí tělo spíše dojmem monumentu. Natočení
figury a ramena v nestejné výši vytváří dojem prostoru. Nápadně zvýrazněn
hnědou barvou j e krk - můžeme uvažovat o možném transferu enurézy do
»parazitního zvuku".
Podvědomě může jít o proces: „Zhruběním hlasu si zařídím, aby si mne
otec více všiml". (Ty samé zvuky často vydával v tu dobu i otec.) Jde o vyjádření
vnitřního konfliktu, který vznikl z úlohy zasuplovat tatínkovi jako dívka roli
syna. Tatínek by chtěl mít alespoň jednoho hocha v rodině.
Pozitivní je, že je připravená k vitálnímu kontaktu a růstu.
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Obr. : 2.14

Hadrová

panenka

Úroveň provedení akvarelu Dům, ve kterém bych chtěla bydlet (Obr.:
2.15 ) z dalšího sezení se výrazně liší od dřívějších obrázků domů. Dům je v
perspektivě, umístěný v krajině, výrazně barevně p o j e d n á n .

Nechybí

důraz na okolí. Plocha obrázku j e vyvážená. Na několika dřívějších
provedeních domů se objevují vždy dvoje dveře - na prázdných plochách stěn.
Nyní nacházíme dveře pouze jedny. Dvoje dveře mohou vést k úvaze, že
Lucinka neviděla nebo přehlédla možnost být sama sebou - brala v úvahu jen
těžké rozhodování - být raději starší nebo mladší sestrou
Nynější obrázek by mohl demonstrovat Lucinčino lepší sebepojetí
v rámci sourozeneckých vztahů.
Lucka je dále v pozvolném procesu individuace.
Z barevného pojetí je však možno vyčíst riziko velkého, vitálního nasazeni
k sebeprosazení.
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Obr. : 2.15

Dům, ve kterém bych chtěla bydlet

Obr. : 2.16 Šermířské

představení

Akvarel Šermířské představení (Obr.: 2.16) byl vytvářen na téma
příjemná příhoda během návštěvy u babičky. (Při návštěvě u babičky ze
strany matky, kdy byla Lucinka svědkem velmi prudké hádky mezi matkou a
babičkou, se po dlouhé době opět pomočila).
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Terapeutickým účelem celého sezení bylo, aby si Lucka uchovala v živé
paměti zejména pozitivní zážitky z pobytu u prarodičů.
Obrázek byl tvořen v době, kdy jsem se původně již rozhodovala terapii
více rozvolnit.
V tomto výtvarném sdělení by mohlo jít možná i o zpracování jejího
exhibičního zážitku na symbolické rovině.
(V tomto období byla již nějakou dobu schopna exhibiční zážitek
verbalizovat.) Závažné téma exhibičního

zážitku

by zde bylo

zajímavě

převedeno. Jde o boj na život a na smrt, ale ve skutečnosti je to již jen hra, kde
se nemůže

nic

stát.

Obrázek

dotváří

pro

toto

téma

důležitá

kulisa

přihlížejícího davu.
Kompozice obrázku je dobrá. Na obrázku se objevují jak prvky malby
(nebe, tráva a těla figur), tak i kresby (zpracování hlav, bílá plocha a plot),
které

vytvářejí

dobře

vyvážený

celek.

rozehrávají chlapecké techniky kontaktu.)

(Sestry mezi sebou také často

Následně

po

dokončení

tohoto

obrázku byla zadána abreakční technika - tématický akční akvarel s negativním
a posléze s pozitivním nábojem.

Obr. : 2.17 Tématický akční akvarel s negativním

nábojem
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Na akvarelu s negativním nábojem (Obr.: 2.17) Lucie použila hlavně
černou, hnědou a fialovou barvu a nakonec sama o své vůli asociovala a dotvořila
na obrázku hlavu muže s kloboukem a knírem. Na akvarelu s pozitivním nábojem
(Obr.: 2.17) použila Lucie celou škálu barev, nikoliv však černou, kterou ještě
před několika minutami tak výrazně preferovala u předchozího akčního akvarelu.
Ještě do mokré plochy dotvořila usmívající se obličej.

Obr. : 2.18

Obr. : 2.19

Tématický akční akvarel s pozitivním

nábojem

Jak jdu poprvé do školy
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Kompozice akvarelu Jak jdu poprvé do školy (Obr.: 2.19), který vznikl v
červnu před nástupem do 1. třídy, je nevyvážená, ale pozitivně směrovaná vpravo
- směrem do budoucnosti. Pásové uspořádání - trávník, ulice, nebe - vytváří iluzi
prostoru. Organické zpracování plochy se vytratilo. Figury jsou dynamické, je
znát pokus o zachycení osob z profilu. Využita je celá barevná paleta.
Naznačený pohyb nohou, tak jako i červené ruce by mohly svědčit o velké
míře nasazení v rámci vstupu do školy, na který se nedočkavě těšila (těžce nesla
odklad školní docházky). Lucie (umístěná na obrázku vpravo)

předbíhá

Jarušku, je otevřenější, reprezentativnější. Dělá si zřejmě naději, že v
soupeření se sestrou by mohla být úspěšná. Obě mají stejně modré kalhoty, jsou
ve stejném "společenství". Celkové zpracování, použití celé barevné škály, i
způsob nanášení barev, by odpovídalo větší harmonizaci osobnosti v rámci
absolvování terapeutického procesu.

Obr. : 2.20 Já a terapeutka
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Na konci celého terapeutického procesu jsem zadala Lucince téma Já a
terapeutka (Obr.: 2.20).
Lucinka jakoby mi přišla ukázat

své vykročení do světa a chtěla mé

požehnání. Lucka očekává pro své rozhodnutí mé schválení, které vyjadřuje na
obrázku znázorněním pohlazení.
Proporce obou figur odpovídají skutečnému věku znázorněných osob.
Oproti sérii obrázků z posledního období, kde se Lucka malovala v kalhotách,
se nyní zcela spontánně namalovala v sukni. Navíc pro sukně obou postav
zvolila stejnou (fialovou) barvu. Obrázek celkově vyznívá pozitivně a
optimisticky.
Pozn.: Obrázek má v celkové Lucinčině výtvarné produkci číslo 40,
které má v symbolice význam uzavření procesu, naplnění.

Zhodnocení terapeutické práce s Lucií

Lucinka je po osmiměsíční terapii bez symptomů. Vyjasnila si svou
situaci v rámci sourozeneckých vztahů, kterou jí ještě stále znesnadňuje
příliš ambiciózní starší sestra. Podařilo se však dosáhnout větší Lucinčiny
odolnosti. S mladší sestrou se již do "hracího pole sourozeneckého hřiště" vejde.
Celým

terapeutickým

procesem

se

jako

červená

nit

táhla

problematika nesnadného zvládání pozice prostředního dítěte a další, život
znesnadňující faktor - snaha zasuplovat tatínkovi chybějícího syna. (To si
Lucka částečně vyřešila a dořešení bude ještě nějakou chvíli trvat.).
Tatínek, zdá se, vnesl do atmosféry jistý podíl na obou těchto Lucinčiných
vnitřních konfliktech. Matka do rodinného silového pole zase vnášela trvale
atmosféru perspektivní tenze.
Zážitek s exhibicionistou byl s největší pravděpodobností jen špičkou
ledovce, který vdaný moment nasedl na problém křehké CNS a celkového
přetížení.
Ani

tato terapie se neobešla bez výkyvů a dočasného

zhoršení

symptomu, což není na škodu, tak jako dočasná "ztráta identity" . Ne vždy to
ale akceptují rodiče, kteří celý proces ztěžují svou tendencí neustále pozorovat
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a hodnotit stav dítěte i terapie. Optimální je dostat rodiče do polohy důvěry v
terapeuta a terapeutický proces, což se v našem případě časem podařilo.
Obtížné bylo také rozbíjet v rámci rodinné terapie schéma nepsaného
rodinného zvyku - řešit konflikty prostřednictvím konverze do vegetativních
projevů, kde se částečně vybijí city, resp. emoční obsah problému.
Terapie končí. Lucinka bude dále ve sledování (jak dokládá obrázek
z kontroly).

Katamnestické sledování

Při běžné kontrole 3 měsíce po ukončení terapie vznikl obrázek Lucinka
v pohodě (Obr.: 2.21).

Zadáním bylo vyjádření spokojeného stavu, čehož se

Lucinka zhostila výborně. Původně měla k dispozici pouze jednu čtvrtku
formátu A4. Když zjistila, že se jí figura do formátu nevejde, domalovala
d o l n í p o l o v i n u těla na nastavenou část čtvrtky a podvědomě zřejmě také více
prožila tělesné schéma.
Sedmi letům věku autorky odpovídá nejen symbolických sedm k n o f l í k ů
na o d ě v u , ale i celková proporcionalita postavy. Namalování odpovídajících proporcí se jí podařilo poprvé. (Sedmička je významným, číslem
pro lidský život, neboť celý náš život se odehrává v důležitých 7-letých cyklech, lidský organizmus se k o m p l e t n ě o b n o v u j e během sedmi let.). Nad
dokončeným obrázkem vyjádřila Lucinka verbálně velké uspokojení.

Obrázek lak je mi dobře v kruhu rodiny (Obr.: 2.22) vznikl po dalším půl
roce při další kontrole - to už Lucie téměř končila první třídu.
Kompozice je zdánlivě nevyvážená, ale autorka tím dosahuje zvláštního
účinu - jakoby celá rodina vycházela z husté mlhy a deště. V popředí padá již jen
pár kapek. Ve vzniklém prostoru je louže.
Na obrázek použila

Lucka celou barevnou paletu. Postavy jsou

dynamické, překrývají se, mají přiměřené proporce i barevnost. Chápání
perspektivy je vidět i ve zpracování deštníků. Deštníky je podtržena také
autonomie jednotlivých osob.

90

Obr.: 2.21

Lucinka

v pohodě
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Ze symbolického hlediska "kaluž" již není v posteli a otec si tohoto faktu
má dobře všimnout. (Během terapie se objevila úvaha o tom, že se Lucka
pomočovala částečně i kvůli otci - což odpovídalo skutečnosti, že jako druhé
dítě si přál mít syna.) Enuréza byla však záležitostí celé rodiny a rodinné
atmosféry. Znázorněnou jako louži ji nyní musí symbolicky přeskočit celá
rodina, aby se dostala do poklidu domova.

Obr. : 2.22

Jak je mi dobře v kruhu rodiny

Další akvarel Květiny a zvonečky (Obr.: 2.23) vznikl spontánně po
příjemně prožité imaginaci květiny (asi měsíc po předchozím setkání).
Na obrázku je dobře zvládnutá, vyvážená plocha, kde nejsou žádná
„hluchá" místa. Posun je vidět i ve zpracování plochy (která již není
vybarvena chaotický, nesourodým způsobem). Objevuje se zde vzdušná
perspektiva, barvy zde vyjadřují prostor. Poprvé lze v Lucinčině tvorbě nalézt
znázorněný horizont. Výška horizontu je přiměřená reálnému pohledu na
krajinu.
Květiny vytváří větší než jsou ve skutečnosti - patrně pod vlivem
velmi silného zážitku v imaginaci. Vědomí dosaženého věku a adekvátního
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sebeprožívání pravděpodobně potvrzuje trojím opakováním čísla osm - počet
zvonečků, paprsků slunce a žlutých skvrn v louce.
Z celého obrázku dýchá příjemná atmosféra, Lucinka je se svým dílem
spokojena.

Obr. : 2.23

Květiny - zvonečky

Zhodnocení celého terapeutického procesu

Časem se mnoho věcí vylepšilo, celá rodina bude ale ještě potřebovat
mnoho času, aby rodinná atmosféra byla zdravější. Rodina je prvním sociálním
systémem dítěte. Je to velice silné, ale ne vždy bezkonfliktní pole sil. Člověk
prožívá mnoho vnitřních konfliktů, některé z nich se projevují symptomem.
Terapeut je v situaci, kdy se snaží pomoci tyto konflikty rušit.
Symptom vyjádřený výtvarnou symbolikou není chápán pouze jako
příznak klinický, ale z velké míry jako projev chybných vzorců chování a
mezilidských vztahů. Je důležité, jaké vzorce chování si člověk v dětském věku
osvojí. Na tom potom záleží i jejich transpozice do případných chybných kroků
v mezilidském kontaktu v dospělosti.
Lucinka dokázala zužitkovat možnosti, které jí terapeutický a zejména
výtvarný proces nabízel.
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Práce s výtvarnou produkcí nám posloužila k dynamickému kontaktu a
rozhovoru nad výtvarnou prací. Lucince se dařilo měnit náhled na sebe, své
blízké i okolní svět. Bylo důležité, aby získala zdravý náhled na svou
vlastní hodnotu. Skutečná sebeúcta, skutečný pocit vlastního JÁ, jež si zaslouží výchovu a ochranu, je schopné růstu a rozvoje, plyne ze zkušeností s
vlastními kompetencemi, v tom smyslu může terapeut pomoci klientovi
získat (ať už přímo nebo nepřímo) náhled, ale zkušenost kompetence si musí
člověk vybojovat sám.
Arteterapie nám pomohla nejen v terapii, jejíž byla v tomto případě
hlavní

složkou,

ale

zde

zprostředkovala

průběžné

sledování

celého

terapeutického procesu. Prostřednictvím arteterapie se dá dobře sledovat
posun osobnostního vývoje v procesu terapie, což bývá u klasických
terapeutických metod někdy pouze záležitostí terapeutovy domněnky a
odhadu o možných změnách.

2.2.2 Kazuistika č. 2 - Ondra
Úvod

Následující kazuistika je reflexí arteterapie s chlapcem

v rámci

skupinové terapie. V uváděné terapeutické skupině se kombinovaly relaxace,
imaginativní techniky a arteterapie. Podobné propojení popisuje např. Henley
(1998).
Většina dětí zařazených do této skupiny měla potíže s impulsivitou,
koncentrací pozornosti, u části z nich byla diagnostikována ADHD či ADD. Při
terapii dětí s tímto typem obtíží se osvědčuje poskytnout možnost relaxace a též
nabídnout

příležitost

k

soustředění,

což

může

zprostředkovat

arteterapie

(Smitheman-Brown, Church, 1996).
Kombinace

imaginativních

technik

a arteterapie umožňuje nácvik

uvolnění, kterého lze využít nejen v běžném životě, ale též při arteterapeutické
práci, která vyžaduje jistou míru koncentrace a

ukázněnosti. Imaginativní

techniky podporují rozvoj představivosti, schopnosti vytvářet obrazy v mysli, což
je opět schopnost využitelná jak v běžném životě, tak i v arteterapeutické činnosti.
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Spojení obou metod umožňuje výraznější možnost katarze (lepší abreakce)
v rámci prožitků dítěte. Imaginace podporují dynamiku výtvarného projevu a
výtvarná činnost umožňuje podvědomé zpracování představy a další práci na ní;
arteterapie umocňuje sílu imaginace.
Artefakt je v případě propojení obou technik pro dítě

mimo jiné

i

satisfakcí celého procesu, vše umocňuje, zesiluje, zároveň dává představě
„uchopitelný" rozměr, možnost, aby představa přetrvala a byla dále rozvinuta. Při
tvorbě artefaktu je možné představu dítěte usměrnit, probarvit, dát jí pozitivnější
rozměr (částečněji přeznačkovat, je-li to potřeba), naplnit ji pro dítě přijatelnější
emocí (i když obecně je vždy pracováno s představami zklidňujícími, pozitivně
nalaďujícími, než těmi, které odkrývají traumata).
Každé terapeutické setkání bylo započato „zakotvením" (Frýba, 1994),
po kterém následovala

řízená relaxace (v níž je využito především technik

autogenního tréninku).

Po navozeném uvolnění se přechází k imaginacím (v

průběhu skupinové práce je možno dobu relaxace zkracovat, děti si zvykají na
práci s vlastním tělem a uvolnění pak přichází rychleji).
Zásadou bylo, že děti v řízených imaginacích nepracují (nebo jen velmi
málo) s abstrakcí (vzhledem ke konkrétnímu vývojovému stadiu). V představách
(imaginacích) se vrací k věcem, lidem, situacím apod., se kterými mají buď
reálnou nebo zprostředkovanou zkušenost, jsou pouze vedeny ke znovuvybavení
či přestrukturování

v jiných souvislostech,

ke změně

konotace

zejména

u negativních zážitků. Často se také využívá návratů k pohádkám, k možnosti
oprostit se v představě od reality (cestování v prostoru či čase, kouzelná moc
apod.), pracuje se s pohádkovými motivy. Imaginace byly většinou směřovány k
tomu, aby byl u dětí navozen příjemný pocit, nejde o rozkrývání

traumat (i

když sekundárně toto nelze vyloučit, je to však spíše způsob práce vhodný pro
terapii individuální s možností následného náležitého „ošetření" klientových
prožitků). Někdy se v představě pracuje s určitou zátěžovou situací (např.
zkoušení před tabulí), kdy si děti představují, jak situaci dobře, s úspěchem, či
alespoň bez trémy zvládají. Pozornost je věnována i jáským

imaginacím,

rozvíjejícím sebepojetí dítěte.
V rámci imaginací bylo využíváno Leunerovských klasických témat
(výstup na horu, sestup pod hladinu moře, louka apod.), námětů z knihy Příběhy z
měsíční houpačky (Můllerová, 1998) apod.
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Anamnéza a další okolnosti

Před nástupem do terapeutické skupiny byl Ondra klientem PPP již od
předškolního věku pro obtíže plynoucí z hyperaktivity (neurologicky u něho byla
potvrzena ADHD) a pro balbuties.
Ondrova anamnéza (zejména rodinná) je poněkud

výjimečná. Ondrův

otec pochází z Balkánu, matka je Češka, jejímž byl Ondra prvním dítětem. Po
Ondrově narození Ondrova matka porodila ještě další tři děti, ovšem až to
poslední z nich zůstalo v její péči. (předchozí tři děti jí buď byly odebrány, či se
jich dobrovolně zřekla). Ondra žil krátce po narození se svou matkou, ta ho však v
raném věku opustila a Ondra se dostal do péče prababičky a pradědečka (což
jsou lidé v důchodovém věku).

Ondrovi

praprarodiče

se sice

starají o

elementární potřeby svého svěřence, nicméně emoční péče o malé, hyperaktivní
dítě je v průběhu času stále více nad jejich síly. Výchovné postoje a přístupy
prababičky a pradědečka sice odpovídají únavě a mentalitě jejich věku, ovšem
méně již potřebám dítěte.
V průběhu terapie prababička průběžně tvrdila, že Ondru „dají pryč" - tzn.
do dětského domova. Ondra na tato slova reagoval většinou pouze rezignovaným
pokrčením ramen.

V době vstupu do skupiny bylo Ondrovi necelých 9 let (8;11), byl žákem
3. třídy. I přes svůj výrazně nadprůměrný intelekt měl rostoucí potíže se
zvládáním učiva (diagnostikována u něho byla specifická porucha učení dysortografie), ale zejména obtíže výchovné - jednak související s nepochopením
jeho hyperaktivity ze strany vychovatelů (rodičů a učitelů), jednak plynoucí z
celkové konstelace rodiny a jejích důsledků. Ondra žil v domácnosti

s

prababičkou a pradědečkem a též se svým strýcem, bratrem matky (který byl sice
problematickou, nicméně aspoň částečně fungující mužskou autoritou); stýkal se
též se svou biologickou matkou (která o Ondru jevila spíše nárazový zájem) a
s babičkou (matkou matky). Všechny ženy v rodě - matku, babičku i prababičku Ondra oslovoval „maminko" (musím dodat, že když jsem sledovala, jak devítiletý
kluk říká „maminko" sedmdesátileté paní, šel mi „mráz po zádech").
Kromě popsaných potíží se u Ondry projevovalo též balbuties, jehož
intenzita kolísala ve vlnách.
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Vstup do terapie

V zadávaném vstupním Warteggově testu (Obr.: 2.24) jsou částečné rysy
organicky. Celý test působí velmi nekonsolidovaně, unaveně. Celkově lze projev
hodnotit jako deprivačně laděný (velké bílé plochy, studené motivy).

Obr,: 2.24

Barevná modifikace

Warteggova

testu

Když Ondra při vstupním vyšetření vstoupil do místnosti, řekl mi: „Jestli
budu mít za úkol nakreslit sám sebe, nakreslím i vás". Nakonec od tohoto svého
úmyslu ustoupil.
Svůj akvarelový autoportrét (Obr.: 2.25) začal černým obrysem hlavy asi
uprostřed pravé poloviny čtvrtky, z čehož bylo ihned zřejmé, že se mu celé tělo na
čtvrtku vejít nemůže. Nakonec sám uznal, že hlava j e příliš velká, a dostal
te

dy papír k rozšíření rozměrů původní čtvrtky (to byl jediný metodický zásah,

jinak Ondra pracoval zcela sám). Za Ondrou vlevo je stanový tábor (na kterém byl
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v létě), chatky s čísly. Vlevo dole je ohniště, strom, vpravo dole pak pes Argo a
kytka. Rozpité černé skvrny ve sluníčku měly být oči, nos a pusa. Velkým
pozitivem bylo, že Ondra se při práci nebál rozpíjení.
Celý autoportrét má spíše mdlou barevnost, výrazně chybí žlutá a červená
barva. Zdá se, jakoby v něm bylo málo energie. Perspektiva je obrácená - malý
strom ve předu, velká figura vzadu (což bývá charakteristikou výtvarného projevu
dětí mladšího věku, kolem 6. - 7. roku). Proporce figury nejsou plně odpovídající
(krátké ruce, ale hlavně velká hlava). Zjevný je nestabilní, spíše rozpačitý postoj.
Možná též pochod - a on by měl poslouchat a zařadit se, s čímž měl problém.
„Useknutá" hlava může svědčit o nižší sebedůvěře, chybění krku má patrně
souvislost s vyjadřovacími obtížemi (balbuties), krátké ruce s problémy v
kontaktu a rozpačitý postoj s celkovou nejistotou. Černá a zelená barva mohou být
v tomto případě signálem úzkostlivosti. Černá ve slunci možná souvisí s tím, že
Ondrovi „slunce nesvítí".

Obr. : 2.25

A utoportrét
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Ondra celou dobu skupinové práce vlastně řešil identifikaci s mužskou
autoritou, jakoby „to bral" za nefungující muže ve svém rodě „do rukou" sám.

Cíle terapeutické práce s Ondrou

S ohledem na prvotní akvarel

jsem si dala jako cíl terapeutické

práce s Ondrou v oblasti výtvarného projevu: zrušit „předkreslovací" černou
konturu, proměnit barevnost (směrem k čistším, jasnějším, teplejším barvám,
kultivovat černou barvu, omezit zelenou a modrou ve prospěch červené a žluté),
vylepšit proporce postav, doplnit či adekvátněji zpracovat některé části těla,
vylepšit perspektivu v obrázcích (s akceptací vývojového hlediska), odstranit
infantilní prvky, konsolidovat detaily, dávat jednotlivé elementy do vzájemných
souvislostí.
Cílem celé terapie bylo posílit (v nejširším slova smyslu) Ondrovu
osobnost, zlepšit

jeho schopnost soustředění, zmírnit projevy hyperaktivity,

rozvinout tvořivost, zlepšit sebepojetí a posílit sebedůvěru. Možným cílem bylo i
zlepšení řečových obtíží (i když - vzhledem k souvislostem rodinným - jsem si v
tomto ohledu příliš velké naděje nedělala). Limitem pro výraznější terapeutické
změny a posuny byla Ondrova celková, zejména rodinná, situace.

Průběh terapeutické práce s Ondrou

V průběhu skupinové práce Ondra prošel mnoha fázemi odporu a
regresními projevy (např. šišlání).
Ondra se vždy projevoval jako bojovník. Když na něho někdo, byť pouze
verbálně, zaútočil, Ondra spustil hlavu mezi ramena, napnul svaly a dostal výraz
rozzlobeného býka - vyrazil do útoku, ve kterém si nebral „servítky". Někdy bylo
obtížné jeho agresivní tendence zvládnout.
Ondra byl mistrem racionalizací a dalších obran, neustále verbalizoval,
proč něco nemohl, na všechno měl nějaké „ale". Bylo nutno ho usměrňovat v jeho
verbální nadprodukci. Problematicky akceptoval veškeré autority, což se výraznou
měrou projevilo i ve skupině. Byl divoký, těžko zvladatelný, měl stále potřebu na
sebe upozorňovat. Ondra se projevoval jako deprivované, odmítané

dítě.

Takovému dítěti, mimo jiné, chybí schopnost sebevymezení, nemá smysl pro
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sebeovládání, působí dojmem, že vše jde jedním uchem dovnitř a druhým ven
(Henry 1983 in: Caseová, Dalleyová, 1995, s. 128).
Na prvním skupinovém setkání měly děti za úkol představovat si květinu
(Obr.: 2.26). Tato základní představa slouží mimo jiné i k prověření schopnosti
imaginaění práce. Imaginovanou květinu si mají klienti dobře prohlédnout a poté
přenést na místo, kde by ji chtěli mít, případně ponechat na daném místě.
„Květina - obecně značí dobrý kvetoucí stav, plný naděje, radosti v rodině, který
potomci

jako

dědictví

mají

dále

udržovat

a

slavnými

činy

rozmnožovat" (Mysliveček, 1992, s. 128).
Ondra si svou představu, jak tvrdil, bez problémů vybavil (jeho schopnost
vybavovat představy byla dobře rozvinutá, navíc byl velmi

sugestibilní).

Přestavoval si luční kytku, kterou viděl na louce a tam ji také ponechal, líbila se
mu tam.

Obr.: 2.26

Květina

Jeho následný akvarel působí velmi svěže (nejen díky čistotě barev a
absenci černé, ale také díky využití žluté tempery - slunce, žlutá skvrna v trávě).
K této čisté barevnosti se Ondra nechal bez problémů dovést, spolupracoval velmi
ochotně a vstřícně (což v dalších sezeních již nebylo pravidlem).
Pozitivní je pojetí prostoru - větší v popředí, menší v pozadí. Důležitá je
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tendence diferencovat květiny (barevně, formálně i např. různým „odsazením" od
spodního okraje), tato diferenciace napomáhá budovat prostor.
Dominantní

kytkou

měla

být

prostřední

květina

(červený

střed,

béžovooranžové okvětí), ale opticky více upoutá červený tulipán na „zlatém řezu".
Tulipán bývá symbolicky spojován s mazlivostí či touhou po ní (jak je to s
Ondrovou touhou po haptickém kontaktu je nasnadě - i během této první skupiny
byl výrazně mazlivý).
Zdá se, že imaginace v tomto případě přispěla k čisté barevnosti a
celkové Ondrově ochotě k práci. Předpokládám, že podobný posun (mezi prvním
a druhým akvarelem) by v případě, že by se „pouze" malovalo (a neimaginovalo)
měl delší časové trvání (toto je

samozřejmě pouze hypotéza, jejíž ověření je

problematické).
Když končilo první skupinové setkání, Ondra odmítal odejít a plakal.
Říkal, že se těší na příště. I když v průběhu dalších setkání protestoval (často proti
všemu a proti všem), bylo zjevné, že do skupiny chodí rád (patrně především
kvůli emoční opoře, kterou mu poskytovala) a že svými negativistickými projevy
bojuje především sám proti sobě a v sobě.
Skutečně jsem pocítila úzkost z budoucna ve vztahu k Ondrovi: zda bude
vždy ze skupiny odcházet s pláčem, zda zvládnu svou lítost nad jeho osudem
(a případně zda ji dovedu proměnit v terapeuticky účelné nástroje).

Obr. : 2.27

Místo, na kterém je mi dobře
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Na druhém skupinovém setkání si děti představovaly místo, na kterém je
jim dobře (Obr.: 2.27).
Ondra byl od počátku velmi neklidný, roztěkaný, zlobivý - nezklidnil se
ani při relaxaci.
Ondra pro malování přijal nabídku většího formátu čtvrtky. Nejprve začal
černým obrysem Pokémona „Pikaču" v levé dolní části obrázku (plyšovou podobu
tohoto Pokémona dostal právě ten den, byla to jeho nová hračka). Pak pracoval na
postavě sebe samého - pravá polovina čtvrtky - vytrvale odmítal odstoupit od
černé kontury (kdyby nebyl metodicky ovlivňován, patrně by zůstal pouze u
kresebného černobílého projevu). I přes své negativistické tendence však využil
možnosti dolepení horní části obrázku - měl tak prostor nejen k domalování
své hlavy, ale i k třetímu plánu obrázku. Na schodiště pak umístil ještě další
postavu. Říkal, že se chtěl ve své představě schovat domů do bezpečí před tímto
mužem v masce. Muž by mohl být mohl Ondrův strýc či děda - s rudou
(vzteklou?,

naštvanou?) tváří

zmiňovaných mužů,

- tato emoce

patří

do osobnostní

výbavy

je to způsob kontaktu v této rodině běžný (poloha mezi

neúměrnou vznětlivostí a výhružností oproti nezájmu). Strýc či děda jsou autority
spíše formální (osoba je na schodech, ty dodávají výšku či důležitost též pouze
formálně), než emočně přijímané a prožívané. Obličej připomíná spíše prase.
Pozitivní je nakročení (byť bezradné) ke kontaktu a též ruce tělové barvy
bez černé kontury.
Pojetí lidských figur je problematické, jsou hranaté, rozpačité, bez
možnosti pohybu (znehybnělé nohy, spojené černou linkou, jakoby zipem).
Lidské figury jsou nezralé, Ondra by ve svém věku a při standardním (či spíše
lehce nadprůměrném) rozumovém vývoji měl zvládat postavu mnohem lépe.
Takto pojatá figura odpovídá věku těsně předškolnímu či raně školnímu (skládání
postavy z geometrických tvarů bez patřičné lidské „oblosti").
Prostředí obrázku evokuje vězení
obrázek

do

svého

domova),

(Ondra situoval - dle jeho sdělení -

atmosféra je

značně

chladná.

Zajímavá je

akcentovaná hnědá (i když v tomto bylo metodicky vstupováno - Ondra by zřejmě
zvolil spíše hnědočernou špinavou barvu). Otázkou je, co to v symbolickém
jazyce znamená, když si klient, veden k představě bezpečného

místa, vybaví

vězení. Možným vysvětlením je např. to, že Ondra byl ve vzdoru - v takovou
chvíli je jako vězení pociťováno jakékoliv omezení. Možná Ondra též mohl cítit,
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že ve vězení má člověk aspoň nějaké zabezpečení - lepší vězení než být venku
bez střechy

nad

hlavou

(může

jít

o

Ondrovy

podvědomé

obavy o

budoucnost v souvislosti s hrozbami prarodičů, že se vzdají péče o něho). Ondra
mohl předjímat, že by si i v dětském domově mohl vytvořit přijatelné místo pro
přežití - a mysl mu v tom napomáhala. Když člověk očekává špatné podmínky,
které se nedají změnit, je nejlépe se jim přizpůsobit.
Ondra byl též veden k vybarvení Pokémona v popředí - žlutá je jeho
reálná barva. Za Pokémonem se zdá být namalováno prase. Pokémona Pikaču,
jakožto seriálovou figurku, charakterizují elektrické výboje, což by odpovídalo i
Ondrově výbojné povaze. Je to infantilní symbol, který si v době, kdy ho Ondra
maloval, získával pozornost všech - a pozornost bylo naopak to, co chybělo
Ondrovi.
Dokonce i tečka na identifikačním místě v pravém dolním rohu jakoby
vypovídala o Ondrově charakteristice: byl to hoch menšího vzrůstu, kterého občas
nebylo vidět vůbec, zároveň v něm bylo tolik negativismu, až bylo s podivem, že
se do tak malého těla vešel. Tečka je umístěna na větší, významně oddělené
zelené ploše - Ondra byl vysoce úzkostný. Zelená zde je perspektivně tenzní jeho perspektiva byla zahalena do absolutní nejistoty a bezvýchodnosti.

Při dalším setkání si děti představovaly sebe na letní louce (Obr.: 2.28).
Představa letní louky je spojena s vnímáním okolí různými smysly, opět
s prožíváním

pocitu bezpečí a klidu.

Ondra využil nabídnutého velkého formátu čtvrtky.
Zajímavá je figura samotného Ondry, je opět bezradná, jakoby průhledná
(ale oděná do modré barvy, tedy barvy „dobré vůle"), s prázdnými botami. Ty
mohou být metaforou Ondrovy neukotvenosti v rodině i v sobě samém. Průhledné
boty, které vlastně ani botami nejsou, nedají se použít.
Proč si Ondra dává masku na obličej (a ještě k tomu černou)? I v pohodě
louky potřebuje mít černou masku negativismu, ale s odkrytými ústy (Ondra byl
vždy neúnavný „žvanil")?
Je to první obrázek, na kterém se již u figury objevuje krk, což by mohlo
na metaforické úrovni

částečně přispívat i k řešení řečových obtíží. Pravá

Ondrova ruka (na straně u psa) je jakoby rozkmitaná.
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Psa je zde možno chápat jako symbol energie - ta však není příliš
použitelná (dvě jeho nohy jsou nefunkční, jako berličky). Pes, takto pojatý, se jeví
též jako želva - i to by odpovídalo: Ondra byl často velmi pomalý, nedalo se k
němu proniknout, jakoby se všechny přístupy míjely účinkem a pouze se odrážely
o neproniknutelný krunýř.

Obr. : 2.28

Letní louka

Vzadu je červenofíalový stan a na obzoru domek - stánek se zmrzlinou
(opět červenofialové pojetí). Symboly stanu i stánku jsou o zastřešení, ochraně.
Provizorní domov je blíž než ten „zděný". Stačil by asi i stan, kdyby byl naplněn
mateřskou péčí (a nebo si Ondra již nedovede představit, že by doma bylo jinak
než napjatě horko?).
Akcentovaná je snaha po uspokojování běžných potřeb (zmrzlina, obecně
tedy jídlo, a ještě obecněji orální problematika) - taková saturace by zřejmě měla
přijít od matky.
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Stánek se zmrzlinou je možno vidět též jako „boží muka", kapličku, které
nechybí slunce - vše by asi mohlo fungovat, kdyby se chtělo, kdyby okolí bylo
Ondrovi více nakloněno.
Obrázek obsahuje hodně vitální zelené, perspektivně tenzní zelená je okolo
stanu. Zelenou zde je třeba interpretovat opatrně - její užití i v této intenzivnější
míře je adekvátní, neboť se jedná o zelenou louku.
Perspektiva je obrácená (což je častější fenomén na Ondrových obrázcích)
- velký dům vzadu. Možná Ondra sám cítí, že nemá perspektivu (v dané situaci,
za daných podmínek), a vždy, když mu „svitne naděje", nemá možnost se jí
dotknout (např. vlastní matka mu dává naději, že si ho vezme do péče, ale toto je
stále jen na úrovni verbalizací). Jinak ale Ondra docílil

- střídáním různých

odstínů zelené a dynamikou vodorovných

poměrně kvalitního

perspektivního efektu. Dynamiku

tahů štětce -

obrázku posiluje

uplatnění

úhlopříček -

červený stan udělal v tomto ohledu velkou „kompoziční službu".

°br.: 2.29

Let balónem
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Při prvním listopadovém setkání si měly děti za úkol představovat let
balónem (Obr.: 2.29). Při této imaginaci se Ondra poprvé dokázal dokonale
uvolnit.
Ondra se více skamarádil s jiným chlapcem ze skupiny Míšou, kluci
dokonce začali plánovat i svá setkávání mimo skupinu. Bylo obtížné rušit jejich
hovory neustálými pobídkami k práci - nakonec byli oba nejpomalejší.
Ondra viděl ve své představě vedle balónu Míšu, Míša zase Ondru.
Jde o čistější, uměřenější obrázek, kde se Ondra nebál velkého formátu.
Metodický zásah v podobě podlepení umožnil zachycení celé figury - ta má sice
bezradné gesto, ale nohy v pohybu. Rozpažené ruce evokují bezradnost, dávají
tušit též otevřenost, připravenost ke kontaktu.
Ondra je v balónu, který by ho však neunesl, skrčený, aby se do malého
prostoru vtěsnal (toto trochu odpovídalo jeho tělesnému postoji - vždy se hrbil,
byl přikrčený, schovával hlavu mezi ramena). Navíc jeho životní prostor byl svým
způsobem též omezen.
Červená barva může být metaforou pozitivnějšího využití Ondrovy energie.
Perspektivy bylo dosaženo použitím různých odstínů modré na nebi, resp.
vzduchu, hlavně tmavě modré u koše balónu ("hloubka" vzduchu).
Opět nesmí chybět Pokémon.

Další imaginace by se dala nazvat vvstup na kopec (Obr.: 2.30).
Při této skupině Ondra začal „šišlat" - chápala jsem to jako příznak jisté
regrese. Ondra tedy dostal paradoxní pokyn celou skupinu šišlat, mluvit dětskou
řečí - na hru přistoupil a užil šijí.
Děti byly vyzvány k projektování svých obrázků ve smyslu promyšlení
kompozice tak, aby se jim obrázek vešel na papír. Ondra se vrátil k menšímu
formátu čtvrtky.
Podstatný je především posun ve zvládnutí figury a jejího výrazu. Ač má
figura předimenzovanou hlavu (může jí být 4 až 6 let), tato má již svůj čitelný
výraz, diferencovaný obličej, adekvátními barvami zpracované detaily obličeje
(červená pusa atd.). 1 když jsou ruce zřejmě neúměrně dlouhé, jsou již méně
bezradné a dávají tušit posun ke změněnému postoji a výrazu těla. Zajímavé je i
gesto otevřeného kontaktu (rozpřažené ruce). Ruce jsou zde mnohem delší než na
Ondrových předchozích obrázcích - proporčně neodpovídají tělu (nebo naopak -
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pouze ruce jsou na obrázku dobře proporčně zvládnuty?). Delší ruce se však zdají
být ze symbolického hlediska „zdravějším" řešením než ruce krátké. Figura je v
pohybu, jakoby rozběhnutá. Kouří sejí z hlavy.

Obr. : 2.30

Výstup na kopec

Při dalším setkání si děti měly za úkol představovat samy sebe před
zrcadlem ÍOhr.: 2.31).
Ondrův obrázek má větší rozměr (opět bylo nutné podlepení) a výrazně
organičtější charakter než ten předchozí (což může souviset jak s obtížnějším
„uchopením" tématu, tak i velkého formátu). Ondru jsem nechala malovat bez
metodických zásahů, pouze jsem mu dolepila spodní část čtvrtky, aby se figura
vešla celá.
Ondra neuměl odhadnout intenzitu a hranice pro obě strany přijatelného
kontaktu (od mazlení, vnucování se až po neúměrnou tendenci k agresi), neuměl
ale odhadnout ani ostatní „míry" - včetně rozvržení a plánování (projektování)
obrázku tak, aby se vešel na zvolený papír.
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Zajímavé je první objevení se oranžové barvy, která může být spojena
právě s řešením kontaktu a jeho hranic. Tato otázka se zřejmě, akcentována na
pozadí obrázku, nenápadným způsobem dostává do popředí Ondrova (byť
podvědomého) zájmu. Hlava a obličej, i když svou velikostí nejsou dobře
zvládnuté, mají adekvátní barevnost (tzn. detaily obličeje již nejsou provedeny v
černé, kromě nosu). Figura působí spíše jako žena, hustým

černým obočím se

podobá možná spíše Ondrově prababičce. Na tomto obrázku Ondra též poprvé
diferencuje oblečení a přistupuje k němu originálněji - tričko se šikmými pruhy a
nutkavě puntíkaté kalhoty. Sám sebe Ondra devalvuje (nutkavě růžové poďobání
kalhot). Černou (kontura) používá zřejmě jako obranu vůči okolí.
Zrcadlo je blahosklonně čistě modré. Lehce negativisticky spíše působí to,
co je ukryto v něm, v černých zásuvkách. Celá konstrukce připomíná autobusovou
zastávku - Ondra neví, kde má své místo, zda pobyt u babičky a dědy není pouze
zastavením... Kam pojede dál?

Obr. : 2.31

Já před

zrcadlem
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Při další skupině si děti v souvislosti s datem představovaly

Mikuláše

Čerta (Obr.: 2.32).

Obr. : 2.32

Mikuláš a čert

Ondrovo pojetí obou figur je dynamické, poprvé je vidět kontakt dvou
postav -

i

když

zde

prostřednictvím

řetězu.

Obě

figury jsou

dobře

diferencované, s patřičnými detaily a atributy. Ondra si toto malování opravdu
užil. Zvláště postavu čerta a všeho, co k němu náleží (zejména s jeho agresivními
symboly a nástroji), velmi prožíval.
Ondrova fascinace čerty (Ondra toužil i o Mikuláši jít za čerta) je spojena
s tím, že čert je zlobivý (resp. může si dovolit zlobit), je to pokušení, figura se
spíše negativní konotací - Ondra se též verbalizoval jako člověk veskrze negativní,
hovořil o tom, jak je špatný, jak jsou jeho obrázky nehezké atd. Ondrův čert má
v ruce něco jako výbušninu - to by odpovídalo Ondrovo dětsky anarchistickým
sklonům.

Těsně před vánocemi děti imaginovaly neikrásněiší vánoční zážitek ÍObr •
2.33).
Ondra tvrdil, že se narodil 23. 12. a že byl tedy „dárkem pod stromeček" skutečné datum narození je však zcela jiné. Je možné, že se Ondra cítí být
"pěkným dárečkem", tedy raubířem. Více se však nabízí jako interpretace
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Ondrova podvědomá touha být pro rodinu skutečným dárkem - tedy něčí]
všichni očekávají, z čeho se radují, čemu věnují svou pozornost a péči.

Obr. : 2.33

Nejkrásnější vánoční zážitek

Při práci byl Ondra velmi pomalý, nedisciplinovaný. V tuto dobu si
prababička

na

Ondru

velmi

stěžovala,

stále zmiňovala jeho

nadměrnou

upovídanost a „zlobení", říkala, že po vánocích (pokud se nezlepší) „dá Ondru
pryč" (tj. do dětského domova). V duchu jsem pomyslela na to, jak jsme doma při
přemnožení koťat říkávali, že je „dáme pryč", tzn. se jich na vždy zbavíme. Dítě
ale není kotě a má zcela jiná práva. A „neexistuje v životě větší hrozba, než že
budeme opuštěni a zůstaneme sami na světě" (Bettelheim, 2000, s. 144).
Na obrázku je Ondra v náruči maminky, původně však byl na černé,
chladné podložce vedle stromečku. Ondrovi se tato poloha nelíbila, a tak ji - na
mou radu - změnil. Postava matky je zřejmě jednou z nejdokonaleji provedených
lidských figur v Ondrově produkci (zde byla významná terapeutická pomoc).
Ondra je v hnědé, spíš však vybledlé či špinavé zavinovačce. Možná to souvisí i s
tím, že Ondra často nosíval starší, nemoderní oblečení, které evidentně bylo již
dříve někým nošeno. Maminka na obrázku má celkem spokojený výraz, rozhodně
spokojenější než její dítě, kterému příliš pozornosti nevěnuje (je zahleděna kamsi
do dálky). Z matky (resp. z její hlavy) vycházejí žluté čmáranice - je to matčin
zmatek v hlavě? Či její touha zviditelnit se?

iio

Vedle maminky jsou na pekáči mdle a nevábně vypadající vanilkové
rohlíčky. Zajímavý je modrý dárek s fialovou mašlí na identifikačním místě může to být i sestra, která zaujala na čas Ondrovo místo (byť se jí matka nakonec
též vzdala).
Celý obrázek, i přes tragiku tématu Ondrova zrození (která se zde
nepochybně otevírá), působí pastelově a poměrně jemně.

Při prvním setkání v novém roce si děti představovaly a poté malovaly
dům, ve kterém by chtěly bydlet (Obr.: 2.34). Obrázek by tedy měl být
vztažen spíše k budoucnosti. Ondra maloval iglú na zahradě jejich domu. Iglú,
tedy příbytek Eskymáků, může v tomto případě znamenat Ondrův domácí
"studený odchov" - tedy méně emočně vřelé prostředí. V pozadí jsou namalována
pravěká

zvířata

-

i

Ondrovi

prarodiče

jsou

pro

něho

,jako

z

pravěku" (poměřováno lety života). Atmosféra obrázku je tenzní (kombinace
zelené a tmavě červené). Zajímavá je na tomto obrázku Ondrova práce s
kontrastem (za světlým iglú tmavé zvíře apod.)

Obr. : 2.34

Dům, ve kterém bych chtěl bydlet

Další imaginací

s kopce na saních (Obr.: 2.35).

Ondra se sice velmi dobře zklidnil při relaxaci a následné imaginaci, při
další práci však byl v opozici. Stále překračoval hranice, stále devalvoval verbálně

lil

sám sebe i své dílo - jakoby testoval, zda i přesto bude přijat. I když obrázek začal
dobře a s nápadem, nakonec ho odmítl dokončit. I přes nedokončenost díla je
velkým pokrokem perspektivní pojetí - malá figura vzadu, velká vpředu.
V popředí obrázku je Ondra na zelených lyžích, v pozadí černý lyžař
jedoucí z kopce.
Ondra neakceptoval přesně ani instrukci k imaginaci - jízda na saních,
nikoliv na lyžích. Proč tendence volit lyže místo saní? - Sáňkují malé děti,
lyžování je pro starší či dospělé, lyžování je aktivnější sport, sáňkování je pouze o
jízdě dolů, na lyžích se může nejen sjíždět, ale též pohybovat se po rovině či do
kopce.
Stopy v levé polovině obrázku mohou odkazovat na možnosti

různých

cest k matce (směřují po mateřské úhlopříčce).

Obr. : 2.35 Jízda s kopce na saních

Další imaginace byla zcela pohádková létajícím koberci (Obr.: 2.36).
Ondra opět protestoval, dnes však již

děti si představovaly let na

méně. Byl metodicky veden k

protažení těla - nakonec se mu poprvé podařila sedící figura, jejíž nohy jsou pěkně
Perspektivně pojaty. Figura (tedy Ondra) sedí na krásném, čistém, pruhovaném
koberci, jeho výraz je trochu bezradný. Na identifikačním místě Ondra namaloval
kostel - říkal, že chce,

aby kostel shořel,

aby

vněm

shořel farář (nutno
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podotknout, že Ondra byl veden k pobožnosti, chodil na náboženství) - aby tedy
shořela jeho

víra i autorita, se kterou se identifikoval? Nakonec nebe okolo

kostela upravil tak, že nevypadá jako hořící. V co má Ondra věřit, když i Bůh je
zřejmě nespolehlivý, když Ondrův osud je právě takový, jaký je. Bílé hodiny na
kostelní věži příliš nevypadají jako hodiny - ale možná jako dvě lebky.

Obr. : 2.36

Let na létajícím koberci

Při dalším setkání si děti představovaly svou rodinu (Obr.: 2.37) a tu pak
také malovaly.

Ondra se snažil být během celé práce velmi hodný. Prababička na

něho zřejmě opět vyrukovala s výhružkami o dětském domovu - chtěl tedy, aby
mohl být babičce po skupině pochválen. Celé dílo působí velmi dynamicky, to
především díky šikmým tahům štětce.
Ondrova rodina - tedy prababička, pradědeček a strýc - je na louce, kde
chytá motýly (dle Ondrových slov) - je jasné, že tak nesmyslné a zároveň poetické
činnosti by se Ondrova rodina zřejmě nikdy nevěnovala
Obrázek mi trochu připomněl knihu Kdo chytá v žitě od J.D. Salingera,
jejíž hlavní hrdina, dospívající Holden Caufield, chtěl být tím, kdo chytá děti na
kraji žita, aby nespadly do propasti...

Ondra zřejmě také potřebuje být

zachráněn...
V pravém rohu (identifikačním) je namalován Ondrův strýc, který byl v té
době pro Ondru největší (spíše však obávanou) autoritou (tu si získal především
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svými brachiálními tresty). Má namalován knír a výrazně pojatá ústa - zřejmě je i
verbálně agresivní, navíc často holduje alkoholu. Babička drží síťku na motýly, ta
však vypadá spíše jako lopata. Možná jde o metaforu Ježibaby z Perníkové
chaloupky - Ondrova prababička také vyhrožovala Ondrovi, že "někam šoupne"
Také se nabízí otázka, zda je babička je vůdčí osobou rodiny?

Za ní je pak

dědeček, který je ze všeho poměrně „vyjevený" (babička vždy říkávala, že
dědeček je nemocný a Ondra ho zlobí). Sám sebe namaloval Ondra v levém
dolním rohu - vypadá zde jako batole.
Akcentována je mateřská úhlopříčka

- možná, že na jejím vrcholu je

připravené "kontaktové" křeslo pro maminku.

J s Í J *

•

Obr. : 2.37

Naše rodina

Při dalším setkání se děti zabývaly ve svých představách stavbou mostu
nad propastí (Obr.: 2.38).
Ondra nestavěl most, ale natáhl nad propastí jasně zelené lano, po kterém
přeručkoval (resp. ručkuje) na druhou stranu. Při stavbě mu pomáhala opět
postavička z Pokémonů, tentokrát něco jako kočka.
Celý obrázek je poměrně čistý, akvarelový, jasný. Ondra se sice smáčí
jednou nohou ve vodě propasti, ta však nevypadá nijak hrozivě. Zdá se být
jasné, že i v případě, že by Ondra do propasti spadl, dostal by se ven.
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V ruce drží Ondra cosi jako košík - jako by byl tím nejpodstatnějším, co
by měl

Ondra

dostat

přes

propast.

Růžový

košík

nasměrovaný

k minulosti (z hlediska prostorové symboliky) může být o Ondrově touze vrátit
své dětství a užít si ho jinak. Strom vlevo může představovat matku - ten je
ohrazen, ohraničen, hůře přístupný.

Obr. : 2.38

Stavba mostu nad propastí

Následující skupinové setkání bylo věnováno imaginaci sebe v situaci
úspěchu.(Obr.: 2.39).
Odra namaloval velmi zvláštní dílo. Spodobnil se jako malíř držící štětec
a papír s rudým obrázkem. Papír v Ondrově levé ruce vypadá trochu jako hasící
Přístroj nebo štít, štětec pak působí spíše jako vařečka. Ondra může rozdělávat
oheň, či jej hasit? Papír v ruce může působit i jako hrnec - je Ondra ten, který by
chtěl „navařit (zavařit) rodině podle svého receptu"?
Ondra vypadá spíše jako nad propastí. Vedle něho plápolá oheň, pod ním
je tajemná padající zelená postava se skateboardem.
Samozřejmě, že při zážitku úspěchu si člověk nejčastěji představuje své
vrstevníky i dospělé, u nichž očekává, že se jeho úspěchu všimnou. Za Ondrou je
sedm osob, působících velmi zvláštním dojmem. Každá hlava má jiný výraz,
^ t š i n a postav je v červené barvě. Jedna osoba je zsinalá, druhá rudá vzteky.
Nemohla jsem se ubránit dojmu, že se obrázek odehrává snad v pekle nebo v Číně
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či Koreji, přičemž každá z těchto variant je velmi pravděpodobnou metaforou
dorozumívání se a kontaktu v Ondrově rodině, potažmo v rodě.

Obr. : 2.39

Já, když jsem

úspěšný

Ondra neuměl přijímat chválu, možná i v souvislosti s tím, že s chválením
své osoby neměl příliš velkou zkušenost (z domovy i ze školy k němu osobě
přicházely spíš výhrady). Možná i proto dal lidem na obrázku, kteří ho měli
chválit, dal spíše zlobný, zlostný výraz. Postoj samotného Ondry je však také
bojovný. On sám jakoby chtěl být vůdcem (což by asi odpovídalo jeho skutečným
postojům) - všichni jsou v bojovém střehu a on v akčním postoji v popředí.
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Zajímavé je zpracování červené postavy vlevo - postava působí, jakoby
měla masku, škrabošku či růžové brýle. Na místě srdce má ocelovou skvrnu.
Mohlo by jít o Ondrovu matku?

Při imaginaci na dalším skupinovém setkání si děti představovaly, že jsou
lehoučkým, vznášejícím se peříčkem, které dolétne až na opuštěny ostrov ÍObr.:
2.40).
Ondra zde poměrně pěkně zvládl figuru v pololehu. Celému obrázku dává
projasněný ráz žlutý písek. Pěkná je loď i náhodně vzniklý stín pádla ve vodě.
Temperová hutnost je v kontrastu s akvarelovou lehkostí vody a vzduchu - j e to
efekt, ke kterému byl Ondra částečně metodicky doveden.

Obr. : 2.40

Já na ostrově

Při imaginaci si děti

vybavovaly neipříiemněiší zážitek minulého t ý r W

(Obr.: 2.41).
Změnou byla volba techniky - kresba.
Ondra si vybavil situaci, kdy dostal album s obrázky
Namaloval se na zahradě

s kytkami,

kde sedí obrýlená

Pokémonů.

Ondrova

babička,

oblečena v bleděmodré barvě. Ondra se nakreslil v jasných barvách. Zajímavé je
opakování šikmých pruhů na tričku (ty se objevily již u Obr.: 2.31) - působí jako
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šerpa (a šerpu dostávali významní generálové, je znakem vážnosti osobnosti,
ocenění). Za Ondrou na kopci je mateřská jabloň se sedmi jablky. Ondrův sen,
domeček, resp. útulný domov, se vznáší jako touha v oblacích (patrně je možné
číst též jako "domov na vodě"). Slunce je překryté jemným mrakem.

Obr. : 2.41

Nejpříjemnější zážitek minulého týdne

Posledním Ondrovým obrázkem malovaným na skupině je akvarelový
autoportrét COhr.: 2.42).

V porovnání s autoportrétem na počátku skupinové práce jsou zde jasné
posuny ve vnímání proporcí těla a v celkovém „zlidštění" figury.
Ruce

jsou

v

rukavicích

-

„palčácích",

které

neumožňují

příliš

diferencovaný kontakt.
Zajímavé je, že v tomto i ve většině předešlých děl Ondra maluje rovné,
neohnuté nohy. Ohýbání nohou je záležitostí kolenního kloubu - kolena jsou
symbolem neústupnosti, což by plně odpovídalo Ondrovým tendencím.

Jako doklad posunů v Ondrově tvorbě přikládám též

artefakt z

následujícího školního roku, kdy Ondra pokračoval ve skupinové práci. Jde o
obrázek Zážitek úspěchu.
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Obr. 2 .42

Autoportrét

Zážitek úspěchu (Obr.: 2.43) je spojen s pozorováním a malováním
přírody na letním táboře, kdy se Ondra cítil úspěšně a zřejmě šťastně.
Nabízí se zde porovnání s počátečním autoportrétem (Obr.: 2.25)

či

s loukou (Obr.: 2.28). Tento obrázek vyniká svou barevnou čistotou, zvládnutím
proporcí figury i pojetím prostoru.
Opět se objevuje tématika letního tábora - patrně lze hledat souvislosti s
problematikou domova.
Pes má skutečně proporce i výraz psa (už zde nejsou pochybnosti o tom, o
jaké zvíře se jedná, jako v předchozích artefaktech). Výhrady lze snad mít k pojetí
domečků a zadní budovy (i když ta má již aspoň naznačené postranice) - nelze
však posunovat dítě za každou cenu ve všech elementech díla a nelze ani příliš
spěchat.
Je zajímavé, že Ondra oba prožitky situace úspěchu (Obr.: 2.39, Obr.:
2.43) spojuje s malováním - jakoby arteterapie pro něho dostala podstatný
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význam, který on dovede (byť pouze podvědomě) ocenit. Navíc malování
spojuje s výsostně libými pocity a dokonce i s posilováním své sebedůvěry.

Obr.: 2.43

Zážitek úspěchu

Zhodnocení terapeutické práce s Ondrou

Ondra docházel do skupinové terapie, která probíhala téměř každotýdenně,
v průběhu osmi měsíců.
Práce s Ondrou v rámci skupiny nebyla jednoduchá ani prosta úskalí, tato
obtížná cesta však vedla k jistým posunům a pokrokům, a to jak v rámci
výtvarného projevu, tak i v Ondrově chování a patrně i prožívání.
Metodicky bylo do Ondrovy práce vstupováno především zvětšením
formátu

(podlepení

„extrémním"

zákazem

čtvrtky),
černé

(pro

vedením

k čistší

konkrétní

sezení),

barevností,
vedením

někdy
k lepšímu

pozorování a malířskému „uchopení" lidské figury.
V rámci výtvarného projevu bylo u Ondry dosaženo výraznější, čistější,
diferencovanější a adekvátnější barevnosti. Zlepšily se proporce postav a celkové
Pojetí lidské figury. Obličeje dostaly lidštější výraz, objevil se krk, Ondra začal
alespoň částečně diferencovat v dalších jemných detailech (prsty apod.). Postavy
se postupně dostaly do kontaktu a ze statiky do pohybu, figury se začaly překrývat.
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Zmizela černá kontura, resp. objevuje se již pouze na adekvátních místech. Ondra
začal lépe, uvědoměleji vystavovat prostor. Zmírnily se projevy organicity v jeho
tvorbě. Vymizely či se zmírnily též deprivační projevy a negativistické tendence
ve výtvarném projevu. Toto vše se projevilo i v Ondrově chování - viz dále.
Ondra

prošel

fází

regrese,

příznačné

pro

terapeutickou

práci.

Problematické bylo stálé chybění mateřské autority.
Je zajímavé, že ve většině obrázků je pouze on sám nebo vrstevníci,
dospělých postav (dospěle vypadajících) je málo - a výjimkou vánoc a několika
dalších emočně vypjatých témat. Ondra neakceptuje dospělé autority a proto
možná také dospělé maluje minimálně. Symbolicky lze uvažovat o tom, že
vrstevníci sice Ondru lépe chápou, hranice a normy mu však nedají (když Ondra
nemá dospělé vzory, „pošilhává" po mladších). V procesu relaxací a imaginací si
je snad lépe prožil a byl pak více ochoten k výtvarnému ztvárnění dospělých.
Ondra se též naučil zacházet se žlutou - jako protiváhou k černé.

Tam,

kde potřeboval na zviditelnění odpor a negativistické šaškování, tam se později
dokázal zviditelnit jiným, společensky únosnějším způsobem, kterého může být
žlutá nositelem.
V Ondrově

produkci

se

často

objevovaly

Pokémoni,

což

byly

figurky z japonského animovaného seriálu, které měly nadpřirozené schopnosti a
které by bylo možno popsat jako prototyp síly (někdy až agrese). V době naší
skupiny byla „doba Pokémonů" - kromě animovaného seriálu se daly koupit
obrázky, časopisy, počítačové hry a další nejrůznější předměty s tématem
Pokémonů. Pokémon jako symbol v Ondrově produkci odpovídá, zdá se, kresbám
odmítaných

dětí.

Caseová,

Dalleyová

(1995)

uvádějí

tuto

charakteristiku

odmítaných chlapců: „Chlapce vidíme spíše jako viditelně se bránící děti,
s vyvinutým svalstvem a s nedotknutelnými tělesnými a duševními vlastnostmi.
Bývají to děti, které - dotkne-li se jich
agresivním

tělesným

i

slovním

násilím.

nějaký cit - vybuchnou v obraně
Mohli

by

se

snažit

zachovat

neemocionální, neutrální, plochý vztah a přežívat s předstíranou odvahou. Takové
děti třeba opakovaně kreslí hrady nebo jiné opevněné budovy, fotbalové hrdiny
nebo agresivní mužské postavy z filmu či televize. Mohou být zanedbané, mít
v sobě určitou zlobu a nenávist, kterou, kterou přenášejí na jiné..." (s. 129).
V Ondrově případě by bez relaxací a imaginací nedošlo k j e h o většímu
uvolnění a zlepšení schopnosti koncentrace.
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Ondra dokázal lépe pracovat se svým tělem (ve smyslu zklidnění a
podlehnutí instrukcím v rámci relaxace), změnila se k

lepšímu schopnost

soustředění a dovedl se lépe zklidnit (schopnost sebekorekce se v této oblasti
zlepšila výrazně). Ondra tvrdil, že mu schopnost zklidnit se pomáhá i při práci ve
škole.
Lehké zlepšení bylo pozorovatelné též v oblasti řeči. Stále

však

dominovaly výchovné problémy - často jsem však měla pocit, že si je Ondrovi
vychovatelé „dělají sami". Ani přes opakované konzultace s prababičkou, a poté i
s matkou (ta projevila o Ondru větší zájem a uvažovala o tom, že si zažádá o jeho
svěření do své péče), nevedly k požadovaným změnám.
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Obr. : 2.44

Barevná modifikace Warteggova testu

Nicméně i přes uvedené limity skupina splnila u Ondry svůj účel, o čemž
svědčí i zmíněný posun, který lze doložit

porovnáním Warteggova testu na

začátku „ na konci terapie (Obr.: 2.24 a Obr.: 2.44). V testu z konce terapie (Obr.:
2.44) je zjevná výraznější barevnost, zejména dominuje červená barva. Celý
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projev je konsolidovanější, konkrétnější, chlapec na archetypální výzvy reaguje
adekvátněji, méně rozpačitě, více tvořivě.

Zmizely chladné motivy (např.

sněhulák, lunární vozítko). Je též zřejmé, že hoch dovede již lépe pracovat se svou
vlastní energií a přetlaky (u Obr.: 2.44 - pole č. 3 se již kouří z komína). Chlapec
sám sice zůstává stále "psem" (Obr.: 2.44 - pole č. 1) - dovede být sice milý,
citlivý, ale též agresivní (verbálně i brachiálně), tento pes je však již nejen scelený,
ale též barevný (toto dává tušit pozitivní změnu v oblasti chlapcova sebepojetí).
Ondra se v průběhu skupinové práce naučil lépe pracovat se svým tělem,
tzn. dovedl se lépe zklidnit a tělesný neklid se u něho projevoval v menší míře.
Zlepšila se též schopnost koncentrace (vše uvedené však v rámci limitů daných
ADHD). Ondra se stal tvořivějším a zřejmě si začal, aspoň v některých ohledech
více věřit. Ondra samozřejmě zůstal dál do jisté míry neklidným dítětem, které má
tendenci na sebe upoutávat pozornost, a to často způsobem zcela nevhodným nicméně i tyto projevy se poněkud zmírnily.
V oblasti řečových problémů (balbuties) docházelo k výkyvům, celkově
lze však konstatovat, že určitého zmírnění koktavosti bylo dosaženo.

2.2.3 Kazuistika č. 3 - Míša
Anamnéza a další okolnosti

Míša byl tělesně malý, ne příliš hezký chlapec s brýlemi.
Do péče pedagogicko-psychologické poradny se dostal pro problémy
výukové, pro potíže v kontaktech se spolužáky (Míša neznal míru ve vztazích buď byl příliš hodný, vnucující se, pečovatelský, nebo se nechal vyprovokovat k
výbušnému, až brachiálně agresivnímu jednání).
Míša pocházel z úplné rodiny, tatínek byl vysokoškolák (technicky
orientovaný), maminka středoškolačka. Rodiče vždy působili velmi sympatickým,
vstřícným a chápavým dojmem. Míša měl téměř přesně o jeden rok mladší sestru
Veroniku - ta však vždy vypadala vzhledově (a zřejmě i psychicky) starší než
Míša.
Míšův život byl od samého počátku problematický. Narodil se přidušený,
s nízkou porodní váhou po porodu byl umístěn do inkubátoru. Opožděn byl vývoj
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řeči (v tomto směru sehrály roli zřejmě nejen nepříznivé okolnosti perinatální a
postnatální, ale též hereditární faktory - opožděný vývoj řeči a řečové problémy
se vyskytovaly i u otce a jeho dvou bratrů). Opožděn byl též motorický vývoj. Již
od dětství se Míša jevil jako motoricky neobratný a některými svými projevy
lehce zvláštní. Měl nejrůznější zdravotní problémy: potíže s páteří a držením těla,
dalekozrakost, časté infekty dýchacích cest a zejména poruchu růstu způsobenou
nedostatečnou distribucí růstového hormonu (denně si musel injekčně aplikovat
růstový hormon) - jeho vzrůst odpovídal mnohem mladšímu věku.
Míšovy

schopnosti

byly

nerovnoměrně

rozvinuty,

jeho

rozumové

předpoklady odpovídaly průměru. Byla u něho neurologicky potvrzena ADHD a
psychologicky diagnostikovány dysortografícké obtíže. Pro tyto obtíže Míša
absolvoval EEG biofeedback a též trénink dílčích oslabení výkonu zaměřený na
nápravu percepce.
Rodiče uváděli, že Míša špatně spává, že se budívá ze spaní se zlými sny.
Maminku také trápilo, že si snad Míša není jistý její (jejich) rodičovskou
láskou

- Míša se prý (i mnohokrát za den) dotazoval na to, zda ho mají rádi.

Zprvu ho maminka stále stejnými způsoby ujišťovala, poté (na mou radu)
přerušovala tento stereotyp - odpovídala mu otázkou (co on myslí?), reagovala
jinak, než on očekával (ujištění o její bezpodmínečné lásce však bylo stále
přítomné).
Oba rodiče o Míšu jevili velký zájem, ale zdáli se být v některých otázkách
přístupu k dítěti bezradní, možná až nezralí, často příliš úzkostní (zejména
maminka).
Míša byl zařazen do stejné terapeutické skupiny jako Ondra z předchozí
kazuistiky. V době započetí skupinové terapie byl Míša žákem 5. třídy, bylo mu

12 let (11;11).

Vstup do terapie
Úvodní akvarelový autoportrét (Obr.: 2.45) malovaný ještě před započetím
skupiny vytvořil Míša velmi rychle (snad během 5 minut). Do jeho tvorby jsem
nezasahovala, pouze jsem požadovala zaplnění prostoru (tzn. nepřijala jsem figuru
s bílým pozadím čtvrtky). Celou práci prováděl velkým štětcem.
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Obrázek má mdlou, nevýraznou barevnost, Míša se na něm téměř ztrácí.
Lidská postava má předimenzovanou hlavou, takže figura je mnohem mladšího
věku než byl v té době Míša. Použití podobných odstínů bledě modré (která může
být spojována s "dobrou vůli") na kalhoty a na pozadí jen dotváří dojem "ztrácení
se" - ztrácí se Míša ve své dobré vůli? (Míša se každému nabízel a vnucoval až
nepřiměřeným způsobem).
Postava stojí na černé zemi (čáře), v podstatě u spodního okraje čtvrtky.
Takové pojetí odpovídá výtvarnému projevu dětí předškolního věku. I když Míša
neměl záměr vytvořit prostor, resp. další plán obrázku, tento se nakonec „vytvořil
sám" - intenzivnější modrá za Míšovýma nohama vypadá jako kopec.
Dílku chybí detaily - a to jakéhokoliv charakteru (chybění detailů,
drobností, v malířské řeči "cukru", je ostatně rysem Míšovy tvorby - možná
souvisí s jeho dosud jednodušším, méně diferencovaným pohledem na svět).
Celkově působí obrázek značně nejistě, nezrale, neodpovídá věku dítěte.

Obr.: 2.45

Autoportrét
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Míšův vstupní Warteggův test (Obr.: 2.46) je velmi jednoduše pojatý,
Míša odmítl pastelky (což může svědčit o emoční opatrnosti a v Míšově případě
též o určité míře nevyhovění instrukci v rámci negativismu). Úspornost však není
jen barevná, ale i obsahová. Může dokládat Míšovu nižší tvořivost,

jeho

„neviditelnost", „plíživost", snahu uniknout, též únavu, malý emoční náboj a
emoční opatrnost.
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Obr. : 2.46

Barevná modifikace Warteggova testu

Cíle terapeutické práce s Míšou

V rámci výtvarné tvorby jsem si kladla tyto cíle: projasnění a pročištění
barevnosti artefaktů, využití barevné doplňkovosti, nasazování teplejší barevnosti
(např. červené barvy), lepší zvládnutí proporcí postav, posun ve vnímání
perspektivy, zlepšení diferenciace v kresbě i malbě, intenzivnější práci s detailem,
lepší celkové propracování obrázků, odstoupení od centrální kompozice.
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Cílem terapie pak bylo zlepšit Míšovo sebepojetí, posílit jeho sebedůvěru,
naučit ho zvládat svůj somatický handicap. Též vylepšit jeho dovednosti v rámci
kontaktu. Postupným zklidňováním

pracovat jak na vylepšení jeho schopnosti

koncentrace, tak i např. na zlepšení kvality jeho spánku (viz zmiňované buzení ze
spaní).

Průběh skupinové práce s Míšou

Míša byl v rámci skupiny vždy velmi ochotný, někdy se až nepříjemným,
dotěrným způsobem snažil zavděčit. Míša byl člověkem, který se „plazí při zdi" ocital se náhle, nepříjemně jako duch za zády, aniž by bylo zřejmé, jak se tam
dostal. Neustále na skupinu nosil magnetofonové kazety a CD, dožadoval se jejich
puštění, nechtěl se nechat odbýt. Dovedl upřímně pochválit ostatní děti a
povzbudit je, byl k nim vnímavý. Uměl se mile smát. Vlastně nikdy neměl
špatnou náladu. Užíval si své přátelství s Ondrou, začali se společně scházet i
mimo skupinu. Míšovy projevy bylo možno hodnotit jako velmi dětské, infantilní.
Zároveň však dovedl být v kontaktu s dospělými velmi zdatný, dovedl si zařídit
sám spoustu věcí apod.
Při relaxacích Míša vždy křečovitě svíral oči, i když postupně se u něho
jistá schopnost uvolnění rozvinula. 1 přesto, že hloubka relaxace byla sporná, Míša
tvrdil, že představy má.
Metodické vedení bylo u Míši velmi obtížné. Jednak bylo nutné ho
neustále pobízet k práci (zapovídával se s ostatními dětmi, ulpíval, sledoval vše
okolo, pomáhal ostatním a zapomínal na sebe), jednak byl v podřízení se
metodickému vedení tvrdohlavý a nepoddajný (často třeba odmítal dílo dokončit,
nechtěl - byť jen minimálně - ustoupit ze svého výtvarného záměru apod.). I
přesto se podařilo dosáhnout aspoň některých posunů v rámci výtvarného projevu.
Míša většinou hledal jednoduchá (někdy až chudá, úsporná) řešení - to je
patrné jak v jeho výtvarné produkci, tak i v jeho chování a přístupu k náročnějším
situacím. Prostě Míša nedělal z věcí problém - někdy to bylo ku prospěchu věci,
jindy se značně ochuzoval.
První obrázek malovaný na skupině - Květina (Obr.: 2.47), který v Míšově
případě představuje lekníny na vodě, je poetickým dílem.
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Obr.: 2.47

Květina

Na obrázku, do kterého bylo poměrně výrazně zasahováno (především
pokud jde o intenzitu barev a kompozici), tvoří dominantu dva lekníny plovoucí
na rybníce. Voda je modrozelená, sytá (pozn. na reprodukci výraznější než na
originále), v kontrastu s lekníny, jejichž barevnost je spíše "lehčí". Pojetí leknínů
(do jejich provedení bylo zasahováno) je poměrně plastické.
Vytvoření rybníka s lekníny stálo Míšu mnoho sil (jeho pracovní tempo se
zvolnilo, snad až výrazně zpomalilo - v porovnání s předchozím obrázkem), okolí
rybníka již spíše odbyl. Nebe je naznačeno modrošpinavými šmouhami - Míša už
odmítl ho zpracovat lépe. Sluníčko je „školkového" provedení - kontrastuje se
„zrale" zpracovanými lekníny.
Dynamiku obrázku dodává, mimo barevnosti, též akcentace „mateřské
úhlopříčky".
Celý způsob práce - vysílení se na počátku a pak pocit nedostatku sil až
negativismus - je metaforou Míšovy práce s vlastní energií, kterou on nedovede
dělit, úměrně a zdravě distribuovat. Ostatně tomuto odpovídá i velmi častá
absence červené (energetické) barvy v Míšových obrázcích.
Na obrázku chybí obsazení identifikačního místa - mohlo by to znamenat,
že Míša není na svém místě, což odpovídá problémům v sebepojetí.
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Proč leknín? Dle mých zkušeností je představa leknínu při této imaginaci
poměrně neobvyklá, originální. Leknín bývá v symbolické řeči obecně spojován s
leknutím se, s úlekem (Mysliveček, 1992) - zalekl se Míša konfrontace se svým
podvědomím při imaginaci? Je obecně lekavý, ustrašený, úzkostný? (rodiče např.
uváděli, že má „zlé" sny, v noci se budí, bojí apod.).
Leknín je na vodě - je i Míšova existence „na vodě",tzn. je nějakým
způsobem neukotvena? Leknín zde též připomíná usmažené vejce, tzv. „volské
oko", citron ležící na hlávkovém salátě apod.
Lekníny tiše a klidně spočívají na vodní hladině, nerostou všude - jsou
spojeny s klidem, tichem, možná i odpočinkem (Míša svou únavu v produkci
opakovaně akcentoval).
Leknín se množí aritmetickou řadou ( 1 - 2

- 4 - 8 atd.) - může tedy

zahlcovat (Míša měl též tendenci zahlcovat už pouhou svou přítomností...jakoby
byl všude).

Další akvarel - Místo, na kterém ie mi dobře

(Obr.: 2.48) - nese opět

typické znaky Míšovy tvorby.

Obr. : 2.48

Místo, na kterém je mi dobře

Míša si jako místo, kde se cítí bezpečně, představoval dětské hřiště.
Začal malovat na levou polovinu obrázku - namaloval hnědou figuru
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(autoportrét). Zdálo se mu, že se už nikam nevejdou prolézačky, proto jsem mu
nabídla další čtvrtku k dolepení - Míša jí přidal na pravou stranu původní čtvrtky.
Na dolní (už ale ne úplně dolní) okraj čtvrtky řadí Míša jednotlivé elementy kromě sebe také červený míč (červená mu byla doporučena), strom, prolézačky.
Lidská figura je pojata velmi nediferencovaně. Pozitivem však je, že je
v pohybu, aspoň tělem natočena do strany (hlava však v profilu není). Zajímavé
jsou transparentně pojaté modré kraťasy. Transparentní pojetí kraťasů může
označovat problematické místo v rámci vývoje (porucha růstu a psychosexuálního
vývoje), může být pouze formálním nedostatkem (neschopnost jiného zpracování
- ale na jiných obrázcích toto pojetí není), může v rámci obrázku odkazovat na
dobu, kdy Míšovy problémy vznikly - už předškolní věk?
Ruce jsou bez dlaní a prstů - tedy odkazují zřejmě (v symbolické řeči) na
problematiku v oblasti kontaktu. Ruce také pomáhají něco uchopit, pomocí nich
tvoříme, vztahujeme se k jiným, díky nim dokončujeme věci, naznačují též tvůrčí
potenciál (Fincher, 1997).
Míša v podstatě ani nezvládl přechod dvou čtvrtek - nejsou propojeny
(např. strom nepřesahuje, barvy podstavy nepřecházejí z papíru na papír).
Míša opět nezvládl (nedodělal) nebe, především tu část, která je za
samotným Míšou. Síly však ještě zbyly na černé ptáky.
Opět se objevuje v levém horním roku slunce.
Obrázek je o několik let zpátky než ten předchozí. To je vidno nejen z
řazení prvků na spodním okraji, ale též z chabosti figury apod.
Důležité je objevení se červené (byť v rámci metodického zásahu).
Červený míč Míša jakoby valí před sebou - jakoby tedy neuměl svou energii
využít a někdy mu byla až na obtíž?
Rozpor černých ptáků (jako symbolu puberty, protestu) nad dětským
hřištěm naznačuje Míšovu situaci - somaticky je dítětem (nutno opět zmínit
poruchu růstu), částečně se též jako dítě prožívá i chová, nicméně podvědomě cítí,
že by měl být již někde jinde.

Dalším tématem imaginace byla louka (Obr.: 2.49). Byť jde o velký
formát (a velkou figuru), měl Míša (než jsem se rozhlédla po ostatních dětech ve
skupině)

významně

započato

v rozpracování

obrázku - a v tomto případě

nebylo možno kompoziční rozvržení výrazně bourat.
130

Obr.: 2.49

Louka

Míša začal malovat od nohou a záhy bylo jasné, že na hlavu nezbude
místo - proto jsem mu dolepila k horní části čtvrtky další část jako místo pro hlavu.
Zdá se, že při znázorňování vlastní osoby u dětí je silná tendence
umisťovat figuru na střed. V tomto případě se zdá být správný dvojí pohled
- pohled s akceptací zásad výstavby výtvarného artefaktu (s kompozicí nikoliv
středovou) a pohled psychodiagnostický a hodnocení sebepojetí v rámci něj (kdy
adekvátní „ustředění" je spíše pozitivní kvalitou). Středová
narušena

nesymetrickým

pojetím

okolí.

kompozice

je

I vzduch zde pomohl k jakémusi

dotvoření úhlopříčky.
Opět jsou špatně zvládnuty proporce postavy - naddimenzovaná hlava,
krátké nohy. Ruce trčí z těla jako tyčky, prsty nejsou naznačeny - což svědčí pro
jisté Míšovy handicapy v kontaktu.
Významné je však již kontrastnější pojetí celého obrázku, sytější a čistší
barevnost - v tomto směruje zřejmý jistý pokrok.
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Míšovi se rovněž na tomto obrázku podařilo, byť jednoduše, pojednat
druhý plán. Dokonce již jistým způsobem diferencuje a zabývá se některými
detaily (jiné provedení stromu, trsy trávy, oči s panenkami apod.).
Dům na kopci v pozadí může být též vnímán jako nůž, ze kterého kape
krev - památka na traumata v minulosti? Či odkaz na formu kontaktu? Míša volil
někdy agresivnější podoby kontaktu, pokud vrstevníci špatně reagovali na jeho
dětské projevy. Či je pro něho mateřský dům prázdný, nedotažený, má pocit jeho
nedostatečného potvrzení (jistoty) nebo se bojí, že domov mít nebude?
Opět se opakuje slunce (resp. pouze jeho výsek) v levém horním rohu
obrázku - což zde chápu pouze jako jistou ulpívavost, nutkavost, neschopnost
oprostit se od ustálených způsobů zobrazování.

Obr.: 2.50

Let balónem

Na zobrazení další imaginace - let balónem (Obr.: 2.50) - si Míša opět
vyžádal velký formát čtvrtky. I přes velký formát se opět nevešel a bylo nutno
obrázek podlepit.
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Díky tomu bylo dosaženo zajímavého perspektivního efektu - velká figura
vpředu a malá vzadu (což je opět významným posunem v Mísově chápání
perspektivy).
Vzduch je pojat kompaktněji -

ne jako pouhé nekoordinované,

neukázněné tahy štětcem. Figura v popředí je Míšův kamarád Ondra (z předchozí
kazuistiky), v balónu je Míša. Figura v popředí má již vyspělejší proporce než na
předchozím obrázku.
Zajímavé je, že Míša letí v balónu, který má podobu baterie. Znamená to,
že je Míša „na baterky" - tedy, že není moc kvalitní? (Myslím, že Míša se takto
chápal.) Nebo jde o to, že si potřebuje „dobít baterky"? (Což by zase odpovídalo
jeho pocitům únavy.) A nebo naznačuje, že už umí lépe pracovat a zacházet se
svou energií?
Podobná symbolika je užita ve vstupním Warteggově testu Obr.: 2.46).
Vypínač v poli č. 4 evokuje opět to, že Míšu je možno vnějšími zásahy „zapínat
a vypínat" - tomu odpovídala i realita (Míšovi bylo nutno stále říkat co a kdy má
dělat, bylo potřeba řídit jeho práci).

Akvarel po imaginaci výstup na kopec (Obr.: 2.51) Míša vytvořil na
mnohem menší formát než předchozí díla. Sám sebe namaloval na identifikační
místo

(což signalizuje pozitivní ústup od středové kompozice) v oblečení pro

sebe atypickém: šedé triko s výrazně žlutým zipem a modré kalhoty.

Souboj

žluté se šedou

Míšově

na oblečení může

svědčit

o zajímavém

posunu v

sebepojetí - snaha o sebeprezentaci je potřena touhou být jedním z mnoha.
V tomto smyslu je možné uvažovat i o Míšově podvědomé touze být
stejný jako ostatní děti jeho věku - nevymykat se tedy ani somaticky ani
psychicky. Šedou a žlutou můžeme též do jisté míry chápat jako doplňkovou.
Vyztužení žlutým „pravítkem" či trubkou zde může být symbolicky
spojeno sMíšovým vadným držením těla (které bylo velmi nápadné) spolu s
růstovými problémy.
Opět je zde možno vidět posun v pojetí prostoru. Dokonce je jistého efektu
dosaženo i střídáním teplých studených barev. Prostorový dojem dotváří i
diferencované a velikostí odstupňované stromy v pozadí.
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Obr. : 2.51

Výstup na kopec

Symbolicky lze snad uvažovat o tom, proč Míša nestojí na kopci, ale na
mraveništi. Jednotliví mravenci zde sice chybí, i přesto je však možno vést úvahu
o obecném symbolickém významu mravence - představitele myšlenek. Místo
mravenců jsou jen trsy zelené trávy? (i to by bylo nadějné!). Nebo stání na
mraveništi přináší

očekávání "duchovní obrody"?

Stát na mraveništi je svým

způsobem nebezpečné - člověk se do něj (tj. do svých myšlenek) může
propadnout.
Tématika výstupu na kopec je mimo jiné i o ambicích, o ochotě
překonávat překážky, o tom, jak velké překážky si klienti kladou... Míšův kopec
je malý, nízký - je to kopeček spíše pro malé dítě. To by odpovídalo Míšovým
ambicím a nerozvinuté cílevědomosti.
Po tomto skupinovém setkání Míša delší dobu chyběl - absolvoval
kontrolní lékařská vyšetření a byl nemocný.
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Obr. : 2.52

Mikuláš a čert

Při dalším setkání, kterého se Míša již účastnil, si děti představovaly a
následně malovaly Mikuláše a čerta (Obr.: 2.52).
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Míša se opět nedokázal vejít na zvolený formát - obrázek musel být
podlepen, přesto však na něm zůstalo místo pouze pro postavu čerta. V
následujícím období se však již Míša tímto maximalistickým pojetím přesytil,
vrátil se k běžnějším rozměrům figur a jen občasnému přesahování původních
hranic obrázku.
Míšova tendence, resp. neschopnost udržet se v hranicích čtvrtky je
zřejmě metaforou jeho „bezhraničnosti" v chování (tzn. neschopnosti akceptovat
některá pravidla a hranice v sociálním kontaktu).
I když Míša vytvořil tuto jednotlivinu, je pozitivem aspoň náznak
prostoru (tvořeného zelenou trávou a různorodými hvězdami na modrém nebi).
Nutno ocenit, že se nebál kontrastu (bílé oči na černém pozadí) a že nechal
„zaznít" červenou na čertových rozích.

Imaginace a následné malování domu, ve kterém bv chtěl Míša bydlet
(Obr.: 2.53) se mi zdály být dalším posunem v rámci diferencování (nyní již v
odstínech různých barvách), což by snad bylo možno spojovat s Míšovou větší
citlivostí či vnímavostí k okolnímu světu.

Obr. : 2.53

Dům, ve kterém bych chtěl bydlet

Na obrázku Míša

pracuje se sytými barvami a též s barevnými

doplňky (k tomu byl metodicky doveden).
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Míša a kamarád (opět Ondra) jsou zde namalováni jako dvojčata v
podloubí modrého domu se třemi žlutými okny. Dům je obydlen, červená střecha
mu dodává teplo a kouří se mu z komína. Pozornost upoutá atypické pojetí střechy.
Zajímavé je i kontrastní pojetí měsíce na tmavé obloze. Oproti opakování
slunce v levém rohu je zde posun do rohu pravého - , j d e do prostoru". Dílko má
celkově větší energetický náboj, nepůsobí již unaveně. Stále však celkové pojetí
malby odpovídá výtvarnému zobrazování dítěte mladšího věku.

Míša po uvedeném setkání opět delší dobu chyběl a přišel až na imaginaci
a malování oblíbené pohádky (Obr.: 2.54).

Obr. : 2.54

Oblíbená

pohádka

Obsahově obrázek vyšel atypicky. Míša odmítl sdělit, o jakou pohádku šlo,
a namaloval hasiče s červeným autem, který se však od požáru odvrací (nakonec
jeho příliš krátké ruce by asi stejně nedokázaly hasit, možná o ně při požáru přišel
- j e š t ě doutnají; je však též možné, že jsou to ruce pokrčené). Jde opět o dům s
podloubím (jako na předchozím dílku i se stejnou střechou), pouze je v tomto
případě zelený.
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Nelze plně vyloučit ani to, že na obrázku jde symbolicky o problematiku
Míšova zrození. Zelený dům je úzkostná matka a červené auto se stříkající hadicí
je cholerický otec.
I přes disproporčnost celého obrázku (nepoměr velikostí domu, auta a
hasiče) je jako dětská hračka vypadající hasičské auto funkční - hasí a průtok
vody lze ovládat.
Auto bývá v moderní symbolice označováno jako energie. Toto je posíleno
ještě jeho červenou barvou. Dá-li se průtok vody (energie) ovládat, je již Míša
lépe schopen distribuovat svou energii?
Navíc jde o jeden z mála Míšových akčních obrázků - i přesto, že akce se
zde netýká osob, ale věcí.

Imaginace a akvarel naše rodina (Obr.: 2.55) přiměla Míšu namalovat více
figur než tradičně pouze jednu.

Obr. : 2.55

Naše rodina

Jednotliví členové rodiny jsou sice řazeni při dolním okraji (a bez
dolepení spodního okraje čtvrtky by jim chyběla část nohou), nicméně nestojí na
stejné linii, což utváří iluzi prostoru.
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V popředí stojí otec v modrém oblečení a krátkém rukávu. Vpravo je
maminka v černých botách s podpatky. Vlevo je růžová Míšova sestra Veronika.
Míša sám se nechtěl malovat vůbec, nakonec je v zákrytu mezi otcem a matkou,
hubený (což odpovídá skutečnosti) a naplněný perspektivní tenzí. Míša se
namaloval bezvlasý - to může souviset i s slabším (resp. problematickým)
sebepojetí m.
Celé rodině chybějí nosy! Figury mají místo rukou spíše „nekontaktové
pahýly", zejména otec. Nejsou ani vizuálně v jakémkoliv kontaktu, působí spíše
jako roboti.
Pozadí (nebe) Míša opět odbyl, resp. nedokončil. Je zde však posun v tom,
že se postavy překrývají, dokonce figura vzadu je menší než přední.

Další imaginace byla vztažena k prožívání sebe sama v situaci úspěchu
(Obr.: 2.56).

Obr. : 2.56

Já, když jsem

úspěšný

Míša namaloval sám sebe, jak jede před plným stadionem na kole a
zřejmě vítězí.
Obrázek působí čistě, akvarelově lehce, nevymalovaná bílá plocha je zde
funkční (tzn. není důsledkem Míšovy neochoty pojednat prostor).
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Míša je konečně oblečen do červené barvy - že by zrychlila jeho tempo?
Na krásně vyvedený druhý plán se dostalo publikum - je to protiváha
dřívější figurální strohosti a minimalismu.
I když je Míšova postava na kole jakoby nepohyblivá a v nesprávné
poloze, je provedena z profilu, tentokrát mnohem zdařilejší než profil požárníka.
Lze však též postřehnout „gesto" nohou, které naznačuje jakoby brždění nohami
(ani tělo není v aerodynamické poloze, spíše v poloze brzdící) - obává se tedy
tempa svého vývoje? Navíc je proti dřívějším figurám protáhlejší a štíhlejší,
nepůsobí již jako hromotluk.

Při následném setkání si měly děti představovat, že letěly jako peříčko
přistály na pustém ostrově (Obr.: 2.57).

Obr. : 2.57

Já na ostrově

Míšův akvarel překvapuje nejen tím, že se udržel v hranicích čtvrtky
ale též čistou a jasnou barevností.
Středovou kompozici Míša porušil rozmístěním stromů, navíc tím i
podpořil iluzi prostoru (překrývání, větší strom vpředu). Zajímavé je i rozlišení
tmavé vody a světlejšího nebe s jasným sluncem.
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Podstatné je již Míšovo větší zaměření na detail - ukotvená loď, náznak
větví ve stromech apod.

- to vše j e jistý posun v jeho vnímání okolí i sebe

samého.
Míša vylepšil proporce postavy, chybí však dlaně a prsty - ještě štěstí, že
se na pustém ostrově zřejmě nebude muset s nikým kontaktovat. Postava má též
(např. při porovnání se vstupním autoportrétem -Obr.: 2.45) jasnější, cílenější
pohled a celkově veselejší, spokojenější výraz.
Jde zřejmě o nejkvalitnější obrázek z Míšovy předkládané produkce.

Při kreslení nejpříiemnějšího zážitku z minulého tvdne (Ohr : 2.58) si
Míša sebe jako cyklistu zopakoval. Pojetí jízdy na kole je již vyspělejší,
funkčnější - už opravdu jede, a dokonce v pohodě. Zjevně patrné jsou i dlaně.

Obr. : 2.58

Nejpříjemnější

zážitek minulého

týdne

Technicky zvládnuté je i kolo (řetěz, řidítka, šlapky). Místo publika tvoří
druhý plán kopce - zdá se být nejlépe provedený prostor v dosavadní Míšově
tvorbě. Objevují se - byť neúplné - další postavy (posunem je i to, že si Míša
dokáže představit, co je z postavy vidět, že dokáže udělat „řez" figurou).
Práce pastelkou mu zde dovolila více se věnovat detailu, což zřejmě
umožnilo i posun v jeho tvorbě.
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Kolo, které se zde opakovaně objevuje, je točivý symbol, který
umožňuje posun v prostoru. Je to terapeuticky nadějný symbol - „něco" se děje či
se dít bude. Lze tedy očekávat další změny v Míšově tvorbě, prožívání i chování.

Zhodnocení terapeutické práce s Mísou

Pro

Míšu

by

imaginace

bez

arteterapie

byly

pouze

další

„neuchopitelností" v jeho životě, spojením s arteterapii (uchopením při malování)
bylo dosaženo jeho

lepšího „zasazení" v realitě (Míšovi

bylo

umožněno

„zhmotnit" některé prožitky, převést je na papír a dát jim reálnější rozměry).
V průběhu práce byl Míša metodicky veden zejména k čistší barevnosti a
diferencovanosti v detailech (veden např. též k používání menšího štětce a obecně
k jemnější práci s ním).
Disproporční ztvárňování sebe sama mohlo u Míši souviset s poruchou
růstu, v pojetí ostatních postav se posunul. Je též pozitivní, že Míšova produkce
přestala být „neviditelná", dostala větší „energetický náboj" (v podobě sytější
barevnosti, teplejších barev apod.).
Opakované objevení se točivých momentů v produkci (kolo) svědčí o
tom, že zřejmě dochází k posunům v Míšově prožívání. Toto vnímám jako
pozitivní efekt terapeutické práce (bez arteterapie, pouze při práci s imaginacemi,
by o tomto nebylo žádného důkazu).
Posun je vidět i v porovnání vstupního a konečném Warteggova testu
(Obr.: 2.46 a Obr.: 2.59). Na konci skupiny byl Míša již ochoten přistoupit na
barevné pojetí (byť vyznívá trochu špinavě). Test je rozpracovanější, detailnější,
diferencovanější, též nápaditěji pojatý (tvořivější přístup). Míša se naučil věnovat
práci více času a soustředěné pozornosti. V tomto směru byly alespoň některé
terapeutické záměry naplněny.
Šnek (pole č. 1) ve Warteggově testu z konce terapie (Obr.: 2.59)
odpovídá jak Míšovu psychomotorickému tempu, tak i tempu jeho celkového
vývoje.
Lehce burcující je meč (pole č. 5), který je tentokrát obrácen proti okolí
(ale nakonec je to snad lepší varianta, než kdyby ho Míša - tak jako ve vstupním
testu - obracel proti sobě).
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Symbolika klíče (vstupní test: pole č.7, nyní: pole č.3 a č. 7). Oblast
týkající se vývoje a nejužšího kontaktu Já - Ty je pro Míšu v nedohlednu jak
časovém (vzhledem

k aktuálnímu věku), tak je celkově zatíženo otazníky

vzhledem k jeho diagnóze (potřeboval by nalézt "klíč").
I Míšovo chování se v určitém smyslu proměnilo - stále sice byl do jisté
míry infantilní a nezralý, nicméně byl ochotnější k většímu přizpůsobení se, stal
se méně vtíravým... Trávit s ním čas bylo nyní mnohem příjemnější. V kontaktu
s vrstevníky sahal již po méně extrémních projevech. Dle slov rodičů se též aspoň částečně - zlepšil Míšův spánek. Míša se celkově zklidnil a začal si i více
věřit.

I

Obr. : 2.59

!

)

<

Barevná modifikace Warteggova testu
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2.2.4 Kazuistika č. 4 - Pavel

Úvod

Kazuistika následujícího dítěte otevírá několik oblastí, na nichž je
možno v rámci arteterapie pracovat.
Jednak představuje problematiku ADHD (což je jedna z nejobvyklejších
diagnóz v rámci PPP). Někteří autoři uvádějí, že arteterapie s dětmi s touto
diagnózou umožňuje zaměřit se na přesměrování energie potřebné k udržení
pozornosti (Safran, 2003). Podle tohoto autora má arteterapie s dětmi s ADHD
několik výhod:
1. je to dítěti odpovídající aktivita;
2. využívá vizuálních dovedností;
3. pomáhá strukturovat terapii;
4. poskytuje dítěti možnost sebevyjádření.
Vzhledem

k tomu,

že

děti

s ADHD

mívají

často

problém

se

zapamatováním si toho, co se učily či dělaly, artefakt jim umožňuje znovuotevření
pocitů a myšlenek, čímž je učení se (v rámci terapie) pro ně jednodušší a
přístupnější. U dětí s ADHD/ADD je popisována řada rysů charakterizujících
jejich výtvarný projev, zejména kresbu.
Kromě

problematiky

ADHD/ADD

je

v

této

kazuistice

zmíněna

problematika intelektové podprůměrnosti a též zvýšené úzkostlivosti a rovněž
problematika adopce. Arteterapie s těmito dětmi je v cizojazyčné literatuře
zmiňovaná nejen v rámci výzkumných studií, ale též knižních monografií (např.
Betts, 2003), neboť takováto práce umožňuje na podvědomé úrovni otevřít a řešit
témata, která jsou verbálně nesdělitelná.
Předkládaná kazuistika ukazuje možnosti metodického vedení a zásahů do
výtvarného projevu, aniž by artefakty byly interpretovány. I tento styl práce má
smysl a vede k efektu terapie.

Anamnéza a další okolnosti

Jednalo se o chlapce, kterého si rodiče adoptovali, když mu byl jeden
rok (není vyloučeno, že byl vystaven nějaké formě týraní během prvního roku
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života). Chlapec se zhruba do tří let vyvíjel bez nápadností, postupně se však
začal jeho vývoj lehce opožďovat (což rodiče reflektovali spíše až zpětně). Když
začal docházet do školských zařízení, začaly se projevovat výrazné obtíže.
Chlapec neuměl navázat kontakt s dětmi, někdy se choval až agresivně, jindy
zcela nepředvídatelně, byl hyperaktivní, byl hůře podřídivý, někdy neovladatelný.
Když vstoupil do terapie, byl žákem 1. třídy (do školy nastoupil po odkladu), po
půlroční školní docházce měl značné výukové i výchovné obtíže. Psychologickým
vyšetřením

byly zjištěny hluboce

podprůměrné

rozumové

předpoklady

a

neurologicky byl potvrzen syndrom ADHD.

Vstup do terapie

První obrázek (Obr.: 2.60) s názvem Dům chlapec vytvářel ve věku téměř
8 let. Chlapec začal namáčením štětce do barvy a děláním barevných pruhů na
čtvrtce s tendencí až ke "žmolkování" papíru. Dílo působilo značně abstraktně a
trochu též jako protest, proto jsem měla snahu dát mu konkrétnější rozměr.
Nakonec tedy chlapec dodělal šedočernou střechu domu.

Obr.: 2.60 Dům
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Bylo zajímavé, jak se klient do tvorby „položil", vyžíval se v práci se
štětcem a vodovkami - prožíval aktivitu, která mu byla aktuálně nabídnuta, aniž
by cíleně tvořil. Obrázek působí celkově zajímavě, což ovšem není primární cíl
arteterapeutického práce s dětmi. Zelenkavý nádech nad domem dává obrázku
metafyzickou vrstvu, což je efekt, který není v artefaktu dítěte tohoto věku
nutností. V tomto věku je spíše žádoucí výtvarné „uchopení" reality konkrétním a
přiléhavým způsobem.
Terapeutickou možností by jistě bylo podlepit dolní část obrázku a vést
dítě k ukotvení domu na papíru, resp. k zobrazení linie země. U lehce intelektově
opožděného chlapce s negativistickými sklony se však toto nezdálo být nutností,
vzhledem k potížím se soustředěním bylo důležitým aspektem i včasné ukončení
práce a nepřetížení množstvím požadavků.
Tento obrázek byl prvním pokusem, rodina pak terapii přerušila, ozvala se
až za rok. Dříve uváděné typy potíží byly stále stejné, pouze vzrostla jejich
intenzita. Chlapec ve škole špatně prospíval, velké potíže měl zejména v
matematice. Nedovedl se zařadit do kolektivu, reagoval neadekvátně, byl
hyperaktivní, někdy negativistický. Během dvou školních let vystřídal dvě školy a
několik učitelek. Rodiče se vždy stavěli do pozice jeho až nekritických
ochranitelů, měli pocit, že škola mu výrazně křivdí a ubližuje. Problémy
samotného chlapce měli tendenci bagatelizovat a přičítat je právě neadekvátním
přístupům pedagogických pracovníků. Postoje rodičů byly v tomto směru byly na
škodu dítěti a vedly k řadě konfliktních situací při jednání s učitelkami. Vše ještě
komplikoval otcův cholerický temperament.
Do PPP se rodiče dostavili na doporučení školy. Bylo jednoznačně, že
spíše hledají alibi pro své dítě.
S rodiči byla nyní dohodnuta spolupráce s přehlednými pravidly: hoch
bude docházet do terapie Gejímž těžištěm bude arteterapie) jedenkrát týdně,
zároveň budou průběžně realizovány konzultace s rodiči.

Cíle terapeutické práce

Cílem terapie bylo zmírnit chlapcovu hyperaktivitu, zlepšit schopnost
soustředění a též zlepšovat míru jeho podřídivosti.
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Zvažována byla též možnost zařazení chlapce do skupinové terapie,
ovšem

vzhledem k jeho projevům se zdálo být vhodnější započít práci

individuálně a poté případně zvážit zařazení do skupinové terapie.

Průběh terapie

Chlapec vstoupil do terapie sice ochotnější ke spolupráci, nicméně kontakt
s ním a jeho vedení nebyly bez problémů. Pavel byl hodně fixován na terapeutické
rady a doporučení, vyžadoval, aby mu při práci někdo pomáhal. Celkově byl málo
samostatný, nerozhodný, málo tvořivý, někdy se až úzkostlivě obával, že obrázek
„pokazí". Od počátku práce bylo též zřetelné, jak je pro něho těžké rozplánovat si
postup práce na výtvarném díle. Metodické vstupy byly tedy víceméně reakcemi
na jeho otázky: „Co mám udělat dál". Toto se však postupně zlepšovalo, začínal
být schopen samostatnější iniciativy i úvahy, co by na obrázku mohlo být a kam
by bylo vhodné to umístit.

Obr. : 2.61 Autoportrét
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Autoportrét (Obr.: 2.61) maloval Pavel těsně na počátku 3. třídy (ve věku
9;4). Jedná se o lehce namalovanou figuru s naznačeným pohybem, kterou
chlapec vytvořil v podstatě sám. Když ke konci dodělával vlasy, byl již patrný
pokles jeho motivace a pozornosti, což se projevilo negativistickým dlouhým
účesem. Jinak je však figura překvapivě kvalitně zvládnuta, jakoby zcela
maskovala chlapcovu hyperaktivitu.
Zajímavý byl fakt, že hoch zpočátku odmítal kreslit tužkou či pastelkami,
výzvou pro něj byly vodovky. Pastelkami či tužkou pouze čmáral.

Obr. : 2.62 Ubrus

Obr.: 2.63 Ubrus

Obrázky z následujícího sezení - Ubrusy (Obr.: 2.62
chlapcův výkyv v práci opačným směrem. Tentokrát

a 2 63) ukaz

byl od počátku

negativistický, odmítal jakoukoliv spolupráci - nakonec tedy na vlastní žádost
maloval utěrku. Je možné, že symbolickým poselstvím této nrjW k, i
pitce oyio ponechat
pro toto sezení vše zakryté, neodhalené, nepostupovat dále ÍPozn
•v
iNeKdy je nutné
i v takto vedené terapii přistoupit na kompromis v tom smvdi. - j- *
ze
dite někdy
nechce nebo nemůže dynamickým způsobem postupovat dál Tnt
• loio samo o sobě
nevadí, pokud jde pouze o ojedinělý prvek. V případě, že by chlapec chtěl i dalš'
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terapeutická sezení malovat utěrky či ubrusy, bylo by vhodné např. čtvrtku
podlepit čtvrtkou většího rozměru a k ubrusu dokreslit stůl, zkrátka rozvinout tuto
jednotlivinu č i j i něčím dále obohatit...).

Obrázek 2.64 nese název Tři stromy. Hoch pracoval klidně, nechal se
dobře metodicky vést. Při práci se poměrně spontánně projevoval, i když některé
jeho projevy (chichotání se a různé skřeky) odpovídaly mnohem nižší věkové
úrovni.
Hoch umístil tři stromy na dolní základní linii země, prostřední strom j e na
vyvýšeném kopečku (původně se vznášel ve vzduchu, ale na metodický vstup
terapeutky kopeček dodělal). Stromy jsou diferencované (k čemuž dospěl na
základě metodických vstupů) zajímavě působí i jejich propojení - jakoby spolu
komunikovaly. Větve prostředního stromu působí lehce "neohrabaně",

což

koresponduje s chlapcovou grafomotorikou. Zatím je zřejmé, že hoch není ještě
zcela připraven na překrývání objektů, byť s tím již výtvarně lehce koketuje
(větvě se dotýkají, již "téměř" k překrývání). Perspektivní dojem obrázku dodávají
dva krajní stromy jakoby vysunuté dopředu.

Obr.: 2.64 Tři stromy
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Obr. : 2.65 Naše rodina

Obrázek 2.65 nese název Naše rodina. Hoch namaloval otce, kterého se
drží za ruku, a matku. Do pravé části obrázku pak (po terapeutčině výzvě k
zaplnění) udělal kupku sena. Zajímavým efektem je žlutý srpek vpravo vedle
kupky. Výtvarně je zajímavý posun od dolní linky obrázku, takže "země" je již
tvořena pásem, nikoliv jen čárou.

Obrázek 2.66 měl být oblíbenou pohádkou, chlapec však namaloval
Komisaře Rexe (detektivní seriál o policejním komisaři, jemuž při práci pomáhá
chytrý vlčák Rex). Figura je pojata opět stejně, je přiměřeně proporční. Poprvé se
(v průběhu arteterapie) objevuje zvíře, které je pojato z profilu, akceptovatelným
způsobem. Dva zadní stromy jsou (nezáměrně) odlišeny velikostí i intenzitou
barvy, což trochu buduje prostor. Poprvé se také objevuje zákryt (levý strom je za
psem). Hoch zde poprvé používá v intenzivnější podobě žlutou barvu.
Po tomto obrázku nastal jakýsi zlom - hoch začal pracovat uvolněněji - viz
následující text. Navíc hoch až do této doby vyžadoval při práci velkou podporu a
pomoc, což se rovněž trochu změnilo a stal se samostatnější.
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Obr. : 2.67 Já a můj nejlepší

"

kamarád

151

Obrázek 2.67 nese název Já a můj nej lepší kamarád. Je zde celkově patrná
větší uvolněnost než na předchozích artefaktech (chlapec se již tak úzkostlivě
nehlídal, aby se mu něco nerozpilo), byl spontánnější, uvolněnější a při práci
suverénnější. Sebe namaloval vpravo, kamaráda vlevo. Obě figury působí statněji
než dříve. Zde musel nastoupit metodický zásah - podlepení, aby proporce postav
byly adekvátní. Hoch si sám všiml, že si obrázek špatně rozvrhl, že se mu figury
"nevejdou".

Obr.: 2.68 Auto

Auto (Obr.: 2.68) je prvním pokusem o zobrazení "něčeho technického".
Auto jede vpravo, za ním jsou stromy (opět efekt překrývání), navíc se zde již
objevují kopce, čili nastává opět posun směrem k budování perspektivy. Stromy
jsou diferencované, dokonce i odlišené odstínem zelené, jeden doplněn o plody.
Zajímavá je i proměna intenzity hnědé zleva doprava, což bylo provedena na
terapeutický pokyn.

V akvarelu Já na koloběžce (Obr: 2.69) se poprvé objevuje postava z
profilu. Je zde další zlomový prvek - dům se snahou o provedení s postranicí (čili
s úsilím o znázornění objemu).
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Obr.: 2.69 Já na kolo běžce

Obrázky Mikuláš a Vánoce jsou kresby pastelkou, resp. voskovkou, k
nimž se již hoch v této fázi terapie nechal dovést.

Mikuláš (Obr.: 2.70) má drobné nohy a dům za ním působí jako jeho nůše.
Důležitá je práce s překrýváním (Mikuláš stojí před domem), je to způsob
zobrazení prostoru, který již chlapec zaintegroval do svého výtvarného projevu.
Obrázek celkově působí jemně.

Vánoce (Obr.: 2.71) jsou kompozičně rozmělněněji, na druhé straně
rozmístění barevných prvků (červené obrazy vpravo a vlevo a červený dárek)
obrázek kompozičně sjednocují. Voskovka zde umožnila chlapci zobrazit více
detailů.
Zajímavý je též pokus o zpracování klečící figury.
Terapeutický zásah zde měl podobu podlepení papíru.
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Obr.: 2.70

Mikuláš

Artefaktem Tři králové (Obr.: 2.72) začala další terapeutická etapa, v níž
se hoch přestal bát intenzity barev. Dřívější barevná jemnost je zde nahrazena
větší barevnou jasností a též kontrastem (ztmavené nebe, intenzivní barva
oblečení králů v kontrastu s bílým sněhem). V této fázi nutno dodat, že hoch se od
počátku terapie nechal vést k vymývání štětce a k užívání jasných, neušpiněných
barev.

Obr.: 2.72

Obr.: 2.73

Třikrálové

Lyžař
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Lyžař (Obr.: 2.73) je zobrazen pouze v náznaku - chlapci zde nevadilo
barevné rozpíjení, naopak - užíval si ho (i větve stromů nakonec udělal na základě
metodického pokynu do mokrého nebe, takže došlo k zajímavému rozpití
konečků). Důležité je také to, že se do jeho barevné palety už od předchozího
obrázku dostává červená barva.

Obr. : 2.74 Já ve škole

Na obrázku Já ve škole (Obr.: 2.74) se namaloval na školní chodbě, jak
drží v ruce oranžovo-žlutou aktovku. Jeho chuť pracovat s intenzivní červenou
barvou byla tak velká, že je zde na podlahu použito tempery. Terapeutickým
doporučením bylo rozbít červenou barevným doplňkem - zelenými kostkami. Zde
se nelze ubránit interpretační úvaze, kterou nabízí červená podlaha - jak je pro
Pavla půda ve škole "horká"

Zabijačka (Obr. 2.75) je akčně pojatý obrázek, v němž řezník drží sekyru
se zářivě žlutým ostřím a honí prase. Chlapec zde měl problém zobrazit pohyb
figury, ten je tedy aspoň naznačen v dolní části těla. Důležité je také objevení se
míchané růžové barvy - zážitek míchání byl pro hocha velmi podstatný. Hnědá,
nejednolitá půda pod nohama kontrastující s ostře zelenými kopci v druhém plánu
tvoří zajímavý barevný efekt.
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Obr. : 2.75

Zabijačka

Následující artefakt

Čarodějnice (Obr.: 2.76) se může na první pohled

zdát návratem trochu zpět. Nicméně hoch se zde pokouší opět o figuru z profilu,
navíc jde o figuru trochu jiného typu (čepice, dlouhý nos, sukně - to jsou prvky,
které se objevují poprvé). I zobrazení ohně v ohništi je dobře zvládnuté; ze
symbolického hlediska jde o důležitý jev - oheň, který je ohraničen, udržován v
nějakém rámci, korigován. Nebe je zajímavé různými odstíny modré barvy. Pavel
se, po zkušenosti s hutností tempery, vrací k jemnějšímu pojetí akvarelu.
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Obr. : 2.76

Čarodějnice

Zhodnocení terapie

Celkově se zlepšila chlapcova práce s vodovkami. Ve výtvarném vyjádření
je schopen proporčního zobrazení lidské figury, kterou zvládá (byť ne bez obtíží) i
z profilu. Během práce se odpoutal od dolní linky obrázku a začal tvořit
perspektivu i pomocí kopců v pozadí. Naučil se pracovat s intenzitou barvy (od
lehkého rozmytí až po téměř natření). Naučil se barvy míchat. V jeho tvorbě se též
objevil barevný kontrast, začal používat doplňkové barvy. Přestal se obávat rozpití
barev, naopak, naučil se tohoto efektu využívat.
Zmírnila se chlapcova úzkost z toho, že obrázek zkazí či že „to neumí".
Začal být v tomto ohledu přístupnější k pokusům i „riskování" v rámci výtvarné
produkce, poznával, že i to, co se jeví jako pokažené, se dá nějak napravit či
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vylepšit. V rámci výtvarné tvorby se stal Pavel samostatnějším, byl také více
schopen plánovat svou práci a rozhodovat se během procesu výtvarné tvorby.
Pavel se celkově zklidnil a zlepšila se schopnost jeho koncentrace (což
byla ochotna připustit i chlapcova učitelka). Začal být více schopen korigovat své
chování podle požadavků okolí, i když v této oblasti jsou pokroky pro některé
dospělé jen málo viditelné. Chlapec se též naučil přijímat pochvalu a radovat se z
ní, naučil se sám vnímat (či se aspoň pokoušet vnímat) své pokroky.
Pro rodiče bylo nakonec velmi podstatné, že našli někoho, kdo se jejich
dítěti věnoval, aniž by poukazoval na jeho chyby. Přecitlivělost rodičů na
jakékoliv výhrady vůči jejich synovi se částečně zmírnila, což nakonec zlepšilo i
jejich komunikaci se školou a učiteli, a též důvěru ve školu jako v instituci.
Pro rodiče byla práce se synem jistým vzorem i v tom, že pravidelná,
důsledná, byť dlouhodobá péče přináší účinek. Oni sami se věnovali synovi spíše
nárazově, nedůsledně, někdy pracovali za něho, místo aby měli trpělivost s tím ho
něco naučit.

Terapie v této fázi byla ukončena ze strany rodičů, kteří měnili bydliště.

2.2.3 Shrnutí kazuistik
V kazuistické části práce byly prezentovány čtyři kazuistiky.
Byla zde zmíněna arteterapie u dětí s ADHD/ADD - projevy spojené s
touto diagnózou (hyperaktivita či hypoaktivity, potíže v oblasti soustředění,
impulsivita, výukové či výchovné problémy atd.) jsou jedny z nejčastějších
problémů, kvůli nimž jsou děti do PPP přiváděny. Tato problematika se v rámci
uváděných týká všech dětí v prezentovaných kazuistikách.
Zvláštní pozornost byla věnována též

diagnóze enuresis nocturna

(Lucie), jejíž výskyt je poměrně častý zejména u chlapecké populace v těsně
předškolním věku a v období mladšího a středního školního věku. Byla zmíněna
diagnóza balbuties (Lucie, Ondra), somatické problémy (Míša).
V případě kazuistiky

Pavla se dostala do popředí i problematika

úzkostlivosti, potíží v komunikaci a též deficity a opoždění v oblasti
kognitivního vývoje.

159

Kazuistiky se rovněž dotýkaly rodinné problematiky dětských klientů,
zejména oblasti adopcí a osvojení (Pavel, Ondra).
Využití arteterapie bylo v kazuistikách demonstrováno na příkladech
individuální terapie (Lucie, Pavel) i skupinové terapie (Ondra, Míša), též na
kombinování arteterapie s jinými technikami (zde relaxacemi a imaginacemi v
kazuistikách

Ondry a Míši), což umožňuje nejen zkvalitnění

koncentrace a

schopnosti

uvolnění, ale též lepší „zhmotnění" prožitků dětí a jejich

„zasazení" do reality.

U všech uvedených kazuistik umožnila arteterapie řešení problému

na
symbolické rovině a jeho proměňování (a tím i proměňování vztahu klienta
k problému) prostřednictvím posunů a změn ve výtvarné tvorbě klientů.
V terapeutické práci s Lucií posloužila arteterapie jako prostředek ke
zmírnění úzkostlivosti, zlepšení celkové odolnosti a zdravému sebeprožívání.
Navíc zde byla arteterapie i jistou formou abreakce (např. při využití akčních
akvarelů) pro zpracování negativních zážitků.
V případě Ondry umožnila arteterapie jeho lepší „kontakt" s vlastními
schopnostmi a možnostmi, otevřela mu cestu k činnosti (malování), s níž dříve
neměl příliš zkušeností a která mu (díky posunům, které v rámci této práce
reflektoval) umožnila zlepšit své sebepojetí a sebedůvěru.
U Míši se ukázalo jako velmi výhodné propojení arteterapie s imaginacemi
a relaxacemi, neboť mu toto umožnilo zkvalitnit „uchopení" reality. Arteterapie
sama o sobě byla pro Míšu konkrétní činností, která ho přiměla dokončovat
započaté, neunikat a nerozmělňovat svou energii v „pouhém" verbalizování.
Výlučnost arteterapie je nutno zmínit zejména u terapie s Pavlem - zde
by patrně nebylo možno volit jinou, účelnější formu terapeutického působení
především s ohledem na jeho problémy v kontaktu a komunikaci. Arteterapie
tím, že umožňovala kombinaci pomoci při práci a její uvolňování směrem k
samostatnosti a odvaze, zde přispěla k „uschopnění" chlapce ve smyslu jeho
větší samostatnosti, víry ve své schopnosti.

U všech prezentovaných terapií přispěla arteterapie k lepší strukturaci
terapeutické práce a umožnila dynamičtější kontakt s dětským

klientem.

Arteterapie byla užitečná nejen v terapii, jejíž byla ve všech případech hlavní
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složkou, ale zprostředkovala též průběžné sledování celého terapeutického
procesu. Porovnáním artefaktů bylo možno sledovat posun v procesu terapie.

2.3

Doporučení pro praxi
pedagogickopsychologického
poradenství
Předkládaná

dizertační

práce zhodnocuje dlouholeté

arteterapeutické

zkušenosti na vybraném vzorku kazuistik.
Z

uvedených

terapeutickou

kazuistik

metodou.

vyplývá,

že

fakt

může

Tento

arteterapie je
být

důležitý

širokospektrou
právě

v rámci

pedagogicko-psychologického poradenství, pro nějž je tato různorodost diagnóz
příznačná.
Arteterapii lze využít jako metodu systematickou, právě pravidelnost a
důslednost jejího užití potencuje její efekt (dílčí arteterapeutické postupy mohou
mít různé dílčí efekty, ovšem pouze užití arteterapie jako promyšleného systému
vede k cíleným terapeutickým změnám).
Pro poradenskou praxi se zdá být užitečné jasněji vymezit kompetence
arteterapeuta, vyčlenit arteterapii

z kategorie „pouhé" jednotlivé techniky a

umožnit jí být řádným terapeutickým systémem, který často není nutné
doplňovat jinou terapeutickou metodou.
Při využívání zejména uváděné projektivní formy arteterapie je nutné držet
se některých zásad: respektovat vývojovou linii, kterou má výtvarný projev
projít, a zároveň též vývojové stádium, v němž se dětský klient
terapeutickou

práci neuspěchat; arteterapeutickou

nalézá;

cestu promyšleně volit a

angažovat do terapeutické práce nejen dětského klienta, ale pokud lze, tak i jeho
rodiče.
Pro mnohé klienty PPP může být arteterapie metodou výlučnou ve smyslu
jednoznačnosti jejího použití (zdá se být nejvhodnějším způsobem terapeutického
zásahu za daných okolností u určitého klienta).
Projektivní arteterapii má smysl volit a užívat v případech, kdy je možno
provádět terapii dlouhodobějšího charakteru, kdy je reálné pravidelně a
systematicky s klientem tímto způsobem pracovat. Zároveň použití arteterapie
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předpokládá aspoň elementární ochotu klienta k výtvarné tvorbě či schopnost
terapeuta klienta k výtvarné práci motivovat a dovést.
S ohledem na uváděné kazuistiky se zdá být indikační spektrum natolik
široké, že lze arteterapii využít v tomto smyslu v podstatě kdykoliv. Kromě
uváděných příkladů lze arteterapii aplikovat např. při systematické práci se
školsky

nezralým

osobnostního

dítětem

rozvoje

pedagogickými

a

(včetně

možnosti

harmonizace

problémy

(jejichž

zachycení

osobnosti),

důsledky

se

u

posunu
dětí

promítají

v oblasti

se
do

speciálně
osobnostní

problematiky klienta a jeho interakcí s okolím), u dětí s výchovnými problémy
(které jsou málokdy ochotny přistoupit na běžné formy verbálních terapií), u dětí
s obtížemi v přizpůsobení se školním požadavkům, u jedinců s adaptačními
problémy různé etiologie apod.
Efekt arteterapie lze spatřovat v následujících oblastech: zlepšení
grafomotoriky

(přispění k uvolnění ruky, zacházení s psacím a výtvarným

náčiním a budování zručnosti při této práci), zlepšení percepce (zejména pokud
jde o přesnost, schopnost rozlišovat jemné detaily, porovnávat rozdíly

apod.),

zlepšení kognitivních schopností (jako je schopnost diferencovat, třídit či
propojovat elementy a vnímat jejich souvislosti apod.), rozvoj tvořivosti,
posilování schopnosti koncentrace, vedení k provádění cílené aktivity, vyvíjení
volního úsilí a dokončování práce, rozvíjení

schopnosti

zdravě se podřídit a

nalézání cest ke kompromisu, zlepšování emočních charakteristik a zvyšování
citlivosti (nikoliv ve smyslu přecitlivělosti) a celkové psychické odolnosti.
Nejpodstatnějším, ryze psychoterapeutickým efektem, je pak poskytování
možnosti

„uchopit"

v symbolickém

jazyce

nevědomí

problematiku

klientových obtíží a možnost jejich řešení na této úrovni. Dalším efektem je
též kultivace výtvarného projevu jako takového, kterou je možno využít i u
populace nezatížené psychickými obtížemi.
Prostřednictvím arteterapie má dítě příležitost nejen k fyzické aktivitě a
senzorické stimulaci, ale též k exploraci témat, která se soustřeďují na jeho vlastní
osobnost, tzn. oslovují i emocionální aspekty dětské interní zkušenosti (Kearns,
2004).
Jistou

nevýhodou

arteterapie

pedagogicko-psychologického

(zejména

pro

její

využití

v rámci

poradenství) může být její větší časová náročnost

162

(která není vždy pravidlem, nicméně arteterapii jako takovou lze považovat spíše
za terapii z časového pohledu dlouhodobější).
Výhodou arteterapie pro samotného terapeuta může být

to, že je často

možno využít více terapeutických cest (tzn. vždy se nabízí volba zvíce
možností témat, výtvarných technik, příp. terapeutických

zásahů). Někdy je

dokonce možno uvažovat o tom, že arteterapie umožňuje účelně překrýt
terapeutické rozpaky nad tím, jakou terapeutickou cestu s klientem

volit.

Arteterapeutická cesta je rozhodně tou, která vždy nese nějaký terapeutický
potenciál. Pro terapeuta může být rovněž příjemný i fakt, že on sám může být
výtvarné práce účasten (a to nejen jako ten, kdo pomáhá tvořit, resp. dotvářet
artefakt klienta, ale zejména jako ten, kdo paralelně tvoří svůj vlastní artefakt) tento přístup je vhodný např. v případě terapeutické práce u klientů s mutismem.
Arteterapie poskytuje terapeutovi celou škálu možností jeho začlenění do
terapeutického procesu - od pouhého provázení klienta přes různou míru zásahů
až po jednoznačnější direktivitu. A tak, i přes to, že arteterapeutické postupy jsou
poměrně jasně vymezeny, zůstává stále velký prostor pro invenci terapeuta.
Výhodou je, že arteterapie umožňuje uchovávat artefakty nejen pro
sledování klientových posunů, ale i pro případnou následnou

terapeutovu

supervizní práci.
V rámci další výzkumné práce by bylo jistě vhodné zaměřit se na
sledování např. toho, u jakých diagnóz je jednoznačně nejefektivnější arteterapii
zařazovat, jaká je optimální doba arteterapeutické práce, která ze zadávaných
témat jsou pro zpracování neúčelnější (neboť z hlediska zkušenosti se zdá být
podstatné, jak je s daným tématem terapeuticky naloženo), pro jakou věkovou
skupinu je nejefektivnější skupinová arteterapie apod.
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ZÁVĚR
Předkládaná dizertační práce ukazuje, jak lze systematicky využívat
projektivní arteterapii v rámci pedagogicko-psychologického poradenství.
Projektivní arteterapie je zde prezentována jako ucelený terapeutický
systém, který má své (do jisté míry specifické a od jiných arteterapeutických
směrů odlišné) postupy a jehož hlavní přínos spočívá v propracovaném způsobu
metodického vstupování do klientovy výtvarné tvorby a ovlivňování jeho
výtvarné produkce při důsledné akceptaci vývojového hlediska.
Prezentovaný systém projektivní arteterapie se původně zrodil v systému
péče o dospělé neurotické pacienty. Už tehdy jsem se na rozvoji tohoto směru
podílela a postupně jsem významně přispěla

k vytváření metodiky přístupu k

dětem v rámci tohoto směru. Svou práci jsem dále zužitkovala v PPP (kde jsem
praktikovala arteterapii, jejíž reflexí jsou uváděné kazuistiky), arteterapeutický
jsem dále pracovala a pracuji i ve vlastní soukromé praxi. V této dizertační práci
jsem se snažila o nástin uceleného systému přístupu k dětem v rámci projektivní
arteterapie využitelné v praxi pedagogicko-psychologického poradenství.
Projektivní arteterapie je sice v poradenství již částečně využívána (o čemž
svědčí informace studentů a absolventů bakalářského oboru arteterapie na JčU v Č,
Budějovicích, svědectví kolegů z PPP i ze supervizních setkání), nicméně jako
plnohodnotný terapeutický systém zatím není plně doceněna.
Tato dizertační
přínosné

praktikovat

práce se pokouší ukázat, že je jednoznačně účelné a
projektivní

arteterapii

v

rámci

pedagogicko-

psychologických poraden.

I přesto, že je v současných pedagogicko-psychologických

poradnách

akcentována především složka diagnostická, rozvíjí dizertační práce možnosti, jak
terapeuticky (resp. arteterapeutický) přistupovat k některým typům obtíží, pro
které se klienti obracejí na tato zařízení. Je samozřejmě rozdíl mezi možnostmi
(míněno časovým prostorem) pro arteterapii v "klasických" PPP a prostorem,
který pro terapeutickou péči mohou již poskytnout jiná, často soukromá zařízení
v rámci

pedagogicko-psychologického

poradenství.

Klientela PPP se jen zřídka dostane do péče poradny omylem (ve smyslu
zástupného problému, kdy jde např. spíše o problém rodiče), a velmi často
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problém těchto dětí nebývá jediný a izolovaný. Časté jsou případy, kdy u klienta
bývá sdruženo více obtíží současně (což dobře dokumentují uvedené kazuistiky).
Tak, jako je nutné provést kvalitní diferenciální diagnostiku, tak v další fázi
nastává otázka, kudy („ze kterého konce") začít s prací na nápravě aktuálního
stavu dítěte. Zde může být arteterapie schůdnou, méně nápadnou, často pro dítě
zábavnou formou práce. Ve chvíli, kdy začneme na dítě působit pro ně
akceptovatelnou formou (většinou stále ještě blízkou jedné z jeho hlavních
pracovních činností) a společně odstraňovat některý druh zátěže, zbude mu více
prostoru a energie na zvládání ostatních problémů.
Klientela PPP přichází s problémy a s problematikou takových oslabení či
takových obtíží, která se promítají se do výtvarného projevu dětí a je možno je
dobře vysledovat ve výtvarné projekci. Arteterapie prezentovaná na předchozích
stránkách především v kontextu jednoho z projektivních smčrů pak představuje
možnost, jak s těmito obtížemi terapeuticky pracovat a přispívat tak k jejich řešení.
Arteterapie

s dětmi

není

vždy

nezbytná,

ale při

dodržení

všech

terapeutických zásad dokáže být nápomocná a účinná i neverbálními možnostmi,
které skýtá. Neobstojí ani případná skeptická poznámka, že když verbální
komunikace v dnešní společnosti obecně vázne, proč se nesnažit o její nápravu
přímou cestou... Arteterapie je vhodným mezistupněm - cestou neverbální, k
postupnému provázání arteterapie s verbální stránkou terapie až po zlepšení
schopnosti verbální komunikace a komunikace celkově. A proč právě v oblasti
dětského poradenství? Protože jde o období lidského života, kdy ještě nebývá
pozdě na nápravy osobnostních, komunikačních, somatických, výchovných a
ostatních problémů. Tímto způsobem je možno zachytit a nebolestivě řešit
problémy ve stadiu jejich rozvoje a zároveň neukončeného vývoje osobnosti dítěte.

165

Abstrakt
Předkládaná dizertační práce se zabývá uplatněním arteterapie v praxi
pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická část práce vymezuje pojem
arteterapie, teoretická a historická východiska arteterapie, dotýká se možných
indikací arteterapie. Při popisu arteterapeutické práce j e vycházeno z projektivní
arteterapie, přiblížena jsou specifika tohoto směru při arteterapeutické práci s
dětmi (akcentováno je vývojové hledisko, jemuž je věnována zvláštní kapitola).
Popsán je arteterapeutický proces, jeho cíle, možné techniky a témata zadávaná
při výtvarném vedení a též různé alternativy metodického vedení a vstupů do
výtvarné tvorby dětského klienta a hodnocení posunů v terapii. Pozornost je
věnována verbální komunikaci při arteterapii s dětmi a též možnostem
interpretace a práce se symbolikou a metaforou ve výtvarném projevu. Zmíněny
jsou též možnosti arteterapeutické práce s rodiči a jejich začlenění do
terapeutického procesu.
Praktická část j e uvedena sondou mapující současné využití arteterapie v rámci
pedagogicko-psychologického poradenství; v rámci sondy byly dotazníkovou akcí
osloveny pedagogicko-psychologické poradny v ČR. Využití projektivní
arteterapie v pedagogicko-psychologickém poradenství j e demonstrováno na
čtyřech kazuistikách. První kazuistika je terapií dítěte s enuresis nocturna, zároveň
j e celkovou reflexí arteterapeutického procesu a ukázkou myšlenkových procesů
arteterapeuta nad artefakty, jeho úvah o klientčině tvorbě, terapeutickém procesu a
souvislostech s ním. Druhá kazuistika je terapií chlapce s balbuties a ADHD, třetí
kazuistika j e zaměřena rovněž na ADHD. Čtvrtá kazuistika ukazuje detailněji
možnosti ovlivňování výtvarného projevu u úzkostlivého dítěte s potížemi v
komunikaci a též s opožděním v oblasti kognitivního vývoje. Využití arteterapie
j e v kazuistikách demonstrováno na příkladech individuální terapie i skupinové
terapie, též na kombinování arteterapie s jinými technikami (relaxacemi a
imaginacemi).
Práce představuje ucelený systém projektivní arteterapie u dětí, vhodný pro
použití v rámci pedagogicko-psychologického poradenství.

Klíčová slova: arteterapie, pedagogicko-psychologické poradenství, projektivní
arteterapie
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Summary
The dissertation thesis deals with art therapy applied in educational and
psychological counseling. Theoretical part of the thesis defines the term „art
therapy", theoretical and historical fundaments of the art therapy and touches
upon possible applications in treatment. The art therapy process is described from
the projective art therapy point of view; specificities of this particular approach in
work with children are explained. The developmental view on the art therapy is
esp. accented (and described in special chapter). This part of thesis describes the
art therapy process together with its goals, possible techniques and themes used in
art guidance, the alternatives of methodical supervision and interventions into the
child's art production, and evaluation of the therapy progress. Verbal
communication with children during the art therapy and interpretation of the
product are discussed as well as symbolics and metaphor in art production. The
possibilities of art therapeutic work with parents and their inclusion into the
therapeutic process are mentioned.
The practical part of the thesis begins with survey of current use of art therapy in
educational and psychological counseling, which addressed all counseling centers
in Czech Republic. The options to use the art therapy in counseling are
demonstrated in four case studies. The first case study describes the therapy of a
girl with enuresis nocturna; it is presented as a broad reflexion of the whole art
therapeutic process, including therapeutist's thoughts related to the client's art
production. The second case study depicts therapy of a boy with balbuties and
ADHD; the third one also delineates ADHD therapy. The fourth case study shows
in more details possibilities to intervene into the art expression of a child, it
describes an anxious child with communication difficulties and retardation of
cognitive development. The case studies describe the application of art therapy in
individual as well as group settings, and shows how the art therapy is combined
with some other techniques (relaxations and imaginations).
The thesis presents a self-contained system of projective art therapy with children,
which is suitable for use in educational and psychological counseling settings.

Key words: art therapy, educational and psychological counseling, projective art
therapy
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