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Úvod:

Bakalářská práce „Arteterapie v teorii a praxi výtvarné edukace.“ Teoretická část práce 

je věnována především vysvětlení pojmu arteterapie a jejímu příbuznému oboru 

artefiletika, historii a vývoji těchto oborů, určení zásadních rozdílů mezi nimi, jejich 

základnímu členění a využití v práci s klienty. Cílem práce bylo určit, čím mohou být 

arteterapie, artefiletika a i techniky ostatních terapií prospěšné při plnění konkrétních 

cílů v těchto oborech uznávanými metodami. Dále se zmiňuji o provázanosti osobních 

vazeb ve smyslu terapeut – klient.

Také nabízím myšlenková srovnání významných osobností, které měly zásadní podíl na 

rozvoji těchto disciplín, ať už po stránce psychologické, nebo ze stránky pohledu na 

výtvarnou tvorbu z hlediska estetického. 

Úvodem praktické části navazuji na členění arteterapie, tentokrát podrobnější, se 

zaměřením na tři ze základních proudů arteterapie, které mi přišly pro mou práci

inspirativní. Pokračuji využitím arteterapie, na základě získaných zkušeností 

v policejním prostředí, tedy tam, kde pracuji. Na závěr se budu zabývat vývojem a 

interpretací tvorby svých dvou dcer ve věku 4. a 7. roků a představím jejich tvorbu 

praktickými ukázkami ve vývojovém období cca. 6. měsíců

Cílem práce je podat stručný přehled o aktuálních arteterapeutických postupech, které je 

možné aplikovat ve výchovně vzdělávacím prostoru – především ve výtvarné výchově. 



Abstrakt:

Práce se zabývá využitím výtvarné tvorby v arteterapii a ve vzdělávání. Konkrétně 

využitím arteterapeutických technik v práci s dětmi v Dětském krizovém centru, ve 

službách kriminální policie a vyšetřování a ve škole při běžné výuce výtvarné výchovy 

nebo při práci s dětmi doma. Ve vzdělávací oblasti je práce s arteterapeutickými 

technikami pojata v kontextu artefiletiky.

Précis:

The work deals with the use of artistic creation in art therapy and in education, 

specifically the use of art therapy techniques in work in children at the Children´s Crisis 

Centre, in the services of the criminal police and investigation, as well as in ordinary art 

education in school or work with children at home. In the field of education work with 

art therapy techniques is conceived within the context of artephiletics.

Klíčová slova:

artefiletika, arteterapie, klient, terapeut, umění, výtvarná tvorba, 

Keywords:  

artephiletics, art therapy, klient, therapist, art, artistic creation



1.1 Definice pojmu Arteterapie

V první kapitole své práce se pokusím vysvětlit, jak chápu pojem arteterapie, kdy a kde 

vznikl a jak se vyvíjel. Popíši také, čím se obor, označovaný tímto pojmem zabývá a pro 

jakou klientelu je určen.

Pojem arteterapie se skládá ze dvou slov: Ars - což latinsky znamená umění a z řeckého 

Thérapeiá – což znamená léčit, nebo léčba. Z toho je možné vyvodit, že Arteterapie je 

obor spojený s uměním, využívající určitých výtvarných metod k léčbě – terapii. 

V současné době existuje řada definic arteterapie, je možné je nalézt na internetu, ale 

také v odborné literatuře. Pro zajímavost jich pár uvádím.

Nejprve uvedu citaci z internetových stránek arteterapeutické asociace (ČAA). ČAA je 

instituce (založena v roce 1994), ve které se sdružují čeští arteterapeuté a jedním z jejích 

cílů je právě jejich vzdělávání. Definice, kterou na svých stránkách ČAA uvádí, je 

v zásadě nejširší: „Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako 

hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy 

bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako 

svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se 

klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a art-psychoterapie, kde 

výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.“1

Další citaci vybírám z publikace Průvodce výtvarným uměním, v ní je arteterapie 

definována takto: „Arteterapie je cílený terapeutický proces, který usměrňuje specielně 

vyškolená osoba – arteterapeut. Zejména můžeme hovořit o výrazné pomoci v oblasti 

seberealizace, o rozvoji imaginativního vnímání reality, rozšíření výčtu normálních 

životních situací a jejich adaptability.“ (Adamec, Šamšula, 2000, s. 22). Hlavní v této 

definici je označení osoby, která arteterapii provádí – arteterapeut a za jakým cílem. 

Přičemž hlavním způsobem dosahování tohoto cíle je označena terapie ne výtvarná 

tvorba.

                                                            
1 Viz http://www.arteterapie.cz/index.php?disp=arteterapie&lang=0



Oproti tomu Šicková – Fabrici říká, že: „Arteterapie v širším smyslu znamená léčbu 

uměním, včetně hudby, poezie, tance a výtvarného umění. Arteterapie v užším smyslu 

znamená léčbu výtvarným uměním.“ (Šicková – Fabrici, 2008 s. 30). V této citaci se 

říká, že Arteterapii můžeme rozlišovat podle dvou pojetí. V prvním pojetí do 

Arteterapie spadají všechny tvůrčí způsoby sebevyjadřování se. Tudíž můžeme do 

Arteterapie zahrnout také muzikoterapii, dramaterapii, terapii psaním, fototerapii a další 

oblasti a tvůrčí obory. V tom druhém pojetí jde jen o výtvarnou tvorbu (mohli bychom 

ji specifikovat technikami jako je malba, kresba, modelování, práce s koláží apod.). 

V této citaci se také specifikuje, co všechno by arteterapeut měl umět a znát, pokud 

pracuje ve smyslu prvního širšího pojetí arteterapie, nebo jak by měl být zaměřený, 

pokud pracuje podle užšího pojetí arteterapie.

To, co z mého pohledu všechny tyto definice propojuje, je to, že arteterapie je 

terapeutická disciplína, která má za pomoci specifických léčebných forem a určenými 

postupy (výtvarná a jiná tvorba) na základě klientovy diagnózy, za jeho aktivní účasti a 

účasti terapeuta, sloužit k vyléčení problému a pomoci mu tak k návratu do normálního 

života.

1.2 Historie arteterapie

„Kdyby lidé netvořili od počátku věků, těžko by arteterapie mohla vzniknout.“2

Toto „motto“ je velmi výstižné, zvlášť když se podíváme do historie lidstva. „První díla 

byla v podobě například jeskynních maleb objevena již na rozmezí 30. – 10. tisíciletí.“

(J. Pijoan, 1977 s. 9). Těžko však odhadnout, za jakým účelem byla tato díla opravdu 

vytvářena. Uvádí se, že spíše měla sloužit jako forma dobrodějné či ničivé magie, 

dodávala sílu k přežití, víru v lepší časy. Níže uvádím čtyři obrázky jeskynních maleb 

z významného naleziště ve Francii, abych ilustroval onu magičnost.

                                                            
2

Hajdušková, 2010, konzultace



           

                                            Obrázek 1 a 2: Nástěnné malby z jeskyně Lescaux

                      

                                           Obrázek 3 a 4: Nástěnné malby z jeskyně Lescaux3

To ostatně potvrzuje i Perout, který říká, že: „Arteterapie je kulturní terapií, která má 

své kořeny v magických úkonech, rituálech, obřadech a je spojena se symbolikou 

v uměleckém podobenství. Studium archaických kultur potvrzuje používání sošek a 

kreseb, kterým byla připisována léčivá síla. S vírou v moc obrazů jsou spojeny i 

jeskynní kresby lovců doby kamenné.“ (E. Perout, 2005 s. 25). Úvodním mottem chci 

říci, že tvorba je pro člověka velmi přirozenou činností, dělá ji spontánně od dětství a až 

teprve v dospělosti ji někteří jedinci opouští, zatímco jiní se jí věnují jako koníčku, nebo 

dokonce profesionálně. To, že výtvarná nebo umělecká činnost se vyvíjí od počátků 

                                                            
3 Jeskynní komplex Lascaux je významným nalezištěm pravěkých maleb, nachází se v jihozápadní 

Francii. Zajímavostí tohoto naleziště je, že bylo objeveno teprve v roce 1940 a vlastně náhodou, skupinou 

mladých chlapců. Díla zde uvedená jsou z tzv. Chodby býků. Můžeme na nich vidět vyobrazení různých 

zvířat a někdy i jejich lovců, údajně byly výjevy zvířat a jejich lov rituálně malován na stěny jeskyně, aby 

byl právě dobrý lov zajištěn.



člověka, že má velmi dlouhou a bohatou minulost, nám říká, že je to něco, co je pro 

člověka a jeho život důležité a specifické. A v podstatě bychom mohli říci, že dnes má 

tvorba a umění v podstatě stejné funkce jako na počátku, jmenoval bych tři základní, 

které si myslím, že si stále zachovává: magický rituál, obchod a výměna informací.

Spousta (1996, str. 31) uvádí tyto základní funkce umění: 1) bazální, 2) formativní, 3, 

terapeutická a 4) rekreační. Přičemž do každé oblasti patří řada dalších dílčích funkcí, 

například v oblasti bazální je to např. funkce informativní, která podává zprávu, na 

jejímž základě si jedinec vytváří mínění, postoj. V oblasti formativní je to např. funkce 

stimulační sloužící k podněcování, motivaci. V oblasti terapeutické a relaxační jsou to 

funkce sloužící k uvolnění například napětí. A v oblasti rekreační je to zábavná funkce, 

kdy dílo je bráno jakožto nástroj k uvolnění a rozptýlení. Fabiano Golgo v článku „Ještě 

jednou Riefenstahlová: co je podstatou a funkcí umění?“ píše: „Není pochyb o tom, že 

mnoho uměleckých a literárních děl přináší informace, nabízí morální vedení či 

obsahuje politické argumenty. Na druhé straně, být příjemný, být pro potěšení je 

nutnou, nikoliv však dostatečnou podmínkou pro vznik uměleckého díla. Druhou nutnou 

podmínkou je, že něco vzniklo s určitým cílem, a tak byla vytvořena forma.“4 Mám-li to 

shrnout, ať už se jedná o jakoukoli formu umění (malbu, kresbu, nebo film), výsledné 

dílo je vždy autorovou výpovědí a záleží na vizuální gramotnosti5 diváka, jak dílo jako 

celek dokáže číst a pochopit. Proto za podstatnou funkci umění – výtvarné tvorby, 

rozhodující i pro arteterapii, považuji zejména funkci díla jako přenašeče informací.

V arteterapii mají výtvarné techniky (formy) také informační charakter, mají nějakou 

vypovídající hodnotu o osobnosti klienta. Výtvarná forma může mít pak oproti jen 

pozorování klienta anebo jen podle jeho verbálního projevu (pokud je vůbec 

k verbálnímu projevu vůle a schopnosti) výhody, klient je se v ní jinak - jiným 

způsobem  - odhaluje.

                                                            
4 Článek je dostupný na: http://www.blisty.cz/art/15487.html
5

prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. říká, že vizuální gramotnost je percepční zraková senzibilita a 
schopnost i dovednost pochopit vizuální informace a dále s nimi komunikovat. (http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/vizualni-gramotnost)
   

mailto:fabianogolgo@gmail.com
mailto:fabianogolgo@gmail.com


Český arteterapeut a psychoterapeut Mgr. Milan Stiburek podle psychoterapeuta a 

teoretika umění Jiřího Kulky (1991) definuje umění „…jako specifický způsob 

mezilidského dorozumívání. Informace sdělovaná v průběhu umělecké komunikace není 

formulovatelná ani sdělitelná jinými než uměleckými prostředky… Z esteticko-

psychologického hlediska jsou nejdůležitějšími požadavky na umělecké dílo 

sebevyjádření, zobrazení a estetické uspořádání. Z toho můžeme vyvodit: Umění je tedy 

estetické sdělení obsahů jinak nesdělitelných, které je neseno artefaktem, jehož forma je 

součástí výpovědi. Přirozenou součástí umělecké tvorby je presentace díla, cílem je 

vyvolání odezvy u recipienta stejného řádu, jako je tvůrce.“ (M.Stiburek, 2000 s. 39).

Výtvarné dílo v arteterapii je tedy druhem osobní výpovědi a může být prezentováno s 

očekáváním divákovy reakce.

V návaznosti na předchozí odstavec se můžeme ptát: Kdo je divákem při arteterapii? 

Komu je v arteterapii určeno sdělení zakódované v artefaktu? Odpověď na tyto otázky 

má tři roviny:

A) hlavním příjemcem sdělení díla je sám jeho autor: v arteterapii tvoří autor – klient 

kvůli sobě, pro sebe, aby především sám sobě porozuměl.

B) v druhé rovině je v arteterapii divákem terapeut: pro něj je klientovo dílo nositelem 

mnoha informací a obsahů, které klient v daném čase řeší a jsou pro něj důležité. Pro 

terapeuta jsou v prezentovaném díle zakódována určitá specifika a osobnostní rysy 

klienta. Na ně může terapeut reagovat a dávat autorovi-klientovi zpětné vazby.

C) ve třetí rovině, pokud arteterapie probíhá ve skupině, pak diváky jsou další klienti 

(zároveň také autoři), a mohou si také dávat zpětné vazby vzájemně mezi sebou. 

V umění na rozdíl od arteterapie je autor a divák od sebe mnohem více vzdálen. Divák 

ne vždy může sledovat, jak autor dílo tvoří. Umělecké dílo tak v očích diváka 

představuje zvláštní záhadný objekt, který ho fascinuje, přitahuje pozornost, ale může 

také odpuzovat a děsit.

Ale vraťme se k vývoji arteterapie. Důležitými osobnostmi, které v dějinách ovlivnily 

postavení tvorby a umění v lidské kultuře byli Platón (427 př. n. l. – 347 př. n. l.), 

http://cs.wikipedia.org/wiki/427_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/347_p%C5%99._n._l.


vlastním jménem Aristoklés, žák Sokrata a Aristoteles (384 př. n. l. – 322. př. n. l.), 

Platonův žák a později vychovatel Alexandra Makedonského.

Obrázek 5: Rafael Santi (1483 – 1520), Athénská akademie, freska, 1509 – 1510, 500 x 770 cm, Stanze 

dello Segnatura ve Vatikánu6

                               

Přestože Platón s Aristotelem byli ve vztahu učitel – žák, jejich myšlení se ubíralo 

jiným směrem. Zatímco Platón byl založením idealista, Aristoteles naopak realista. 

Každý založil svou vlastní filosofickou školu, Platón athénskou Akademii a Aristoteles 

                                                            
6 Freska z Vatikánských muzeí znázorňující Athénskou akademii s filozofy klasického Řecka, v jejíž 

centrální části jsou Ti z největších: Platón (vlevo) a Aristoteles. Mezi další významné znázorněné bych 

jmenoval Diogéna ze Sinópy, Pythagora, Sokrata. Rafael Santi (6. 4. 1483 – 6. 4. 1520) byl italským

malířem a architektem, působil v období vrcholné renesance a byl jedením z nejvýznamnějších umělců 

své doby, o čemž svědčí právě nabídka papeže Julia II. z r. 1508, aby freskami vyzdobil prostory 

papežského paláce. Architektonicky se nejvíce realizoval, když byl r. 1514 pověřen vedením stavby 

svatopetrského dómu v Římě. Rafael Santi se mimo jiné proslavil kresbami madon, z nichž ta 

nejznámější je Sixtinská madona.



tzv. Lykeion. A zatímco Platónova díla jsou převážně filozofické dialogy jeho učitele 

Sokrata, Aristoteles měl záběr mnohem širší a kromě filozofických děl psal díla 

z oblasti biologie, geografie, etiky a politiky.

Evžen Perout považuje Platóna a Aristotela za „předchůdce výtvarně teoretických 

koncepcí“ (Perout, 2005, str. 16). Říká, že Platón umění považoval za základ výchovy.

„Hlavní důraz klade ve shodě se svým filozofickým racionalismem na výchovu 

rozumovou, k níž se pak připojují další výchovné složky, jako je výchova tělesná, 

estetická a mravní.“7 O tuto tezi - umění jako základ výchovy -  se pak ve svém díle 

opírá například Herbert Read (4. 12. 1893 – 12. 6. 1968), jeden z předních anglických 

básníků, kritik literatury a umění, a také anarchista. Aristotelův vliv zase můžeme 

nacházet ve zkoumáních konkrétní smyslové zkušenosti – přikládal význam tvořivosti, 

kterou chápal jako přirozenou lidskou vlastnost. (Perout, 2005, str. 16)

Důležitým předstupněm ve vývoji arteterapie jako profese, bylo zkoumání výtvarné 

produkce duševně nemocných, zaměřené původně spíše k upřesnění diagnózy a 

myšlenka využít výtvarnou tvorbu v léčebném nebo nápravném procesu. Jedná se o 

období přelomu 18. a 19. století. V této době docházelo ke společenským a kulturním 

změnám. Toto období bylo nakloněno velkému rozvoji vědeckých disciplín, většina věd 

se začala vyvíjet původně z jedné vědy univerzální směrem k vědám speciálním. Mezi 

významné události v oblasti umění bych zařadil vznik a rozvoj uměleckého směru 

nazývaného Romantismus. Ve filozofii v tomto období vznikl nový směr, tzv. 

Naturfilosofie (Filosofie přírody). Šicková z pohledu arteterapie k tomuto období píše:

„Byly určeny dvě zásady zkoumání výtvarného výrazu duševně nemocných: Duševně 

nemocní malují jinak než zdraví. Charakter jejich výtvarné tvorby se mění podle druhu 

a vývoje nemoci. Na tyto výzkumy ve dvacátých letech 20. stol. navázal německý 

psychiatr Hans Prinzhorn v Heidelbergu, který nashromáždil práce svých pacientů do 

rozsáhlé sbírky. Roku 1922 Prinzhorn publikoval svoji práci Bildnerei der 

Geisteskranken.8 Její vydání způsobilo velký růst zájmu o problematiku 

                                                            
7 Dostupné na: http://www.fi.muni.cz/~qprokes/pedagogika/dejiny.html
8 „Sochařství choromyslného“ – volný překlad



psychopatologické tvorby v dalším desetiletí. Zájem narůstal zejména mezi 

profesionálními umělci, psychology, pedagogy a historiky umění. (Šicková – Fabrici, 

2008 s. 27). Avšak patologické prvky se v umění objevovaly již dříve. Pro ilustraci jsem 

si vybral období 18. stol. - pojetí šílenství v podání španělského umělce Francisca Goyi9

(viz obrázky níže).

   

Obrázek 6 a 7: Francisco Goya (1746-1828), Dvůr s šílenci10, olej na desce,  1793-94, 43.8 x 32.7 cm. 

Dallas: Meadows Museum; Francisco Goya (1746-1828), Spánek Reasona vytvoří netvory11, číslo 43 ze 

série Los Caprichos (The Caprices) 1796-98, lept a akvatinta, 21.6 x 15.2 cm.

                                                            
9 Francisco Goya (1746 – 1828) byl španělský malíř a rytec. Jeho celý život byl v periodách opakujících 
se úspěchů a vzápětí pádů a životních útrap jak v osobním, tak i profesním životě. Všech svých úspěchů 
dosáhl především díky své cílevědomosti a neústupnosti. A právě „jeho neústupnost mu však pomohla 
překonat první neúspěch, když se v roce 1774 pokoušel o přijetí na Královskou Akademii Svatého 
Fernanda v Madridu (Real Academia des Bellas Artes). Znovu se o to pokusil v roce 1776, nicméně byl 
opět zamítnut. Koncem roku 1769 Goya odešel do Říma, kde se zdokonalil ve své technice. Odtamtud 
také zaslal jeden ze svých obrazů na soutěž parmské Akademie. Jeho obraz sice nevyhrál, získal mu však 
ocenění a přízeň kritiků. V roce 1771 se Goya vrátil do Zaragozy, kde byl požádán, aby podal své návrhy 
na dekoraci malého výklenku v katedrále El Pilar. Jeho návrh byl přijat a Goya dokončil svoje obrazy v 
červnu 1772. Takto si získal slávu a byl požádán o mnohé práce jak církevního, tak soukromého 
charakteru. Dostupné na: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=442
10 Dostupné na: http://www.avenuedstereo.com/modern/goya_lunatics.jpg
11 tamtéž



Výrazem těchto změn, bylo tedy více věnování pozornosti výtvarným pracem duševně 

nemocných. „V roce 1793 psychiatr Philippe Pinel začal v pařížské léčebně pro 

duševně nemocné Bicệtre (Francie) praktikovat humánní metody péče o pacienty. 

Chovanci ústavu přestali být vnímáni jako nebezpeční zločinci a získali tak jistou 

omezenou svobodu. Mimo jiné mohli začít i tvořit.“ (ART BRUT, sbírka ABCD, s. 

273). V těchto podmínkách – zlepšující se péče o duševně nemocné byly položeny 

základy proudu, později uměleckého proudu, tzv. Art Brut. Art Brut doslova znamená 

umění v „syrovém stavu“, jednalo se o výtvarnou tvorbu umělecky neškolených osob 

např. duševně nemocných, amatérů, dětí apod. První, kdo díla duševně nemocných, 

nebo neškolených osob takto pojmenoval, byl r. 1945 francouzský malíř a sochař Jean 

Debuffet. Impulsem k tomu mu bylo r. 1923 objevené dílo duševně nemocné pacientky, 

která kreslila a interpretovala tvary mraků.

Pro ilustraci jsem vybral dvě díla z (v podstatě současného českého) Art Brut. Autoři 

v tomto směru nejsou známí a ani o věhlas neusilují, vybral jsem díla, která mě zaujala 

především svou hloubkou myšlenky.

        

Obrázek 8 a 9: Marie Kodovská, Vyznání míru světa, asi 1980, tuš na papíře12; Pavla Francová, Radost 

tvořit, 2003, hmatová kresba, pastel, 21 x 30 cm13 Obzvlášť dílo Pavly Francové chci zdůraznit, jedná se 

o slepou malířku, vyvolalo ve mně obrovskou symboliku v naději a zároveň jak je v názvu díla i radost ze 

života.

Debuffet byl z prvních, kdo se zasadil o smazávání rozdílu mezi tzv. vysokým a nízkým 

uměním, díla laiků a dětí považoval za stejně hodnotná, ne-li hodnotnější než díla 

                                                            
12 http://www.unart.cz/gottfriedova/diplomka-web.pdf
13 http://www.unart.cz/gottfriedova/diplomka-web.pdf



školených umělců. Jinými slovy: „Dubuffet věřil, že nejvíce pravdy je obsaženo v

nezkaženém kreativním umění šílenců, amatérů a dětí v porovnání s uměním 

profesionálního umělce.“14 Tento princip je typický pro arteterapii. Klient, ať už 

s jakoukoli diagnózou nemusí být hned akademický malíř, v arteterapii se nehledí jen na 

umělecké nebo estetické kvality klientovy práce, důležitá je angažovanost a tendence 

k vyjádření se. Ale zároveň to neznamená, že umělcem nemůže být, nebo nemůže být za 

umělce považován.

Pro vývoj arteterapie je nesmírně důležitý vývoj psychoterapie, jehož je arteterapie 

součástí, jakousi odnoží. Psychoterapie vznikla sloučením psychologických a 

lékařských věd. Je to tedy disciplína, jejímž cílem je záměrné působení terapeuta na 

klientovu psychiku prostředky výhradně komunikační povahy.

                                                

                     Obrázek 10: Sigmund Freud                       Obrázek 11: Carl Gustav Jung

Pro arteterapii měla velký vliv práce Sigmunda Freuda a C.G. Junga. Dosedlová řadí 

oba autory k hlubinnému přístupu v psychoterapii a říká, že se jejich práce propojuje 

v rovině metod a cílů (Dosedlová, přednáška)15. Oba užívali v rovině metod volné 

asociace, analýzu snů, interpretaci a analýzu odporu, přenos a přenosovou neurózu.

V rovině cílů jim bylo společné směřování k pochopení vlastních iracionálních motivací 

– náhledů, učinit nevědomé vědomým, znovu si vybavit traumatizující zážitky a 

odreagovat je, rozšiřovat působení ega na úkor id a superega. Rubinová oproti tomu řadí 

                                                            
14 Dostupné na: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=500
15 Dostupné na: http://www.mzk.cz/region/biblioterapie/dosedlova_psychoterapie.pdf



oba autory do přístupů dynamických a odlišuje přístup Freuda a Junga na základě práce 

s výtvarným projevem takto: C.G. Jung osobně maloval a využíval tvorbu při řešení 

osobních krizí (například při rozchodu s Freudem), výtvarnou tvorbu pak při práci se 

svými pacienty používal záměrně (přesto, že netvořili přímo při sezení). „Jednalo se 

tzv. „aktivní imaginaci“ nebo tvorbu imaginárních světů na podnosu s pískem.“ 

(Rubinová, 2008 s. 35) „Praxi, zde definovanou jako záměrné provozování dané 

disciplíny obvyklým způsobem, potřebujeme proto, abychom se naučili zdolávat 

jakoukoliv duchovní cestu. Výtvarná tvorba, jako metoda duchovních cvičení nabízí 

jedinečné možnosti. S ní je možné cestovat tam a zpět mezi dvěma libovolnými 

protiklady, jež zahrnují naší zkušenost s dualitou v obecném smyslu, a současně 

poskytnout jedinci osobní ponaučení.“ (Rubinová, 2008 s.: 278) K tomuto chtěl Jung 

dospět a nazýval to „spojení protikladů“ (Jung si například každé ráno po určitou dobu 

maloval mandalu – mandalový deník, nebo stavěl kamenné mohyly).

Zatímco Jung zkoumal představy hermeneuticky, důležitý byl pro něj psychologický a 

kulturní kontext (propojení subjektivní zkušenosti a kolektivního – archetypálního -

nevědomí). Jung nevyzdvihoval jen tvorbu samotnou, ale zdůrazňoval také práci 

intelektuální, a to výklad. Freudova metoda byla spíše analytická, jakoby řešil 

detektivní případ, nějaké intelektuální puzzle. K této metodě dospěl na základě zjištění, 

že řada jeho pacientů mu popisuje své vizuální představy. „Úplně poprvé si 

vlastně…obraz cíleně vyžádal, když se použitím techniky koncentrace snažil vyvolat 

zapomenuté vzpomínky jedné pacientky,“ (Rubinová, 2008 s. 38) Potíž je v tom, že 

člověk ví, co se odehrálo, ale nedokáže tyto představy formulovat slovy. Průkopnice 

arteterapie Margaret Naumburgová často citovala Freudovu pasáž na tento problém 

zaměřenou. „Zažíváme jej (sen) převážně prostřednictvím vizuálních představ.“ 

(Rubinová, 2008 s. 38) A jako příklad uvádí: „Nevím, jak bych to popsal,“ říká nám 

často snící osoba, „ale mohl bych to nakreslit.“ (Freud, 1916 – 1917 s. 38; 39) A to je 

myslím podstata arteterapie.

V následující části textu se přesunu již k současnosti arteterapie. Abych ji vhodně 

ilustroval, uvedu dvě díla předních českých výtvarníků a arteteraputů Kamily Ženaté a 

Mirka Huptycha.



                                  

Obrázek 12: Kamila Ženatá, Ze země 150x200 cm akryl 2007 - Vystaveno u příležitosti výstavy „Nauč 

se stát na jedné noze“, Galerie Mánes, Praha 200716

Obrázek 13: Miroslav Huptych, Čtenářka, koláž17; Virtuální výstava fotomontáží „Milovníci knížek“

např. v galerii vily Portheimka, 2009 a v dalších, viz. http://www.huptych.cz/milovnici_knizek.php

                                                            
16  Kamila Ženatá působí na pražské umělecké scéně již od roku 1980, kdy ukončila své umělecké 
vzdělání na Akademii výtvarných umění. V osmdesátých a devadesátých letech se prezentovala převážně 
svým grafickým dílem. Svou první malířskou výstavu uspořádala v roce 2001 v Nové síni. Vystavovala 
rovněž v zahraničí, v Německu, v Japonsku, ve Švýcarsku, Holandsku a ve výstavních síních Českých 
center. V roce 2007 připravila koncepčně náročnou a mediálně různorodou instalaci ve výstavní síni 
Mánes s názvem Nauč se stát na jedné noze, v níž umělecky ztvárnila své osobní porozumění čínské 
Knize Proměn. Dostupné na: http://www.kamilazenata.cz/galerie1.php?lang=cz, 
dílo dostupné na: http://www.kamilazenata.cz/galerie1.php?lang=cz
17 Miroslav Huptych, nar. 21. 10. 1952. Prošel od vyučení mnoho různých povolání, pro potřeby mé 

práce, je však podstatné jeho životní období od 90. let. V letech 1991– 2001 pracoval jako terapeut na 

lůžkové části Krizového centra a na Lince důvěry v Regionálním institutu ambulantních psycho-

sociálních služeb (RIAPS), v letech 2001–2003 v terapeutické komunitě pro léčbu drogově závislých 

Magdaléna (Mníšek pod Brdy). Od roku 2003 je ve svobodném povolání a věnuje se výtvarné, literární 

a vzdělávací činnosti. V roce 2005 založil Institut pro vzdělávání v arteterapii a artefiletice. Dostupné na: 

http://www.huptych.cz/images/galerie/2/45.jpg), 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1030



Důležitým hnacím prvkem ve vývoji arteterapie byli vždy výtvarníci, na stránkách ČAA 

k tomu uvádějí: „…Průkopníky arteterapie byli většinou výtvarníci, kteří prošli 

psychoterapií a hledali možnosti propojení výtvarného působení s psychoterapeutickými 

postupy a jejich uplatnění v léčbě (např. M. Naumburgová, C. Lewis, E. Kramerová) a 

další.“18 Další profesní skupinou, která se o arteterapii a její potenciál vždy zajímala, 

byli pedagogové, nebo speciální pedagogové. „Arteterapie je ve speciální pedagogice

prozatím nejvíce používanou terapeutickou metodou.“ (Renotiérová, Ludíková a kol.,

2006, s. 67)

V oblasti pedagogiky na arteterapii vždy reagoval vzdělávací předmět Výtvarná 

výchova. V 90. letech vznikl proud ve výtvarné výchově nazvaný Artefiletika, který na 

arteterapii přímo navazuje. Její zakladatel Jan Slavík artefiletiku definoval takto: 

„Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází 

z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, 

hudebních, tanečních). Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky 

médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody.“19 Ke vztahu artefiletiky a 

arteterapie Slavík píše: „Avšak na rozdíl od arteterapie, která je disciplínou 

psychoterapeutickou a psychodiagnostickou, artefiletika je disciplína pedagogická (či 

umělecko pedagogická), využívající obdobných postupů jako arteterapie v oblasti 

výchovy. Skrze vlastní experimentování a prožitek směřuje k poznání a sdílení kultury 

jako systému vztahů, norem, hodnot a forem komunikace.“ (Slavík, 2000 s. 33).

Artefiletika konkrétně navazuje na arteterapii v rovině cílů a metod. V rovině cílů je to 

především zaměřenost na „sebepoznávání a na rozvíjení sociálních kompetencí žáka

prostřednictvím uměleckých výrazových prostředků. V tomto ohledu artefiletika směřuje 

k rozvoji sociální a emoční inteligence (viz Goleman 1997), k rozvíjení tzv. adaptivního 

rozhodován - rozhodování ve víceznačných situacích založené na prioritách (Goldberg 

2004, s. 92 - 100) a k etické kultivaci žáků. A v rovině metod je to zaměřenost na 

poznávání prostřednictvím umělecké výrazové hry spojené s tzv. reflektivním 

                                                            
18 Viz http://www.arteterapie.cz/index.php?disp=arteterapie&lang=0
19 Dostupné na:  http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=9



dialogem.“20 Dále cílem artefiletiky je „obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení 

jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím 

uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.“21

Jsou zde však i odlišnosti artefiletiky od arteterapie, zejména v tom, že artefiletika není 

v prvé řadě soustředěna na léčbu psychiky žáka, ale především: 

 na jeho vzdělávání

 na jeho výrazovou kultivaci

 na rozvoj jeho umělecké tvořivosti

 na pozitivní prevenci (tj. prevenci vzniku nebo rozvoje psychických a sociálních 

problémů). (Stiburek, 2000) Artefiletika je tedy především vzdělávací disciplína.

1.3 Aktuální přístupy v Arteterapii a Artefiletika

V předchozí kapitole jsem psal, že arteterapii je možné chápat v širším a užším smyslu. 

V širším smyslu je to tedy způsob projevu prostřednictvím nejen výtvarné tvorby, ale i 

všech ostatních uměleckých a tvořivých činností (hudba, drama, literatura, atd.).

V užším smyslu se jedná jen o výtvarné činnosti. Arteterapii je možné ještě dále třídit a 

členit podle různých kritérií. Tato kritéria se většinou odvíjejí od teoretických koncepcí, 

ke kterým se vykonávající arteterapeut hlásí a o jehož teoretický pojmový aparát se 

opírá při výkladu klientova problému.

Takovým obecnějším členěním je v současné době rozlišení arteterapie na dva hlavní 

proudy, na 1. prvoprocesovou arteterapii a 2. druhoprocesovou arteterapii (Slavík, 

2006)22. 

Prvoprocesová arteterapie, jinak též „umění jako terapie“ je založena více na

„samotném (primárním) procesu expresivní tvorby a vizuálního nebo haptického 

vnímání, nikoliv na interpretování. Z psychoanalytického hlediska je primární (prvotní) 

                                                            
20 Viz. http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=9
21 tamtéž
22 Viz také: http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=41



proces „řečí nevědomí", která má zvláštní obrazně-poetický charakter a řídí 

se odlišnými principy než racionálně-logické myšlení a vyjadřování. Primární 

proces ukazuje či předvádí problémy, vtiskuje jim základní rozvrh, dynamiku a 

působivost, ale nevysvětluje je;“ 23 jedná se pouze o předvedení, vyjádření problému.

Druhoprocesová arteterapie, též „Art – psychoterapie“ je již více zaměřena na osobnost 

klienta, jeho sociální i rozumovou úroveň. „Z psychoanalytického hlediska je 

sekundární (druhotný) proces zakotvený v principech sociální a rozumové kontroly –

operuje se srozumitelnými složkami obrazu a hledá v nich logicky doložitelný řád 

souvislostí.“24

Mohu-li tedy vyvodit rozdíly mezi těmito dvěma proudy, znamená to, že prvoprocesová 

arteterapie umožňuje klientovi zvolit si téma a pouze jej tvořivě vyjádřit bez dalšího 

vysvětlování a vyvozování závěrů. Zatímco druhoprocesová arteterapie jde do větší 

hloubky a na základě verbalizace – popisování díla slovy, se snaží odhalit, proč bylo 

konkrétní dílo vytvořeno právě takovým způsobem, jak je předváděno.

Další podrobnější členění arteterapie se odvíjí podle různých myšlenkových směrů, jak 

jsem již naznačoval výše. Pro přehled zde uvedu několik základních proudů (viz tabulka 

číslo 1, níže). Vycházím zde z publikace „Přístupy v arteterapii“ Judith Aron Rubinové, 

arteteraputky a doživotní členky Americké arteterapeutické asociace (AATA), nyní 

působící na University of Pitsburgh.

                                                            
23 (http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=41)
24 tamtéž



Název přístupu podoblasti představitelé

Dynamické a) psychoanalýza

b) analýza

a) S. Freud

b) C.G.Jung

Humanistické a) fenomenologie

b) humanismus

c) gestalt

d) expresivita

a) D. Husserl

b) V. Frankl

c) M. Wertheimer

d) N. Rogersová

Psychoedukační a) behavioralismus

b) kognitivní – behavioralismus

c) vývojová psychologie

a) E. Thorndike

b) D. Meichenbaum

c) J. Piaget

Integrativní a systemické a) skupina

b) rodina

c) eklektika

a) K. Williamsová

b) B. Sobolová

c) M. Naumburgová

Tab.1: členění Arteterapie podle hlavních myšlenkových přístupů

2. Praktická část

Na členění arteterapie bych rád přímo navázal praktickou částí své práce. V této části 

představím nejprve tři proudy, které mi přišly pro mou práci inspirativní. Dále 

představím možnosti využití arteterapie v policejním prostředí. A ve třetí části této 

kapitoly představím výtvarnou práci dvou dívek ve věku 7 a 5 let (svých dcer) a budu se 

zabývat vývojem a interpretací jejich výtvarné tvorby.

2.1 Inspirativní přístupy pro praktickou část

Pro potřeby mé práce se podrobněji zmíním pouze o třech významných okruzích 

arteterapie:

1. Expresivní arteterapie je intergrativní multimodální terapie, která klade důraz na 

léčivé aspekty tvořivého procesu. Pohyb, kreslení, malování, modelování, hudba, psaní, 

zvuk a improvizace jsou využívány jako podpůrné, na klienta zaměřené situace 



vytvářené za účelem prožívání a vyjadřování pocitů. (Rubinová, 2008 s. 255) Tento 

druh terapie je založen na neverbálním, nebo metaforickém vyjádření, patří tedy do 

oblasti prvoprocesových arteterapií. Na rozdíl od analytického či lékařského modelu 

arteterapie, expresivní atreterapie nevyužívá umění k diagnostice, analýze ani jako 

způsob, jak s lidmi zacházet.

Principiálně se zaměřuje na to, aby si klient našel vlastní vhodné nasměrování, je-li mu 

vytvořeno dostatečně empatické, upřímné a dobrosrdečné psychologické klima. 

Terapeut respektuje klientovu důstojnost, hodnotu a schopnost sebesměřování. Pojem

expresivita v tomto případě znamená vstup do vnitřního království každého klienta, 

objevování pocitů a vyjadřování se prostřednictvím různých možností - výtvarné tvorby, 

pohybu, zvuku, psaní, dramatu. Ale neklade se důraz na krásu díla, gramatiku a styl 

psaní či harmonický souzvuk. Samotný tvořivý proces je mocnou integrující silou. 

(Rubinová, 2008 s.: 255)

Další proud, který vybírám pro svou praktickou část jako inspirativní je:

2. Humanistické pojetí arteterapie. Toto pojetí pracuje se třemi základními

předpoklady: A) Pracuje s lidmi, kteří nejsou schopni úspěšně čelit životním změnám či 

nacházet uspokojivé cesty pro seberealizaci, smysl a objevovat vlastní identity. B) Ale 

tito lidé nejsou považováni za „duševně nemocné“, ale že se při svých snahách vyrovnat 

se se životem setkávají s těžkými a specifickými problémy. Léčba má za cíl posílit vůli 

k životu a rozvíjet schopnost najít smysl a ztotožnit se maximálně s tvořivým způsobem 

života. C) Cílem je dojít k seberealizaci – výsledek skutečného sebeodhalování a 

upřímnosti, zůstává v zásadě na nule, pokud člověk neumí formulovat nějaký 

sebepřesahující cíl, který by dal životu větší význam tím, že dodá životu „duchovní 

rozměr (Frankl 1963, 1973). 

Tyto tři principy můžeme shrnout a označit jako (viz Rubinová, 2008 s.: 235, 236):

1) Důraz na řešení životního problému

2) Podpora seberealizace prostřednictvím tvořivého vyjádření

3) Důraz na seberealizaci ve spojení s intimitou a důvěrou v osobních vztazích 



A třetím vybraným proudem je:

3. Behaviorální arteterapie. Behaviorální arteterapie je vytvořená pro léčbu přímo 

pozorovatelného nežádoucího chování, které psychodynamická terapie označuje za 

„symptomy“. Zastánci behaviorální arteterapie nahlížejí na odchylky v chování jako na 

naučený jev, který vychází z určitého prostředí a situace. Při tomto modelu léčby se 

nejprve vyhodnocuje chování klienta a poté je pomocí konkrétních postupů měněno tak, 

že se klient učí novým vzorcům chování (např. techniky podmiňování, modelování 

reality atd.). Požadované změny jsou empiricky definovány, demonstrovány a během 

léčby vyhodnocovány. (Rubinová, 2008 s. 299)

Existuje ještě celá řada arteterapeutických přístupů, záleží na terapeutovi, jaké formy je 

zastáncem, a pak jaká forma je vhodná pro klienta. Další přístupy jsem souhrnně uvedl 

na straně 15, v tabulce 1.

2.2 Arteterapie v péči o oběti zločinu a v práci s mladistvými       

delikventy

Během práce na tématu jsem narazil na řadu zajímavých informací také z oboru, ve 

kterém sám působím – Policie ČR. Konkrétně se jedná o práci dvou institucí: dětského 

krizového centra (dále DKC) v Praze – Michli a Služby kriminální policie a vyšetřování 

(dále SKPV). Obě instituce využívají výtvarných technik při práci s mladistvými 

delikventy a oběťmi zločinu (dětmi). Na tomto místě bych tedy rád publikoval 

poznatky, které jsem v průběhu svého průzkumu nasbíral. Ten se zaměřoval na otázku:

Jak jsou arteterapie a terapie obecně využívány v policejním prostředí, popř. pro 

potřeby policie a jak a proč je významná spolupráce obou výše zmiňovaných institucí.

Dětské krizové centrum je nezisková organizace s celorepublikovou působností, 

finančně je závislá na grantech a sponzorských příspěvcích. O to ještě více je potřeba 

ocenit práci zaměstnanců centra. Jedná se především o psychology, sociální pracovníky, 



právníky a samozřejmě terapeuty. Zejména tito lidé se starají o klienty potřebující 

odbornou pomoc na základě určitých negativních životních zkušeností. V rámci 

individuálního přístupu mohou být navíc přizváni i jiní znalci dle jednotlivých případů 

(sexuolog, psychiatr, vyšetřovatel, apod.).

Během svého nabírání praktických zkušeností jsem nejprve navštívil uváděné Dětské 

krizové centrum, kde se mě ujala PhDr. Alexandra Fraňková – klinická psycholožka.

Následně jsem navštívil útvar Policie ČR složku SKPV (služba kriminální policie a 

vyšetřování), odbor práce s mládeží, kde se mi věnoval Mgr. Jan Machuta, vedoucí 

tohoto odboru. Proč právě tato dvě zařízení? Mezi těmito institucemi je zákonná 

provázanost a na jejich vzájemné spolupráci závisí další „osud“ konkrétního jedince, 

který se do zařízení dostal. Pracovníci Dětského krizového centra totiž „poskytují 

expertní pomoc jiným odborným pracovištím, na žádost orgánů péče o dítě nebo orgánů 

činných v trestním řízení vypracovávají odborná stanoviska.“25 A pouze tato stanoviska 

vypracovaná odborníky z DKC jsou směrodatná a slouží jako plnohodnotný důkaz pro 

potřeby dalších trestně – právních úkonů, např. podklady pro posudkové komise, soudy, 

odbory sociální péče, ale především pro potřeby Policie v rámci vyšetřování. Dále zde 

pro orgány činné v trestním řízení připravují klienty na výslech, týkající se všech 

okolností konkrétního případu. Do náplně DKC totiž patří: „odborné doprovázení 

zejména dětí k zátěžovým úkonům trestně právního systému – na PČR k výslechu, 

sestavování identikitu, výpověď nezletilé osoby u soudu…“ 26

Jde tedy především o přípravu klientů po psychické stránce na určitou zátěžovou situaci, 

kterou takový výslech bezesporu je. A je pravidlem, že (bohužel) většina klientů DKC 

výslech musí absolvovat. V praxi to znamená odvést klienta od traumatizujícího zážitku

a uvést ho do stavu, že čím hodnotnější jeho výpověď bude, tím pro něj lépe. 

Klienti DKC se do něj dostávají různými způsoby. Většinou zde končí děti na základě 

žádosti sociálního odboru péče o mládež, na příkaz soudu, ale pro zajímavost mohu 

uvést příklad, kdy do DKC byl přijat chlapec, který přišel zcela sám a dobrovolně, jeho 

důvodem byla neúnosná situace v rodině.

                                                            
25 Dostupné na http://www.dkc.cz/o_nas.php#odborne_posuzovani
26 Zdroj: Dětské krizové centrum



Nyní se pokusím uvést základní náplň práce obou institucí, nejprve Dětského krizového 

centra. Obecně posláním služeb Dětského krizového centra je „poskytování odborné 

psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na 

problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na 

zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných 

životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové a nedaří se ji 

zvládat běžnými způsoby. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů při 

zachování lidské důstojnosti, se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům 

dětí.“ 27

A klientské spektrum je zde opravdu pestré, myšleno prostředím, ze kterého vzešli. Jsou 

zde děti často pocházející z dobře situovaných rodin, ale samozřejmě i z prostředí 

sociálně slabšího. (konzultace Fraňková – DKC)

Avšak pro potřeby DKC  se kategorizuje pouze podle způsobu újmy na dítěti páchané a 

sem patří: 

 fyzické týrání – nepřiměřené bití rukou či různými nástroji

 psychické týrání – nadávky, ponižování, zesměšňování

 sexuální zneužívání

 zanedbávání - tělesné – neuspokojování tělesných potřeb dítěte

                                  - citové – neuspokojování citových potřeb dítěte

                                  - výchovy a vzdělávání – absence

                                  - dozoru – ponechávání malých dětí bez adekvátního dohledu

 šikanování – ponižování, vynucování si poslušnosti

 systémové týrání – přetěžování, neadekvátní přístup k dítěti

Věkové rozpětí zde také není rozhodující, primární péče je zde věnována dětem,

„přičemž "dítětem" se rozumí dítě či adolescent ve věku do 18, resp. 26 let.“ 28

                                                            
27 Dostupné na http://www.dkc.cz/socialni-sluzby.php#001
28 Dostupné na http://www.dkc.cz/o_nas.php#odborne_posuzovani



Toto jsou tedy základní atributy pro přijetí a následné poskytování péče v Dětském 

krizovém centru. Záměrně jsem zmínil primární péči, jelikož do náplně DKC patří také

„rozpoznání příčin obtíží nejen dítěte, ale i celého rodinného systému a tzn. vzhledem 

k rozsahu působnosti diagnosticky obsáhnout všechny věkové kategorie - od batolat, 

školního věku, přes problematiku dospívání, až po seniorský věk (práce s prarodiči).“ 29

Také je třeba zmínit, proč vlastně zařízení, jakým Dětské krizové centrum je, popř. jiné 

zařízení podobného zaměření, vzniklo. Kromě výše zmíněných okolností, za kterých je 

možno se zde ocitnout, tak v praxi tato zařízení mohou vyžít také lidé, „kteří nemohou

zvládnout silný emoční zážitek či traumatizující situaci vlastními silami či kde intenzita 

prožitku překračuje běžně únosnou míru; dále klientům, u nichž bez podpory hrozí 

vyčerpání psychických sil či kde je bez odborné pomoci riziko rozvoje psychických 

poruch, nežádoucích postojů, prožitků a chování.“30 A právě těmto lidem, v těchto 

zařízeních, je určen proces terapie, tzn. navozování žádoucích změn v chování, 

prožívání a vztazích dítěte či dospělé osoby prostřednictvím terapeutických metod a 

přístupů. Hlavním terapeutem v tomto případě je vždy psycholog s adekvátním 

vzděláním, jinak též klíčový psycholog. Cílem terapeutické péče je „zejména podpora, 

usnadnění přijmutí a adaptace na novou situaci, emoční zvládnutí traumatu, či zátěžové 

situace, odžití traumatu, hlubší porozumění svému Já, svým prožitkům a svému 

chování.“

A jak samotná terapeutická péče v DKC probíhá? Před samotným zahájením terapie je 

s rodiči, na základě zhodnocení výsledků psychologického vyšetření a aktuálního

psychického stavu dítěte, projednána možnost zařazení dítěte, dle indikace, do 

odpovídajícího cyklu terapie; individuální či skupinové. Zařazení dítěte do určitého typu 

terapie není dogmatické, v odůvodněných případech lze přecházet z jedné formy terapie 

do druhé dle individuálních potřeb a reaktivity dítěte. Terapie probíhá většinou bez 

přítomnosti rodičů. Ti jsou v jejím průběhu pouze seznamováni s podstatnými 

okolnostmi a průběhem případných změn v chování dítěte. Důležitým poznatkem také 

je, že terapeutická péče navazuje až na ukončenou diagnostickou fázi, kterou určuje 

                                                            
29Dostupné na http://www.dkc.cz/o_nas.php#prevence
30 Zdroj: Dětské krizové centrum



lékař – specialista. V případě např. sexuálně zneužívaného dítěte tedy dětský 

gynekolog, popř. dětský psycholog.

Abych však zůstal v arteterapii. Vzhledem ke klientele DKC je nosné využívat 

projektivní arteterapeutické techniky, které podněcují promítání citů, postojů a motivů 

do výtvarné tvorby proto, aby mohly být lépe poznány, zpracovány, komentovány a 

interpretovány. Pro projektivní arteterapeutické techniky není významná umělecká 

hodnota výtvoru, jde zde o poskytnutí pomocných prostředků, aby klient snáze projevil 

svoji problematiku. „Kresba ztvárňuje fantazie, emoční hnutí, komplexy a konflikty, 

které dítě na vědomé úrovni nezpracovává a není schopno se vyjádřit jiným 

způsobem.“31 A je na zkušenostech terapeuta, jak ke kresbě přistoupí, jak ji sám v sobě 

zpracuje, protože „arte obory jsou velmi náročné na lidské zdroje. Arteterapie a do jisté 

míry i artefiletika, stejně jako všechny další obory, ve kterých je základním nástrojem 

vztah, vyžaduje autentickou přítomnost, sdílení s klientem v krizových situacích, 

zvládání přenosů. Hrozí zde, že profesionál bude projikovat do klienta své motivy a 

představy, odžívat si ve vztahu ke klientovi své emoce, zachraňovat ho a nadbytečně 

řídit nebo se naopak zabarikáduje do bezpečí role nezaujatého experta. Tato rizika 

může do jisté míry snížit kvalitní odborná příprava, která má za cíl jednak vybavit 

profesionála schopnostmi a dovednostmi pro kvalitní práci ve prospěch klienta, zároveň 

ho i ochránit před negativními důsledky nadměrné psychické zátěže.“ (Stiburek, 2000 s.

46). Pro co nejobjektivnější hodnocení je tedy zásadním kritériem individuální přístup 

ke každému dílu, ke každému klientovi. V této oblasti neexistuje žádná globalizace, 

žádný vzorec, podle kterého se má vždy postupovat.

Co tedy vlastně v kresbě nebo v jiném výtvarném projevu hledat? V potřebách DKC 

hledáme to, co tam jedinec skutečně zachytit chtěl. Dále to, co v ní vidí ostatní, co do ní 

promítají ze svých poznatků, to co si myslí o členovi a co do ní promítají sami ze sebe. 

Formou dialogů se skupina snaží poznat, co chtěl jedinec vyjádřit, protože to může být 

symbolicky zašifrováno nebo zkresleno nedostatečnými výtvarnými schopnostmi. 

                                                            
31 tamtéž



Různými dohady a nabídkami může skupina pomoci druhému, aby obsah, který 

potřebuje sdělit, nakonec vyjádřil sám.

Ještě je potřeba zmínit význam arteterapie v DKC jako takový, samozřejmě však 

využitelný i v běžné arteterapeutické praxi. Jedná se především o:

 navození kontaktu s dítětem, které není spontánně expresivní (jedná se o děti, 

které jsou příliš senzitivní nebo autistické, či nejsou schopny navázat slovní 

kontakt s dospělým)

 získání náhledu do nevědomého světa dítěte

 socializační význam, který mají zejména skupinové techniky

 integrativní funkce, během tvorby se formují principy tvarů a hry; vhodné pro 

retardované děti, neurotické, se schizofrenními poruchami

 zlepšení impulsivní motoriky, možnosti experimentování

Sledováním vývoje kreseb v průběhu terapie může terapeut hodnotit změny a případné 

zlepšení duševního stavu dítěte na úrovni emoční, osobnostní a behaviorální.

Abych však měl i zpětnou vazbu, tak nasbírané poznatky a systém spolupráce jsem 

ověřil i na Policii ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování, sídlící v Kongresové 

ulici v Praze, kde se právě klienti DKC, na specializovaném pracovišti odboru práce 

s mládeží, soustřeďují. Byl jsem zde proveden Mgr. Machutou, který mě ochotně 

seznámil s postupy a metodami aplikovanými na vyslýchaných osobách.

Na celém vyšetřování, jehož je výslech součástí, se tedy podílí tým specialistů 

(kriminalista, psychiatr, psycholog, vyšetřovatel, a další), avšak stejně, jako v Dětském 

krizovém centru klíčový terapeut, je i zde pro výslech samotný určen pouze jeden 

klíčový specialista, podle konkrétního případu přiřazen.



Mě však osobně nejvíce zaujala „výslechová místnost“ pro děti mladšího věku32, 

zařízena ve stylu dětského pokoje, pro navození „příjemné“ atmosféry. Tato místnost je 

rozdělena jednostranným zrcadlem s další místností, propojené audiovizuální technikou, 

kde je tým odborníků, pro potřeby vyšetřování určených, důležitých (např.:

vyšetřovatel, psycholog, pedagog). Kromě standardního vybavení a zařízení pokoje, 

však nikdy na stole nechybí tužka a papír. Tím je dán volný prostor pro případnou 

potřebu výtvarně se vyjádřit. Konkrétně z praxe tohoto oddělení práce s mládeží se 

ukazuje, že výtvarný projev je spouštěcím mechanismem pro projev verbální. A není 

ani podstatné, aby dítě pouze malovalo, je mu nabídnuto, že může i psát. Důvodů je 

několik. Například dítě se ještě neumí vyjádřit slovy, umí, ale stydí se vyjádřit slovy,

nebo se stydí kreslit, může to tedy napsat, zkrátka si vybrat pro sebe bližší formu 

projevu. Ostatně ve většině případů u dětí převažují neverbální psychoterapeutické 

techniky nad verbálními a veškerá tvořivost má pro ně jedinečný význam. A další 

„oblíbenou“ metodickou pomůckou pro potřeby vyšetřování jsou i veřejnosti známé 

hadrové postavičky „Jája a Pája“, na kterých jakýmkoli způsobem týraný či zneužívaný 

jedinec může ze sebe fyzicky promítnout to, co se událo jemu samotnému. Tato metoda 

je jednoduchá a přitom velmi významná.

Ale ať už jakékoli navození kontaktu s dítětem a získání důvěry je faktor rozhodující o 

dalším postupu i úspěšnosti. Teprve poté, na základě těchto poznatků, lze vyvozovat

určité závěry či hypotézy. A obzvlášť v případě malých dětí, se s hypotézou musí 

pracovat, musí tady zůstat tzv. otevřená vrátka pro případnou šetrnou změnu původně 

zvolené metody vyšetřování. Šetrnou proto, že vzhledem už k tak zátěžové situaci a pod 

vlivem negativních životních zkušeností je vyloučeno náhle změnit „celý systém o 

180°“. Říkám tím, je-li ustanoven systém výslechu v „dětském pokoji“, nelze náhle říct, 

„vyslechneme ho v kanceláři u stolu.“ Tato ilustrace je jen pro zvýraznění případné 

změny, v takto extrémním měřítku není možná. Veškerá dosavadní šetření by mohla 

přijít nazmar, mohlo by dojít ke ztrátě důvěry a psychické blokaci klienta a tím by 

nemusel být naplněn cíl celé výše zmiňované procedury, vyšetřování, kterým je tedy 

zmapování a rozkrytí traumatizujících okolností, jimž bylo dítě vystaveno. Avšak 

                                                            
32 Tento věk není nijak limitován, klientem může být osoba i starší např. s určitým mentálním postižením 

a v tomto případě pro ni toto prostředí bude také vyhovující.



taktika a jiné praktiky výslechu samotného mi samozřejmě zůstaly utajeny. Tyto mnou 

výše popisované procesní úkony, jsou zaměřeny na sexuálně zneužívané a týrané děti

do věku cca. 12. roků.

Pro potřeby mé práce, mi byla poskytnuta kopie autentického posudku, který byl 

součástí konkrétního vyšetřovacího spisu. Pracuje se zde s určitou arteterapeutickou 

technikou a jeho znění pro zajímavost uvedu. Jedná se o arteterapeutickou techniku 

v podobě výkonnostního testu, tzv. FDT (Figure-Drawing Test), který vytvořila

americká novinářka a psycholožka Karen Machoverová. „Autorka testu vychází 

z kresby mužské a ženské figury a chápe test jako projektivní, kdy zkoumaná osoba 

promítá do kresby především představy, které má o sobě a okolním světě.“ (Perout, 

2005 s. 29)

V tomto případě se jednalo o chlapce ve věku 14. roků, v mládí sexuálně zneužívaného 

a týraného vlastními rodiči. Konkrétní metody týrání zde však úmyslně nebudu uvádět. 

Tento chlapec byl zadržen na základě pokusu o vraždu se sexuální motivací. Později byl 

lékaři specialisty diagnostikován jako homosexuální deviant se sadistickými sklony, 

získanými na základě prožitých životních zkušeností. Bohužel, na tomto oddělení péče 

o mládež, takovéto případy nejsou zas tak velkou výjimkou.

Posudek: „Grafický a písemný projev je podprůměrné úrovně, nemá kreslířské nadání. 

Kreslí velmi tenkou čarou, nejpropracovanější jsou chlapecké vlasy. Kreslí jako dítě 

mladšího školního věku. Kresebný projev svědčí o velice primitivní, velice nezralé, 

intelektově podprůměrné osobnosti. Kreslí dvě nahé dětské postavy, chlapec i dívka 

mají velké oči, otevřená ústa a nakreslené prsní svaly a pupky. Z projektivního hlediska 

kresba indukuje mužskou sexuální identifikaci. Apetovaným objektem je chlapec, tělesně 

nevyspělý, dětský objekt, dívka má téměř stejné proporce, jen má větší boky. Osobnost je 

primitivní, nezralá a jsou přítomny znaky zvýšené agresivity a pocitů viny za agresi. 

Kresebný projev obsahuje znaky typické pro kresby sexuálních deviantů. Celkový 

grafický projev svědčí o tom, že osobnost je výrazně psychopatická, je nezdrženlivý, 

možno říci poživačný, bez vůle a potřeby výkonu.“ (jednalo se o chlapce v dětství 

týraného, sexuálně zneužívaného v době zadržení již sexuálního devianta s násilnickými 



sklony). Tento test se ještě dále může kombinovat s kresbou stromu a zkouškou písma 

z důvodu určitých paralelně – latentních symbolů a tedy možností podrobnějšího 

hodnocení. „Kresba stromu je velmi zvláštní, jde spíše o keř, silný kmen s množstvím 

lístků na tenkých větvičkách, jakoby to byla obřezaná smuteční vrba. Kresba indikuje 

labilní nezdrženlivou egocentrickou anomální osobnost, nápadný je nezvyklý klid a 

optimismus, klidné vnitřní prožívání ve vazební situaci. Písemný projev je nekvalitní, ale 

docela dobře čitelný, píše bez diakritiky, ale písemný projev je jen neúhledný, písmo 

nevykazuje typický toxikomanický třes.“

Zde se ukazuje, co všechno lze z výtvarného projevu vyčíst, určitě zde rozhodují 

zkušenosti terapeuta. A paradoxně právě v tomto posudku se vyskytuje „profesní 

chyba“ a to hned v první větě.33 K této problematice jsem měl řadu dalších otázek, které 

jsem Mgr. Machutovi pokládal. Jedna z nich byla, zda je nějaká možnost, nebo 

schopnost autora, aby záměrně svá díla měnil pro ztížení posuzování, popř. pro své 

pozitivnější hodnocení. Dostal jsem odpověď, že ne, a když, tak pouze v takovém 

rozsahu, že to na konečný verdikt nemá zásadní vliv. Pro předcházení takových situací 

se často pracuje s projektivním kresebným testem tzv. začarované rodiny, kdy členové 

rodiny jsou ztvárněni v podobě zvířat. A žádné dítě nemá takový intelekt, aby v této 

podobě, ve svých kresbách, bylo schopno potlačit a skrýt specifika pro jeho osobnost 

charakteristická. 

Podobně o tom, že sice můžeme ovlivňovat to, jak naše výtvarná práce vypadá, ale 

zároveň svou výtvarnou výpověď zcela neovládáme, píše i Šicková. Existují různé typy 

diagnostických pomůcek a interpretací, které pomáhají stanovovat klientovu diagnózu –

pojmenovávat jeho konkrétní problém. Například Šicková uvádí: „Na základě výzkumu 

kreseb zneužívaných dětí uvádějí terapeuti z USA (Malchiodi, 1990) a z Velké Británie 

(Allan, 1988) některé charakteristické atributy a varovné příznaky v kresbách týraných 

a zneužívaných dětí.“ (Šicková-Fabrici,2008 s. 70). Jedná se o tyto atributy (tamtéž):

                                                            
33 „… nemá kreslířské nadání.“ Po formální stránce kresba byla zvládnuta, ale kreslířské nadání je 

otázkou vrozených dispozic. Čili se zde ukazuje možná jistá nezkušenost terapeuta. (Fraňková, DKC)



 kresba postavy s nohama od sebe (pocit zranitelnosti)

 těla bez rukou, bez ramen (neschopnost odolávat násilí)

 postavy oblečené v sexy šatech

 těla bez spodní části – ignorovaná spodní část – odmítnutí genitální oblasti

 dezorganizace částí těla

 ohraničení postavy

                                                                                          

K těmto atributům uváděným v některé literatuře se praktici (zvláště arteterapeuté) často 

vyjadřují zamítavě, skepticky. Mezi atributy sloužící k diagnostice patří kresby postavy, 

rodiny, pokoje, bytu, atd. Co jsem ale zaznamenal, je, že v této literatuře chybí podle 

mého zásadní atribut, kterým je – výraz obličeje, oči. Myslím si, že obličej, jeho výraz,

má potenciál k tomu, odhalovat klientovo rozpoložení, prožitky, psychické a duševní 

stavy. Ne nadarmo se říká „oko, do duše okno.“

Tento můj úsudek mi byl v Dětském krizovém centru potvrzen. V tomto zařízení pro mě 

bylo obzvlášť náročně odpoutat se od situace v pozici rodiče, především v okamžiku, 

kdy jsem viděl děti v průběhu terapie (přes sklo, nebyl jsem přímým účastníkem). Na 

první pohled jsou to krásné a zdravé děti, avšak nesou si těžký životní úděl. Po ukončení 

procesu terapie pokračuje další odborná léčba, ve většině případů psychologická. 

Obvykle se doba této léčby uvádí jako dvojnásobek délky, po kterou bylo dítě 

vystaveno zátěžové situaci. Ale i přes veškerou odbornost a poskytovanou péči, šrámy 

na duši zůstávají do konce života. 

2.3 Výtvarná tvorba dětí - artefiletika

V této části chci představit výtvarné práce dvou dívek ve věku 5 a 7 let. Jedná se o mé 

dcery, obě jsou poměrně senzitivní, těžko adaptabilní na nové prostředí, se silnou 

citovou vazbou na rodiče.

Výtvarná práce s těmito dětmi sice není v rovině vzdělávací, ale právě proto jsem své 

poznatky z této oblasti do práce zařadil, abych mohl rovinu terapeutickou a vzdělávací 

porovnávat a pojmenovat rozdíly.



Starší z dívek navštěvuje základní školu genpor. Františka Peřiny v Praze 6. Jedná se o 

školu s rozšířenou výukou cizích jazyků, ale jelikož chodí teprve do 1. třídy, nemohli 

jsme si doposud udělat konkrétní závěr, jaký užitek jí škola přinese. Mladší z dívek 

navštěvuje běžnou mateřskou školu. Trpí vrozeným astigmatismem spojeným 

s poruchou binokulárního vidění (nerovnoměrné zakřivení očních rohovek), z toho 

plyne, že pro mladší dívku je náročné prostorové spojování v cílovém objektu vidění. 

Této poruše a její nápravou se zabývá speciální pedagogika, konkrétně obor 

„tyflopedie“ a dívčina diagnóza je jedním z bodů na čtyřdílné stupnici zrakového 

postižení.

Pro úplnost celou stupnici nyní uvedu, jedná se o:

1. nevidomé

2. slabozraké

3. se zbytky zraku

4. s poruchami binokulárního vidění

V rámci léčby, se využívá rehabilitační pomůcka, tzv. okluzor (náplast přes oko) a 

samozřejmostí jsou brýle. Výtvarné práce mladší z dívek jsou tedy vytvářeny pouze 

s viděním na jedno oko. Zdravý člověk si asi nedokáže představit, jak je toto nejen pro 

tvorbu, ale i pro běžný život limitující, avšak na prezentovaných dílech obou dívek 

myslím diference, kterou by toto postižení ovlivňovalo, vidět není. Obě dívky jsou ve 

výtvarných činnostech zdatné, jsou schopny pracovat s jakoukoli výtvarnou technikou.

Pro potřeby mé práce jsem sledoval výtvarnou činnost děvčat po dobu cca. 6. měsíců

(9/09 – 2/10) a rozhodl jsem se některé jejich práce představit. Snažil jsem se vybrat 

díla tak, aby se dala přiřadit k určitým postupům výtvarného projevu dle členění 

Renotiérové, Ludíkové.

 volný výtvarný projev – ten pracuje se spontaneitou, vyvolanou hlavně hrou

 tematický výtvarný projev – tato tvorba je velmi preferována, děti tematicky 

malují na základě aktuálního životního prožitku



 skupinové výtvarné činnosti – pracují se skupinovou dynamikou a jsou 

významné pro svou sociometrickou hodnotu i jako činitel úpravy sociálních vztahů

 řízený výtvarný projev – pracuje s přímou intervencí terapeuta do výtvarné 

činnosti klienta (Renotiérová, Ludíková, 2006 s. 67

Aktivity jsou připraveny v artefiletickém kontextu, a to proto, že ani jedna z dívek 

nevyžaduje arteterapeutický přístup.

2.3.1 Výtvarné práce mladší dívky (Michaela * 2005)

Nyní představím celkem 5. prací, které postupně popíši. 

                                              

                                 (obr. 1)                                                          (obr. 2)

                            

                                 (obr. 3)                                                           (obr. 4)

Autorkou obrázků č. 1. – 5. je tedy mladší z obou dívek. Záměrně jsem vybral tato, 

protože každé z nich je vytvořeno jinou technikou. 



 obr. 1 – rukavice - lepení geometrických tvarů na šablonu, se zaměřením na 

schopnost vyplnit nesouměrný prostor – zvládnuto výborně

 obr. 2 – pláž - metoda puzzle, svědčící o schopnosti z nestříhaných částí složit 

výsledný obraz – zde se možná určitý handicap projevil, zřetelný na 

spojovaných bodech

 obr. 3 – plastická květina - výplň předkreslené šablony lepidlem a následné 

vysypávání přírodními materiály – zvládnuto výborně

 obr. 4 – volná tvorba „Zlatý déšť“ – tempera34

                           

                                 

        (obr. 5)

 obr. 5 – papírový drak - výstřižek s ústním zadáním dalšího postupu

Obrázky 1. – 4. byly vytvořeny v mateřské škole, zatímco obr. 5 v domácím prostředí 

na základě zadání. Všechna díla splňují formální stránku zadání, tzn. „udělej tohle, 

takovým způsobem.“ Při bližším pozorování však lze určité rozdíly vyčíst.

Ve školce v kolektivu vrstevníků a pod odborným pedagogickým dozorem jsou obrázky 

vytvářeny s větší pečlivostí, trpělivostí, s cílem nestydět se za prezentované dílo v 

„cizím“ prostředí. Myslím, že to svědčí především o určitém stupni sociální 

odpovědnosti, výtvarná zdatnost je pro dítě v tomto věku sekundární složkou. Zatímco 

z obr. 5 je vidět snaha o co nejrychlejší splnění zadaného úkolu, bez snahy o detail, bez 

                                                            
34 I přesto, že toto dílo bylo vytvořeno ve školce se zadáním ve smyslu „nakreslete, co se Vám na 

procházce líbilo“ myslím, že jak dívku znám, zvolila tento motiv záměrně. Je to jednoduché a působivé.



výrazu. Ostatně výraz je pro posuzování v praxi jedním ze zásadních hodnotících prvků. 

O tom se však ještě zmíním v další části.

2.3.2 Výtvarné práce starší dívky  (Kateřina * 2002)                                                         

Nyní budu na sedmi pracích prezentovat tvorbu starší z dívek. Chci se zaměřit na to, 

jaké rozdíly jsou ve výtvarné práci u této věkové kategorie.

       

                  (obr. 6)         (obr. 7)

      

       (obr. 8)                                                           (obr. 9)

Stejně jako u předchozích děl i tato jsou vytvořena každé jinou technikou, tematicky 

zaměřena na roční období.

 obr. 5 – jaro, symbolika velikonoc, technika origami (skládaný papír do tvaru)



 obr. 6 – léto, výstřižek (šaty), malba tuší, pro dojem věrnosti dolepeny knoflíky 

a na hraně krajka

 obr. 7 – podzim, extravagantní akvarel – barvy podzimu

 obr. 8 – zima, čert, mikuláš, anděl - voskové pastelky

Nyní předvedu pro porovnání dvě díla vytvořena stejnou technikou, avšak s důrazem na 

zásadní diferenci, nebo lze říci na vystihnutí určitých specifik.

        

                                                               (obr. 10)

        

                                                                 (obr. 11)

„velkoměsto vs. vesnice“ – pastel (2010)



Nápad, požádat starší dívku o tato díla byl spontánní. Hledal jsem především témata, 

kde se dají snadno vystihnout zásadní rozdíly. V myšlenkách jsem měl ještě léto – zima 

a den – noc. Nakonec jsem se rozhodl pro město – vesnice, myslím, že je zde také 

dostatek rozdílných atributů, které se dají snadno tímto způsobem prezentovat. Dále

jsem ji upozornil, že bych to potřeboval do „mé“ školy, čímž jsem se utvrdil a v ní ještě 

umocnil pocit, že dílo bude pro mé potřeby dostatečně hodnotné. Je to ta schopnost 

senzitivity, o které jsem psal v úvodu této kapitoly.

U dítěte je zde vidět schopnost analyzovat zadání a vystihnout charakteristiky dané 

oblasti. Na podkladě kreseb, je vidět, co všechno dívka o námětech – město a vesnice 

ví. V kresbách se objevuje řada detailů. A i přesto, že díla byla vytvářena doma, nechybí 

na nich podpis autorky, což v tomto věku může být důsledek určité pýchy i na 

dovednost gramatickou, nebo je to pouze „pojistka“ autorizace díla či zaběhnutý 

stereotyp ze školního prostředí. 

Jediný nedostatek vidím v perspektivě, ale myslím, že to je tolerovatelné. Ostatně o této 

věkové kategorii Perout říká: „Fenomenistické řazení, které je plošné, vyjadřuje malou 

zkušenost s objemem a hmotou.“ (Perout 2005, s.: 40) 

Poslední dílo starší dívky je vytvořeno technikou, která je používaná především 

v arteterapii se zrakově postiženými, kde je primární složkou hmat. Avšak lze ji běžně 

aplikovat ve výtvarné výchově, kde je vypovídající hodnotou např. dynamický projev 

žáka.



             

(obr. 12)  kytice - plastika

Jedná se o techniku mačkání papíru, kterým se docílí vymodelování určitého tvaru. Tato 

technika se dá provozovat také ve dvojicích, kde dochází k zajímavým konfrontacím 

obou autorů. (Hajdušková, seminář artefiletika, 2010).

2.4. Shrnutí druhé kapitoly

Při konfrontacích obou dívek nejsou ve výtvarné oblasti zásadní rozdíly. I když podle

ontogenetického modelu Victora Lowenfelda, každá z dívek patří do jiné vývojové 

etapy35, nezaujatý a nezkušený divák by pravděpodobně stěží identifikoval, ke které 

dívce konkrétní dílo přiřadit. Uváděný příklad věkové kategorie, věnující se „vývojovým 

znakům dětské kresby a malby, je míněn jako pomůcka, časové údaje je nezbytné chápat 

jako přibližné a orientační.“ (Perout, 2005 s. 37) A navíc obě dívky jsou si věkově a 

v tomto případě i věková rozmezí zmiňovaných období tak blízké, že rozdíly opravdu 

jen těžko hledat. Z mého pohledu si však myslím, že pouze tyto nevýznamné diference

může způsobovat výtvarný talent mladší z obou dívek.

Z pohledu rodiče jsem rád, že jsem v této části práce nemusel pracovat 

v arteterapeutickém, tedy léčebném odvětví, ale mohl jsem pracovat v artefiletickém, 

tedy vzdělávacím odvětví.  Přesto, zkušenosti, které jsem načerpal přípravou na tuto 

druhou kapitolu, mi umožnily poznat, že výtvarný projev u obou dívek je normální, a je 

                                                            
35 Mladší 3-6 let: preschematické období (Perout, 2005 s. 37; originál, LOWENFELD, V.: Creative and 
Mental Growth) Starší 6-9 let: období schématu (tamtéž)



výrazem přirozeného fyzického i psychického vývoje a že dívky nevyžadují zvláštní 

(terapeutickou) péči. V odvětví artefiletickém – vzdělávacím - obě dívky čeká ještě 

dlouhá cesta poznávání, ať už různých výtvarných technik, témat a uměleckých děl, 

nebo poznávání sebe samotných.



III. Závěr

Při psaní bakalářské práce na toto téma, jsem si z mého pohledu rozšířil obzory o nové 

termíny a vědní disciplíny, samozřejmě i o možnosti a metody těchto disciplín, jak a za 

jakým účelem se využívají v praxi. Předpokladem plnohodnotného využití konkrétních 

metod byla potencionální užitečnost pro cíle, kterých se terapeut spolu s klientem snaží

společnými silami dosáhnout. V návaznosti na tuto problematiku jsem přispěl osobními 

poznatky ve využívání terapií v prostředí pro běžného občana obtížně dostupném, 

v oblasti policejní práce, se zaměřením na sexuálně zneužívané a týrané děti. 

Přesvědčil jsem se o tom, že práce terapeuta působícího v jakékoli profesi je nesmírně 

složitá, vyžadující především po psychické stránce silného jedince s empatickými 

vlohami, přitom však se schopností v těchto chvílích oprostit se od osobního života. 

Rozhodně toto platí v oblasti policejní práce, které jsem také věnoval praktickou část. 

Pro hodnotnější zpracovávání nových informací, jsem dále navštívil oborový seminář 

zaměřený na artefiletiku „Tvořivě expresivní aktivity ve školce a ve školní družině.“ 

Tím jsem poznal, že tento obor je mi z pohledu rodiče pochopitelně bližší, neboť se zde 

pracuje nikoli jako v arteterapii s léčebnými metodami, nýbrž vzdělávacími a tedy pro 

mě využitelnějšími postupy. Tím však nijak nesnižuji význam arteterapie, se kterou 

však stejně jako neškolený terapeut pracovat nemůžu, zatímco s artefiletikou v rámci 

například „volnočasových“ aktivit ano.   

Jelikož jsem během psaní své práce čerpal také z publikace E. Perouta, „Arteterapie se 

zrakově postiženými“, což je velmi specifická problematika, která mě zaujala, dovolil 

jsem si zvolit motto k této problematice se vážící a velmi výstižné. Z mého pohledu se 

to však nemusí vztahovat pouze k procesu v rámci arteterapie, ale i ke každodennímu

životu. Pochopil jsem to tak, že jakýkoli zdravý jedinec by neměl přehlížet problémy a 

potřeby handicapovaných, naopak, snažit se nabídnout pomoc, která vždy bude oceněna 

i přesto, že z jakýchkoli důvodů zůstane třeba nevyužita.

   



„Domnievam sa, že kniha Evžena Perouta bola písaná aj preto, aby nikto z nás nebol z 

akýchkol'vek známych či neznámych príčin diagnostikovaný ako slepý k potrebám 

nevidiacich.“ (Perout, 2005 s. 7)

                                                                               Doc. PaedDr. Jaroslava Šicková; 2005
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