
Hana Gruberová: Děti v tíživé rodinné situaci a jejich zkušenost s arteterapií. Bakalářská 
práce. - posudek vedoucího

V čase zadání práce chtěla autorka využít svého přístupu do terénu arteterapie v 
jednom Klokánku k tomu, aby: (1) si systematicky zdokumentovala vlastním pozorováním a 
sběrem artefaktů (výtvarných děl dětí) několik setkání; (2) z rozhovorů s arteterapeutkou pak 
získala její teorii těchto dat (pozorované arteterapie); (3) tuto teorii arteterapeutky následně 
reflektovala (co se tak o zkušenosti dětí vlastně dozvěděla; co by se ještě dozvědět mohla); a 
(4) nakonec svá zjištění a závěry prodiskutovala s relevantní odbornou literaturou.

Tento poněkud komplikovaný design výzkumu měl autorce nabídnout oporu pro 
strukturaci vlastního badatelského příběhu. Konkretizace výchozí výzkumné otázky, zakázka 
pro vlastní pojmovou práci autorky, by sice vyplynula až ze třetího z výše zmíněných kroků. 
Emergence dílčích témat a tématu centrálního by tak nebyla výsledkem prostého otevřeného 
kódování dat získaných pozorováním a sběrem artefaktů. Autorka by však při zjišťování toho, 
co je na empirických datech o zkušenosti daných dětí s arteterapií ještě potřeba vysvětlit 
(jinými slovy, co vzdoruje porozumění, jak prohloubit teoretický vhled do zkoumaného jevu), 
nemusela spoléhat jen na svou teoretickou citlivost – oporou by jí byla situace, ve které by 
mohla srovnávat své hledisko laika s hlediskem arteterapeutky-experta a omezenost své 
teoretické citlivosti (to, čemu na pozorované zkušenosti dětí nerozumí, ani po vysvětlení 
arteterapeutkou) využít jako výhodu při tematizaci jevů a pojmů, k nimž si chce zjednat hlubší 
vhled. A autorka by se pak, když by došlo na zmíněné vysvětlování toho, "co je na 
empirických datech o zkušenosti daných dětí s arteterapií ještě potřeba vysvětlit", nemusela 
spoléhat jen na svou teoretickou invenci – oporou by jí byli autoři relevantní odborné 
literatury.

Autorka si nakonec tuto strategii poněkud upravila, zjednodušila. Vynechala reflexi 
teorie arteterapeutky. Paradoxně si tím však možná svůj úkol zkomplikovala. A možná, že i 
díky tomu formuluje Závěr své práce spíše než v oboru úvah práce pojmové v oboru úvah 
evaluačních (pozitivně) až propagačních. Jak se tedy autorka zhostila svého úkolu – 
konkrétně?

Od října do prosince 2010 navštívila 8 arteterapeutických setkání dvou skupin (tedy 
celkem 16 setkání), které pracovaly vždy na stejném "tématu" (skupiny navštěvovaly chlapci 
a dívky ve věku 5-11 let; v počtu od 2 do 7 dětí na jednom setkání). Zápisky z pozorování 
autorka prezentuje na cca 70 stranách Přílohy; spolu s 80 fotografiemi výtvarných děl dětí.

Rozbor a výklad tohoto empirického materiálu nejdříve provádí po jednotlivých osmi 
setkáních (seancích; věnovaných v obou skupinách stejné tematické práci). V rámci každého 
rozboru se pak krom stručné charakteristiky zadání úkolu věnuje zodpovídání otázky - 
"Proč?" Při tomto kroku si však od arteterapeutek nedrží odstup. Poznatky získané z 
rozhovorů s nimi využívá jako bez problémů asimilované. Odpovídá jakoby společným 
hlasem, ve společném hledisku s nimi. (Kapitola 3, s. 21-33.) Kromě empirického materiálu je 
tato část textu asi nejcennější řadou citlivých postřehů o tom, co v takové "běžné" (?) 
arteterapeutické praxi mohou děti daného druhu zažívat.

Následně se autorka v kapitole Arteterapie v Klokánku (s. 34-51) snaží výsledky 
předchozího rozboru uspořádat, když tematizuje 12 dílčích aspektů zkušenosti dětí s 
pozorovanou arteterapií (použiji-li terminologii z titulů subkapitol: arteterapeutická seance,  
vzorek dětí, arteterapeutická místnost, pojetí arteterapie dětmi, interpretace, komunikace  
kresbou a při kresbě, záměr nebo náhoda, prezentace díla, odměny, odnášení obrázků, citová  
deprivace, idealizovaný rodič) a když se pak ve třech subkapitolách snaží shrnout dílčí, 
řekněme, funkce a dysfunkce arteterapie (s. 48-51).

Následující a poslední kapitola hlavní stati, Diskuse s odbornou literaturou (s. 52-66), 
pak sice není uvedena žádnými otázkami do diskuse; možná zbytečně vyčleňuje znovu, 
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řekněme, strukturální prvky zkoumané zkušenosti (tematická práce, terapeut,  
arteterapeutická skupina, faktory ovlivňující skupinu, arteterapeutický vztah, artefakt, diskuse  
a zpětná vazba) dříve, než přikročí k problematice funkcí/dysfunkcí; možná zbytečně 
problematiku dys/funkcí člení na v podstatě synonymní a částečně redundantní subkapitoly 
(Funkce arteterapie; Cíle arteterapie; Výhody skupinové arteterapie; Nevýhody skupinové  
arteterapie; Prolínání arteterapie s artefiletikou). Rozhodně však kapitola autorce plní jednu 
důležitou funkci. Pročítáním odborné literatury, vyhledáváním inspirativních citací a jejich 
zakomponováním do "koláže" s vlastními úvahami vzešlými z práce s vlastní empirickou 
zkušeností dospěla k textu, který zanechává ve čtenáři přesvědčivý dojem o tom, že s řečí 
odborné literatury je schopná rezonovat srovnatelnou vlastní zkušeností a že je schopná ocenit 
bohatost jí nabízených teoretických asociací. Rozhodně se tak potom, co se celku bakalářské 
práce týče, nejedná o případ, kdy na začátku vypracovaná encyklopedická hesla je autor ve 
druhé, tzv. praktické či empirické části schopen zcela zapomenout a vést jen svůj vlastní 
monolog.

Nakonec bych však chtěl všechny výše uvedené výtky na adresu formální 
synkretičnosti textu banalizovat tím, že skutečně líto mi je jen toho, že se v této synkretičnosti 
ztrácí autorčina citlivost vůči daným dětem, arteterapii i jejím teoretickým a potažmo 
praktickým problémům. Autorka opakovaně v textu upozorňuje na to, že si je vědoma 
například dilematičnosti již samotné volby mezi skupinovou a individuální arteterapií z 
hlediska dys/funkcí při sdílení mezi terapeutem a klienty, nebo i toho, že arteterapie může být 
dilematická i tím, že daným dětem nenabízí jen práci s jejich traumatizující zkušeností s  
vlastní rodinou (nakonec v podobě odreagování agrese v bezpečném prostředí), ale též 
zkušenost s tvorbou vlastního výtvarného díla a interakce s druhými, která může mít hodnotu 
právě v tom, že bude od traumatizujících zkušeností ze světa mimo arteterapeutická sezení 
oddělená (příkladně možná Karolínka na poslední seanci (?)), a tak, zase na druhou stranu, 
nabízí i arteterapii vlastní "mikrotraumata" vyplývající ze vzdorující výtvarné tvorby a jejího 
obhájení ve skupině vrstevníků (prakticky snad při každé seanci). Jasnější (systematičtější, 
pojmově integrovanější a terminologicky jednotnější) výklad toho, v čem a jak je pro děti a 
terapeuty vlastně pracné, aby to cenné z arteterapeutických setkání vytěžily, by možná 
fungovalo i jako přesvědčivější pozitivní evaluace či propagace arteterapie dětí v tíživé 
rodinné situaci.

Pro nesporné jednotlivé úspěchy, kterých dosáhla ve své badatelské práci, bych tedy 
autorce přál, aby také úspěšně obhájila svou bakalářskou práci jako celek.

V Praze 19. 5. 2011 PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
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