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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Děti v tíživé rodinné situaci a 

jejich zkušenost s arteterapií. Arteterapie je poměrně mladý psychoterapeutický obor, 

jehož hlavním prostředkem k poznání a ovlivnění lidské psychiky je výtvarný projev. 

Právě pro děti, které se ocitají v tíživé rodinné situaci, je výtvarný projev často 

jediným prostředkem k tomu „hovořit“ o své tíživé situaci. Slova jsou těžko 

uchopitelná a pro dítě je bolestivé znovu a znovu mluvit o svých traumatických 

zkušenostech. Arteterapie těmto dětem umožňuje pracovat se svými zážitky na 

nevědomé rovině. Kresba je pro ně spontánní činností, která je i baví. 

Téma s tímto zaměřením jsem si vybrala záměrně. Vždy mě velice zajímala 

problematika zneužívaných, týraných a zanedbávaných dětí, což děti v tíživé rodinné 

situaci jsou. Tyto děti mají veliké šrámy nejen na své dětské dušičce a jejich dětství 

je ohroženo. Každé dítě má mít krásné vzpomínky na své dětství a ne zážitky plné 

bolesti a smutku. Jednou bych těmto dětem chtěla cíleně pomáhat zbavit je jejich 

trápení. Volba tohoto tématu pro mě byla prvním krokem k této pomoci. Neboť 

právě arteterapie se mi zdá jako velmi vhodná a nenásilná forma pomoci takto 

„znevýhodněným“ dětem.  

Má bakalářská práce má charakter kvalitativního výzkumu, ve kterém využívám 

metodu zúčastněného pozorování, nestandardizovaného rozhovoru, analýza zápisků 

z pozorování a osobních dokumentů dětí (výtvarné artefakty). 

Záměrem mé bakalářské práce bylo zmapovat arteterapeutické seance 

v Klokánku a na základě toho zjistit, jakou zkušenost s arteterapií získávají děti 

v tíživé rodinné situaci. Jak je tato skupinová arteterapie dětmi vnímána a co nového 

jim přináší. Co pro děti znamenají jednotlivé prvky arteterapeutického sezení, co 

z nich získávají a jak je to využitelné v jejich budoucím životě. 

Práce je členěna do několika kapitol. První z nich je věnována představení 

projektu Fondu ohrožených dětí „Klokánek“ a popisu použitých výzkumných metod 

a jejich zpracování. V další kapitole se již zabývám samotným rozborem 

jednotlivých arteterapeutických seancí a jejich možnostmi, výhodami a nevýhodami 
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pro děti. Předposlední kapitolu jsem věnovala popisu a analýze proměnných a 

konstantních prvků arteterapeutické seance a jejich vlivu na děti. V poslední kapitole 

„diskutuji“ o svých zjištěních s dostupnou odbornou literaturou. 

Jakým způsobem se mi podařilo zpracovat má data a zároveň je vztáhnout 

k odborné literatuře je na dalších stránkách mé bakalářské práce. 
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2. Historie výzkumu 

V první části této kapitoly popisuji zařízení Klokánek. Představuji služby, které 

projekt Fondu ohrožených dětí nabízí. Snažím se zachytit jeho postavení v České 

republice a zakotvení v rodinném zákoně. V podkapitolách, které s Klokánkem 

souvisejí, uvádím například výhody zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

oproti ústavní výchově, režim dne, prázdniny, návštěvy, nejčastější důvody 

k umístění dětí do Klokánku a také financování tohoto projektu. 

Druhá podkapitola se zabývá již metodami sběru dat, které podrobně popisuji. 

V následující části je zachycen samotný postup při zpracovávání dat mé badatelské 

práce.  

2.1. Klokánek 

Klokánek je považován za rodinnou alternativu ústavní péče. Je projektem Fondu 

ohrožených dětí (dále již FOD) s cílem nabídnout dětem místo ústavní výchovy 

rodinou péči na přechodnou dobu. Ta může trvat do té doby, dokud se děti nemohou 

vrátit zpět do své rodiny nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná 

péče tj. osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby.  

Na základě pověření MPSV jsou Klokánky zařízením pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Tudíž do tohoto zařízení mohou být přijímány děti na základě 

žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (na základě předběžného opatření nebo 

rozsudku), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále již OSPOD), ale i na 

základě žádosti samotného dítěte. Zažádat může i osoba, která dítě nalezne opuštěné 

nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech děti zůstávají v Klokáncích i proti 

vůli svých rodičů do doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Většina dětí 

má shodnou anamnézu – zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou 

péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, někdy i hospitalizace osamělého rodiče či 

svěření za účelem zajištění náhradní rodinné péče.  

Rodinná péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc má přednost 

před ústavní výchovou, což je zakotveno i v zákoně o rodině, konkrétně se jedná o § 

46 odstavec č. 2. 
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Klokánky jsou provozovány nepřetržitě, proto mohou kdykoli přijmout i 

novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení. 

Klokánky mohou přijímat i sourozence bez ohledu na věk, takže nedochází k další 

traumatizaci jejich rozdělením do různých zařízení podle věku. 

V současné době funguje na území celé České republiky šestnáct Klokánků, 

s celkovým počtem tři sta dvacet míst. „Rodinná péče“ je provozována buďto 

v bytech „klokaních tet a strýců“, kteří jsou zaměstnanci Klokánků, anebo 

v objektech se služebními byty, kde o děti nepřetržitě pečují po všech stránkách tak 

jako v rodině dvě stabilní tety, které se střídají po týdnu. Snahou Klokánku a 

zaměstnanců je, aby se děti mohly co nejdříve po zlepšení situace vrátit domů nebo 

není-li to možné, aby byly svěřeny do trvalé náhradní rodinné péče příbuzných, či 

cizích osob.  

Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem šedesáti procent dětí 

se vrací k rodičům, asi třicet procent přechází do trvalé náhradní rodinné péče. 

Zbývajících deset procent zahrnuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či 

umístěním do jiného zařízení (nemocnice, psychiatrie nebo ústavní výchova). 

V samostatných bytech jsou umístěny maximálně tři až čtyři děti, o které pečuje 

jedna osoba. Hlavním důvodem je velmi časné zanedbání přicházejících dětí, 

opoždění v celkovém vývoji, deprivace, noční děsy a nevhodné návyky a projevy, 

které vyžadují velmi intenzivní péči.  

2.1.1. Výhody Klokánku oproti ústavní výchově 

První výhodou Klokánku oproti ústavní výchově je již zmiňovaný příjem nejen 

na základě předběžného opatření nebo rozsudku, ale i bez soudního rozhodnutí na 

žádost rodičů nebo na žádost OSPOD. Lze tedy pomoci rychle, kdy je to právě 

zapotřebí. Zlepší-li se podmínky v rodině, lze pobyt rychle ukončit a dítě vrátit 

domů. 

Děti lze do Klokánku přijmout i na základě jejich vlastní žádosti a poskytovat jim 

péči i proti vůli rodičů až do té doby, než rozhodne soud o předběžném opatření. Je 
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tak možné zajistit rychlou pomoc dětem na útěku z rodiny, často jde i o děti týrané, 

zanedbávané a zneužívané. 

Do Klokánku lze přijímat i skupiny sourozenců bez ohledu na jejich věk. 

Nedochází tudíž k jejich další traumatizaci v důsledku rozdělování do různých 

zařízení (podle věku). 

Děti jsou přijímány přímo „z terénu“, aniž by bylo dítě nuceno pobývat 

v diagnostickém ústavu. Zde jsou zařazeny ve stejném režimu děti bez poruch 

chování s dětmi výrazně narušenými, agresivními, s anamnézou prostituce, trestné 

činnosti, toxikománie apod. Děti bez těchto problémů jsou kromě psychické 

deprivace zvýšeně ohroženy šikanou a mravním zpustnutím.  

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je provozováno jako rodinná péče 

přímo v rodinách zaměstnanců nebo v objektech s byty. V těchto bytech o děti pečují 

dvě stabilní „tety“ a to po všech stránkách tak jako v rodině. Díky tomu nedochází 

k opožďování vývoje dětí ani k jejich psychické deprivaci. Mají totiž stejné množství 

podnětů a dostatek citů jako například dítě vyrůstající u příbuzných. 

Podle novely zákona o rodině (§ 46 odst. 1,2) může soud umístit dítě do zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc namísto do ústavní výchovy na neomezeně 

dlouhou dobu, tj. dokud se dítě nemůže vrátit domů nebo není-li to možné, dokud 

není nalezeno vhodnější řešení, např. osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy 

třetí osoby. 

Péče o děti v Klokáncích je průměrně o padesát tisíc korun na dítě a rok lacinější 

než ústavní výchova, přestože v jednom bytě je poskytována péče mnohem menšímu 

počtu dětí než v dětských domovech a jiných ústavech. 

V Klokánku je „teta“ s dětmi v bytě i v noci a svou přítomnosti a uklidňováním 

jim dodává pocit jistoty a bezpečí. Naproti tomu v dětských domovech je obvykle jen 

jedna noční vychovatelka na celý ústav, případně patro. 

(http://www.fod.cz/klokanek.htm)  

 

http://www.fod.cz/klokanek.htm
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2.1.2. Režim dne v Klokánku 

Režim dětí, umístěných v Klokánku, není téměř odlišný od dětí vyrůstajících ve 

svých rodinách. V Klokánku děti vyrůstají také ve své „rodině“. Většinou jsou zde 

umístěny zhruba 3 až 4 děti na jeden byt. Každý byt má na starost jedna osoba. Této 

osobě děti říkají teto. Klokánčí teta svou péči věnuje dětem po celých 24 hodin po 

dobu jednoho týdne. Po týdnu se teta vystřídá s druhou a tento proces se takto 

neustále opakuje. O děti tedy pečují dvě stálé osoby, ke kterým mohou děti navázat 

vřelý a rodinný vztah.  

Jako v každé rodině musí dítě plnit povinnou školní docházku, ani zde to není 

výjimkou. Některé děti, které ještě nedosáhly věku povinné školní docházky, 

docházejí do školky a některé zůstávají na bytech se svou tetou. Mateřské školy jsou 

přeplněné a ne všechny děti jsou přijaty. Děti školou povinné docházejí každý den do 

základní školy v blízkosti Klokánku. Zde probíhá pravidelná výuka. 

Po příchodu ze školy nastává individuální režim, který si zvolí teta daného bytu. 

Záleží pouze na ní, jak svou „domácnost“ vede. Zda půjdou děti po příchodu ze 

školy psát úkoly, budou si hrát s ostatními dětmi nebo zvolí nějaký kroužek a 

volnočasové aktivity.  

2.1.3. Prázdniny a svátky v Klokánku 

Pokud to situace dovoluje, některé děti jezdí na prázdniny na určitou dobu domů 

ke svým příbuzným. Je to možné díky propustkám, které povolují orgány sociálně-

právní ochrany dětí. Příbuzný si zažádá na OSPOD, který posílá schválenou 

propustku do Klokánku. Díky schválené propustce může dítě na předem dohodnuté 

dny zařízení opustit.  

Když dítě nemá ke komu jít, zůstává v Klokánku se svými tetami. Pečující 

personál se snaží, aby se průběh svátků a prázdnin podobal co nejvíce rodinnému 

prostředí. Tety si tak vymýšlí vlastní program. Jezdí s dětmi na výlety (Zoo, 

památky, pouťové atrakce a jiné) nebo pro ně mají zařízené dětské tábory.  
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2.1.4. Návštěvy v Klokánku 

Návštěvy jsou závislé na statutu přijetí dítěte. Pokud je dítě přijato rozhodnutím 

soudu, návštěva bez povolení OSPOD nesmí mimo prostory Klokánku. Pro tyto 

účely je zde zřízena návštěvní místnost, ve které může dítě se svým příbuzným 

danou dobu být. Mají zde k dispozici hračky a plyšová zvířátka, papíry, pastelky, 

společenské hry, dětské knížky apod. Pokud chce rodič svému dítěti přečíst dětskou 

knížku, je pro ně v této místnosti připravená pohodlná pohovka. Běžně jsou návštěvy 

vždy vítány a podporovány.  

Návštěvníci se musí řídit návštěvním řádem. Pokud je osoba pod vlivem 

omamných látek, alkoholu nebo se jedná o osobu s agresivním chováním (osoby, 

které by mohly ohrozit bezpečnost dětí a pracovníků), přístup je jim do Klokánku 

přísně zakázán. 

Chování dětí po odchodu rodičů či jiných blízkých příbuzných je zcela 

individuální. Je to závislé hlavně na věku dítěte, délce jeho pobytu v Klokánku a také 

na důvodu, kvůli kterému bylo dítě v zařízení umístěno. V neposlední řadě to závisí 

také na způsobu rozloučení rodiče a jeho ujištění, který den dítě opět navštíví, jeho 

dochvilnosti a také tomu, zda drží slovo. Pokud se děti setkávají u rodiče 

s nedodržením jejich slova a na návštěvu nepřijdou, dítě může být více úzkostlivé a 

plačtivé.  

2.1.5. Financování projektu Klokánek 

Klokánek je financován ze 40 % ze státních příspěvků na děti a z 60 % z darů. 

Konkrétní financování Klokánků je individuální v tom, že ředitel Klokánku žádá 

pravidelně o peníze centrálu Fondu ohrožených dětí.  

Nákupy potravin a jiných potřebných věcí do domácnosti jsou zajišťovány buď 

hromadně, tj. nakupuje se pro celý Klokánek a poté se vše rozděluje na jednotlivé 

byty. V tomto případě teta dostane ještě menší obnos na drobné potřeby „bytu“. 

Nebo v případě druhém teta dostane větší obnos peněz, z kterého celý týden 

hospodaří a na konci měsíce se provádí vyúčtování.  
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Finance na dárky pro děti k narozeninám, svátkům, Vánocům či k jiným 

příležitostem získávají tety od sponzorů. U většiny Klokánků fungují jejich 

internetové stránky, na kterých jsou vypsaná přání dětí například o Vánocích. 

Sponzoři si tak mohou vybrat přání jakéhokoli dítěte, dárek zakoupit a věnovat ho 

Klokánku a dítěti jako věcný dar nebo věnovat Klokánku dar finanční, ze kterého 

jsou dárky dětem kupovány.  

2.1.6. Nejčastější důvody umístění dětí do Klokánku 

Důvodů pro umístění do Klokánku je příliš mnoho na to, abych zde všechny 

uváděla. Z tohoto důvodu využiji statistických údajů z internetových stránek 

Klokánku a to v období mezi rokem 2005 až 2008. Z těchto statistických údajů jsem 

vybrala pouze ty, které se vyskytovaly nejčastěji. Pro lepší přehlednost údajů uvádím 

tabulku. 

  Rok 

Důvody 2005 2006 2007 2008 

Bytové problémy 118  98 153  74 

Podezření z týrání  31  20  39   7 

Zanedbání péče  44  45 131  20 

Hospitalizace rodiče  38  33  63  24 

Hmotná nouze  40  29  86   6 

Výchovné problémy dítěte  17  20  85   1 

Alkoholismus, drogová závislost rodiče   8   8  61   5 

Nezvládání péče  26  26 x   8 

Celkem přijatých dětí 367 279 676 229 

 

2.2. Metody sběru dat 

Cílem mé badatelské práce bylo zmapovat arteterapeutické seance v jednom 

z Klokánků. Zjistit, jak děti tuto aktivitu vnímají a co nového jim přináší. Zda při 

arteterapeutickém tvoření získávají negativní či pozitivní zkušenosti. Co jednotlivé 

elementy skupinové arteterapie v daném Klokánku pro děti znamenají a jak toho 

mohou v budoucím životě využít. 
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2.2.1. Pozorování 

Nejdůležitější metodou pro získávání poznatků z terénu bylo pozorování. 

Docházela jsem pravidelně na arteterapeutické seance do Klokánku, které se konaly 

každé pondělí v měsíci. Terapeutky mě dětem představily jako „tetu Hanku“, která 

dostala ve škole „domácí úkol“, aby zjistila, jak se jim arteterapie líbí a jak je 

kreslení baví. Děti jsem později také poprosila, zda bych si mohla jejich obrázky 

fotit. Děti s tímto nápadem souhlasily a často využily této možnosti k tomu, aby si 

můj mobil půjčily a svůj obrázek vyfotily samy. Zároveň terapeutky dětem řekli, že 

jim budu při seancích pomáhat a děti mě tak braly jako autoritu.   

 Nejprve jsem si psala zápisky přímo při probíhající seanci. Jelikož jsem je 

zapisovala na notebooku, děti velice zajímalo, jaké v něm jsou hry; zda má web 

kameru; jestli si pustíme nějaké písničky apod. Přišlo mi, že tato činnost děti 

vyrušuje z jejich práce, a proto jsem zvolila náhradní plán. Při každém sezení jsem si 

napsala pouze základní záchytné body, které mi později oživily průběh celé seance. 

Jakmile jsem z arteterapie odešla a naskytla se mi příležitost, své postřehy a zápisky 

jsem rozepsala podrobněji.  

V zápiscích se snažím o zachycení veškeré interakce jak mezi dětmi navzájem, 

tak i mezi dětmi a terapeutkami. Zároveň se v mých zápiscích objevuje také popis 

artefaktů dětí a průběh jejich činnost či nálada při seanci.  

2.2.2. Sběr výtvarných artefaktů 

Další velmi důležitou metodou, kterou jsem ve své badatelské práci využila, je 

sběr výtvarných artefaktů. Nikdy nešlo o sběr originálů dětské tvorby. Děti si své 

obrázky nebo výrobky téměř pokaždé odnášely na svůj byt. Často svým obrázkem 

podarovaly svou „Klokaní tetu“ nebo příbuzné, kteří je chodili navštěvovat. Z tohoto 

důvodu jsem v počátcích přišla o nějaké artefakty.  

Některé děti své obrázky nechávaly ve společenské místnosti, aby se jimi mohla 

vyzdobit. V tomto případě jsem si je s jejich svolením půjčila domů a ofotila. Později 

jsem se snažila téměř všechnu jejich tvorbu fotit. I přesto se naskytly okamžiky, kdy 

jsem neměla možnost obrázek si vyfotit. Např. pozorování, kdy nám Martínek napsal 
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vzkaz (příloha 8 – 1. skupina). Dříve než jsem ho stačila „zvěčnit“, Martínek obrázek 

roztrhal. V těchto případech mám alespoň jejich popis.  

Kopie artefaktů jsou přiloženy v příloze u zápisků z pozorování a to vždy na 

jejich konci. U každého obrázku je jméno dítěte a jeho věk. V některých případech 

jsem použila i název dětského díla pro rychlejší orientaci v obrázku a snazší 

pochopení. Přílohy obsahují „surová“ a nezpracovaná, a proto jsou zde uvedené 

veškeré kopie artefaktů dětí, které jsem získala. V textu pracuji pouze s částí 

obrázků. Jedná se o ty, které nejvíce vystihují a podkládají daný text. 

2.2.3. Rozhovory s arteterapeutkou a dětmi 

Rozhovor s terapeutkou probíhal vždy až po skončení arteterapeutické seance. 

Nikdy jsem svými otázkami nezasahovala do sezení. Po seanci jsem měla pro 

terapeutku část připravených otázek, které jsem pokládala po každém sezení. Tyto 

otázky jsem ještě doplnila o ty, které se týkaly daného sezení. Pokud mě něco na 

chování dětí, zadaném tématu, symbolech objevujících se v obrázcích nebo jménech 

spojených s obrázky zaujalo, později jsem se na to terapeutky zeptala. Terapeutka mi 

poskytovala i cenné informace ohledně získaných obrázků dětí. Odpovědi z těchto 

rozhovorů jsem rozpracovala a společně s mými zkušenostmi z pozorování zahrnula 

do hlavního textu bakalářské práce.  

V případě rozhovorů s dětmi se jednalo spíše o zvídavé otázky ohledně jejich 

obrázku a plnění zadání. Otázky se týkaly toho, co dítě kreslí, proč to kreslí, komu 

obrázek dá, jak ho aktivita baví, co ho na tom baví nejvíce, jak si užilo seanci jako 

celek, jakou má dnes náladu apod. Odpovědi na tyto otázky jsou zachyceny 

v zápiscích z pozorování (viz Příloha) a vycházím z nich také ve svém textu. 

2.3. Postup při zpracování dat 

Nejprve jsem si sepsala na počítači zápisky z pozorování, které jsem dělala 

průběžně po seancích, tak jak jsem již zmínila. K těmto zápiskům jsem přiložila 

veškeré kopie dětských artefaktů. Takto zpracované zápisky i s artefakty jsem vložila 

do přílohy. 
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Z těchto zápisků, ale i z mých zkušeností jsem se snažila nalézt proměnné a 

konstantní prvky každé seance. Za proměnné prvky jsou v mém případě považována 

témata zvolená pro jednotlivé seance, která se každý týden měnila. Konstantními 

prvky rozumím ty prvky, které jsou téměř každé sezení stejné, tj. místnost, vzorek 

dětí, prezentace obrázků, odměny, odnášení obrázků na byt apod. Tyto prvky 

rozebírám v následujících kapitolách. 

Na arteterapeutické sezení docházely dvě skupiny dětí v jeden den. Pro obě 

skupiny byla zvolena stejná tématika. Zápisky z pozorování jsou v příloze z obou 

skupin, avšak v kapitole „Rozbor a analýza jednotlivých seancí“ pracuji s tématem 

obecně a má zkušenost je vztahována k oběma skupinkám dohromady. 

Nerozpracovávám tedy každou seanci zvlášť. 

V následující kapitole „Arteterapie v Klokánku“ popisuji zmíněné konstantní 

prvky. Tyto prvky jsou popsány konkrétně pro dané seance v Klokánku, nejedná se o 

žádné obecné poznatky. Neboť seance, které jsem navštěvovala, jsou ovlivněné 

právě těmito prvky. V těchto podkapitolách odkazuji do příloh nebo do kapitoly 

„Analýza a rozbor jednotlivých seancí“ k případům z pozorování, které se k tomu 

přímo vztahují. 
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3. Rozbor a analýza jednotlivých seancí 

3.1. Tematická práce 

Není zde zvolena určitá struktura výtvarných úkolů, které by měly být plněny 

postupně za sebou. Naopak úkoly jsou voleny tak, aby je zvládlo i nově příchozí dítě. 

Často se téma volí podle ročního období, aktuálního svátku, typického pojetí určitého 

měsíce apod. Řada dětí také může mít obtíže s tím pouze začít nějakou činnost. Proto 

pro něho může být zadané téma odrazovým můstkem.  

Pokud dítě cítilo nechuť k nějaké aktivitě, kterou měly terapeutky připravenou, 

snažily se ho namotivovat, bavit se o jeho nechuti pracovat nebo zjistit, co je 

příčinnou. Tou mohla být například špatná známka, kterou dítě daný den dostalo; to, 

že nepřišel rodič na návštěvu; pohádal se s kamarádem nebo s „Klokaní tetou“. 

Mnohdy samy po takovém rozhovoru začaly přeci jen pracovat. Pokud se tak nestalo, 

terapeutky mu připomněly, že arteterapie je opravdu dobrovolná a nabídly mu, že ho 

doprovodí na byt a tetě situaci vysvětlí. Vyloženě tedy není dítě do aktivity nuceno, 

ale je mu dáno na výběr.  

3.2. „Překvapení“ (viz příloha 1) 

Na začátku arteterapeutické seance si mohlo každé z dětí vzít jedno „vajíčko 

s překvapením“. Jejich úkolem bylo nakreslit hračku, kterou ve vajíčku našly. 

Některé děti měly ve vajíčku pohádkovou figurku a některé si musely nejprve svou 

hračku složit.  

Proč? 

Jednalo se o úvodní hodinu, tudíž bylo cílem děti na uvítanou potěšit něčím 

hezkým (hračkou z Kinder vajíčka) a zároveň ji nenásilně propojit s aktivitou 

v hodině. Dárek v podobě hračky byl pro děti příjemným překvapením. Nebývá to 

zvykem, protože odměny dostávají vždy na konci hodiny, a to ve formě sladkostí, 

bonbonu či žvýkaček.  

Hlavním záměrem bylo, aby se děti pomocí hračky vrátily ve vzpomínkách do 

času prázdnin a plynule tento „výlet“ propojily s otázkami typu: „Koho mám rád? 
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Koho bych vzal s sebou na prázdniny?“ Avšak pro některé děti tyto vzpomínky na 

skutečné prázdniny nebyly příliš šťastné jako v případě Martínka (viz příloha 1 – 1. 

skupina). Oproti tomu prázdniny jeho snů, které si mohl představit díky této aktivitě, 

ho zanesly do Spojených států, kam by svým letadlem vzal také svoji mámu, bratra 

Tomáše, sestru Kristýnku a chlapečka, který je s nimi na bytě – Rafaela. Velice 

zajímavé bylo to, že Martínek při psaní své mámy napsal pouze její jméno.  

Dalším možným negativním dopadem mohla být nespokojenost s hračkou, které 

dítě v Kinder vajíčku mělo. Mohly mít pocit, že to není „fér“, protože kamarádova 

hračka je lepší. Nakonec ale pochopily, že to byla jejich svobodná volba, po jaké 

hračce sáhnou. Například Tomy (viz Příloha 1 – 2. skupina) byl hrozně zklamaný 

z hračky, kterou si vylosoval. Dlouho terapeutky přemlouval, aby si mohl vzít jinou 

hračku. Po nějaké době, ale přijal fakt, že by to tak nebylo spravedlivé a svou hračku 

také nakreslil. 

Děti byly nadšené z hraček, ale méně nadšené, když se dozvěděly, že jejich 

dalším úkolem je hračky nakreslit. Tato nechuť ale po chvilce opadla a děti se 

zabraly do kreslení. Při této aktivitě si vzpomněly na své kamarády, rodinu a ostatní 

lidi, kteří jim jsou blízcí.  

Někdy se dětem mohla zdát jejich hračka příliš složitá a snažily se „vyvléct“ 

z aktivity. Dominička měla ve svém vajíčku hračku, která „vystřelovala“ drobný disk 

po zatáhnutí za páčku. Dominička byla nejdříve z hračky nadšená a dlouho si s ní 

hrála, když mělo dojít k nakreslení, její nadšení začalo pomalu opadávat. Tak jsem 

Dominičce poradila, aby nakreslila alespoň panáčka, který byl na hračce zobrazený. 

Dominička ho začala kreslit a poté k němu dodělala ještě domeček, kytičku a 

motýlka. Dominičku činnost nakonec bavila oproti své původní úzkosti.  

Podobným případem byla i Nikolka, která měla ve vajíčku lupu se Shrekem a 

nevěděla, jak má lupu nakreslit. Když jsem jí poradila, že může nakreslit postavičku 

Shreka, nápad se jí zalíbil a začala. Činnost ji bavila, protože přikreslila ještě postavu 

Fiony, Oslíka a kocoura. Z toho vyplývá, že mnohdy stačí drobná rada či podpora, 

aby dítě vědělo, jakým směrem má postupovat a nebylo zbytečně bázlivé. 
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3.3. „Strom splněných přání“ a „začarovaná rodina“ (viz příloha 2) 

Tato seance byla rozdělena na dvě části. V prvním bloku měly děti nakreslit své 

skutečné (většinou materiální) přání k Vánocům. Všechny děti tak kreslily dárky, 

které by chtěly najít pod stromečkem.  Po vánočních přáníčkách přišla na řadu kresba 

začarované rodiny.  

Proč? 

Strom splněných přání je každoroční aktivitou při arteterapeutické seanci. Děti 

tak mohou jejím prostřednictvím věnovat chvíli času svým tajným přáním a snům, i 

přesto, že jsou většinou materiální. Vědí tak, že je někdo, kdo na ně myslí a pokusí se 

jim jejich přání splnit. Zároveň si dítě také uvědomí, že na Vánoce bude 

pravděpodobně v Klokánku. Pozitivní a zároveň negativní je pro děti konfrontace 

s realitou. I přesto tato aktivita děti velice bavila, protože se mohly zasnít a přát si 

téměř jakoukoli věc, která je napadla.  

Z přáníček, která děti nakreslí, se v Klokánku vytvoří „stromeček přání“. 

Jakýkoli dobrovolník si z těchto přáníček může některé vybrat a udělat tak dítěti 

k Ježíšku radost. Tento Klokánek má zřízené i své internetové stránky, kde jsou 

v období před Vánoci také tato přání „vyvěšena“. Dobrovolníci tak mají možnost 

vybírat dárky pro děti i touto cestou. Přání se nemusí plnit pouze pomocí konkrétního 

hmotného dárku, ale sponzoři mohou Klokánku věnovat finanční dar, ze kterého 

personál dárky dětem nakoupí.  

Při kresbě začarované rodiny mohly děti naplno zapojit fantazii a představit si, 

jaké zvířátko se hodí na jednotlivé členy jejich rodiny. Šlo o to, aby se děti zamyslely 

nad tím, jaký kdo je, jak se chová a jaké má vlastnosti a na základě toho, ho 

začarovat do adekvátního zvířátka. Některé děti s touto představou měly problém 

jako v případě Tomyho (příloha 2 – 1. skupina). Tomy to chápal tak, že je to něco 

negativního a tato myšlenka se mu nelíbila. Maminka je pro něho zřejmě důležitá a 

významná v jeho životě a představa, že by ji zaklel do nějakého zvířátka, pro něho 

byla značně nepříjemná.  
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Pomocí této aktivity se také mohlo dítě v duchu přenést ke své rodině, 

vzpomenout si na její členy. Připomenout si, kdo jaký je, proč je má nebo nemá rádo 

a do obrázků začarovaných členů promítnout své emoce a vztah k jednotlivým 

členům rodiny.   

Právě přemýšlení o rodině, vztazích, o lásce nebo „nelásce“ mohlo mít 

osvobozující, uvolňující účinek. Některým dětem to může přinést úlevu a 

v kombinaci s výtvarnou činností se zbaví napětí. Nebo si tím mohou vybít vztek na 

členy své rodiny.  

Začarovanou rodinu děti při arteterapii kreslí po určitých časových úsecích 

pravidelně. Terapeutka pak výkresy dětí porovnává a případně je předávají 

psychologovi ke zkoumání. Na základě „sbírky“ těchto obrázků je možné vidět, 

jakým způsobem se vyvíjí vztah dítěte k biologické či jiné rodině, případně zda je 

vhodný čas pro náhradní rodinnou péči apod.  

Mnoho dětí si svou původní biologickou rodinu, třebaže naprosto nefunkční, 

idealizuje. Jednou z možností nakreslení začarované rodiny je uvědomění si dítěte, že 

rodina v současné době nejeví zájem nebo vytvoření prostoru pro nové vztahy. I 

v tomto případě se tedy jedná o konfrontaci s realitou. Samozřejmě je to záležitostí 

zcela individuální a ne každé dítě tuto realitou dokáže přijmout.  

Některé děti mají určité bloky nakreslit rodinu a některé třeba ani neví, co si pod 

pojmem rodina vlastně představit. V tomto případě by zde bylo vhodnější zvolit 

individuální práci. 

3.4. „Podzim“ (viz příloha 3) 

Tato podzimní tématika spočívala v přečárání přírodního listu, který byl vložený 

pod papírem. Pokud dítě chtělo, mohlo si nakreslit ještě jakýkoli strom, který ho 

napadl. Téměř všechny děti začaly nejdříve s přečáráním listu. Některé děti si 

nevěděly rady, tak jim terapeutky ukázaly postup. Mladší děti lupen položily na papír 

a malovaly po něm. Starší děti zase netrpělivě čekaly, až lupen na papíře vystoupí a 

neustále ho nadzvedávaly, aby se podívaly, jestli je tam vložen správně. V důsledku 

toho se jim list pohnul a nevznikal jim tak kompletní obrys. 
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Proč? 

Terapeutka tuto podzimní tématiku zvolila z toho důvodu, aby si děti uvědomily 

roční dobu; barvy, které jsou typické pro toto roční období. Dítě tak bylo v 

„kontaktu“ s přírodou.  Mohlo se také seznámit s listy jednotlivých stromů a poznat, 

do jaké barvy se tyto stromy „zahalují“ v podzimním období.  

Pozitivními prvky této tématiky bylo uvědomění si barev a tvarů, ale i to, že 

přírodní tvar listu a jeho struktura může být kopírována i tak jednoduchou akcí jako 

je přečárání listu pod papírem. Děti mohly výkres komponovat dle vlastního vkusu a 

zapojit svou fantazii. Mohly volně užívat různé barvy a způsoby překládání listů.  

Všechny děti měly stejné možnosti, takže i kdyby některé z nich říkalo, že neumí 

list nakreslit, touto metodou a případně s pomocí terapeutky se jim zdařil, což mohlo 

být pro dítě velmi pozitivním momentem. Dítě se tak nemuselo bát toho, že to 

nezvládne a nebylo traumatizováno pocitem neúspěchu. Díky tomu byly děti 

pozitivně stimulovány a činnost mohla lehce přejít k nakreslení vlastního stromu. 

V této aktivitě měly větší volnost a více možností k zapojení fantazie. Mohly si 

vymyslet prostředí, ve kterém strom roste, ale i postavy, které se stromem souvisí, 

jako v případě Markétky (viz níže) nebo v případě Oldy (příloha 3 – 2. skupina, 

obrázek 19). 

Pro některé z dětí byla práce příliš náročná a to z důvodu ovládání jemné 

motoriky ale i snížené koncentrace. Úzkostnější děti měly na začátku problémy listy 

překrývat, potřebovaly mít kraje listů pevně ohraničené. Pokud se činnost dětem 

nedařila (nedostatečná schopnost jemné motoriky), bavilo je to o něco méně. Opět se 

jedná o zcela individuální přístup. Rozárce se přečárávání listu nedařilo, tak tento 

úkol pojala svým způsobem. List položila na papír a obkreslila jeho obrys. Poté si 

tento namalovaný list barevně vybarvila a byla se svým výsledkem spokojená. 

V případě Daníka a Irenky se jednalo právě o problémy s překrýváním listů. Děti 

podceňovaly své schopnosti a potřebovaly pomoc terapeutek. Ty jim ukázaly, jak se 

postupuje a děti se poté snažily i samy. Při kreslení stromu žádný problém nenastal. 

Důležitým terapeutickým prvkem této aktivity (kresba stromu) bylo pomocí 

kresby vybít svůj vztek a agresivitu, jako toho využila například Markétka. (příloha 3 
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– 1. skupina, obrázek 18). Její strom obsahuje mnoho vnitřního napětí a potlačované 

agresivity, listům se Markétka vyhýbá. Suky a šrafování na kmenu mohou 

symbolizovat poranění duše a trauma. Domorodé postavy mají nahánět hrůzu. Další 

výkresy Markétky jsou podobného rázu, u postav často kreslí vyceněné zuby a 

neobvyklé prvky, které odrážejí výrazně negativní psychické rozpoložení plné napětí 

a destruktivity.  

Při těchto aktivitách nejde pouze o vybití agresivity nebo prožití pocitu úspěchu. 

Tato činnost nabízela převážně „výtvarné a kognitivní“ možnosti, tj. uvědomění si 

roční doby a počasí, poznávání listů různých stromů, využití výtvarné techniky 

„přečárání“ apod. Ale i tato nabídka může být pro děti v tíživé životní situaci určitým 

způsobem terapeutická. Jedná se například o možnost chodit do výtvarného kroužku 

a podílet se na něčem, co není „nenormální“, výjimečné nebo stresující, být s lidmi, 

kteří jsou v podobné situaci apod. Tohle všechno může mít samo o sobě hojivý 

účinek.  

Některé děti splnily pouze první úkol, tj. přečárání listů. Druhá aktivita je 

nelákala a hledaly si jiné činnosti, kterými by se zabavily. Například Pepa a Dan si 

uprostřed seance našli časopisy, které pro ně byly v danou chvíli mnohem 

zajímavější. Terapeutka se tedy pokusila společně s chlapci tuto situaci spojit i 

s tvořivou činností. Kluci byli požádáni, aby motorky z časopisu zkusili nakreslit. 

Pepa a Dan se tohoto úkolu aktivně chopili a kreslení motorek je velice bavilo. 

3.5. „Draci“ (viz příloha 4) 

Dalším tématem byla výroba draka. Terapeutky přinesly čtvrtky, krepové papíry 

a různé pastelky, voskovky a křídy. Měly také připraveného vzorového dráčka, 

kterým se mohly děti inspirovat. Úkolem dětí bylo obkreslit šablonku a vystřihnout 

jí. Draka z obou stran vybarvit a pak na něho přidělat různé barevné třásničky a 

ocásek.  

 

 

 



18 

 

Proč? 

Opět se jednalo o tematickou podzimní aktivitu. Šlo o uvědomění si toho, jaké 

počasí v tomto období „vládne“. A díky větru, který je typický pro podzimní měsíce 

se právě dají pouštět draci, což je oblíbená dětská aktivita.  

Dále šlo o zapojení jemné a hrubší motoriky, uvolnění zápěstí při obkreslování a 

vystřihování. Při vybarvování draka dítě uplatňovalo svou fantazii a volilo své 

oblíbené barvy. Děti tak mohly svého draka vybarvit a vyzdobit (třásně a ocas) podle 

toho, jak se zrovna cítily. Pozitivní byla ale i možnost někoho nebo něco stvořit, dát 

mu vzhled, vyzdobit ho a pojmenovat. Hledání jmen děti nevěnovaly tolik času. 

Avšak čas, který děti na seanci tráví je pro leckteré z nich maximální hranicí pro 

udržení pozornosti, tudíž konec hodiny je provázen sníženou koncentrací a děti se 

snaží, aby to měly co nejrychleji za sebou. Například Irenka svého draka 

pojmenovala jako „Popelnice“ a druhou stranu draka jako „Telefonní budka“. Tato 

jména ji napadla, protože popelnici a telefonní budku potkala cestou ze školy. Daník 

své draky pojmenoval „Okurka“ a „Jablko“, možná z toho důvodu, že byly vybarvení 

převážně zelenou barvou. Stejným způsobem pojmenovala své draky i Kristýnka. 

Jeden se jmenoval „Citrón“ a druhý „Švestka“. (Příloha 4 – 1. skupina)  

Důležitým prvkem této činnosti byla možnost ponořit se do světa fantazie a 

uvolnit své negativní emoce. Využitím přenosu a zrcadlení emočního ladění do tváře 

a rysů draka. Díky této možnosti ze sebe dítě dostane své konflikty a může je 

posoudit zvnějšku. Konflikty tak dostanou novou realitu a tím se odosobní. Tuto 

možnost využil hlavně Martínek (Příloha 4 – 1. skupina). Na jednu stranu draka 

nakreslil rozzlobený obličej s „podrápanou“ tváří. Drak byl vybarvený černou 

pastelkou a všude měl červené rýhy. Druhá strana draka byla vybarvená dost 

podobným způsobem. Drak byl opět černý a k ústům přikreslil červené špičaté zuby, 

ze kterých kapala krev. Oči obou draků byly červené. Martínek se nakonec rozhodl, 

že chce mít ze svého draka masku na obličej. Z kousků čtvrtky Martínek svému 

drakovi přidělal na hlavu rohy nebo špičaté uši. Terapeutka Klára mu pomohla 

přidělat k drakovi provázek a vystřihnout oči. Rozhovor Martínka s terapeutkou: 

„Martínek má hodně naštvaného draka. Martínek: „On je podrápanej.“ Margareta: 
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„A kdo ho podrápal?“ Martínek: „Upír“ Já: „Martínku, a ten druhý drak je také 

rozzlobený?“ Martínek: „Ne, to je upír. Ten co poškrábal toho likantropa.“  

Činnost při této seanci byla opět zcela individuální. Některé děti činnost bavila a 

výrobě dráčka se trpělivě věnovaly, jako v případě zmíněného Martínka. Jiné děti 

potřebovaly se svým dráčkem pomoct, aby z něho měly také dobrý pocit. Jedná se 

například o Daníka, kterému pomáhala po celou dobu terapeutka Klára. Další děti se 

zapojily jen z nutnosti a brzy se svou činností skončily jako v případě Dana a Pepy 

(příloha 4 – 2. skupina). Dnešní tvoření je příliš nebavilo, takže rychle udělaly jen to 

nejnutnější a pak se poohlíželi, čím jiným by se mohli zabavit.  

3.6. „Vánoční přáníčka“ (viz příloha 5) 

Terapeutka přinesla připravenou šablonu ze čtvrtky na vánoční přáníčka. Čtvrtka 

formátu A4 byla přehnutá na půl a na přední straně byla vyřezaná 4 políčka. Tato 

políčka měla symbolizovat okno do domu. Děti měly do vnitřní strany namalovat 

třeba vánoční stromek, který by byl tímto oknem vidět. Dále mohly vybarvit 

jakoukoli stranu na přáníčku a vepsat své přání osobě, kterou chtěly tímto podarovat. 

Proč? 

Vánoční přáníčka jsou každoroční aktivitou dětí při arteterapeutických seancích. 

Děti je vyrábí pro své blízké, ale také pro sponzory, které určitým způsobem děti 

z Klokánků podporují, např. formou dárku pro konkrétní dítě nebo finančním darem 

pro celý Klokánek. Děti si tímto uvědomují, že je někdo, komu na nich záleží a snaží 

se udělat vše proto, aby se měly dobře a byly spokojené. 

Hlavním cílem bylo získat přáníčka pro sponzory od dětí. Některé děti pro ně 

vyrábí přáníčka velmi ochotně, protože si uvědomují, že jim kupují dárečky nejen na 

Vánoce, ale častokrát přispívají také celoročně tím, co je zrovna potřeba. Jsou zde 

také děti, které přáníčka pro sponzory vyrábět nechtějí. Zřejmě nepochopily, jak 

odlišně by se jim bez nich žilo. Sem patří například Pepa. Řekl, že jim přáníčka 

kreslit nechce. Terapeutka mu připomněla, že jim sponzoři kupují spousty věcí, které 

by bez nich neměly a že budou mít z přáníček velkou radost. Pepa tedy jedno 
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přáníčko nakreslil, ale nedal si moc záležet. Snažil se, aby měl práci, co nejrychleji 

hotovou.  

Většina dětí se ponořila do činnosti bez problémů. Martínek (Příloha 5 - 1. 

skupina) neudržel pozornost celou hodinu a neustále se rozptyloval hrou, kterou si 

sebou přinesl. Častokrát pracuje velmi rychle a vše má brzy hotové. Nedokáže se na 

zadanou práci dlouho soustředit.  

Děti se při této aktivitě uvolnily při myšlenkách na Vánoce a na dárečky, které 

by si přály dostat pod stromeček. Zároveň si každé dítě mohlo vytvořit svůj dáreček-

přáníčko pro ty, které má rádo a na kom mu záleží. Irenka své přáníčko kreslila pro 

svou maminku. Maminka je pro Irenku zřejmě důležitá, a proto se tolik snažila a dala 

si záležet, aby se mamince líbilo. Irenka je hyperaktivní dívenka, která svou práci 

často nedotáhne do zdárného konce. Z počátku se vždy snaží, ale po chvilce začne 

přetahovat a spíše čmárat. Při vybarvování přáníčka se opravdu snažila (Příloha 5 – 

1. skupina, obrázek 23 a 24). Martínek ho věnoval svým tetám na bytě (Příloha 5 – 1. 

skupina obrázek 25, 26). Ostatní děti ho většinou kreslily pro sponzory nebo tam 

„věnování“ nepsaly, protože zatím nevěděly, komu přáníčko dají.  

3.7. „Andělíčci“ (viz příloha 6) 

Tématem na této seanci byla výroba andělíčků z barevných papírů. Skládali se 

ze dvou kusů papíru, z nichž každý kousek děti složily jako harmoniku a ještě před 

tím ho pomalovaly různými tvary a barvami. Z jednoho kusu papíru udělaly 

„šatičky“ a z druhého „křídla“. Poté si děti vystřihly z barevného papíru hlavu, 

kterou přidělaly k tělu andílka. 

Proč? 

Před Vánoci se vždy hodí mít nějaké drobné dárečky a pozornosti, proto 

terapeutky s dětmi vytváří něco, co mohou děti použít a někomu darovat. Pro děti je 

důležité obdarovat své blízké a udělat jim tak radost. Arteterapeutická seance je tak 

prostorem k vytváření radosti nejen sobě, ale i svým blízkým. A dítě není 

traumatizováno tím, že nemá čím blízkého potěšit. 
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Pro úzkostnější děti se mohlo zdát zadání úkolu velmi složité a zprvu se jim do 

činnosti nechtělo. Neustále říkaly, že neví, jak šatičky vybarvit; neumí složit 

harmoniku nebo neví, jak nakreslit obličej. V první skupince se toto chování týká 

hlavně Daníka, který je bázlivý téměř při každém úkolu. Často potřeboval předvést, 

jak činnost provádět např. při skládání harmoniky. Začátek jsem začala skládat já a 

Daník se na mě díval a poté pokračoval sám. Křidélka si složil také sám. Další situací 

bylo i nakreslení obličeje. Daník vystřihl pouze „hlavu“, ale nevěděl, co tam má 

nakreslit. Stačilo, abych mu řekla: „Stačí namalovat pusinku a oči“ a Daník se do 

práce pustil. Nakonec byl se svým andílkem moc spokojený. Ve druhé skupince se 

jednalo o Dominičku, která své schopnosti také neustále podceňovala.  

Když zbylé děti zjistily, jak postupovat, ihned se ponořily do práce a tvoření je 

bavilo. Neodradilo je ani složité připevňování hlaviček. Pokud to někomu nešlo, byly 

nablízku terapeutky, které se snažily s připevněním dítěti pomoci. 

Při této činnosti si dítě zažívalo pocit, kdy vlastnoručně vytváří dárek pro toho, 

koho má rádo. Mohlo také zažít vzrušení z představy, jak asi bude reagovat 

obdarovaný, až mu dítě dá svůj výtvor.  

Zároveň při této aktivitě šlo přenést své negativní emoce do obličeje andílka. 

Podpořit to mohl i výběr barev na šatičky svého andílka. Dítě si tak mohlo odosobnit 

své emoce na anděla a zároveň je někomu „darovat“. Podle mě se jedná v případě 1. 

skupiny o Martínka (příloha 6 – obrázek 44). Zvolil černou barvu pro svého andílka a 

stejnou barvou nakreslil i obličej. Všechny ostatní děti nakreslily svým andílkům 

usměvavý a veselý obličej až na Martínka. Celkově andílek nepůsobí příliš 

optimisticky. Zajímavý je i obličej u andílka Markétky. Opět mu nakreslila pusinku 

s „vyceněnými“ zuby, což je jejím velmi častým motivem. (Příloha 6 – obrázek 45) 

3.8.  „Práce s keramickou hlínou“ (viz příloha 7) 

Při této seanci terapeutka donesla keramickou hlínu. Děti si z ní mohly vytvořit 

cokoli, co je zrovna napadlo. I přesto však terapeutka přispěla svými nápady pro ty, 

kteří by snad nevěděli, co vyrobit. Nápady se týkaly výroby čerta, Mikuláše nebo 

anděla, kteří měli zanedlouho chodit. Možností byla také výroba nějakého šperku 

nebo talismanu pro štěstí. 
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Proč? 

Keramická hlína je jedním z „nejvděčnějších“ arteterapeutických materiálů. 

V první řadě šlo o seznámení dítěte s tímto materiálem. Zkusit si ji promačkat, 

bouchat s ní, plácat jí, válet a opět „muchlat“. Dítě si mělo zjistit, jaké vlastnosti má 

a jak mu je nejpříjemnější s ní pracovat. Zkusit si najít nejoblíbenější formu 

zpracování této hmoty. 

Práce s hlínou umožňuje intenzivní ventilaci negativních emocí a potřeby 

destruktivity. Dítě do ní může bouchat, vytvořit výrobek a zničit ho a vytvořit opět 

nový. Zjistí jak snadné je z hlíny něco vytvořit a vzápětí během okamžiku úplně 

změnit formu a vzhled výrobku nebo ho celý úplně rozmačkat. Pokud dítě zničí svůj 

obrázek, např. tím, že ho počmárá, zmuchlá nebo roztrhá, je nenávratně pryč. Když 

ničí dítě svůj výrobek z hlíny, nezničí tím i tento materiál, je znovu použitelný, získá 

opět svou původní strukturu. Díky tomu může dítě zas a znovu vyrábět a ničit a tím 

ze sebe dostávat své emoce.  

Podle mě této terapeutické možnosti využila opět Markétka. Vždy něco vyrobila 

a poté znovu celé zmačkala a začala od začátku. Své počínání komentovala slovy, že 

nic neumí. Zhruba v půlce seance udělala placičku, na kterou vyryla jméno „Erik“. 

Jedná se o mladšího brášku Irenky, kterého má Markétka velmi ráda. Když svůj 

výrobek dokončila, šla si ještě malovat. Její obrázek je také velice zajímavý (Příloha 

7 – obrázek 59). Na obrázku je loď, ve vlnách žralok a mužská postava, které teče 

krev z hlavy a také z pohlavního orgánu. Přes část „těla“ lodi se objevují obrazce 

podobné falickým symbolům. Markétka svůj obrázek popsala takto: „To je parník, na 

kterém jsme byli o víkendu s Klokánkem. Ten chlap se topí ve vlnách. Teče mu krev 

z nosu a „pinďoura“.“ Poté teprve dokreslila žraloka, který údajně tonoucí postavu 

pokousal.  

Práce s hlínou je téměř pokaždé velice oblíbenou aktivitou. Děti zde mohly 

zapojit svou fantazii a tvořit dle svého přání, bez jakýchkoli hranic a požadavků. 

Nepříjemná se může zdát dětem, které mají různé typy neuróz. Mohou se hlíny 

panicky bát. Mají pocit, že se jedná o něco nečistého a nechtějí se tím zamazat. 

Těmto dětem může být nepříjemná i konzistence, vadí jim, jak se jim to „obaluje“ 
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kolem prstů, které zůstávají špinavé. Jedná se například o Nikolku (viz příloha 7 – 2. 

skupina).  V tomto případě by byla vhodnější delší příprava a individuální práce 

s dítětem. 

Nejdůležitější terapeutické prvky této aktivity je možnost ventilace negativních 

emocí, „bít“ hlínu. Nechat průchod své fantazii a vytvořit z hlíny cokoliv. Zažít 

zkušenost zničení díla a jeho obnovení nebo vznik nového. Kreativně tvořit a 

nacházet v tom uspokojení. Relaxovat při práci s hlínou. Získat zkušenost trvalosti 

toho, co vytvořím (jednalo se o tvrdnoucí hlínu na vzduchu). Většina ostatních 

materiálů je více křehká a pomíjivá oproti keramické hlíně.  

3.9. „Z čeho mám strach/kdo mě naštval“ a „štědrovničky“ (viz příloha 8) 

Tato seance byla rozdělena do dvou částí. V první části měly děti nakreslit 

někoho/něco z čeho mají strach nebo někoho, kdo je naštval. Po nakreslení představit 

ostatním, kdo nebo co to je a proč z něho/z toho mají strach či jsou na něho/to 

naštvaní. Po této prezentaci svůj obrázek mohly roztrhat. V druhé části dostalo každé 

z dětí své jablíčko a uprostřed stolu byly umístěné párátka a hřebíček, které mohly 

libovolně zapichovat do svého jablíčka.  

Proč? 

Klíčovým záměrem při těchto aktivitách byla možnost uvědomit si možné 

negativní emoce a příležitost je vyventilovat. V prvním případě se jednalo o 

pojmenování, nakreslení a představení ostatním. V případě druhém šlo při 

„zapichování“ podpořit uvolnění této negativní energie. Šlo o pojmenování toho, co 

dítě rozčiluje, zlobí (případně jiných negativních pocitů), jejich exprese a ventilace, 

v závěru vytvořit díky ventilační technice (zapichování do ovoce) něco 

konstruktivního a pozitivního.  

Pozitivně mohla být dětmi prožívána možnost uvědomit si přítomné pocity a 

emoce a ihned je ventilovat – kreslením a později zabodáváním párátek a hřebíčků 

do jablíček či pomerančů. Svou negativní energii mohly transformovat do vytvoření 

originálního výrobku. Většina dětí do svých jablíček zapíchala párátka a hřebíček 

tak, že vzniklé dílo vypadalo jako obličej. Do těchto obličejů mohly děti odzrcadlit 
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své negativní, ale i pozitivní emoce. Například Daníkovo jablíčko působí 

„rozmrzele“ hlavně kvůli „lince“ úst. (Příloha 8 – obrázek 65) Zároveň Daník 

napíchal kolem celého jablíčka párátka, což působí jako „obrnění“, aby na něho 

nikdo z vnějšku nemohl. Markétky jablíčko vypadá značně „agresivně“. Vzhledem 

k posazení očí a zapíchaným párátkům na vrcholku jablíčka/“hlavy“. (Příloha 8 – 

obrázek 66)  

Komplikací při této seanci byl vztek dětí, které kvůli sezení nemohly jít 

s ostatními ven sáňkovat. Tyto děti tak promítaly do svých výrobků vztek hlavně na 

terapeutky, protože měly pocit, že právě ony je tam drží.  Jedná se opět o případ 

Martínka. Na jeho obrázku bylo napsáno: „Naštvaly jste mě vy, protože jste tohle 

vymyslely a já sem teď musím chodit a chtěl bych, abyste to zrušily – Arteterapie.“ 

Vzkaz ještě doplnil o obrázek, na kterém byl on sedící za stolem, který říká: „Nechci 

sem chodit!“ a další nakreslená postavička byla Markétka, která se celé situaci směje. 

Zároveň i tento okamžik byl pro děti velice přínosný. Dostaly prostor pro expresi 

emocí, pro jejich ventilaci, ale i nebát se vyjádřit něco negativního, co se týká právě 

arteterapeutických sezení. Měly možnost pochopit, že mohou vyjádřit svůj názor, 

aniž by za to byli nějakým způsobem potrestáni. Bylo jim také vysvětleno, že seance 

pro ně opravdu nejsou povinné a terapeutka tuto situaci vyřeší i s tetami, které 

poprosí, aby děti nenutily docházet na sezení.  

Velký terapeutický význam mělo pro děti i ničení svých výtvorů. Tím, že svůj 

obrázek mohlo dítě roztrhat, počmárat nebo zmuchlat ze sebe také dostávalo své 

negativní emoce. Právě v případě Martínka šlo o zničení svého vzteku na arteterapii. 

Dostal ze sebe svůj hněv a dal ostatním najevo svůj nesouhlas. Kristýnka nakreslila 

Irenku, protože se jí často schovává a utíká jí. To, že svůj obrázek roztrhala, pro ni 

mohlo znamenat i to, že Irence odpouští, dostává ze sebe svou zlost na ni a zároveň 

tuto zlost ničí. (Příloha 8 – 1. skupina) 

Ty děti, které nebyly na nikoho naštvané či se ničeho nebojí, pojaly úkol svým 

způsobem. Nakreslily osoby, které mají rády a něco pro ně znamenají. Jedná se 

například o Kristýnku a Irenku. Kristýnka na svém obrázku zachytila svůj vztek ale i 

ty, které má ráda. Při ničení obrázku, zničila pouze část se svým vztekem.  
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4. Arteterapie v Klokánku 

Tato kapitola se ve svých podkapitolách zabývá konstantními prvky arteterapie, 

které jsem již zmiňovala. V podkapitolách uvádím i konkrétní příklady, na které 

odkazuji do předchozí kapitoly nebo přímo do příloh. 

4.1. Arteterapeutická seance 

Seance se odehrávaly vždy každé pondělí v měsíci. Čas trvání jednoho sezení 

byla zhruba jedna hodina. Pro velký zájem o arteterapii byly všechny přihlášené děti 

rozdělené do dvou skupinek. Tudíž byly stanoveny i dva časy. První skupina začínala 

vždy ve dvě hodiny odpoledne a ve 3 hodiny na ni navazovala skupinka druhá.  

Arteterapie se koná od začátku školního roku až do letních prázdnin. O 

prázdninách se děti účastní letních táborů, jezdí za svými příbuznými, jezdí s nimi na 

dovolenou, organizují výlety s tetami a ostatními pracovníky z Klokánku apod. 

S příchodem nového školního roku terapeutka nejprve zjistí zájem dětí a zajistí si 

jejich rozvrhy ze školy. Jakmile se dětem jejich školní rozvrh ustálí, vybere 

arteterapeutka den, který by nejvíce vyhovoval všem dětem a na něj stanoví 

arteterapii. 

Pokud je v době arteterapie nějaký svátek nebo mají děti různé prázdniny, sezení 

neprobíhá, protože Klokánek má většinou připravený nějaký program nebo opět děti 

odjíždějí ke svým rodinám a příbuzným.   

Nejsou zde stanoveny žádné specifické hranice a pravidla. Terapeutka pouze 

vyžaduje, aby si děti na sezení nenosily své mobily, herní konzole a podobné 

přístroje, které by mohly odvádět jejich pozornost. Při této hodině by si děti neměly 

ani hrát, protože jak začne jedno, přidají se i jiní a děti, které ještě pracují, to může 

rušit. V tomto případě se je snaží namotivovat k výtvarné činnosti, a pokud nechtějí, 

nabídne jim, že je vyprovodí na jejich byt. Děti do činnosti nejsou nucené.  

Arteterapeutické seance vedly téměř vždy dvě terapeutky. Do úkolů se při 

seancích téměř nezapojovaly. Podle mého názoru měly alespoň více času věnovat se 

dětem. Pozorovat, jak se ve skupině a při daném úkolu cítí a případně příště volit jiný 
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přístup. Ve skupince jsou také děti, které potřebují více pozornosti a pomoci nežli 

ostatní. Jedná se například o Daníka, Irenku a Dominičku.  

Poskytnutá „pomocná ruka“ vytváří vztah důvěry mezi dítětem a terapeutem. 

Uvedu na konkrétním příkladu s Daníkem. Daník často vyžadoval pomoc, 

zopakování a vysvětlení úkolu. Svou pozornost jsem mu poskytla téměř pokaždé, 

když ji potřeboval. Při dalším sezení mi sdělil, že mě má nejradši, že jsem na něho 

nejhodnější. Neznamená to však, že by na něho arteterapeutky hodné nebyly. 

Soudím, že to je právě tím, že jsem mu byla nablízku, když mou „blízkost“ 

potřeboval.  

Terapeutky se snaží o navázání pozitivního a příjemného vztahu k dětem ihned 

od začátku arteterapie. Tomu napomáhá i oslovení terapeutek jako „teto“ nebo „teto 

Kláro/Margareto“. I já jsem byla dětem představena jako „teta Hanka“.  

4.2. Vzorek dětí 

Seance jsou velmi individuální, neboť se jedná o smíšenou skupinu. Jsou zde 

společně chlapci i dívky v různém věku. Přispívá k tomu také skutečnost, že na 

sezení není téměř nikdy stejný počet, ani stejné složení dětí.  Děti z první skupiny 

mohou chodit na arteterapii s dětmi z druhé skupiny a naopak. Tyto skutečnosti 

popisuji podrobněji níže.  

Skupina, která dochází na arteterapii, je skupinou polouzavřenou. Znamená to, že 

terapeutka nemá striktně stanovený seznam dětí, které by na seance mohly docházet. 

Tak jak děti do Klokánku přicházejí a zase odcházejí, mohou stejným způsobem 

navštěvovat sezení. Děti se o arteterapii dovídají od svých tet či jiných pracovníků 

Klokánku. Pokud má dítě o arteterapeutické sezení zájem, jeho teta ho k terapeutce 

přihlásí. Terapeutka má na začátku školního roku vytvořený seznam dětí, které k ní 

budou docházet. Tento seznam je však velice proměnlivý a terapeutka ho v průběhu 

roku neustále obměňuje.  

To, že není vytvořena uzavřená skupina, ve které se všichni její členové znají, by 

mohlo poukazovat na povrchnost vztahů. V tomto případě je však opak pravdou. 

Všichni jedinci účastnící se arteterapie bydlí v Klokánku, běžně se spolu potkávají ve 
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společných prostorách zařízení, navštěvují stejné školy, chodí do stejné třídy ve 

škole, bydlí spolu na bytě, tráví společně volný čas nebo se může jednat i o 

sourozence. Proto se tyto děti znají mnohem dříve, než na arteterapeutickou seanci 

přijdou a podle mého názoru je zde vytvořena pevná skupina.  

Problémem by mohli být nově příchozí, se kterými se děti zatím neznají tak 

dobře. Opět bych zde podotkla, že to může být přínosné pro obě strany – jak pro 

nově příchozí, ale i pro děti „stálé“. Tato seance je prostorem pro vyjádření svých 

vlastností, charakteristik, zážitků, zkušeností apod. Děti tak mají možnost seznámit 

se a dozvědět se o sobě něco více. Problémem je, když nově příchozí dítě má 

problémy např. s poruchami chování, které mohou skupinu negativně ovlivnit. Pokud 

jsou jeho problémy natolik silné, že není možný ani jeho pobyt v zařízení rodinného 

typu, poté se předává do ústavních zařízení. Ve většině případů se děti po prvních 

týdnech pobytu spolu sžijí, a z toho důvodu nejsou problémy v Klokánku a ani ve 

skupině při arteterapii. 

Při některých seancích mohou být rušivým elementem děti hyperaktivní, které se 

nedokáží soustředit po celý čas sezení a mohou vyrušovat ostatní děti. Jedná se 

například o Martínka, který byl již několikrát zmíněn i v předchozí kapitole. 

Martínek má problémy s koncentrací a často není schopen udržet svou pozornost 

k arteterapeutické činnosti. Nadále jde o Pepu a Dana, kteří také často nevydrží 

pracovat až do konce hodiny a vymýšlením jiné pro ně zábavné činnosti, ruší ostatní 

pracující děti. Svou zábavu často nacházeli i v posměškách druhým. Po usměrnění 

terapeutkou však téměř vždy své chování změnili.  

Za celou dobu, co jsem docházela na arteterapii, se účastnilo sezení 12 dětí ve 

věku od 5 do 11 let, které byly rozděleny do 2 skupinek, jak bylo již zmíněno. 

Rozdělení bylo závislé pouze na volném čase dětí a rozhodnutí tety. Nebyl stanoven 

poměr chlapců a dívek v jedné skupině. Ve skupině mohlo být maximálně 8 dětí a 

přítomné byly takřka pokaždé dvě terapeutky. Pokud by bylo přítomno více dětí nebo 

pouze jedna arteterapeutka, snížila by se tím kvalita seance. Pozornost dětí poté 

upadá, děti se orientují na jiné činnosti, než je kreslení. Dvě terapeutky se mohou 

dětem více věnovat.  
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Pokud bylo dítě přihlášené do první skupiny, mělo začínat ve dvě hodiny 

odpoledne. V případě, že na terapii v tento čas zapomnělo nebo se nemohlo dostavit, 

terapeutka umožňovala tetám, aby dítě přivedly (pokud bylo dítě mladší, přivedla ho 

teta, v opačném případě docházelo samo) v čas druhé arteterapeutické skupiny. Tím 

byla umožněna pravidelnost těchto setkání a dítě nebylo deprimováno nepřítomností. 

4.3. Arteterapeutická místnost 

Místnost, kde k arteterapii dochází, není přímo určená pro tyto účely, nejde o 

výtvarný ateliér, který by byl nejvhodnější. Z počátku školního roku jsme se 

uchylovali do herní místnosti společné celému Klokánku. Tato místnost je dostatečně 

přirozeně osvětlená (po celé jedné stěně velká okna), je poměrně prostorná, ale 

nedostatečně vybavená pro arteterapii. Byl zde umístěn Klavír, dva „sedací vaky“, 

lavička, počítač a „aktivní hračky“ např. klouzačka; houpací „šnek“ a chodítko, které 

byly určeny pro nejmenší „obyvatele“ Klokánku. Podél stěny stály čtyři barevné 

stolky a ke každému z nich náležely 4 židle. Pro naše účely jsme využívali právě tyto 

stolky s židlemi. Za pomoci dětí jsme je přenesli doprostřed místnosti, aby měly 

„Klokánčí děti“ více prostoru a necítily se u zdi stísněně.  

Bohužel zde neměli žádné výtvarné potřeby, a proto bylo nutné, aby vše 

terapeutky přinesly. Dále zde nebyl přívod vody s umyvadlem, z tohoto důvodu 

nebylo možné, aby zde docházelo ke složitějším arteterapeutickým technikám, tj. 

akční akvarel. Podle mého názoru by tato aktivita byla pro děti v tíživé životní situaci 

velmi přínosná. Dochází totiž k symbolickému „odplavování“ negativních emocí, 

nepříjemných myšlenek, nálad apod. Obecně je místnost určená spíše pro suchá 

výtvarná média, proto zde nedocházelo ani k malbě vodovkami (nepřítomnost 

umyvadla a vody).  

Velká okna po celé jedné stěně sice příjemně osvětlovala celou místnost, ale 

často docházelo ke snižování koncentrace dětí. Pod okny totiž vede chodník, po 

kterém se dostávají pracovníci a děti do zařízení. Když se někdo vracel nebo 

odcházel z Klokánku, děti často sledovaly, kdo to byl a občas s ním prohodily i pár 

slov. Tím se narušila celková soustředěnost skupiny a často bylo potřeba atmosféru 

znovu navodit. 
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Pokud si děti své výrobky neodnesly na svůj byt, terapeutky s nimi vyzdobily 

tento prostor pro navození arteterapeutické atmosféry při dalším setkání. Pracovníky 

Klokánku to bylo dovolené, neboť i oni měli pocit, že je to pro děti důležité a 

místnost působila útulněji. 

Zhruba po třech měsících jsme byli nuceni tuto místnost opustit a uchýlit se do 

místnosti mnohem menší a stísněnější než byla tato. Celá budova zařízení se 

rekonstruovala a v místnostech se malovalo. Tento malý prostor byl určen pro 

návštěvy, které přicházejí za dětmi. Bylo zde pouze jedno okno (po pravé straně 

dveří), tudíž bylo potřeba ještě dostatečné umělé osvětlení. V levém rohu naproti 

dveřím byla umístěná velká rohová pohovka a po pravé straně dveří stál stůl a vedle 

velká skříň, ve které měly své místo nějaké hračky, dětské časopisy, společenské hry 

a pastelky s papíry. Pod oknem byl umístěn ještě jeden stůl, který zároveň bránil 

dostatečnému otevření dvířek skříně. Naproti dveřím byl ještě jeden malý stolek a 

kolem něho čtyři židle. Tato místnost se mi zdála pro arteterapii ještě méně vhodná.  

Při arteterapeutickém sezení se mohou děti cítit různým způsobem. Na začátku 

by bylo vhodné zjistit, jak se skupina cítí a na základě toho vybrat činnost či 

materiály a prostředky. Ani jedna z místností však tuto volbu bohužel neumožňovala. 

Právě i z toho důvodu, že zde nebyly žádné výtvarné prostředky k dispozici, 

terapeutky vždy program a téma připravovaly předem. 

4.4. Pojetí arteterapie dětmi 

To, jak arteterapii děti pojímají je velmi závislé na jejich věku a také jejich 

mentálních možnostech. Vždy na začátku nového školního „arte roku“ je dětem 

vysvětlen pojem arteterapie. Starší děti tomuto slovu rozumí, ale mladší děti 

arteterapii vnímají spíše jako výtvarný kroužek.  

Arteterapie je často dětem prezentována i sociálními pracovníky Klokánku jako 

běžný zájmový kroužek, jako „výtvarka“. Tuto myšlenku potvrzuje i rozhovor 

Markétky s pečujícím pracovníkem: „Markétko, chceš na tu arteterapii chodit?“ 

Markétka: „No a co to je? Holky říkaly, že to je nějaká výtvarka?!“ Pečující 

pracovník: „Dá se říci, že to výtvarka je.“ Markétka: „Chci tam chodit.“ Pečující 
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pracovník: „Vždyť ses minule rozčilovala, že tam nechceš?!“ Markétka: „To bylo 

jenom minule, dneska tam chci jít.“  

Zároveň jsou hodiny arteterapie postaveny na principu dobrovolnosti, což 

pečující pracovníci také často netolerují a dítě nutí k docházce, ačkoli mohlo právě 

ten den zažít nepříjemnou věc nebo bylo vystaveno příliš vysokému tlaku. Děti pak 

mají také pocit, že je pro ně arteterapie povinná a často ze své nechtěné přítomnosti 

viní terapeutku, jako v případě Martínka (příloha 8 – 1. skupina). Tématem této 

seance bylo nakreslit něco nebo někoho, kdo dítě v poslední době naštval. Martínek 

nakreslil sám sebe, jak sedí na arteterapii a říká: „Nechci sem chodit!“ a na obrázek 

přimaloval ještě Markétku, která se celé situaci směje. K tomuto obrázku připsal 

Martínek vzkaz, který byl určený pro terapeutky: „Naštvaly jste mě vy, protože jste 

tohle vymyslely a já sem teď musím chodit a chtěl bych, abyste to zrušily – 

Arteterapie.“ Když všichni odešli, terapeutka se mu opět snažila vysvětlit, že pro 

něho arteterapie není povinná a chodit tam nemusí. Také mu řekla, že si ještě jednou 

promluví s jeho tetou, aby ho tam neposílala, když Martínek nechce nebo nemá 

náladu. Důvodem Martínkova rozčílení byla skutečnost, že ostatní jeho kamarádi šli 

ven sáňkovat a on „musel“ na arteterapii. Většinou k takovýmto situacím 

nedocházelo a děti seance bavily. 

Ideální by bylo, kdyby tety dětem sdělily, že půjdou sáňkovat hned po arteterapii, 

případně ještě terapeutkám sdělily, že děti kvůli sáňkování odmítaly jít na sezení. 

V tuto chvíli by terapeutky měly informace a více možností, jak tento problém řešit, 

včetně možnosti, že by bylo sezení zkráceno a šlo se pak sáňkovat společně. 

Jakákoliv pohybová aktivita, o kterou dítě stojí, je pro ně velkým přínosem a 

nemožnost se ji zúčastnit je pro ně zklamáním a frustrací. Pro terapeutky je v sezení 

velmi důležitá schopnost improvizace a schopnost flexibilně se přizpůsobovat dítěti a 

aktuální situaci.  

4.5. Interpretace 

Při interpretaci je velice důležité, abychom znali nejen dítě, které kreslí, ale i 

prostředí, ze kterého pochází, neboť i tyto kulturní a sociální vlivy se uplatňují. 

Důležité je pozorovat dítě při tvoření obrázku, všímat si jeho váhání, obtíží, 
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pozornosti nebo nepozornosti. Důležité je sledovat i to, jak se tváří při zadávání 

úkolu a jeho zpracovávání, jak aktivně k úkolu přistupuje, jak se k němu vyjadřuje. 

Toto vše nám může při interpretaci obrázku, ale i jedince pomoci, napovědět nebo 

upřesnit náš pohled. 

Obrázek by měl být posuzován spíše synteticky. Není vhodné upoutávat 

pozornost pouze na určité detaily, ale na obrázek jako celek. Pokud máme možnost 

hodnotit více obrázků dítěte v jednom věkovém období, často se v nich dopátráme 

podobných afektivních konstant, které dítě do svého díla promítne vždy, ať 

znázorňuje jakýkoli námět. 

Důležité je pořadí, ve kterém dítě kreslí své postavičky. Milovaná osoba často 

přichází jako první. Opak je osoba „nemilovaná“, která je často odbyta, chybí ji 

určité části těla, nejsou vyobrazeny detaily nebo na obrázku úplně chybí. Důležité je i 

umístění postav na ploše papíru. Často se na obrázek vyobrazí i sám autor. 

Kvalitní interpretace vyžaduje značný trénink a velké zkušenosti terapeuta. 

Interpretovat se také nedá na základě jedné kresby. I přesto, že z kresby „vystupuje“ 

specifický prvek, který je zřejmý např. pro agresivitu, nemusí to hned znamenat, že 

dítě agresivní je. Symboly ukryté v obrázku nemusejí mít totiž jeden a vždy platný 

význam. Každé dítě může využívat svých symbolů nebo symbolů obecných. Proto si 

musíme dát pozor při interpretaci autorových symbolů. Interpretace platí pro nás a 

neměli bychom ji vnucovat druhým. Nejdůležitější je pro nás to, jak svůj obrázek 

vidí sám autor a co jim chtěl vyjádřit on sám. Je vhodné dítě motivovat k odhalování 

svých pocitů, informací o sobě správně položenými otázkami. 

4.6. „Komunikace kresbou“ a při kresbě 

Při tvořivé činnosti děti komunikují o své tíživé životní situaci. Ve většině 

případů o své tíživé situaci začne hovořit samo dítě. Jakmile dítě projeví svou 

potřebu mluvit, terapeutka je připravena komunikovat s ním o jeho trápeních. Dotazy 

na jeho rodinu jsou tedy kladeny citlivě a téměř vždy až po projevení zájmu hovořit o 

ní. Pro děti jsou tyto chvíle velice cenné, neboť poznávají, že je zde někdo, kdo 

s nimi sdílí jejich příběh, někdo, komu se mohou svěřit, kdo jim empaticky 

naslouchá a je ochotný zbavit je tohoto trápení. I přesto, že mají děti v Klokánku svůj 
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pečující personál, často se mohou cítit samy, opuštěné a bez zájmu. Důležité je zde 

projevení zájmu a možnost sdílení náročné životní situace. 

Ochota mluvit o své situaci, o tom, proč jsem v Klokánku, co je s mými rodiči a 

jak jsem se do Klokánku dostal, je samozřejmě velmi individuální. Některé děti mají 

potřebu se o své situaci zmínit a tím ulevit svému trápení. Například Kristýnka 

(příloha 1 – 1. skupina) měla potřebu hovořit o návštěvě své maminky ve vězení o 

letních prázdninách. Zároveň nechtěla „tajemství“ prozradit ona a vyžadovala to od 

svého brášky Martínka. Martínek zprvu dělal, že neví, o čem Kristýnka mluví. Když 

začala naléhat o něco později, tak Martínek jejich „tajemství“ prozradil. Kristýnka: 

„Martine, řekneš to už?“ Martínek: „A co mám jako říct?“ Kristýnka mu to pošeptala 

a Martínek řekl: „Byli jsme za mámou ve vězení, stačí?“ Kristýnka: „No oni ji za dva 

roky pustí.“ Klára: „A jak to probíhalo?“ Martínek: „Jo dobrý…“ 

Některé děti reagují podrážděně jako zmíněný Martínek, který se o své situaci 

zřejmě bavit nechtěl. Jiné jsou smutné a zvláště zpočátku zvýšeně plačtivé. V tomto 

případě se jednalo například o Rozárku, která byla v Klokánku nová a zpočátku často 

plakala. Čím déle jsou některé děti v Klokánku, tím „otupělejší“ ve vztahu k rodině 

se zdají být, jakoby vytěsňují to, co je bolestivé. Zde by se mohlo jednat o Daníka, 

který se téměř nikdy o své rodině nezmínil.  

Vzhledem k malé skupině bývá často vytvořeno prostředí, které v dítěti 

podporuje potřebu se o své situaci zmínit. I přesto jsem zpozorovala situace, kdy se 

některé dítě chtělo s něčím svěřit, ale jiné děti například posměšně opakovaly jejich 

slova, či pokřikovaly, že to, co říká, je lež apod. Například Rozárka při kreslení 

stromu řekla: „To kreslím mamince. Ona bude mít velkou radost.“ Dan: „A proč jí to 

kreslíš?“ Rozárka: „Až ji uvidím, tak jí to dám. On se jí bude moc líbit. Ještě třikrát 

se vyspinkám a uvidím jí.“ Dan: „To ti nakecali, to není pravda.“ Rozárka: „To není 

pravda, teta mi říkala, že se třikrát vyspinkám a uvidím jí.“ Je tedy zřejmé, že má 

Dan zkušenost se zklamáním i u pracovníků Klokánku ohledně návštěvy rodiče, což 

je pro dítě velice bolestivé. 

Terapeutka jako pracovník FOD má podepsanou mlčenlivost. V některých 

případech pečující personál požaduje od terapeutky, aby jim sdělila, zda dítě svou 
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situaci začalo vnímat lépe, zda se zlepšil jeho psychický stav; jak se staví ke 

kolektivu ostatních dětí; jak pracuje s terapeutkou jako autoritou apod. Pokud se u 

dítěte psychický stav zhoršuje, informuje terapeutka psychologa zařízení, kterému 

cca dvakrát ročně nebo na vyžádání píší stručné zprávy o chování dětí na sezeních. 

4.7. „Záměr nebo náhoda?“ 

Často se stává, že si dítě zvolí námět, ale během kreslení ho změní. Při 

arteterapeutické seanci je zadané, co se při daném sezení bude dělat. I přesto se 

někdy stane, že dítě změní směr své tvůrčí aktivity.  

Jedná se například o seanci, kdy děti pracovaly s keramickou hlínou. Kristýnka 

udělala placičku, ze které plastovým nožem uřízla tvar podobný trojúhelníku. Spodní 

stranu chtěla ještě zarovnat, ale nepovedlo se jí to nožíkem pořádně odříznout. 

Kristýnka: „JÉ, já mám lodičku.“ (příloha 7 – 1. skupina, obrázek 53) Poté se jednalo 

ještě o situaci, kdy Kristýnka vyřízla z hlíny kosočtverec, do kterého na výšku vyryla 

obličej. Margareta: „Kristýnko, to vypadá jako létající drak.“ Kristýnka: „NO, to ale 

je drak.“ Margareta: „Tak to by bylo dobré přidělat mu ještě ocásek, aby to poznal 

každý, že se jedná o dráčka.“ Kristýnka ocásek drakovi dodělala.  

Dítě začne něco kreslit nebo tvořit a v průběhu činnosti mu obrázek nebo 

výrobek začne připomínat něco jiného, než bylo jeho původním záměrem. Dítěti se 

tento nový tvar zalíbí a snaží se ho rozpracovat do takové podoby, dokud s ním 

nebude spokojené.  

Jedná se i o případ Dominičky, která mi chtěla původně ukázat, jak umí nakreslit 

srdíčko. (příloha 1 – 2. skupina, obrázek 4) Dominička začala kreslit srdíčko, ale ke 

konci ji začalo spíše připomínat jablíčko, tak domalovala „stopku“ a udělala z něho 

jablíčko s obličejem. 

Nejde pouze o proces tvoření, ale záměr či náhoda se může objevovat i při 

pojmenovávání obrázku nebo postaviček na obrázku. Často děti něco namalují, a 

když se jich terapeutka zeptá, co nakreslily, začnou si to vymýšlet. Většinou obrázek 

pojmenují podle toho, co vymyslí ostatní děti. Toto chování je popsáno i v případě 

pojmenovávání draků. (viz kapitola 3.5. „Draci“) 
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Nebo obrázek pojmenují podle toho, co je zrovna napadne nebo podle toho, co 

jim daný obrázek/výrobek připomíná. Příkladem může být situace (příloha 8 – 2. 

skupina), kdy děti kreslily někoho, kdo je naštval nebo koho se bojí. Natálka 

nakreslila svou kamarádku Editu, která ji sprostě nadávala a přikreslila ještě jednu 

postavičku. Margareta: „A tahle postava s tou korunkou na hlavě je kdo?“ Natálka: 

„To jsi ty.“ Margareta: „To jsem já? A proč mám na hlavě tu korunku?“ Natálka: 

„Protože jsi čarodějnice.“ 

4.8. Prezentace díla 

Ke konci sezení si terapeutka vždy vyhradila krátký čas na to, aby děti předvedly 

svůj obrázek ostatním kamarádům. Tato aktivita byla dobrovolná. Jen ojediněle děti 

nechtěly svůj obrázek prezentovat. Děti tato činnost bavila, rádi ostatním ukázaly, 

jak se jim obrázek povedl.  

Často měly děti svůj obrázek nebo symboly na obrázku pojmenovat. Tato fáze je 

také velice bavila. Při vymýšlení jmen nebyly stanoveny takřka žádné hranice. Děti 

tak mohly zapojit svou fantazii. Téměř pokaždé se dítě bavilo svými fantazijními 

názvy a smály se i ostatní děti. Tak byla navozena příjemná a přátelská atmosféra 

nejen mezi dětmi, ale i s terapeutkou.  

Někdy bohužel nastanou takové situace, že děti pojmenovávání svých obrázků 

nevěnují dostatek času. Časová dotace seance je totiž pro některé z nich maximální 

možnou hranicí udržení pozornosti a konec hodiny může být provázen sníženou 

koncentrací. (viz kapitola 3.5. „Draci“) 

Díky prezentaci při každé seanci se děti učí ocenit dílo ostatních, jde i o vnímání 

druhého při jeho prezentaci. Učí se nebát prezentovat své dílo na veřejnosti a třeba o 

něm i promluvit. Je to jeden ze způsobů, jak dítě zbavit trémy a naučit se 

komunikovat za zvýšené pozornosti ostatních.  

4.9. Odměny 

Na konci každé arteterapie má terapeutka připravené odměny, které děti 

dostávají. Vždy se jedná o nějaké drobné sladkosti, např. žvýkačky, bonbony, 

lízátko, sušenka apod. Děti odměny velice vítají. 
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V počátku docházení na arteterapii jsou odměny pro dítě určitě stimulem. Později 

ale plní funkci odměny za vykonanou práci a chování vůči dalším dětem. Ačkoli jsou 

sezení založeny na principu dobrovolnosti, je nutné, aby dítě pracovalo, když přijde. 

Odměna ho stimuluje k činnosti při seanci. Děti se často na začátku ptají, co dnes 

dostanou, když budou pracovat. Terapeutka je nechává v nevědomosti, aby měly 

nakonec překvapení. Podle mého názoru se děti vždy těšily, čím je terapeutka 

překvapí. Odměny pouze nestimulují dítě k činnosti, ale regulují i jeho nevhodné 

chování. Děti totiž vědí, že pokud se nebudou chovat podle pravidel, žádná odměna 

nepřijde. Díky těmto situacím se naučí, že jsou odpovědné za své činy.  

Zde bych zmínila seanci, kdy měly děti „přečárat“ listy a malovat strom. (viz 

Příloha 3 – 1. skupina) Pepa s Danem splnili pouze první úkol a poté kreslili motorku 

z časopisu, jak jsem zmínila v kapitole 3.4. „Podzim“ v posledním odstavci. 

Ostatním dětem v místnosti se posmívali, pokřikovali na ně a nadávali jim. 

Terapeutka jim pohrozila, pokud se neuklidní, tak odměnu nedostanou. Při rozdávání 

odměn se terapeutka rozhodovala, zda chlapcům odměny opravdu dát či ne. Kluci se 

obhajovali tím, že své obrázky nakreslili. Terapeutka jim tedy dala pouze „poloviční 

odměnu“, alespoň za jejich obrázky. Chlapcům se to samozřejmě nelíbilo, ale 

terapeutka nepovolila, protože je potřeba být důsledný a spravedlivý vůči dětem, 

které se chovaly slušně a pracovaly. 

Při této seanci nedostal svou odměnu ani Tomy. (příloha 3 – 1. skupina) Nechtěl 

nic kreslit i přesto, že se ho snažila k činnosti namotivovat terapeutka. Také mu 

řekla, že nedostane žádnou odměnu, pokud nebude kreslit, protože by to pak nebylo 

spravedlivé vůči ostatním dětem. Tomy se ani přesto nevěnoval výtvarné činnosti. 

Na konci sezení při rozdělování odměn žádnou nedostal a ani ji nevyžadoval.  

Odměny se snaží v dětech probouzet i jejich cit pro spravedlnost. Samy děti měly 

v některých případech možnost určit, kdo se ten den opravdu snažil a trpělivě se 

věnoval své práci. Pro tyto děti byla někdy připravená speciální odměna (dítě dostalo 

něco navíc nebo nějaký pamlsek, který často nedostávaly). To může v dítěti probudit 

touhu, aby i ono příští seanci dostalo tu „speciální“ odměnu a zvýší tím své úsilí. 

„Speciální“ odměna se rozdávala na čtvrté seanci, kdy děti vyráběly své draky.  
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V některých případech může být touha po „speciální“ odměně natolik vysoká, že 

převýší i správné a morální chování u dítěte. To se stalo Markétce a Irence při 

vyhodnocování obrázků stromů. (příloha 3 – 1. skupina) Každé dítě mohlo dát jeden 

hlas obrázku, který se jim líbil. Hlasovat mohly i pro svůj obrázek. Jako první byla 

Irenka, která dostala hlas od každého (7 hlasů). Jako druhá byla Markétka, která 

dostala také 7 hlasů. Ostatní děti dostávaly bodů stále méně a méně. Irenka 

s Markétkou poté pro nikoho již nehlasovaly, aby vyhrály ony. Zvítězila tedy Irenka i 

Markétka. Terapeutky dívkám řekly, že se jim nelíbí, jakým způsobem postupovaly, 

a doufají, že už se takhle nezachovají.  

Snad každé dítě miluje dárky a překvapení. Odměna v tomto případě splňuje 

oboje. V „rodinách“ v Klokánku dostávají dárky a sladkosti velmi omezeně. Tyto 

zařízení většinou nedisponují velkými financemi a často jim chybí peníze i na 

potřebné věci do domácností, natož potom na dárky pro děti. Dárky např. 

k narozeninám nebo Vánocům často financují sponzoři a dobrovolníci. I z tohoto 

důvodu děti odměny na arteterapii vítají. 

V případě první seance si děti mohly vybrat „vajíčko s překvapením“. (viz 

kapitola 3.2. „Překvapení“) Děti při této seanci byly odměněny dvakrát. V prvním 

případě se jednalo hračku, která se však pojila s aktivitou při seanci. Druhým 

případem byla „klasická“ odměna na konci seance, na kterou jsou děti zvyklé.  

Odměny tedy nemají pouze motivační charakter, ale považuji je v tomto případě 

za věc, která učí děti  trpělivosti, spolupráci, spravedlnosti, odpovědnosti za své činy 

a odvést svou práci až do konce.  

4.10. Odnášení obrázků 

Děti si téměř po každé arteterapeutické seanci odnáší svůj obrázek nebo výrobek 

na „svůj byt“. Má to pro ně specifický význam. V průběhu tvoření děti získají ke 

svému výtvoru určitý citový vztah. Ve svém obrázku nebo výtvoru se mohou skrývat 

veškeré dětské touhy a přání, dítě při procesu tvoření zapojuje svou fantazii, postavy, 

které kreslí, jsou pro něho důležité. Pokud se dítěti jeho práce daří, je pro něho 

snadné ovládnout třeba jemnou motoriku, povedou se mu zvolit a zkombinovat barvy 
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a je-li obrázek vzhledově zajímavý, oblíbí si ho ještě více. Pokud se mu takto dílo 

daří, chce se s ním pochlubit i své tetě na bytě nebo jí ho darovat.  

Často děti obrázek kreslí s jasnou představou toho, komu ho dají. Dávají si na 

něm hodně záležet, aby se dané osobě líbil a měla z něho také radost jako ono samo. 

Své obrázky nebo výrobky si děti schovávají na bytě až do doby, než za nimi přijde 

na návštěvu jejich milovaná osoba. Například Rozárka svůj obrázek kreslila pro svou 

maminku, která ji měla přijít navštívit (viz kapitola 3.4. „Podzim“). Martínek kreslil 

své Vánoční přáníčko pro tety na bytě a Irenka, která ho chtěla darovat své mamince 

(viz kapitola 3.6. „Vánoční přáníčka“). 

Dílo je ve většině případů to jediné, čím mohou vyjádřit, že mu na druhém záleží. 

Je to jediné, co mohou darovat. Proto si také při práci dávají záležet a volí barvy a 

symboly tak, aby se to druhému líbilo. Opět zde uvedu jako příklad Irenku 

s Vánočním přáníčkem. (viz kapitola 3.6. „Vánoční přáníčka“) 

4.11. Citová deprivace 

„Klokánčí děti“ „trpí“ nedostatkem lásky a pozornosti. Zařízení tohoto druhu se 

snaží, co nejvíce napodobit rodinnou atmosféru. Především tím, že se v rodině 

střídají vždy dvě „tety“, které děti znají. Střídání probíhá vždy po jednom týdnu, kdy 

je „teta“ s dětmi nepřetržitě 24 hodin denně a tím kompenzuje potřebu matky. Chybí 

zde zastoupení mužského vzoru, neboť zde nepracuje téměř žádný muž, který by byl 

dětem k dispozici, tak jako „tety“.  

I přes veškerou snahu pečujících pracovníků dětem chybí pozornost ze strany 

dospělých. V hodinách arteterapie se dětičky snaží zaujmout pozornost terapeutek 

všemožnými způsoby. Nejčastěji se však jedná o drobnou neposlušnost, neposednost, 

odmlouvání apod. Leckteré děti, docházející na seanci jsou hyperaktivní a svou 

energii neudrží dlouho pod kontrolou. Sezení trvá 45 až 60 minut. Pro tyto děti je to 

poměrně dlouhá doba na to, aby se ovládaly a koncentrovaly se na výtvarnou činnost. 

I z tohoto důvodu je nutné, být neustále ve střehu a mít nápady neustále „při ruce“. 

Jakmile dítě svou činnost dokončí a začíná se nudit, je potřeba rychle ho zabavit 

dalším a hlavně neméně atraktivním úkolem. Ve většině případů se dítě k nové 
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činnosti nechá znovu namotivovat. (viz kapitola 3.5. „Draci“) Terapeutka požádala 

Pepu a Dana, aby nakreslily motorky, které si prohlížely v časopise.  

Tato situace se odehrála také při seanci 18. 10. 2010, kdy děti měly nakreslit 

dárek, který si přejí k Vánocům a poté začarovanou rodinu. (příloha 2 – 2. skupina) 

Některé byly příliš rychlé a zbývalo ještě 15 minut do konce seance. Proto terapeutka 

děti poprosila, aby si udělaly vlaštovku a předvedly, komu bude létat nejlépe. 

Dětičky na tento nápad aktivně přistoupily a zbytek sezení si ve společenské 

místnosti hrály s vlaštovkami.  

Tím, že jsou některé děti v kontaktu se svými rodiči, tak je jejich bolest neustále 

čerstvá a oni s ní potřebují nějakým způsobem pracovat. Dostat ji ze sebe, odzrcadlit 

ji např. do obličeje postavy nebo zvířete. (viz kapitola 3.4. „Podzim“; 3.5. „Draci“; 

3.7. „Andělíčci) 

Například hlína, se kterou mohou také při arteterapii pracovat, osvobozuje dítě od 

pocitů, se kterými si samo neví rady. Promítne je do tvůrčího procesu tj. hnětení, 

tvarování, modelování, mačkání, plácání apod. (viz kapitola 3.8. „Práce 

s keramickou hlínou“) 

4.12. Idealizovaný rodič 

I přesto, že ve většině případů rodič či jiná pečující osoba svému dítěti ublíží 

(nemusí se jednat vždy o fyzické ublížení), u dítěte potřeba blízkosti pečujícího 

nemizí. Dítě nenávist či jiné ničivé afekty u rodiče může pochopit tím, že je 

bezcenné a nehodné lásky. Má pocit, že celá situace je stejně jeho vinnou. Kdyby se 

choval jinak, nemusel by na něho být rodič zlý. Často si právě z tohoto důvodu své 

rodiče idealizují a pevně jim ve všem důvěřují.  

Děti jsou do Klokánku umisťovány z různých důvodů (bytové problémy, 

alkoholismus rodičů, podezření z týrání, drogová závislost, nezvládání péče apod.). 

V mnoha případech mohou rodiče, příbuzní či jiné blízké osoby za svým dítětem 

docházet na návštěvu. Ve většině případů je tato návštěva pro dítě složitá a náročná 

po psychické stránce. Rodič své dítě ujišťuje o své čisté a nekonečné lásce, jak mu 

hrozně chybí a jak dělá vše pro to, aby se mohlo, co nejdříve navrátit domů apod. 
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Dítě svému rodiči uvěří téměř vše, co mu sdělí a každým dnem čeká, až se tento 

„sen“ vyplní a rodič si pro něho přijde. Děti jsou tak plné očekávání a také zklamání 

z nedodržení rodičovského slibu. 

4.13. Zkušenost dětí s arteterapií 

V průběhu arteterapeutických seancí si dítě získává převážně pozitivní zkušenost 

s arteterapií. Dítě nabývá vědomí, že arteterapeut za ním přichází v pravidelnou dobu 

a bude se mu po celou dobu věnovat. Pro tyto děti je velice důležité zažít si pocit, že 

někam patřím a někdo se o mne zajímá.  

Arteterapeutická seance je pro dítě bezpečným prostorem, kde se může volně 

projevit. Nabývá vědomí, že svět není jen nebezpečné místo. A díky tomu začíná 

důvěřovat i ostatním lidem. Když se dítě něco naučí, něco umí a vytvoří, získává tím 

sílu a necítí se už tak bezmocné.  

Dítě se učí komunikovat s ostatními, dokáže upoutat a získat pozornost, aniž by 

na sebe muselo upozorňovat provokativním nebo nevhodným chováním. Učí se 

použít svou fantazii a vytvořit konkrétní dílo, které se postupně učí prezentovat před 

ostatními bez úzkosti a napětí. Získává pocit, že se nemusí za nic stydět a ničeho se 

bát.  

Díky interakci „kamarád ze skupiny – terapeut – já“ se učí orientovat 

v mezilidských vztazích, vytváří si hranice chování. Ví, co si může dovolit a co je už 

nevhodné.  

Arteterapie mu umožňuje ventilovat jeho trápení jiným než verbálním 

způsobem. Když je naštvané, smutné nebo vzteklé, může to na sezení vyjádřit beze 

strachu před možnými následky a reakcí druhých. Zároveň poznává, že se někdo 

zajímá o to, co cítí a učí se, jak důležitá je empatie a vcítění se do druhých.  Ono 

samo se učí postupně respektovat druhé, tolerovat odlišnosti v jejich projevu a vůbec 

tolerovat všechny odlišnosti, jako například odlišné etnikum, národnost, vzhled, 

tělesné či mentální postižení. 
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4.14. Funkce arteterapie 

Jednou z nejdůležitějších funkcí je pracovat s událostí, že se dítě ocitlo 

v Klokánku, bylo odňato z rodičovské péče, je doma nechtěné apod. Pro dítě je 

velice bolestné pocítit tyto ztráty, zažít pocit, že je nechtěné a odmítané. Některé děti 

se mohou cítit vinny a odpovědné za vzniklou situaci. Potřebují získat mnohé 

příležitosti o své nelehké situaci hovořit. V těchto chvílích je dítě zahlceno těmito 

pocity a není schopné vyjádřit svůj stav slovy. Arteterapie dává prostor k vyjádření 

těchto traumatických zážitků. Například již zmíněným odzrcadlením svých emocí do 

výtvorů. (viz kapitola 3.4. „Podzim“; 3.5. „Draci“; 3.7. „Andělíčci) 

Arteterapeutická seance poskytuje dítěte prostor mimo realitu, ve kterém může 

bezpečně pracovat se svými traumaty. Dítě svůj traumatický zážitek vyjádří 

v symbolické rovině, tím si ho znovu prožije beze strachu ze skutečných následků. 

Jakmile dojde k „nakreslení“ traumatu, dojde k jeho odosobnění, přestane být 

emočně podnětný a stává se pouze odžitým okamžikem.  

Možnost přenést své bolestivé pocity na živé i neživé předměty a odstraněním 

těchto předmětů, například darováním terapeutce, tetě nebo sociálnímu pracovníkovi, 

přináší úlevu a očištění pro dítě. Když se obrázku nebo výrobku „zbaví“, má pocit, že 

se tím zbavuje i nepříjemných a bolestivých pocitů sám u sebe.  

Ačkoli zde mají děti pečující personál, který se o ně stará, i přesto se mohou 

často cítit samy, opuštěné a bez zájmu. Arteterapie nabízí možnost k projevení zájmu 

a možnost sdílení jejich náročné životní situace. Dítě tak nemá pocit, že je na své 

trápení samo ví, že existuje někdo, kdo mu podá pomocnou ruku a empaticky mu 

naslouchá.  

Děti mohou výtvarné sezení vnímat jako svůj osobní prostor, určený jen jim 

samotným. Pomocí arteterapeutického působení se rozvíjí osobnost dítěte, napomáhá 

k rozvíjení zdravého sebehodnocení a sebevědomí a utváří se tak zdravé Já. Dítě si 

může zažít pocit, že není na světě samo, že je vnitřně dobré a existují osoby, které ho 

budou milovat a budou o něho s láskou pečovat. 
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Vzhledem k malé skupině dětí při arteterapeutických seancích, bývá vytvořeno 

prostředí, které v dítěti podporuje potřebu se o své situaci zmínit. Často se objevuje 

vzájemná podpora dětí, třebaže nevědomá. Obvykle postačí jako projev náklonnosti 

a podpory druhého pouhé empatické naslouchání a sdílení jeho tíživé události. 

Negativní zkušenost dětí může být někdy natolik zahlcující, že ji představují i 

ostatním dětem. (viz kapitola 4.6. „Komunikace kresbou a komunikace při kresbě“ 

předposlední odstavec) 

Další funkcí, neméně důležitou, je i procvičování jemné a hrubší motoriky a 

uvolňování si zápěstí. Při tvořivé činnosti může také docházet k relaxaci. Dítě se do 

tvořivého procesu tak zabere, že nevnímá okolní svět. Zvyšuje se u něho ale i 

pozornost a schopnost koncentrace. 

4.15. Nevýhody arteterapie 

Tato arteterapie má i své malé nevýhody. Nevyhovující je postoj personálu 

Klokánku, který často k arteterapii přistupuje jako k běžnému zájmovému kroužku. 

Dítě nutí, aby na seance docházelo pravidelně, i přesto, že si dítě mohlo prožít právě 

ten den nepříjemnou věc, bylo vystaveno silnému tlaku a je spíše indikováno pro 

individuální práci. Tato nevýhoda je popsaná podrobněji v kapitole 4.4. „Pojetí 

arteterapie dětmi“. 

Další možnou nevýhodou, která vyplývá z předchozího odstavce, je i nemožnost 

působit na dítě pouze individuálně. Konečně každý člověk je bytost individuální a to, 

co právě vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. A po prožití negativně 

emočně nabité události, může být často dítě uzavřeno do sebe, nechce se o své situaci 

bavit před ostatními apod. Terapeut by poté mohl zvolit vhodnou techniku právě 

podle aktuálního stavu dítěte. I přesto má skupinová arteterapie řadu výhod, které 

jsou pro naše účely velmi důležité.  

Další skutečnost, která by se dala považovat za nevýhodu, je oblečení, ve kterém 

děti na sezení přicházejí. Jelikož některé děti chodí na arteterapii téměř hned po 

škole, nejdou se na byt převléci, aby si věci neumazaly. Jiné děti přijdou sice 

v oblečení, ve kterém se pohybují po Klokánku, ale leckteré tety vyžadují, aby si ho 

nezašpinily. Pokud si ho umažou, dostanou vynadáno a příští sezení si musí dávat 
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větší pozor. V tomto případě by často stačila nějaká zástěrka nebo delší a větší 

košile, do které by se dítě obléklo. Nemuselo by se „bát“ o čistotu svého zevnějšku a 

ani tety. Terapeutka žádala pečující personál o starší oblečení, u kterého by tolika 

nevadilo zamazání avšak bez úspěchu. 

Nevýhodná v určitých směrech pro účely arteterapie v Klokánku se mi zdála i 

místnost, kde sezení probíhala. V místnosti se nenacházely žádné výtvarné 

prostředky, které by terapeutky a dětmi mohly využít ke svým arteterapeutickým 

aktivitám. Nebylo zde zabudované ani umyvadlo, a tudíž byla využívána pouze 

suchá média. Práce s vodovkami tak nebyla také možná. Podrobněji možnosti a 

nevýhody místnosti uvádím v kapitole 4.3. „Arteterapeutická místnost“.  

Rušivým elementem, který by se dal považovat za drobnou nevýhodu, byli i 

hyperaktivní děti, které se nedokázaly soustředit po celou seanci na práci a rušily tak 

ostatní. Hyperaktivitou a neschopností koncentrace se vyznačoval Martínek, Dan a 

Pepa. Tato skutečnost je také podrobněji zpracována v textu například v kapitole 4.2. 

„Vzorek dětí“.  
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5. Diskuze s odbornou literaturou 

Tematická práce 

Pro práci s dětmi v tíživé životní situaci byla v arteterapeutických seancích 

zvolena tematická práce. Jednotlivá „témata“ nebyla vzájemně vztažena či 

propojena. Složení dětí se mohlo v průběhu měnit, z toho důvodu byly úkoly voleny 

tak, aby je zvládlo i nově příchozí dítě.  

„Tematická práce má také své výhody i nevýhody. Její výhody by se daly 

stáhnout do tří bodů: 1) pomáhá lidem při prvních výtvarných pokusech a dodává 

jim pocit jistoty; 2) umožňuje lidem lépe se seznámit s možnostmi skupinové práce a 

pomáhá „sblížit skupinu“; 3) usnadňuje komunikaci a poskytuje možnost zaměřit se 

na specifická závažná témata.“ 

„U tematické práce nalézáme i určité nevýhody. Například tím, že je vymezen 

rozsah práce, může být do jisté míry utlumen i tvůrčí potenciál skupiny. S tím souvisí 

i menší tolerance vůči individuálním odchylkám, čímž mohou být do jisté míry 

potlačeny i potřeby jednotlivců. Pokud se tematicky zaměřená tvorba užívá příliš 

jednostranně, ztrácí se možnost dále rozvíjet své dovednosti. Pro účastníky může být 

přínosem i vymyšlení svých vlastních témat.“ (Campbellová, 1998, str. 34)  

V souvislosti s těmito nevýhodami bych chtěla zmínit možné obtíže dětí s tím 

pouze začít nějakou činnost. A proto pro něho může být zadané téma odrazovým 

můstkem.  

Terapeut 

Terapeutky se při tvořivých seancích téměř nezapojovaly do činností. Získaly tak 

více času a prostoru věnovat se dětem. Pokud děti nevěděly jak začít, terapeutky 

z počátku tvořily s nimi.  

„Pokud se terapeut zapojí do aktivit, demonstruje tím, že i on je členem skupiny 

spíše než nezúčastněnými pozorovateli. Existuje však řada rozumných důvodu pro to 

se naopak nezapojit: možnost soustředit se na přidělování materiálu členům skupiny 
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být jednotlivým členům individuálně k dispozici nebo se soustředit na pozorování.“ 

(Liebmann, 2005, str. 35)  

Pozorování je jedním z nejdůležitějších úkolů „vedoucího“. Sledováním dětí při 

práci zjišťuje, jak se dítě při práci cítí, jak k činnosti přistupuje a podle toho příště 

zvolit jiný přístup. Jde také o možnost nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují.  

Další velmi důležitou úlohou arteterapeuta v Klokánku je sdílení tíživé životní 

situace s dítětem. Jakmile má dítě potřebu „vyprávět svůj příběh“ nebo vyventilovat 

své emoce, terapeut je mu k dispozici a empaticky mu naslouchá.  

Tuto zkušenost uvádí i Řezníček a Smitka (in Slavík (Ed.), 2000, str. 56): 

„Arteterapeut s klientem sdílí jeho zkušenosti, podílí se na jeho zápasech, vzbuzuje 

jeho naději, chrání jeho život. Souběžně eviduje, zkoumá, usuzuje, operuje s pojmy, 

odhaluje a objasňuje ukvapenost syntéz, relativizuje „pravdu“ vytěženou ze 

zkušenosti jedince, pomáhá dotvářet obraz o skutečnosti, který si klient utvořil 

v dávném dětství. Dále také podněcuje tvorbu, stává se spoluúčastníkem klientovy 

tvůrčí činnosti, přijímá sdělení artefaktu, poddává se sympatii, kterou artefakt 

vzbuzuje.“ 

„Cílem terapeutovy práce není jen vyčerpávající porozumění klientovým 

problémům. Jeho hlavním úkolem je podněcovat jeho tvořivost. V průběhu tvorby 

totiž může dojít k spontánnímu náhledu klienta na podstatu vlastních problémů a 

změně osobního postoje.“ (Landischová, 2007, str. 67) 

Arteterapeutická skupina 

„Celkovým cílem skupiny je zajistit hřejivé, důvěrné prostředí, kde se lidé při 

odhalování osobních věcí cítí uvolněni.“ (Liebmann, 2005, str. 29) 

V Klokánku byla vytvořena polouzavřená, smíšená skupina. Jak děti do zařízení 

přicházely a odcházely, mohly se podobným způsobem účastnit arteterapeutických 

sezení. Chlapci a dívky docházeli arteterapii společně a nebyl stanoven jejich poměr. 

Děti se většinou velmi dobře znaly, z toho důvodu byla vytvořena pevná skupina 

většinou s příjemnou atmosférou pro sdílení svých zkušeností.  
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„Je nezbytné, aby sám arteterapeut měl hluboké a teoretické zázemí. Bude-li on 

sám schopen (pro sebe) formulovat a vytyčit zákonitosti, koncept, vytvoří tak prostor, 

ve kterém se bude pohybovat i jeho klient. Právě v tomto prostoru se může uskutečnit 

léčba. Ta bude vždy individuální, v pouze věci samé je nezaměnitelnost jednotlivých 

lidských cest. Jedná se ovšem o „rozdílnost v jednotě“, o individuální příběh, v jehož 

pozadí jsou pevné konstanty. Je třeba, aby terapeut byl schopen tuto jinakost vždy 

obhájit, aby se z ní nestala „z nouze ctnost“, ale vždy obhájitelná a vysvětlitelná 

volba.“ (Šlemínová in Slavík (Ed.), 2000, str. 31) 

Faktory ovlivňující skupinu 

Faktory, které mohou ovlivňovat nejen skupinu, ale také arteterapeutickou seanci 

jako celek, jsou různé. V mém případě se jedná například o pojetí arteterapie 

pečujícím personálem a následně dětmi, „arte místnost“ a složení skupiny.  

V prvním případě se jedná o to, že pečující personál pojímá arteterapeutickou 

seanci jako „výtvarný kroužek“. Ten považují za povinný pravidelně a děti tak 

k docházce nutí. Zájmový kroužek není zcela jen rozhodnutím dítěte – zda daný den 

chce nebo nechce jít, zda je to pro něho dobré či ne. V případě dítěte ve funkční 

rodině, za něho také rozhoduje rodič, zda mu kroužek svolí a zaplatí, kontroluje 

„plnění docházky“ a zároveň si uvědomuje, že je o dítě v tuto dobu postaráno. Na 

stejném principu funguje i vztah dítě vs. „teta“. Ve slově terapie (arteterapie) není 

obsažena dobrovolnost, personálu tak nemusí být jasné, že děti na sezení docházet 

nemusejí. Děti často toto pojetí od svých tet přejímají a považují arteterapii za 

povinnou (z toho vinní terapeutky – viz kapitola 3.9. „Z čeho mám strach/kdo mě 

naštval“ a „štědrovničky“). Nicméně i přes toto „nepochopení“ pracovníci arteterapii 

podporovali a snažili se vyjít potřebám terapeuta a skupiny vstříc.  

O institucionálních faktorech se zmiňuje i Marian Liebmannová (2005, str. 32). 

„Skupinu může ovlivnit to, jak velké podpoře se bude terapeut se svou prací těšit. 

Není-li podpora dostatečná, bude skupina vyrušována anebo mohou být členové 

skupiny z ničeho nic odvoláni. S dobrou podporou bude terapeut a potřeby skupiny 

respektováni. Možná také i ostatní zaměstnanci pomohou a projeví zájem o výsledky. 
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Někdy může být problém, liší-li se záměr skupiny od záměru dané instituce nebo 

podávají jednotliví členové personálu členům skupiny rozdílné informace.“   

Dalším faktorem, který ovlivňoval skupinu i seance byla „arte místnost“. 

Místnost nebyla původně určená pro tyto účely, ale sloužila jako společenská herní 

místnost. Nebyly zde k dispozici žádné výtvarné prostředky, tudíž je přinášely 

terapeutky pokaždé sebou. Z toho důvodu nebylo možné zaměřit se na rozpoložení 

dětí a jejich pocity a na základě toho zvolit vhodnou techniku. Terapeutky měly 

tématiku vymyšlenou předem a podle toho přinesly své výtvarné pomůcky (viz 

kapitola 4.3. Arteterapeutická místnost). 

I tento faktor popisuje zmiňovaná autorka Liebmannová (2005, str. 32). 

„Výtvarná skupina může být velmi ovlivněna místem, které využívá. Skupiny 

odkázané na malou, temnou místnost mají pro své cíle omezené možnosti. Naprosto 

opačně může působit prostor tichý, s dostatečným osvětlením, neuspořádáným 

výtvarným zázemím a pohodlným místem pro diskuzi. Takové prostředí skupinový 

zážitek jen umocní.“  

V mém případě se sice objevily drobné nevýhody týkající se „arte místnosti“, 

nicméně místnost byla tichá s dostatečným osvětlením a bylo zde i pohodlné místo 

pro diskuzi. Negativní prvky tak „nepřehlušily“ pozitivní prvky místnosti.  

Dále se jedná o složení skupiny, které jsem rozebírala již v předchozím oddíle 

„Arteterapeutická skupina“. 

Arteterapeutický vztah  

Pro „bezpečnou“ atmosféru pro sdílení svých zážitků není potřeba jen pevná 

skupina, ale i kladný a harmonický vztah s terapeutem. Pokud dítě získá důvěru 

v terapeuta, je pro něj mnohem snazší ventilovat své emoce a promluvit o svém 

„tajemství“. 

„Ve vztahu má dominovat důvěra, rovnocennost a úcta k člověku, s nímž terapeut 

pracuje, snaha prožít jeho úhel pohledu. Cílem je navigovat ho tak, aby se zřekl 

chování a vztahů, které jemu nebo jeho okolí způsobuje bolest, a dokázal je nahradit 

takovými, z nichž by měl radost a které by posilnily jeho vědomí vlastní hodnoty a 
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sebelásky v pozitivním slova smyslu. Klienta je třeba vést k sebeakceptaci. Klient by 

měl přes arteterapeutickou intervenci přijmout odvahu nejen experimentovat 

s novými výtvarnými technikami, ale nacházet i nové cesty řešení ve svém životě.“ 

(Šicková-Fabrici, 2008, str. 59) 

Artefakt 

V průběhu tvořivé činnosti si dítě utváří určitý citový vztah ke svému „dílu“. Dítě 

může do svého obrázku nebo výrobku promítnout veškeré své touhy a přání. 

Zapojuje svou fantazii a postavy, které kreslí, jsou pro něho velmi důležité. Někdy 

také obrázek kreslí s jasnou představou toho, komu ho dají a dávají si na něm záležet 

(viz kapitola 4.10. Odnášení obrázků). 

„Jedním z jedinečných aspektů arteterapie je existence díla, které je konkrétní a 

hmotné, které je možno uchovat a které může získat význam třeba i později v průběhu 

terapie. Děti si těchto výtvarných produktů velmi cení, protože pro ně mohou 

znamenat skutečnou hodnotu. Jsou viditelným vyjádřením jejich vnitřního prožitku.“ 

(Caseová, Dalleyová, 1995, str. 13)  

„Umožníme-li svému nevědomí, aby se „zhmotnilo“ a získalo nějakou formu, 

dozvíme se více sami o sobě. Vytvořená díla je možné uchovat a později se k nim 

vracet, neboť se jedná o trvalý záznam vývoje jednotlivců i celé skupiny.“ 

(Campbellová, 1998, str. 21) 

Diskuze a zpětná vazba 

Na konci seance děti téměř vždy prezentovaly a interpretovaly své obrázky a 

výrobky. S touto činností se pojilo také pojmenování svých obrázků. Tato aktivita 

byla pro děti dobrovolná.  

Postupně se učí prezentovat před ostatními bez úzkosti a napětí a získává pocit, 

že se nemusí za nic stydět a ničeho se bát. Zároveň se učí vnímat druhého při jeho 

prezentaci a ocenit ho.  
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„Diskuze a vytváření zpětné vazby je velmi důležitou součástí skupinové výtvarné 

tvorby. Nikdo by však neměl být nucen k tomu, aby o své práci hovořil – někdy stačí 

už samotný fakt, že „dílo“ vzniklo.“ (Campbellová, 1998, str. 36) 

Funkce arteterapie 

Jednou z nejdůležitějších funkcí je pracovat s událostí, že se dítě ocitlo 

v Klokánku, bylo odňato z rodičovské péče. Pro dítě je velice bolestivé pocítit tyto 

ztráty. V těchto chvílích jsou zahlceni těmito pocity a není schopné vyjádřit svůj stav 

slovy. Prostor k vyjádření traumatických zážitků neverbálním způsobem mu dává 

arteterapie.  

Tuto funkci zachytily i autorky Caseová, Dalleyová (1995, str. 125). „Jednou 

z funkcí je pracovat s náhlým zhroucením, se zkušeností s událostí, v jejichž důsledku 

bylo dítě vzato do péče, dát dítěti prostor, ve kterém je možno zkoumat pocity 

strachu, zloby a ztracenosti a především pocity odmítnutí. Malby a výtvory mají 

konkrétní podobu a přinášejí hlubokou úlevu. Původně neurčité obavy či úzkosti tak 

mohou být zvnějšněny a dá se s nimi pracovat, místo aby byly uvězněny uvnitř a 

zakoušeny jako naprostá ztráta citu, prázdnota či nápor konfliktních emocí.“  

Pro děti je v některých případech velmi složité vyjádřit své pocity verbální 

formou. Mnohem přirozenější je pro ně kresba, kterou odkrývají své trápení, často 

nevědomky.  

„Kresba může být prvním krokem k prolomení bariéry mlčení o traumatickém 

zážitku. Nejdůležitější je, aby arteterapeut vytvořil atmosféru jistoty a důvěry. Dítě 

má dostat svobodu pro vyjádření svých citů.“ (Šicková-Fabrici, 2008, str. 70) 

„Kresbou dítě „graficky vypráví“, aniž by do toho muselo nutně vstupovat 

mluvené slovo. Dětská kresba je skutečný jazyk projevující se nejrůznějšími 

konfiguracemi jednotlivých prvků, jako je lomená nebo nerovnoměrná čára, 

vynechávky, bledé nebo jasné barvy, harmonie nebo disharmonie. Kresba tak 

promlouvá množstvím charakteristických znaků.“ (Davido, 2008, str. 19) 

„Dítě v kresbě odhaluje i obsahy, o nichž by se mu jinak nevypovídalo snadno, 

buď proto, že se mu ještě nedostává slov, anebo proto, že si svůj stav neuvědomuje, 
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že obsahy jeho mysli jsou podobné jako ve snu zastřeny do podoby, která ani jemu 

samému není dost sdělná. Užívá totiž obrazů a symbolů, které tlumí syrovost nebo 

naléhavost obsahů a prožitků. Kresba takto tomu, kdo ji rozumí, nabízí klíče 

k pochopení zašifrovaných problémů dítěte.“ (Davido, 2008, str. 14) 

„Arteterapie jako neverbální technika podněcuje klienta, aby se vyjadřoval jinak 

než slovy. S těmi jsme navyklí zacházet a využívat jich jak k předávání, tak k matení a 

zastírání obsahů. Ve výtvarném projevu to pro většinu lidí není tak snadné, jelikož ji 

neumíme kontrolovat tolik, jako verbální výraz. Arteterapie umožňuje vyjádřit a 

zpracovat mnohé, co si neuvědomujeme a ani bychom to nebyli schopni vyjádřit 

slovy.“ (Koblicová in Slavík (Ed.), 2000, str. 25) 

Mnohdy přemýšlení o rodině, vztazích, lásce či nelásce může mít v kombinaci 

s výtvarnou činností uvolňující či osvobozující účinek. Dítě ze sebe dostane své 

emoce, které ho „ničí“.  

„Kresba může být osvobozením a uvolněním. Dítě do kresby promítne své 

vědomé i nevědomé konflikty, a tím je nevědomě ze sebe vymítí a vynese na denní 

světlo. Jakmile se problémy přenesou na papír, dítě na ně může pohlédnout jinýma 

očima. Konflikty dostaly novou realitu existující mimo ně a již tím se 

oddramatizovaly.“ (Davido, 2008, str. 92) 

Dítě, které je umístěno v Klokánku může být i přes veškerou snahu pečujícího 

personálu citově deprimováno. Děti mohou být v kontaktu se svou rodinou, což jim 

působí stále nové a nové „emocionální rány“ na duši. S touto aktuální bolestí 

potřebují nějakým způsobem naložit a zpracovat ji. Tuto možnost nabízí právě 

arteterapie. 

„Arteterapie pomáhá dětem z dětských domovů eliminovat důsledky citové 

deprivace, emocionálního poranění a traumatické události a umožňuje pracovníkům 

a terapeutům nahlédnout do aktuálních problémů dětí.“ (Šicková-Fabrici, 2008, str. 

65) 
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Někteří autoři zastávají názor, že je velmi důležitá následná interpretace a určení 

diagnózy. Podle mě je nejdůležitější proces tvoření, kdy dochází právě k ventilaci 

negativních emocí.  

„Princip léčby může mít terapeutický efekt i tehdy, není-li podroben interpretaci 

a diagnóze. Arteterapie nemusí a často by ani neměla interpretovat. A změny se 

přesto dějí, klient prožívá sublimaci vázané energie, vytěsněné obsahy se daří dobře 

integrovat, často zcela bez doslovné interpretace a přímé terapeutické intervence. 

V tom je veliká síla a možnost, kterou arteterapie nabízí. Je to však síla poněkud 

skrytá.“ (Šlemínová in Slavík (Ed.), 2000, str. 30) 

„Rozhodující je proces tvorby, který je integrujícím činitelem v prevenci i 

v terapii. Arteterapie často léčí sekundární handicap, to znamená, že zmírňuje 

individuální prožitek znevýhodnění.“ (Šicková-Fabrici, 2008, str. 32) 

Při práci s dětmi v tíživé životní situaci je důležité vytvoření bezpečného 

prostoru, který umožní dítěti pracovat i s traumatickými zážitky. Zároveň je v této 

situaci důležitá podpora a pomoc terapeuta. Nabývá vědomí, že svět není jen 

nebezpečné místo. A díky tomu začíná důvěřovat i ostatním lidem.  

„Expresivní tvorba dovoluje tvůrci alespoň na chvíli žít ve fiktivním světě 

expresivního díla. Život v tomto symbolickém světě – díle je vnímán jako tvůrčí 

analogie reálného bytí ve světě. Analogie, která umožňuje jedinečné komponování 

životního rozvrhu a dovoluje odzkoušet takové existenciální modely, rituály a obřady, 

které by v běžném provozu nebyly dost dobře dostupné. Nebo by byly dostupné, ale 

nikoliv pro dostatečné pozastavení, odstup a náhled, jehož prostřednictvím je 

umožněno porozumět sám sobě, korigovat a měnit svůj životní styl. Navíc je důležité, 

že porozumění se děje prostřednictvím symbolické tvorby, která není skutečným 

životem, ale hrou na živo, a proto má mnoho společného s hrami dítěte v bezpečí 

rodinného nebo přátelského kruhu. Expresivní vstup do symbolu je zároveň 

katalyzátorem pro uvolnění emocí, které s k němu ve vnitřním světě člověka vážou. 

Pokud je určitý symbol spjatý s nezvládanými životními obsahy, bývá zpravidla silně 

nasycen negativními emocemi.“ (Slavík, 2000, str. 90) 
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Cíle arteterapie 

„V arteterapii jde u každého jednotlivého klienta o naplnění různých cílů. Mezi 

nejčastější cíle patří navození kompenzačního procesu, aktivizace, zprostředkování 

kontaktu, přeformovávání stereotypů, komunikace prostřednictvím výtvarného 

projevu, odstranění úzkostných stavů, socializace nebo kanalizace agresivity.“ 

(Šicková-Fabrici, 2008, str. 33) 

Cílem arteterapie v Klokánku je, aby si dítě získalo hlavně pozitivní zkušenosti. 

Arteterapie je pro něho bezpečným místem, kde se může volně projevit bez strachu 

z možného trestu. Nabývá tak vědomí, že svět není pouze nebezpečné místo.  

Možností naučit se něco vyrobit a zároveň své dílo předvést ostatním získává tím 

sílu a necítí se už tak bezmocné. Je posílené jeho sebevědomí a získává pocit, že se 

nemusí za nic stydět a ničeho se bát.  

Také se učí komunikovat s ostatními a získat pozornost, aniž by ne sebe muselo 

upozorňovat provokativním způsobem. Učí se orientovat v mezilidských vztazích a 

vytváří si hranice chování.  

„Cílem arteterapie je posílit sebevědomí, sebekontrolu a motivaci dětí učit se. 

Cíle se dají podle Marian Liebmanové rozdělit na individuální a sociální. 

K individuálním cílům patří uvolnění, sebeprožívání a sebevnímání; vizuální a 

verbální organizace zážitků; poznání vlastních možností; přiměřené sebehodnocení; 

růst osobní svobody a motivace; svoboda pro experimentování při hledání výrazu 

pocitů, emocí nebo konfliktů; rozvoj fantazie; nadhled a celkový rozvoj osobnosti. 

Mezi sociálními cíli uvádí vnímání a přijetí druhých lidí; vyjádření uznání jejich 

hodnoty, jejich ocenění; navázání kontaktů; zapojení do skupiny a kooperace; 

komunikace; společné řešení problémů; zkušenost, že druzí mají podobné zážitky 

jako já; reflexe vlastního fungování v rámci skupiny, pochopení vztahů, vytváření 

sociální podpory.“ (Liebmann in Šicková-Fabrici, 2008, str. 61) 

Cíle týkající se arteterapie dětí uvedla i Benderová (in Šicková-Fabrici, 2008, str. 

62). „Pomáhat při navození kontaktu s dítětem, umožňovat nahlédnutí do jeho 
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nevědomého života, snižovat jeho agresivní a sexuální napětí, vytvářet prostor pro 

vyjádření impulzivní motorické aktivity dítěte, umožnit mu experimentovat s formou, 

napomáhat socializaci, podporovat integraci osobnosti. U všech věkových i 

problémových skupin cílem arteterapie je znovuvybudovat z různých důvodů 

narušené přirozené dispozice člověka – kreativita, spontaneita, schopnost 

komunikace se sebou samým, s druhým, s prostředím, v němž žije, chápání života 

v jeho souvislostech a jeho smysluplné prožívání.“  

Stiburek (in Slavík (Ed.), 2000, str. 39) popisuje cíl arteterapie s akcentem na 

introspektivní složku. „V arteterapii je zdůrazněna introspektivní složka tvorby. 

K interpretaci směřuje i případná následná práce s artefaktem. Cílem tvorby je 

proměna tvůrce, tvoří proto, aby sám sebe proměňoval a vyslovoval. Výtvarná tvorba 

je zde vnímána jako podpora sebeúzdravného procesu. Klient předkládá svůj obraz, 

jakoby říkal: „Takový jsem, toto cítím, chci, abyste mi pomohli rozšifrovat to, čemu 

nerozumím, abyste mi pomohli lépe se poznat.“ 

Výhody skupinové arteterapie 

Výhod skupinové arteterapie je podle mého názoru poměrně hodně. Jako 

nejdůležitější výhodu vidím možnost, docházet mezi lidi, kteří mají podobné 

problémy. Mohou navzájem sdílet své příběhy a podporovat se, třebaže nevědomě.  

Jako další výhodu vidím i možnost „schovat se“. Pokud dítě nechce hovořit o své 

tíživé životní situaci, má možnost „ztratit se“ mezi ostatními. Terapeut si nemusí 

všimnout, že dítě nehovořilo nebo ho do hovoru nenutí. V případě individuální 

arteterapie je pozornost terapeuta zaměřena pouze na něho, což mu nemusí být 

zrovna příjemné. Další výhody uvádím v kapitole 4.14. Funkce arteterapie. 

Skupinová arteterapie je velmi náročná pro arteterapeuta, nicméně má řadu 

výhod, které autorka Liebmannová (2005, str. 19) shrnula do následujících bodů:  

1. Většina sociálního učení probíhá ve skupinách, skupinová práce tedy 

poskytuje vhodné zázemí, ve kterém jej můžeme procvičovat. 

2. Lidé s podobnými potřebami si mohou poskytovat vzájemnou podporu a 

pomáhat si s řešením problémů. 
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3. Členové skupiny se mohou poučit ze zpětné vazby ostatních. 

4. Členové skupiny si mohou vyzkoušet nové role, vidí, jak ostatní reagují 

(nácvik role), a mohou v nich být podpořeni a posíleni. 

5. Skupiny mohou být katalyzátorem vývoje skrytých zdrojů a schopností. 

6. Skupiny více vyhovují určitým jedincům, například těm, pro které je intimita 

individuální práce příliš intenzivní. 

7. Skupiny mohou být demokratičtější a dělit se o moc a zodpovědnost. 

8. Některé terapeuty může skupinová práce uspokojovat více než práce 

individuální. 

9. Skupina může být ekonomický způsob, jak využít odborné znalosti a pomáhat 

několika lidem najednou. 

Velkou výhodou arteterapie je její využitelnost v každém věku, kterou zmiňuje 

autorka Koblicová (in Slavík (Ed.), 2000, str. 26). „Arteterapii je možné využít 

v nejrozmanitějších věkových skupinách – od batolat po geronty. Výhodou je trvalost 

produktů arteterapie, možnost sledovat posuny a vývoj v čase, možnost snadného 

propojení s dalšími terapeutickými metodami – relaxací, imaginací, muzikoterapií aj. 

Nelze opomíjet ani diagnostické možnosti, které výtvory skýtají.“  

Určité výhody skupinové arteterapie, které nepopisuje Liebmannová, uvádí 

autorka Horňáková (in Šicková-Fabrici, 2008, str. 44). „Do skupinové terapie lze 

zařadit cvičení a techniky, které jsou dynamičtější a zajímavější. Skupina je 

mikrosvětem, z něhož mohou klienti přenést svoje zkušenosti do svého přirozeného 

prostředí.“  

„Skupinová arteterapie má velký sociální a integrační náboj. Navzdory různosti 

se vytvoří atmosféra akceptace, tolerance a kooperace. Umění zde může působit jako 

katalyzátor, prostředník.“ (Šicková-Fabrici, 2008, str. 44) 

„Spontánní výtvarná tvorba je díky níže uvedeným charakteristikám velmi 

vhodná pro skupinovou práci, protože: 1) obohacuje naši tvořivost; 2) podporuje 
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sebeuzdravující procesy; 3) může nám pomoci rozumět tomu, že je v našich silách, 

změnit sebe sama, naše vztahy a prostředí, ve kterém žijeme.“ (Campbellová, 1998, 

str. 19) 

Výhody neboli účinné faktory skupinové psychoterapie, jak je nazývá Ingrid 

Hanušová v knize „Obecná psychoterapie“ (In Vymětal, 2004, str. 123) jsou sice 

popsány pro skupinovou psychoterapii, nicméně se dají vztáhnout i na skupinovou 

arteterapii. Jako první faktor autorka popisuje výhodu, že se jedinec ocitá ve skupině 

lidí, kteří mají podobné problémy jako on sám. „Jako obecný faktor působí zjištění, 

že pacient ve skupině není sám se svou nemocí a že má problémy, které nejsou 

zvláštní a nepřijatelné pro okolí, ale že ostatní trpí podobně jako on a mají i podobné 

potíže, včetně obav ze svěření se cizím osobám.“ Jako další popisuje socializační 

faktor. „Ve skupině probíhá vývoj způsobů socializace pomocí různých řízených 

postupů. Možnost zkusit si v bezpečném prostředí („chráněném“ z hlediska následků) 

různé typy chování vede k rozšiřování možností chování a k překonání neurotické 

stereotypie a rigidity v reakcích i postojích. Funguje zde pozitivní vývoj: chování 

osvojené na terapii pacient rozšiřuje i mimo skupinu, nepřiměřeného chování 

v každodenním životě ubývá, tím přibývá pozitivních vztahů s lidmi, zvyšuje se 

sebedůvěra a otevřenost, což jsou pozitivně přijímané vlastnosti, pacient je lidmi více 

akceptován.“ Pro skupinovou arteterapii je také velmi důležité imitační učení. 

Jedinec v mém případě dítě přejímá takové chování jiného člověka, jímž dosáhne 

totožných cílů jako napodobovaný. „Ve skupině se významně projevuje nápodoba. 

Pacient vědomě i nevědomě napodobuje chování terapeuta i těch spolupacientů, 

jejichž chování skupina oceňuje.“ Autorka popisuje i možnost vyjádřit své emoce a 

názory na ostatní, což se skrývá pod modelem rodiny. Tato možnost je pro dítě 

v tíživé životní situaci velice důležitá, protože se mohl v původní rodině často setkat 

s odmítnutím a nesouhlasem s jeho názorem. Zároveň se u dítěte formuje jeho 

sebevědomí a pocit, že se za své názory nemusí stydět ani bát. „Skupina funguje pro 

své členy také jako model rodiny, ve kterém lze znovuprožívat vztahy z původní 

rodiny i rodiny současné a pomocí korektivní emoční zkušenosti dojít k pochopení a 

dořešení starých problémů. Pacient se postupně odvažuje upřímně vyjádřit své 

emoce a názory adresované ostatním, což je pro něj zpočátku ohrožující, protože se 

obává odmítnutí.“ Jako léčivý fakt jsem popisovala i možnost být členem skupiny, 
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kterou popisuji v kapitole 4.14. Funkce arteterapie. Pro dítě v tíživé životní situaci je 

nezbytné zažít si pocit, že někam patřím a někdo se o mě zajímá. „Samotné členství 

působí léčivě tam, kde nemocný byl z různých důvodů izolován od sociálních 

kontaktů. Na skupině zažívá pocity přijetí, sounáležitosti a spojení s druhými lidmi.“ 

Autorka zmiňuje jako účinný faktor emoční podporu, kterou jsem popsala já také. 

Jelikož je vytvořena pevná skupina, děti se zde navzájem emočně podporují, třebaže 

se často jedná o nevědomou podporu. „Jako významný faktor působí dále vzájemná 

emoční podpora členů skupiny, která vytváří atmosféru bezpečí a přijetí.“ 

Nevýhody skupinové arteterapie 

Přesto existují i některé nevýhody, které popisuji v kapitole 4.15. Nevýhody 

arteterapie a zároveň jsou zachyceny i v předchozích odstavcích (např. postoj 

personálu nebo „arte místnost“). Nevýhody však nepřevyšují výhody, a proto se mi 

zdá pro účely Klokánku vhodnější skupinová arteterapie. 

Brown (in Liebmann, 2005, str. 20) zachytil nevýhody skupinové arteterapie, 

které jsou shrnuty do následujících bodů:  

1. Zachování důvěrnosti je obtížnější, protože je zapojeno více lidí. 

2. Skupiny potřebují zdroje a jejich organizování je obtížnější. 

3. Členům skupiny je poskytováno méně individuální pozornosti.  

4. Skupina může snadněji někoho označkovat, dát mu „nálepku“, které se pak 

obtížně zbavuje. 

5. Lidé se mohou vyhnout rozhovoru o nepříjemných tématech, protože se za 

někoho „schovají“.  

Autor spatřuje poslední bod jako nevýhodu, ale já ho naopak vnímám jako 

výhodu pro to dítě, kterému nemusí být individuální přístup příjemný.  

Při pozorování arteterapeutických seancí v Klokánku jsem narazila i na jiné 

faktory, které se mi zdály jako znevýhodňující (viz kapitola 4.15. Nevýhody 

arteterapie), o kterých se však dostupná literatura žádným způsobem nezmiňuje.  



56 

 

Prolínání arteterapie s artefiletikou 

Podle mého názoru se arteterapie v Klokánku mísí s prvky arteterapie výtvarné 

formy a artefiletiky. Terapeutkám nejde pouze o arteterapeutické působení na děti. 

Cílem je i exprese emocí a zážitků, které v sobě děti „dusí“.  

Terapeutky si kladou za cíl pomocí výtvarné tvorby vyventilovat své emoce a 

zmírnit tak napětí. Nejde ani tak o vytvoření nějakého výtvarného díla, ale o proces 

tvoření, kdy dochází ke zmírnění nebo odstraňování obtíží spojené s jejich tíživou 

životní situací. Ale také umožnit dítěti hovořit o svém trápení jiným než verbálním 

způsobem. Do kresby promítá své traumata často nevědomky, a přesto dochází k 

„léčebnému“ účinku.  

„Prvořadým cílem v arteterapii není vytvoření uměleckého díla, ale 

prostřednictvím sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti, schopnosti komunikovat a 

zpracováním osobně významného tématu dosáhnout odstranění nebo zmírnění obtíží 

nemocného člověka. Mimoverbální vyjadřování umožňuje zpracovávat témata na 

nižší úrovni svědomí, témata, pro která nenalézáme adekvátní slovní vyjádření. 

V některých případech lze využít i možnost odstoupit od artefaktu a pracovat s ním 

jako s nezávislým objektem.“ (Stiburek in Slavík (Ed.), 2000, str. 35) 

Jako významná se zde jeví i exprese vlastních zkušeností, emocí a přání. Dítě tak 

může pohlédnout na to, co vytvořilo a je mu nabídnuta možnost přemýšlet o tom, co 

jsem vyjádřil. K tomuto se vztahuje právě artefiletika. „Artefiletika se zaměřuje na 

prožitkovou stránku tvorby.“ (Stiburek in Slavík (Ed.), 2000, str. 36) 

„Artefiletika je založena na psycho-didaktickém využití dvou navzájem spjatých 

aktivit: exprese – výrazového tvůrčího projevu a reflexe – náhledu na to, co bylo 

zažito a vytvořeno. Výrazový projev v podobě umělecké aktivity poskytuje jedinci 

příležitost k bohatému vyjádření svých vlastních zkušeností, poznatků, přání a citů. 

Dialog, který se rozvíjí kolem výrazových projevů a nalézá v nich svou motivaci, 

přináší řadu možností k reflektivnímu poznávání a přemýšlení. Reflexe v artefiletice 

obsahuje dvě navzájem neoddělitelné složky: 1) zpětný pohled tvořícího a 

prožívajícího člověka na své vlastní aktivity, postoje a záměry; 2) porovnávání 
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vlastního zážitku se zážitky ostatních lidí, kteří se ocitli v podobné situaci.“ (Slavík, 

2001, str. 12) 
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6. Závěr 

Tato bakalářská práce poskytuje základní informace pro orientaci v problematice 

využití skupinové arteterapie v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

„Klokánek“. Popisuje arteterapeutické seance v tomto zařízení a snaží se nastínit 

jejich terapeutické možnosti, výhody a nevýhody, ze kterých mohou děti v tíživé 

rodinné situaci čerpat. Reflektuje, jak arteterapii tyto děti pojímají, co jim přináší, 

jakou zkušenost si mohou odnést, proč je pro ně vhodná apod. Pro získání dat jsem 

využila metod kvalitativního výzkumu, tj. zúčastněné pozorování, nestandardizovaný 

rozhovor, analýza zápisků z pozorování a výtvarných artefaktů dětí.  

Na základě výzkumu jsem došla k následujícím závěrům. Děti v tíživé rodinné 

situaci získávají převážně pozitivní zkušenost s technikou skupinové arteterapie. Dítě 

je začleněno mezi jedince, kteří mají podobné nebo stejné zkušenosti a traumata. 

Zároveň je zde přítomný terapeut, který je dětem k dispozici. Dítě si tak zažívá pocit, 

že někam náleží a je někdo, kdo o něho má zájem. Právě díky interakci „já – 

kamarád – terapeut“ se učí orientovat v mezilidských vztazích a vytváří si hranice 

svého chování.  

Kresba je pro dítě spontánní činností, která mu umožňuje pracovat se svými 

traumatickými zážitky často na nevědomé rovině. Není to pro něho tak bolestné jako 

v případě verbálního sdělení své tíživé rodinné situace. Arteterapie je pro něho 

bezpečným prostorem k vyjádření svých pocitů beze strachu z posměchu či trestu. 

Nabývá vědomí, že svět není jen nebezpečné místo a začíná důvěřovat i ostatním 

lidem. 

Díky skupinové arteterapii poznává jak důležitá je vzájemná empatie a 

naslouchání. Učí se naslouchat ostatním a sdílet s nimi jejich trápení. Zjišťuje, že i 

ono samo je hodné pochvaly a uznání. Učí se vytvářet dílo s využitím své vlastní 

fantazie a posléze ho prezentovat před ostatními bez možného napětí a úzkosti.  

Arteterapii vnímá jako prostor pro sebe, kde může nakládat se svou fantazií, 

může zde projevit své názory a pocity. Je mu zde dána příležitost naučit se něco 

nového a přínosného pro jeho budoucí život.  
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Mým cílem tedy bylo zjistit, zda je skupinová arteterapie pro děti v tíživé rodinné 

situaci opravdu přínosná a je vhodné s těmito dětmi takto pracovat. Na základě 

výsledků mého výzkumu jsem si na tuto otázku mohla odpovědět kladně. Svou práci 

tak považuji přínosnou například pro všechny instituce, které pracují s dětmi v tíživé 

rodinné a životní situaci. Po přečtení všech kladů skupinové arteterapie mohou 

zvážit, zda druh této „pomoci“ zavedou i oni ve svých zařízeních a udělají tak 

správný krok ke snižování traumatu „jejich“ dětí.  

Zároveň si myslím, že je práce přínosem pro všechny, kteří si chtějí udělat 

představu o tom, jak taková arteterapie může probíhat a jak pomáhá dětem v tíživé 

rodinné situaci. Ty si díky této expresivní terapeutické metodě získávají nový 

„pohled“ na svět, což je v jejich případě velmi důležité.  
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