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Abstrakt 
 

Hlavním cílem magisterské diplomové práce „Kreativní techniky v supervizi“, která je 

rozdělena do dvou částí, je vytvoření praktického manuálu arteterapeutických technik, 

využitelných v supervizi.  Diplomová práce je určena supervizorům, kteří budou chtít 

využít v praxi tvořivé techniky a nemusí nutně být arteterapeuti.  

 

První část je úvodem do oblasti arteterapie a zabývá se vymezením pojmů s využitím 

odborné literatury. Tato část je věnovaná teoretickým poznatkům zmíněného oboru, 

obohacena o vlastní poznatky a zkušenosti z arteterapeutické praxe. Je základnou pro část 

druhou, ve které jsou uvedeny konkrétní techniky využitelné v supervizi a ty jsou seřazeny 

do praktického manuálu.  

 

Ve druhé části jsou uvedeny kreativní techniky. Jedná se o konkrétní způsoby práce 

vhodné pro individuální, skupinovou či týmovou supervizi. V manuálu je uvedeno 20 

technik, včetně rozpracování dle jednotného schématu. V každé technice je vymezen její 

cíl, formy,  technická náročnost, předpokládaný čas, pomůcky, postup a případná rizika. Za 

každou technikou jsou k dispozici pomůcky k realizaci technik.  V příloze jsou zařazeny 

kazuistiky  včetně fotografické dokumentace.  

 

Abstract 
 
The main aim of my diploma work called „Creative Techniques in Supervision“, which is 

divided into two parts, is creating of a practical manual containing art-therapeutic 

techniques that can be used in supervision. This work is dedicated to all supervisors who 

are originally not art-therapist but despite this fact want use this way of work. 

 

The first part of my work is an introduction of the art-therapeutic method that (with the use 

of technical literature) deals with definitions of special terms. This part is dedicated to the 

theoretical knowledge and is also filled up with my own knowledge and experience from 

the field of the art-therapeutic praxes. It is actually a foundation for the second part of my 

diploma work that contains concrete techniques that can be used in supervision. 
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The second part of my work contains a list of twenty creative techniques - methods of 

work - that are suitable for the individual, group or team supervision. All the techniques 

are proceeded according to one schema. It means that in all techniques are mentioned 

theirs goals, forms, technical severity, supposed time, procedure and also possibly risks. 

Each technique dispose of needed helpful realisation tools. Enclosure of my diploma work 

contains several casuistic including photo-documentation. 
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Klíčová slova 
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1 Úvod 

 

Pracuji jako psychoterapeutka se zaměřením na arteterapii. Ve své ambulantní praxi 

poskytuji terapii individuální, rodinnou i skupinovou. Během studia Supervize jsem začala 

v průběhu praxe supervizi poskytovat, a to supervizi individuální, skupinovou i týmovou. 

Můj dosavadní kreativní způsob práce mne ovlivnil  i v tomto oboru. Zjistila jsem, že 

prvky arteterapie i kreativní přístup lze efektivně využít i při supervizi. Následně jsem ze 

zkušeností v literatuře zjistila, že kreativní techniky (zejména např. psychodrama) jsou v 

supervizi hojně využívány. Také jsem zažila jejich zvláštní význam v případě interkulturní 

supervize, zejména pro překlenutí jazykových bariér při setkání supervizantů z různých 

kultur. 

 

 Použitím tvořivých technik v terapeutickém nebo supervizním procesu dochází k 

částečnému vyřazení verbální komunikace. Lze tím odstranit slovní kličky,  přiblížit se k 

podstatě  problematiky a  nazvat ji (“o čem to je?”). Původně jsem si některé prvky 

tvořivých technik vypůjčila pro účely supervize, neboť v danou chvíli poskytovaly 

obrazného pomocníka, který pomáhal zrcadlit supervizní situaci. Postupně jsem zařazení 

kreativních technik do supervize používala častěji, a to nejen proto, že je mi způsob takové 

práce blízký, ale také z důvodu pozitivní zpětné vazby supervizantů. Inspirací ve 

využívaných technikách se staly zejména poznatky z výcviků a odborné literatury. 

Domnívám se, že kreativní techniky v samotné práci s klienty předpokládají schopnost 

terapeuta rozumět řeči symbolů, i když jen intuitivně. Tato forma práce předpokládá také 

naladit se na klienta, dopřát klientovi bezpečný prostor, podpořit ho v nezvyklé formě 

sebevyjádření a ve schopnosti vidět přenesenou rovinu světa fantazie. Tím vzniká možnost 

práce s paralelním procesem, externalizací a částečným odosobněním. Ukázalo se, že to 

může být pro klienty emočně méně náročné než přímá konfrontace s problémem. Zvyšuje 

se pak schopnost klientů nahlížet na problém a otevírá se prostor pro práci s ním.  

 

V současné době existují již mé vlastní kreativní techniky určené přímo pro supervizi. Část 

z nich jsem zařadila do tzv. Manuálu kreativních technik a předkládám je v této diplomové 

práci.   
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Celkově je diplomová práce rozdělena na dvě části. První část je úvodem do oblasti 

arteterapie a zabývá se vymezením pojmů s využitím odborné literatury. Tato část je 

věnovaná  teoretickým poznatkům zmíněného oboru, obohacena o vlastní poznatky a 

zkušenosti z arteterapeutické praxe. Je základnou pro část druhou, ve které jsou uvedeny 

konkrétní techniky využitelné v supervizi, a ty jsou seřazeny do praktického Manuálu.  

 

Ve druhé části diplomové práce uvádím kreativní techniky, které jsem metodicky navrhla  

a vymezila na základě svých zkušeností. Jedná se o konkrétní způsoby práce vhodné pro 

individuální, skupinovou či týmovou supervizi. V Manuálu uvádím 20 konkrétních 

technik, včetně rozpracování dle jednotného schématu. V každé technice je vymezen její 

cíl, formy,  technická náročnost, předpokládaný čas, pomůcky, postup a případná rizika.  

Za každou technikou jsou k dispozici pomůcky k realizaci technik. V příloze jsou uvedeny 

kazuistiky  včetně  fotodokumentace.  

 

Diplomová práce je určena supervizorům, kteří budou chtít využít v praxi tvořivé techniky 

a nemusí nutně být arteterapeuti. Důležitým předpokladem však je osobnost supervizora 

s její schopností empatie, citlivosti, etiky a profesionálního přístupu. Výhodou je praxe při 

vedení skupiny.  
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2 Arteterapie  

2.1  Vymezení pojmu 

 

V literatuře jsem se setkala s mnoha vymezeními pojmu arteterapie, ale uvádím jen některé 

z nich : 

 

Hartl, Hartlová (2000, s. 55)  arteterapii vnímají jako: “Použití uměleckých technik jako 

nástroje diagnostiky, psychoterapie, výchovy, sociální práce.”  

 

Termín (art´s therapy) pochází z druhé pol. 19. století od J.M. Charcota. Pro terapeutické 

účely využívá výtvarné umění, důraz je kladen na uvolňující, katarzní a projektivní 

vlastnosti lidské psychiky. Mohou sem spadat i příbuzné obory, jako např. muzikoterapie 

či biblioterapie. Za pomoci kresby, malování, modelování, může docházet k porozumění 

sobě a k překonávání některých psychických potíží. Pracuje se s různými tématy. Kromě 

radosti z tvorby dochází také ke změně náhledu či hodnot. Provádí se většinou ve 

skupinové formě, někdy také individuálně.  (Hartl, Hartlová, 2000,  s. 55). 

 

 „Arteterapie (art therapy/art psychotherapy) je využívání exprese v terapii, nejčastěji 

formou výtvarných aktivit.“ (Matoušek, 2003, s. 29).   Koblicová (2000, s. 20-28) rozlišuje 

prvoprocesovou areterapii, což je samotná tvorba a druhoprocesovou arteterapii, 

související s verbálním zpracováním procesu tvorby.  

 

Jiné dělení je na receptivní a produktivní arteterapii. Receptivní arteterapie využívá již 

hotových děl jako jsou třeba knihy, obrazy. Produktivní arteterapie je o samotném 

vytváření díla klientem. Užití arteterapie je možné u mnoha typů klientů, při různých 

programech, při práci s rodinami či jednotlivcem. (Matoušek, 2003, s. 29). 

 

Práci s arteterapeutickými technikami při moderní výchově dětí, orientovanou na 

osobnostní rozvoj, navrhl Slavík nazvat pojmem artefiletika. Náhodná není ani podobnost 

s termínem arteterapie, neboť jde o složení slova umění a filetickém přístupu ve výchově, 

při níž jde především o spojení výrazového projevu (výtvarného) s rozhovorem o zážitcích 

spojených z tvorby a použitých symbolů.  „Cílem artefiletiky je výchovně zhodnotit 
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výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem 

lidské kultury nebo přírody.“ (Slavík, Slavíková, Hazuková, 2000,s. 10). 

 

Liebmann (2005, s. 14) o arteterapii píše, že: “ Využívá výtvarné umění jako prostředek k 

osobnímu vyjádření v rámci komunikace spíše, než aby se snažila o esteticky uspokojivé 

výsledné produkty posuzované vnějšími měřítky. Výtvarný výrazový prostředek je 

dostupný každému, ne pouze těm výtvarně nadaným.”  

 
Šlemínová (2000, s. 20-28) uvádí o arteterapii, že je hraniční disciplínou už pro její 

složitou zařaditelnost v psychoterapii. Její filozofie je odlišná a s tím i nároky na klienta a 

terapeuta. Klient se v dobře vedené arteterapii léčí vlastními silami, což je hmatatelné 

v originalitě každého výtvarného projevu. 

 
Stiburek (2000, s. 35) vidí arteterapii jako psychoterapeutickou a psychodiagnostickou 

disciplínu: „ využívající k léčebným cílům formy a prostředky adekvátní uměleckým 

formám. Pracuje zejména s tvorbou a reflexí zaměřenou na proces či produkt. Prvořadým 

cílem zde není vytvoření uměleckého díla, ale prostřednictvím sebevyjádření, rozvíjení 

tvořivosti, schopnosti komunikovat a zpracováním osobně významného tématu dosáhnout 

odstranění nebo zmírnění obtíží nemocného člověka.“ 

 
„Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku 

poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k 

psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle 

se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný 

potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu 

tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.“ (Česká arteterapeutická asociace, 

2005). 
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2.2 Vývoj arteterapie 

 

V dobách, kdy ještě arteterapie nebyla samostatnou profesí, bylo zkoumání výtvarných děl 

duševně chorých jako součást diagnostického procesu. Kořeny sahají až do 18. a 19. století 

a jsou úzce spojeny s psychopatologií schizofrenie. Odborníci se zájmem o tvorbu 

nemocných začali zkoumat jejich výtvarný výraz. (Šicková- Fabrici, 2002, s. 26-29). 

Arteterapie je poměrně mladým oborem, i když  terapeutická hodnota umění je známá již 

delší dobu (např. již kmenové rituály uměly odrážet umění jako emocionální a duchovní 

život skupiny). V historii se potkávaly dva různé směry, a to umění – tvoření, a umění – 

terapie. Náš život obohacuje určitým způsobem výtvarná tvorba jako odpočinková tvůrčí 

činnost, která může odvádět od destruktivního chování a pomáhá ve zvládání psychických 

obtíží.  (Campbellová, 1998, s. 13-14). 

 

Arteterapie se začala cíleně používat jako terapeutická metoda teprve  až ve 30. až 40. 

letech dvacátého století v rozvoji psychoanalýzy a ostatních psychoterapeutických škol. 

Průkopníky v oblasti arteterapie byli většinou výtvarníci se zkušeností v  psychoterapii, 

hledající nové možnosti v léčbě, a to  propojením psychoterapie s výtvarným vyjádřením. 

(Česká arteterapeutická asociace, 2005). 

 

Šicková-Fabrici (2002,s.26-29) uvádí, že výraz art therapy byl poprvé použit ve třicátých 

letech 20. století v souvislosti s psychoanalýzou. V šedesátých letech téhož století bylo 

nabízeno  první univerzitní studium arteterapie, a to ve Filadelfii. V její publikaci lze najít 

spektrum historického vývoje arteterapie včetně zakladatelů.  Za posledních deset let se 

stala arteterapie součástí univerzitních studijních programů téměř po celém světě.  

 

Arteterapie se v naší republice začala využívat v  léčebnách a v různých 

psychoterapeutických zařízeních od 50. let.  V  70. letech vznikla na půdě 

Psychoterapeutické společnosti ČLS J.E. Purkyně arteterapeutická sekce, kterou založila a 

vedla PhDr. D. Kocábová. Sdružovala zájemce o danou problematiku z různých oborů a 

pořádala  speciální semináře a dílny. Popularita arteterapie narůstala v 80. letech, a to 

hlavně mezi studenty a absolventy speciální pedagogiky. Arteterapie byla začleněna do 

plánů výuky. Zásluhou PhDr. M. Kyzoura v 90. letech bylo otevřeno na Jihočeské 

univerzitě bakalářské studium arteterapie. V roce 1994 vznikla Česká arteterapeutická 

asociace jako samostatné profesní sdružení.  Arteterapie u nás dlouho neměla jasně 
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vyhraněný profesní statut, zřetelné vymezení ani pravidla. V rolích arteterapeutů působí 

absolventi široké škály oborů - speciální a výtvarní pedagogové, psychologové, lékaři, 

střední zdravotnický personál. Podrobnější informace lze vyhledat na webových stránkách 

České arteterapeutické asociace. Za velký zlom v této oblasti lze považovat návrh novely 

zákona, který bude v nejbližší době předložen k projednání do poslanecké sněmovny. 

Zákon se týká  způsobilosti pracovníků ve zdravotnictví a navrhuje zařazení arteterapeutů 

do zdravotnické profese. 

 

O vývoji arteterapie na Slovensku se zmiňuje Šicková- Fabrici ( 2002, s. 26-29). K historii 

slovenské arteterapie patří, že byla vyučována již od r. 1967 v rámci studia léčebné 

pedagogiky  na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského. Násilně pak byla přerušena 

normalizací. V dnešní době v Bratislavě funguje organizace Terra therapeutica, sdružující 

profesionály oborů příbuzných arteterapii.   

                 

2.3 Oblasti aplikace arteterapie 

 
 
Cestu arteterapie razili převážně arteterapeuti, nyní je již velké množství odborníků se 

zájmem využít umění svým vlastním způsobem. V různých oblastech mohou vykonávat 

stejnou činnost, ať už se nazývá arteterapie, rozvoj sociálních dovedností nebo emocionální 

výchova. Cílová skupina se může také nazývat různě - pacienti, klienti nebo studenti. 

Dokonce i člověk vedoucí skupinu je různě nazýván - terapeut, facilitátor, vedoucí, učitel, 

sociální pracovník, skupinový pracovník. Navzdory různému slovníku dochází k různým 

kontaktům s lidmi a k různorodým cílům, ovlivňujícím povahu probíhajících výtvarných 

aktivit. (Liebmann, 2005, s.14-15). 

 

Ve své arteterapeutické praxi pracuji jako terapeut s klienty různými formami práce. 

Převážně se jedná o přímou práci s klientem, tj.  individuální, rodinnou,  ve skupině i 

v páru. Protože cílem mé diplomové práce je vytvoření Manuálu pro supervizory pracující 

jak se skupinou, tak s jednotlivcem, uvedu podrobněji jen takové formy práce, které se 

podobají supervizi. Ostatní zmíním jen okrajově.  

 

Nejpoužívanější formou arteterapie je arteterapie skupinová, které je věnován značný 

prostor  ve většině publikacích zabývajících se touto problematikou. Svou zkušeností ve 
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skupinové arteterapii se mohu ztotožnit s názorem Ženaté (2005, s14,20-21), že jde o 

náhodné uzavřené setkání neznámých lidí, kteří se spolu po určitou dobu setkávají na 

určitém místě a  společně pracují. Jsou stanovena jasná pravidla a termíny, dávající celému 

procesu jasný rámec. Při skupinové práci se vytváří vzájemné vztahy mezi členy, díky 

nimž zažívají jednotlivci míru porozumění a emoční podpory při tvorbě. Campbellová 

(1998,  s. 21-23) vidí značný význam práce ve skupině ve společném výtvarném tvoření, 

při němž vzniká pocit sounáležitosti. Hloubka skupinové práce tkví v tvořivé činnosti, 

spontaneitě a společné diskusi nad procesem tvorby.  

 

Liebmann ((2001, s. 7-15) se zabývá velikostí skupiny, jejím během, pravidly, hranicemi, 

typem skupiny, rolemi a technikami. Pozornost věnuje také výhodám a nevýhodám 

skupinové práce. Výhody skupinové arteterapie lze vidět ve  vzájemné podpoře, zpětné 

vazbě, pomoci při řešení problémů, vyzkoušení si nových rolí a v pomoci nalézat skryté 

zdroje klientů. Nevýhody je možné vidět v obtížnějším zajištění důvěrnosti, složitější 

organizaci, v menším prostoru pro jednotlivce nebo v případném nálepkování členů 

skupiny. Ve skupinové arteterapii jde především o zvýrazněné výtvarné umění, tvořivý 

proces, který se stává způsobem komunikace, jde o fantazii, práci s nevědomím a 

kreativitu. Arteterapeutická skupina se vyznačuje tím, že může být otevřená (lidé 

přicházejí a odcházejí jak chtějí), uzavřená (se stejnými členy po určitou dobu). 

Kompromisem je skupina polouzavřená. Formy práce ve skupině mohou být strukturované 

( podle pravidel) a nestrukturované (každý si dělá svou práci). Wollschläger, Wollschläger 

(2001, s. 186) vidí přínos skupinové práce hlavně v používání výtvarných technik a 

v sebevyjádření, které probíhá na symbolické rovině.  

 

Skupina poskytuje mnoho možností pro emoční zkušenosti. Ve skupině je obsaženo mnoho 

vlastních konfliktů pocházejících z prvotních vrstev. Jedná se např. o sourozeneckou 

rivalitu, soupeření o pozornost terapeutů/rodičů, boj o dominantní postavení, sociální 

rozdíly, rozdíly ve vzdělání. Díky těmto zkušenostem není zapotřebí vytvářet umělé 

simulace, jako je to v individuální práci, kde je ve vztahu pouze pacient-terapeut. Stejně 

jako v terapeutické skupině je nutné vytvořit dostatečně bezpečnou a podporující 

atmosféru vhodnou k otevřenému vyjádření. (Yalom, 1999, s. 47-48). 

 

V momentě, kdy je třeba věnovat celou pozornost terapeuta  klientovi nebo pokud jednání 

klienta ve skupině by bylo příliš rušivé či negativní pro ostatní členy skupiny (např. 
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agresivní jednání, negativistický přístup, vůdcovství, patologické projevy), je vhodné 

indikovat terapii individuální. (Šicková.-Fabrici, 2002, s.43).  Albrich (2000, s. 128-129) o 

individuální arteterapii uvádí, že každá individualita tvorbou a jednáním ukazuje na druh 

svých potíží a zároveň dává najevo potřebu podpory. Zažíváním sama sebe nabízí možnost 

proměny.  Díky sebeuvědomění spoluutváří cestu své terapie. 

Mezi další formy práce, které lze v arteterapii hojně využít, patří arteterapie rodinná, 

párová, sourozenecká, dětí, dospívajících, dospělých, seniorů.  Autorky věnující se rodinné 

terapii jsou Hobdayeová, Ollierová (2002,  s. 111), které popisují techniky používané v 

rodinné terapii, jejichž pomocí učí rozumět tomu, jak rodina funguje a komunikaci mezi 

jejími členy. Odlišnou formu práce zmiňuje Oaklander (2003,s.231-241), která nevylučuje 

možnost samostatné práce s dětmi, a s rodinou pracuje až posléze.  

 

Párovou terapii řeší Wollschläger ,Wollschläger (2001, s. 131-132) a popisují 

problematiku i léčbu páru pomocí arteterapie.  Konkrétní techniky v párové terapii nabízí 

Šicková-Fabrici (2002, s. 52-53). Také Liebmann (2005,s.209) předkládá seznam her a 

cvičení určených pro práci ve dvojicích. Většina z nich se provádí bez mluvení, slova jsou 

vystřídána malováním a kreslením.  

 

V sourozenecké arteterapii v literatuře dává prostor Roseline (2001,s. 64), a to hlavně 

svým popisem o charakteristice sourozeneckého systému. Arteterapii dětí a dospívajících 

se věnuje více autorů, protože je dětmi velmi dobře přijímána, aplikována a přináší jim 

užitek. Šicková-Fabrici (2002, s.62) používá arteterapii úspěšně hlavně u dětí se 

specifickými problémy, charakterizuje dospívající i jejich reakce na arteterapii. Oaklander 

(2003,s.238-239) využívá hru a malování pro pochopení dítěte i rodinného života, věnuje 

se také dospívajícím a jejich tématům. Roseline (2001,s.17-19) se zabývá hlavně kresbou 

dítěte. Uždil (2002,s. 52-53) mapuje výtvarný výraz dítěte a spojuje ho s vyprávěným 

dějem. Liebmann (2005,s.119) pracuje s dětskými emocemi, které nabízí ventilovat 

výtvarnými aktivitami.  

 

Za zmínku určitě stojí forma týmové spolupráce v arteterapii. Tu je možné využít i při 

rozvoji týmů. Pomocí výtvarných děl lze odhalit i složité a komplikované problémy a 

nejasnosti v týmu. Díky tomu je možné zjistit něco více o týmu, o jeho zkušenostech i 

schopnostech naučit se novým věcem. Při různých přednáškách či seminářích lze oživit 

únavnou formu výuky prostřednictvím obrázků. Skupinová práce posiluje soudržnost 
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uvnitř skupiny, vzájemnou spolupráci a díky spontánní tvorbě přispívá ke kreativnímu 

vyřešení složitých situací a problémů. Výtvarná tvorba se využívá také ke zmapování 

nevědomého i vědomého vztahu nejen ke klientům, ale i k vlastní práci. Umění se tak 

může stát důležitou součástí supervizního procesu.  (Campbellová, 1998, s.22). 

 

Arteterapie je také využívána příslušníky pomáhajících profesí (tj. psychoterapeuti, lékaři, 

speciální pedagogové, duchovní apod.) jako podpůrná forma supervize, prevence tzv. 

syndromu vyhoření. Cílem je uvolnění, katarze, ventilace napětí. Pomocí výtvarné reflexe 

dochází k posílení obranných mechanismů organismu, zvládnutí udržet si hranice, 

uvědomit si různé nástrahy, se kterými je člověk v pomáhající profesi konfrontován. 

(Šicková-Fabrici, 2002, s.97). 

 

M. Liebman (2005, s. 103) na kazuistickém případu ukazuje využití arteterapie v 

supervizním procesu. Jedná se o vidění sebe v profesi a jak tuto profesi vnímají ostatní. V 

těchto sezeních vyšla najevo hierarchie skupiny, definice rolí, podpora a spolupráce.  

 

Ve Velké Británii se konají neformální setkání arteterapeutů, kde si účastníci vyměňují 

náměty na způsoby práce a zabývají se všemožnými problémy. Také je tam možné 

kontaktovat Britskou arteterapeutickou asociaci – The British Association of Art Therapy. 

(Liebmann, 2005, s. 51 –52).  V České republice funguje Česká arteterapeutická asociace, 

o níž se zmiňuji v kapitole č. 2.2 (Vývoj arteterapie).  

    

2.4 Prostředky  arteterapie 

 

Arteterapie je postavena na zapojení emocionálních složek osobnosti do procesu imaginace 

a tvorby, což vede ke komplexním možnostem sebevyjádření a sekundárně též 

k sebepoznání, ke změnám, k úzdravě atd.  Liebmann (2005, s. 60) uvádí, že arteterapie 

umí svými prostředky způsobit propuknutí bouřlivých emočních reakcí, ale také zároveň 

svými nástroji zvládá vypořádání se s nimi.  

 

Na využití arteterapeutických prostředků je postavena i druhá část diplomové práce, ve 

které představuji tvořivé techniky. Aby tyto techniky byly srozumitelnější i pro 

supervizory bez arteterapeutického zaměření, představím v této kapitole prostředky 
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arteterapie. Samotné použití technik bez jejich pochopení by mohlo způsobit, že dané 

techniky nebudou využity plnohodnotně. S technikami je potřeba pracovat cíleně, 

maximálně využít jejich potenciál a nezapomínat na to, komu jsou určeny.  Oaklander 

(2003, s. 227) o použitelnosti technik uvádí, že některé techniky a aktivity jsou vhodnější 

pro klienty určitého věku. Jiné jsou zase více vhodnější pro skupinovou práci a některé je 

lépe používat v individuální formě. Praxe však říká, že většinu technik lze upravit a použít  

pro jakéhokoli klienta či pro jakoukoli situaci. 

 

2.4.1  Využití imaginace 
 

Imaginace je v arteterapii hojně využívána, proto jsem se rozhodla různé způsoby jejího 

využití zařadit mezi techniky uvedené v Manuálu diplomové práce. V této kapitole je 

rozpracován princip imaginace, jeho pojem a práce s ním. Pojem imaginace zahrnuje  

představivost, fantazii a umění věci domýšlet. Je to duševní snění. Je to svobodné místo, v 

němž se překračují hranice, kde se prožívá to, co neexistuje. Toto místo může patřit jak 

vzpomínkám, tak budoucnosti. Může se v něm stát nemožné a fantastické, duše umí vyjevit 

přání, touhy i strachy. Nejlépe se představivost ukazuje ve výtvarné tvorbě, hudbě či 

literatuře. (Kastová, 1999, s. 11–19). 

 

Představivost, imaginace a fantazie znamená pro arteterapii velký potenciál. Imaginace je 

zprostředkovatelem vnitřního světa člověka se světem fyzickým a duchovním. Do představ 

člověka je projikován jeho momentální emoční stav i jeho problémy. V představách se 

projevují nejen obavy i touhy, ale i jeho tvořivé schopnosti. Artreterapeuti odlišují  tzv. 

aktivní imaginaci od pasivní. Mezi aktivní a pasivní imaginací existují jak shodné prvky, 

tak i rozdíly. Pasivní imaginace je vystoupení myšlenek a vnitřních obrazů a dále jim není 

věnována žádná další pozornost. Jak se objeví, tak zase zmizí. Obrazy se vynořují jeden za 

druhým, klidně, i bez zjevné souvislosti. Jen proběhnou, nikdo se je nesnaží zkoumat. 

Kdyby ano, určitě by se jistá souvislost našla, ovšem pak by se jednalo o imaginaci aktivní. 

Zahájil by se tak rozhovor mezi vědomím a nevědomím. 

 

Metodu aktivní imaginace navrhl pro psychoterapii C.G. Jung. Při ní dochází v bdělém 

stavu, jen se zavřenýma očima, za asistence arteterapeuta, k vnitřním prožitkům 

hlubinných vrstev psychiky. Vnitřní obrazy začnou ožívat, přicházejí do slov a výtvarné 



 19 

podoby. V obrazech a tvarech se zrcadlí, zda-li v sobě odrážíme proces uzdravování, či 

patologie. Mají diagnostický význam. (Šicková, Fabrici, 2002, s. 125-127). 

 

 C.G.Jung kdysi k pojmu aktivní imaginace přiřadil všechny obrazové metody, kterými se 

může nevědomí vyjadřovat. K metodám aktivní imaginace by tak patřilo malování, 

modelování, psaní, stavby z písku či tanec. (Seifertová, Seifert, Schmidt, 2004, s.178-180). 

 

Metodu imaginace používá přímo nebo nepřímo mnoho terapeutických směrů, obzvláště 

pracují-li s minulostí.  V arteterapii se pracuje cíleně jednak s tzv. denním sněním, kdy se 

vynořují snové obrazy, dále pak s řízenou imaginací, kdy terapeut provází klienta různými 

podněty vedoucí k vynoření obrazů, s nimiž se potom dále pracuje. Řízené imaginaci se 

také říká vizualizace, ta je používána jak k terapeutickým účelům, tak i k diagnostice.  

(Šicková-Fabrici, 2002, s.125-127). 

 

Řízená imaginace začíná  uvolněním pomocí relaxace, při němž terapeut provází určitým 

příběhem či popisuje i s podrobnostmi konkrétní situaci vedoucí ke vzpomínkám nebo k 

prožitku. V imaginaci se často vykytuje zlomový bod, ke kterému je při návratu nutné se 

opět vrátit. Po ukončení imaginace je výhodou namalovat vzniklý prožitek, někdy emočně 

značně silný. Jde potom o tiché soustředění, při němž je ještě nutné zážitky zpracovat. 

Metodu lze používat na různých úrovních. Hlubší rovina může u někoho vyvolat velmi 

silné představy a rozrušení. Je nutné postupovat opatrně a zážitek udržovat na přijatelné 

rovině. Imaginaci je nutné dokončit úplným návratem do reality. V závěru sezení je nutné 

poskytnout dost času na povídání a podporu. Jedině tak se může stát imaginace příjemnou 

zkušeností. Terapeut si však musí být vědom, že tato metoda nemusí být vhodná pro 

některé typy lidí, obzvláště pro lidi hodně rozrušené či nesoustředěné. (Liebmann, 2005, 

s.241-244). 

 

Heffernanová (1995, s. 236) považuje aktivní imaginaci za změněný stav vědomí. Podobně 

jako ostatní autoři popisuje její začátek, průběh a podmínky. Začíná úvodní hlubokou 

relaxací, pokračuje připomenutím určité scény nebo symbolu a následným vyvíjením 

situace. Upozorňuje však na to, že lidé mají tendenci očekávat dlouhé příběhy a jejich 

pozornosti unikají pouhé záblesky představ. Ty mohou být, obzvláště ze začátku, velmi 

krátké a nepatrné. Jde především o to příliš neusilovat, nebýt v napětí. Důvěřovat sobě, 
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nepochybovat a  nechat obrazy plynout. A pokud by se to přece jen nepodařilo, zkusit to 

jindy.  

 

O imaginaci prováděné s dětmi píše Oaklander (2003, s. 59), vyvrací mýty, které o 

imaginaci s dětmi byly napsány a před nimiž byla mnohdy varována. Její praxe pak 

ukázala , že pokud se s dětmi pracuje citlivě a empaticky, lze je provázet i imaginacemi.  

 

Stejnou problematiku popisuje Hobdayová, Ollierová (2000, s.69). Imaginaci navrhují 

předem připravit na magnetofonový pásek společně s přáním dítěte a jeho emočním 

naladěním. To pomáhá dítě uvolňovat a umožňuje pracovat vědomě s představami např. o 

sobě nebo o světě kolem sebe. Autoři pracují dokonce i s mladšími či nervóznějšími dětmi. 

Takovým dětem jsou však vždy nablízku.  

 

Imaginaci se člověk učit nemusí, snad ji jen cvičit nebo vědoměji používat. Je to něco 

úplně lidského, co je používáno od pradávna. Staří mystikové promlouvali k Bohům a 

rozprávěli s nimi. (Ženatá, 2005, s.89).  

 

Jako příklad imaginace uvádím v Manuálu například techniku č. 4.20 „zavazadla“. 

 

2.4.2 Animace 
 

 

Pod pojmem animace se skrývá řada podpůrných kroků ze strany terapeuta, které vedou 

k tomu, že se klient identifikuje s nějakou věcí nebo postavou z obrázku a začne hovořit 

jejich jménem. Klient tak nepřímo zprostředkovává o sobě informace, pomáhá k 

efektivnější komunikaci a odkrytí bez zábran. Problém je tak snadněji verbalizován. Pokud 

se ke kresbě přidá následný rozhovor formou animace, terapeutický proces může být 

urychlen. Šicková-Fabrici (2002, s. 127-128). 

 

Animace provází jednotlivé techniky, ve kterých je potřeba se zaměřit na spojení se 

s konkrétním prvkem nebo symbolem v obrazu, a to proto, aby se náležitě tento prvek 

prožil. Jde o identifikaci s částí vlastní osobnosti nebo povahovou vlastnost, kterou si 

jedinec buď neuvědomuje nebo nechce uvědomovat, a tato forma dovoluje s ní opětovně 
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navázat kontakt. Základním prostředkem animace je rozhovor zaměřený třeba na obrázek 

či jinou formu sebevyjádření k níž došlo. 

Podle Šickové-Fabrici (2002, s. 127-128) se jedná o rozhovor používaný hlavně při 

arteterapii po namalování obrázku. Metoda je vhodná zvláště při práci s dětmi, např. 

úzkostnými, nejistými nebo osamělými, ale dá se použít i u dospělých.  

  

S animací lze pracovat dvěma způsoby. Jeden ze způsobů funguje tak, že si klient postupně 

prochází jednotlivými symboly v obrázku a pokouší se je prožít a identifikovat se s nimi. 

Stává se vlastně oním symbolem. Další způsob animace je v obráceném pořadí, kdy klient 

sám sebe rovnou maluje jako symbol. Tento způsob práce uvádí a popisuje Liebmann 

(2005, s. 181)  tak, že terapeut nejprve nechá namalovat klienta jako nějaký předmět. 

Výběr předmětu je někdy volný, jindy charakterizován např. nakreslete sami sebe jako 

dům, strom, zvíře, atd. Někdy je dobré doplnit ještě i okolí předmětu. Povídání o 

nakresleném předmětu v první osobě pomáhá dokreslit celý příběh.  

 

Autorky, které pracují hlavně s dětmi, popisují animaci a vyplývající reakce na tuto 

techniku. Hobdayová, Olierová (2000, s. 94) uvádějí konkrétní techniky, kdy se s animací 

a s obrázky pracuje. Někdy si dítě může vzít obrázek domů a pověsit si ho třeba na zeď, 

aby mělo inspiraci, jak se s problémem vypořádat. Do hry se někdy mohou zapojit i rodiče. 

Pomocí techniky animace se dá dítěti pomoc vypořádat se s konkrétním problémovým 

chováním. Často pak dochází k posílení motivace a ke změně.  

 

Oaklander (2003, s. 24-25, s. 53-5) popisuje konkrétní zadání a situace. Fantazijní náměty 

lze vyžít mnoha způsoby. Děti si na příběhu symbolu mohou díky citlivému vedení 

terapeuta uvědomit podobnost se symbolem, o kterém mluví v první osobě. Při animaci je 

také možné zdůraznit či přehánět některé části či aspekty obrázku. Někdy je důležité dítě 

povzbudit nebo prozkoumat jeho hranice. Někdy je dobré nechat aktéra vést rozhovor mezi 

dvěma částmi obrázku (např. mezi silnicí a autem).  

 

Jako příklad animace uvádím v manuálu například techniku č. 4.15 „dopravní prostředky“. 
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2.4.3 Sny, mýty a pohádky 
 

Sny, mýty a pohádky mohou být velice užitečnými pomocníky v arteterapii. V supervizní 

práci lze využít především mýty a pohádky. Práci se sny v supervizi nevyužívám. 

Domnívám se, že práce se sny je hluboce odkrývající metoda využitelná více 

v psychoterapii.  Okrajově se o významu snu v arteterapii zmíním, větší prostor budu však 

věnovat mýtům a pohádkám.  

 

Sny umí být živou obraznou představou. Schopnost pamatovat si své sny je u každého 

jedince různá.  Některé sny mají návaznost a téma, jiné jsou odrazem prožitků 

předcházejícího dne. To se děje především z kraje noci. Čím je pozdější noční doba snění, 

tím se sny více koncentrují na dětství. Do snů také pronikají zapomenuté vzpomínky a 

nevědomé obsahy. To je pro arteterapeuty důvod k tomu, aby sny považovali za důležité. 

Freud označil sny za „ královskou cestu do nevědomí“ a jejich obrazovou podobu 

považoval za určující. Označil práci s obrazy snů za vhodné k využití v arteterapii. Také 

Jung pracoval se  sny, klienti je na jeho popud malovali. Dodnes  Jungovsky ladění 

terapeuti pracují se sny jako s archetypy.  Velmi významný přínos v práci se sny učinil 

Fritz Perls. Považoval je za nejvíce spontánní výraz člověka. Měl teorii, že různé objekty 

ve snech jsou fragmenty lidské osobnosti. Cílem arteterapie je složit tyto části zase v jeden 

celek. Teprve potom je jedinec kompletně integrovanou osobností. (Šicková-Fabrici, 2002, 

s. 122 – 124). 

 

Heffernanová (1995, s. 144-145) považuje sny za možnost symbolickým způsobem 

vyjádřit své problémy, řešení, chápání sebe i světa. Upozorňuje na to, že jeden symbol 

může charakterizovat více věcí.  Podle Dieckmanna (2004, s. 43, s. 109) rozlišuje  

analytická psychologie sny jednoduché a archetypové, které jsou odlišné od běžných snů 

vyjímečností, pocházející z kolektivní historie lidstva. Oaklander (2003, s. 125) popisuje 

práci se sny u dětské populace.  

 

Ve své praxi používám jako pomůcku zejména pohádky, mýty a legendy. Jejich přínos 

v samotné práci je v jednoduchosti, čitelnosti a archetypální symbolice. Pro tyto jejich 

vlastnosti jsem začala některé z nich úspěšně používat i v supervizi. V některých případech 

pracuji s obecně známými pohádkovými náměty (např. Červená Karkulka, Šípková 

Růženka, O Popelce), ovšem osvědčily se i příběhy smyšlené. Jejich prostřednictvím 
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začnou ožívat scénáře, vědomé i nevědomé obsahy a rituály. Pohádky a příběhy se objevují 

v práci s klientem častěji než mýty a legendy, neboť pohádky bývají pro jedince 

symbolickým vyjádřením osobnostních rysů, tudíž k nim mají blíž. Mýty a legendy více 

souvisí s národní kulturou. Franz (1998, s. 167-182) k tomuto tématu uvádí, že zkoumáním 

psychologického významu mýtů se zjistilo, že zřetelně odráží národní povahu a charakter 

národní kultury svého vzniku. Základní struktura archetypu bývá spjata  s kolektivním 

vědomím národa a jeho historií. Některé mýty jsou spojeny s rituály nebo patří 

k mytologické události.  

 

Pohádky jsou literárním útvarem, ale také uměleckým dílem, srozumitelným všem 

generacím. Jsou jedinečné tak jako žádný jiný druh umění. Pohádka umí vyvolat v mysli 

posluchače vědomé i nevědomé představy. Prostřednictvím pohádkových postav jsou 

zobrazovány naše niterné duševní pochody, ukazují tak cestu nalezení sebe sama. Největší 

důležitost pohádek tkví v tom, že se vyvíjející jedinec může učit, jak se má ve světě 

chovat.  Některé pohádky a lidová vyprávění se vyvinuly z mýtů, jiné se do nich začlenily. 

Lidé si vždy přáli vracet se k moudrosti z dob minulých, ale také ji předávat dál příštím 

generacím. Příběhy pomáhaly lidstvu v těžké existenci a uměly poskytovat hluboké 

poznání. Představují dědictví tak snadno dostupné dětem. Mýty a pohádky mají mnoho 

společného, v mýtech se, častěji než v pohádkách, vyskytuje hrdina určité kultury, který 

má být napodobován. Také v mýtu se může na symbolické rovině objevovat vnitřní 

konflikt a vidina jeho řešení, ale není to prvořadou nutností. Hrdinové jsou, podobně jako 

v pohádkách,  s nadlidskou silou a klade většinou na posluchače určité nároky. Mýtus je 

předkládán se vznešeností a duchovní silou. (Bettelheim, 2000,  s. 10-29). 

 

Oaklander (2003, s. 84) využívá  pohádky a legendy v práci s dětmi. Kromě interpretace 

příběhů, bohatství pohádky spočívá ve velkém vlivu na děti, což je pro ně velmi přínosné. 

Dotýkají se základních lidských emocí jako je láska, strach, nenávist, osamocenost, 

zoufalství, atd.. 

 

 V supervizi se pohádky dají používat obzvláště v situacích, kdy lze příběh klienta, nebo 

přístup supervizanta, převyprávět do pohádkového příběhu. Tíha konkrétní situace se 

pohádkou odlehčí, odosobní, ale zároveň může ukázat i východisko. Pohádková moudrost 

může být inspirativní pro reálnou situaci, s níž si jednotlivec nebo tým neví rady. Najít 

řešení v pohádce bývá jednodušší než ho najít v realitě.  
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2.4.4 Výtvarné tvoření 
 

Výtvarná tvorba je podstatou arteterapie a skrývá v sobě mnoho významů. Obsahuje 

koncentrovanou práci, ale i uvolnění, vnitřní a vnější komunikaci, sebevyjádření, představy 

a fantazie, nálady a emoce. S těmito obsahy lze pracovat i v supervizi. Pomocí barev, tvarů 

a symbolů může vzniknout produkt, který odráží, co se děje uvnitř člověka. V supervizi se 

tímto způsobem může ukázat prožitek a postoj supervizanta, příp. klienta. Má zkušenost je 

taková, že pokud supervizant v průběhu supervize zažívá možnost téma řešit tvořivě, bývá 

pak i jeho přístup ke klientovi tvořivější. Jako příklad bych uvedla techniku z manuálu 

č.4.13 „paleta barev“, kdy lze jednostranný pohled na klienta (např. černobílý) rozšířit o 

další pohledy (barevnost). Při setkání s klientem lze očekávat, že si supervizant tento 

zážitek vybaví a začne vnímat  klienta  v celé jeho barevné škále.  

 

Výtvarné tvoření je vlastně malování, kreslení, modelování a veškeré tvořivé používání 

výtvarných prostředků, které lze najít ve výtvarné dílně a jsou popsány v závěrečné 

kapitole o arteterapii. Podle Ženaté (2005,  s. 31) je výtvarné tvoření zdrojem radosti 

z tvorby a nejde při něm o soutěž ani konkurenci. Nemělo by jít o hodnocení. Malování má 

být pro sebe, ne pro druhého. Jen tak se maluje  pocitově a pravdivě.  

      

O výtvarném tvoření se zmiňují i další autoři. Heffernanová  (1955,  s. 242) popisuje 

proces tvorby jako tichou a koncentrovanou práci, kdy probíhá v autorovi vnitřní dialog, 

jakási tichá řeč. Jedinec se soustředí sám na sebe, prožívá momenty rozhodování, 

komunikuje sám se sebou, prožívá napětí i uvolnění. K tvorbě je třeba přistupovat 

spontánně, podobně jako to dělají děti, protože nejde o to stát se profesionálem. Jde o 

vyjádření sebe sama, svých pocitů i vizí. Rozvojem tvůrčí části sebe se uvolňuje i tvůrčí 

přístup k životu. Podle Liebmanna (2005, s. 25-28, s. 127-128)  se výtvarným uměním 

komunikuje, když slova selžou. Obrázky dokážou vyjádřit mnohé. Uvádí dále,  že tvorba 

se může stát zábavnou, může vést ke sdílené radosti. Někdy je vhodné pracovat tématicky, 

tzn., že tvorba probíhá na určité téma. Někdy jsou tato témata lehčí, jindy mohou vyvolat 

citová hnutí, ale vždy záleží na rozpoložení jedince. Na témata je možné pohlížet jako na 

nástroje, s nimiž se umí hrát buď šikovně nebo také destruktivně. K tomu je dobré, aby měl 

arteterapeut  osvojené praktické dovednosti, znalosti i zkušenosti. 

 



 25 

Výtvarné tvoření může mít i jiné podoby než jen malování. Může jít o aktivity, které 

přináší člověku konkrétní užitek, a to třeba trénink koncentrace a meditace. To je vhodné 

zvláště pro uvolnění napětí nebo při nedostatku soustředěnosti. V omezené míře lze 

techniku uvolnění nabídnout i v supervizi, a to objeví-li se v zakázce supervizanta deficit 

znalostí vedoucích k odreagování a uvolnění. K tomuto účelu nejčastější používanou 

metodou je meditace nebo tvoření mandal. K tématu malování jako způsob meditace se 

vyjadřuje Oaklander (2003, s. 109 – 110). Podle ní lze dojít k soustředění na sebe, barvy či 

zvuky, k uvolněním křečovitosti, tělesného napětí i únavy. Mohou se pak vynořit 

představy, s nimiž lze dále výtvarně pracovat. Správně relaxovat se potřebují naučit jak 

děti, tak i dospělí.   

 

O malování mandal píše Fincher (1997, s. 15-17, 38-39). Mandalu považuje za 

nejzákladnější výtvarný prvek, se kterým se lze potkat všude kolem nás. Mandaly objevuje 

i v samotném lidském těle, které svými buňkami a atomy připomíná nesčetné množství 

mandal. Považuje malování mandal za léčivý proces, při němž dochází nejen ke 

koncentraci, ale také k sebepoznání a osobnostnímu růstu. Možnosti vytváření mandal 

mohou být nekonečné. Dají se vytvořit z hlíny, písku, květin, kamínků i barev. Mandaly 

může vytvářet jedinec i skupina. Tento autor dále zmiňuje zásluhu švýcarského psychiatra 

Carla Gustava Junga, který ve své práci s klienty mandaly používal, a samotný pojem 

„mandala“ převzal ze sanskrtského jazyka, což znamená střed nebo obvod či magický 

kruh.   

 

Podrobněji o mandalách píše i Dahlke (1995, s.16, s.30, s.41, s.42, s.43), který.zmiňuje 

podrobnou historii, hledá jejich kořeny. Všímá si tvarů a barev gotických oken, ale také on 

vidí paralelu mandaly s vývojem života na naší planetě. Odkazuje na používání mandal 

v terapii, především C. G. Junga.   

 

Z výše uvedených prvků výtvarného tvoření jsem vycházela i při tvorbě technik v Manuálu 

diplomové práce. Zaměřila jsem se na to, aby techniky byly snadno použitelné a pokud 

možno jednoduché. V každé technice se odráží kreativní přístup, ať už pomocí výtvarných 

prostředků či způsobů tvorby. Záleží na fantazii a tvořivosti supervizora, neboť 

předkládané techniky poskytují prostor pro další nápady výtvarného tvoření.  
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2.4.5 Tématická tvorba 
 

Tématická tvorba patří k základům práce jak v arteterapii, tak v supervizi. Ztvárněním 

tématu je možné se rychleji a blíže dostat k její podstatě. Díky projekci a symbolické 

rovině se stává téma čitelnější  pro další práci. Tématickou tvorbu lze rozdělit na dvě 

roviny, a to diagnostickou rovinu a rovinu tvůrčí (na určité téma).  

 

Z hlediska diagnostiky jde o techniky, které se v supervizi neužívají, neboť nejsou 

obsahem supervizní práce. Šicková-Fabrici (2002, s. 122) uvádí podrobně jednotlivé 

diagnostické testy, např. kresbu lidské postavy, test stromu podle Kocha, test domu, kresbu 

začarované rodiny, test tělesného schématu (body image), Lüscherův test barev,  

kvinterncolor (barevný test). 

 

Tvorba na určité téma je nejrozšířenější fenomén v arteterapii a osvědčilo se mi využívat 

jej i v supervizi. V podstatě celý Manuál diplomové práce je postaven na tématické tvorbě. 

Při tématické tvorbě pracuji jednak s tématy více obecnými (emoce,  profesní dovednosti, 

tým atd.),  i s těmi konkrétními (moje agrese, jak komunikuji, moje role v týmu atd.). 

S tématy je potřeba zacházet opatrně, neboť některá mohou být emočně náročná. Symbolů 

existuje celá řada a dají se různě kombinovat.  

 

Podle Liebmanna (2005, s. 82, 128 - 139)  existují témata, jež mohou vyvolat silné emoce. 

Vždy u toho záleží na individuálním pohledu a stavu jedince, na jeho aktuálním citovém 

rozpoložení. Zatímco jeden člověk může vnímat téma jako zábavné, pro druhého může být 

citlivé nebo bolestivé. Uvádí témata jak pro individuální, tak i pro skupinovou práci včetně 

zkoumání výtvarných médií. 

 

V arteterapii se rovina diagnostická a tvůrčí vzájemně prolínají. Podle Šickové-Fabrici 

(2002, s.122) se v arteterapii jedná o práci s projektivní a symbolickou rovinou,  i když jde 

více o celkový výtvarný artefakt, než o posuzování detailů. Zároveň uvádí, že kresba umí 

odkrývat,  kromě povahových rysů,  také např. nízké sebevědomí nebo hyperaktivitu.  

 

Ženatá (2005, s. 25,41-44,50,52,65) pracuje s  tématickou tvorbou v celé své publikaci. 

Práce s tématy podle ní pomáhá vnášet jasnost, lze je prohlížet, zkoumat a analyzovat 

kontext každého autora. Pokládá za  důležité se na téma nejdříve soustředit a teprve potom 



 27 

ho výtvarně zpracovat.  Některá témata přirozeně vyplynou z potřeb klientů, jindy jsou 

konkrétní zakázkou. Záleží na procesu tvorby a na komunikaci o ní. Uvádí témata, se 

kterými pracuje, např. smrt, strach ze ztráty, obrázek, který mě léčí, vztahové konstelace,  

moje osamělost, můj život, matka a otec, emoční slovník, atd.  

 

Pro dokreslení představy o tématech uvádím malý příklad toho, jak se dá na konkrétní 

téma pohlížet. Například téma „strom“ může odrážet osobnost člověka, kromě fyzických 

prvků lze objevit i prvky životní a psychické, které mohou člověka a strom spojovat. Podle 

jednotlivých prvků stromu se lze dívat i na prvky osobnosti. Existuje mnoho podobností, 

z nichž Ženatá (2005,  s. 27) uvádí např. vzhled, místo kde stojí, události a fakta, která ho 

obklopují, roční období, kořeny, stabilitu, pevnost, jeho sílu.  Dalším příkladem tématu je 

„vnější a vnitřní svět“, které může pomoci objevit a nazvat to, co obklopuje člověka 

z vnější reality i jeho vnitřní prožívání. Ženatá (2005, s. 31-33) detailně popisuje složky 

vnitřního a vnějšího světa jako tématu. Téma „Animus a anima“ bývá vnímáno jako 

základní složka lidské psychiky vyjadřující mužský a ženský princip. Ženatá (2005, s.34) 

připomíná autora pojmu C.G. Junga. Zjednodušeně tyto složky nazývá  mužství a ženství. 

Téma „Autoportrét“ umožňuje podívat se na sebe nejen z vnějšího, ale i z vnitřního 

pohledu.  

 

Tématickou tvorbu lze provádět různými výtvarnými technikami, např. malováním, 

kreslením, koláží, mozaikou i akčním akvarelem. Existuje mnoho dalších  výtvarných 

technik, za použití médií, o kterých se zmiňuji v  poslední kapitole. 

  

Albrich, et al.(2000, s.155, 157) v kazuistice podrobně popisují techniku koláže z výstřižků 

barevných časopisů na téma ve skupinovém procesu. Dále popisují techniku akčního 

akvarelu, nebo-li techniku smývání vodou s následným, opětovným  malováním. Mozaiku 

vytvořenou z čmáranic, jako zajímavou techniku na určité téma, popisuje Šicková-Fabrici 

(2002, s. 154). 

 

Sbírka témat nemůže být snad nikdy kompletní. Každé téma lze měnit, doplnit nebo 

přizpůsobit, čímž mohou vznikat další a další nová témata. (Liebmann, 2005, s. 128). To 

samé platí i o způsobech tvorby, neboť kombinacemi různých výtvarných médií mohou 

vznikat další variace.  
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2.4.6 Ostatní metody  
 

K příbuzným oborům arteterapie patří další výrazové prostředky, např. muzikoterapie, 

taneční terapie, různé expresivní formy terapie, psychodrama, dramaterapie. Jejich prvky 

využívám částečně při arteterapii, ovšem do supervize zařazuji jen některé z nich.   

 

Kombinace výtvarné tvorby s dalšími uměleckými směry je při arteterapii velmi vhodná. 

Může jít o tanec, hudbu nebo také dramatickou činnost. Propojení více směrů bývá 

přínosné, neboť se otevírá větší prostor pro sebevyjádření jedince. Výhodou je, že jak ve 

výtvarném umění, tak i v hudbě, jsou používány téměř stejné pojmy. Je to třeba rytmus, 

tón, harmonie, nálada či kompozice. Propojením různých žánrů se otevírají další tvořivé 

možnosti.  (Campbellová, 1998, s. 34). 

 

Někdy bývá dokonce záměr kombinovat výtvarný projev s jiným výrazovým projevem. 

Možností je mnoho. Ke kombinaci výtvarna s dalšími výrazovými prostředky je třeba 

pohybové vyjadřování emocí, pohyb do hudby nebo naopak kresba pohybu, dramatizace za 

pomoci sochání situací, různé přehrávání rozhovorů nebo také kombinace malování a 

dramatizace na různá témata. Patřila by sem i  slova a poezie, zvuk a hudba, spojené s 

malováním.(Liebmann, 2005, s. 253-262). 

  

Oaklander (2003, s. 88- 92, 103-106) dokonce i písničky řadí mezi básně. Minulost je 

podle ní bohatá na množství takto vzniklých textů. Některé texty jsou silné a zneklidňující 

a např. děti se s nimi často velmi ztotožňují. Práce s nimi může být třeba v dětské klientele 

velmi přínosná. Šimanovský (1998, s. 179-184) uvádí, že k prastarým formám komunikace 

a sebevyjádření patřila nejen hudba, ale i rytmický tlukot. Pro terapeutickou práci je to 

velmi vhodná metoda. Díky této formě se lze naladit na emoce, nálady a představy a dále 

je začít vyjadřovat. Spojením hudby a výtvarných technik, ať už jde o obyčejné čmárání při 

hudbě nebo malování při hudbě, vždy dochází k prožitkové formě spojené s vlastní 

expresí. Mívá uvolňující a uklidňující účinky. Metod, her a cvičení je v této oblasti celá 

řada a fantazii se meze nekladou.  

 

Výtvarné umění bývalo součástí oslav a náboženských či společenských událostí u mnoha 

kultur.Vytváření rituálních předmětů, včetně výzdob bývaly spojeny s významnými 

životními událostmi. Rituály lze v technikách arteterapie velmi vhodně využít. 
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(Campbellová, 1998, s. 39). Rituály vyobrazují analogie, vyrovnávají se silami z okolního 

světa. Každý rituál má svůj slavnostní rámec, který vyžaduje pečlivou a koncentrovanou 

přípravu. Různé kultury vykazují až podivuhodné shody, bývají pozměněny jen prostředky 

závislými na dané kultuře. (Dahlke, 1995, s. 233-248). 

         

Uždil (2002, s.103) připodobňuje kreslení k divadelní hře, kde dochází k tomu, že si 

jedinec vytváří vlastní dramata, herce, scénáře i rekvizity, dialogy, zkrátka vše co 

k divadelní hře patří.   

      

K dalším zajímavým možnostem tvořivé práce v areterapii patří psychodrama a 

dramaterapie. Metodu hraní rolí a výměnu rolí rozvinul Moreno a používal ji k možnosti 

zrcadlení sebe v očích druhého a naopak. Díky výměně rolí lze také zažít ty stránky 

psyché, které jedinec dostatečně neprožívá. V arteterapii se k tomuto účelu využívá práce 

se symboly. Ta je důležitá hlavně tam, kde je potřeba dosáhnout hlavně pozitivního obrazu 

sebe sama. Někdy ve vzniklém obrazu může jedinec měnit jeho strukturu nebo s tím může 

pomoci terapeut a sleduje se, co udělá nové seskupení či uspořádání obrazu. Nově vzniklá 

dynamika ukáže emocionální obsah. Nesmí však novým uspořádáním dojít ke zkreslení 

reality. Také je nutné, aby terapeut zvážil a ošetřil, zda klient má dost sil na takovou 

konfrontaci. (Wollschläger , Wollschläger., 2001, s.  63-74). 
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2.5 Symbol v arteterapii 

 

2.5.1  Pojem symbol 

 

Arteterapie skrze symboly hovoří. Symbol se stává symbolem ve chvíli, kdy ho člověk 

prožívá, má k němu nějaký vztah a vnímá jeho význam. Symboly tedy promlouvají bez 

ohledu na to, zda jsou interpretovány, či nikoli. Prostřednictvím symbolů se dají vyjadřovat 

vnitřní obsahy člověka, jeho pohnutky, přání, touhy, cíle. Symbol zastupuje něco, co 

v první chvíli nemusí mít název. Porozuměním symbolu lze porozumět vnitřním 

nenazvaným obsahům. V supervizi může být symbol významnou pomůckou, a to jak na 

rovině prožitkové, tak i interpretační. Díky použití symbolů je možné v supervizi 

nahlédnout zblízka na role (vlastní, klienta, kolegů, celého týmu či organizace), prožitky,  

vztahy, situace, zkrátka na vše, co se dá nějak charakterizovat a nazvat. Celý Manuál 

supervizních technik této diplomové práce je postaven právě na použití symbolu.  

 

Symbol znamená něco konkrétního, sloužícího jako určitý znak pro něco abstraktního. 

Může zastupovat určitý předmět, vztah či skupinu. Podmínkou je určitá podobnost, 

dokonce i jen vzdálená nebo historicky či kulturně podmíněná. Může mít silný 

emocionální náboj a je výsledkem vztahů mezi lidmi. (Hartl, Hartlová, 2000,  s. 38). Slovo 

symbol pochází z řeckého “symbolon” a vyjadřuje poznávací znamení čehosi 

neviditelného. (Kastová, 2000, s. 23-32). Becker (2002, s. 5) pojem symbol vidí ve spojení 

řeckého slovesa „symballein,“, což znamená „dát dohromady“ nebo také „složit“ a  

podstatného jména „symbolon“, vyjadřující „znamení“. S pojmem „symbolon“ se lze 

poprvé setkat již na staroegyptské olověné značce, používané v Antice jako průkazní 

známky.  

 

Lidé se se symboly setkávají ve svých fantaziích, obrazech, pohádkách i bájích, mýtech, 

básních i v umění. Symbol má svou dobu vzniku, trvání a ústupu. Symboly mají mnoho 

různých významů a asociací. Odlišují se od znaků, které jsou umělé a abstraktní, většinou 

neobsahující podobnost s tím co označují. Můžou celkem snadno přecházet v symboly. 

(Kastová, 2000, s. 23-32). 
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Řeč symbolů není jednoznačná, proto si nikdo nemůže být jistý svou interpretací. Je však 

důležité vědět, že existují společné znaky v obrazech a symbolech u tvorby lidí 

s podobnými symptomy. Janie Rhyenová (1998) popisuje vizuální gramotnost jako 

schopnost rozumět řeči obrazů pro arteterapeuta při interpretaci. Vizuální zprávy je možné 

chápat intuitivně, mohou vyvolávat radost nebo smutek, mohou přinášet poselství, lhát či 

vyprávět. (Šicková- Fabrici, 2002, s.99-101). 

 

Jak v arteterapii, tak v supervizi, je práce se symboly významná. I při používání Manuálu 

je důležité respektovat osobní prožívání symbolu každého jednotlivce, což znamená, že je 

nutné vyvarovat se jednostranné interpretace a nad symbolem zahájit dialog. Jen autor 

výtvarného díla, či symbolického vyjádření, může vnímat, o čem jeho symboly hovoří.  

Liebmann (2005, s. 48) k tomuto tématu uvádí: „Interpretace je samozřejmě jakési minové 

pole, kde může vedoucí nadělat spoustu chyb. Existuje nějaký návod? Nejdůležitější je, jak 

svůj obrázek vidí sám autor a co jím chtěl vyjádřit.“   

V arteterapii platí, že jeden obraz je více než mnoho slov. Symbol totiž pomáhá 

promlouvat o něčem, co je hluboké, těžko formulovatelné a neznámé. Pomocí symbolu se 

dají lépe uchopit některé osobnostní části a vynést je nad úroveň slovní výpovědi. (Ženatá, 

2005, s. 24). 

 

Symbolem se může stát každý předmět ukazující na něco v pozadí. Existují tzv. universální 

symboly, společné všem lidem, díky shodným historickým zkušenostem. I tak ale mají pro 

každého jedince také individuální hodnotu, nedají se pochopit z obecného srovnání ze 

slovníku. (Wollschläger, Wollschläger , 2002,  s. 18-24). 

 

2.5.2 Základní symbolika 
 

Některým symbolům, které se objevují v arteterapii, je přiřazován určitý charakteristický 

význam. Vzhledem k tomu, že se objevují v práci s lidmi velmi často, věnuji jim v této 

kapitole prostor a řadím je mezi tzv. „základní symboliku“. Domnívám se, že jejich 

podobná významová rovina pramení jednak z historického vývojového kontextu, ale také z 

diagnostických a interpretačních metod. Pro většinu lidí mají tyto základní symboly 

stejnou významovou rovinu. Je však nutné znovu zdůraznit, že symbolická výpověď 

nemusí být v každém případě jednoznačná, není to závazné pravidlo, a je potřebné 
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interpretaci symbolu přenechat jeho autorovi. Uváděné charakteristiky symbolů v této 

kapitole jsou pouze orientační, i když často používané.  

 

Lidstvo se odpradávna vyjadřovalo prostřednictvím symbolů, jejich dynamikou i tvůrčí 

silou, bez ohledu na interpretaci. Na vědomější rovině byly symboly využívány 

prostřednictvím mýtů, legend a příběhů. Podle C.G. Junga mohly být vyjádřeny abstraktní 

hodnoty jako láska, odvaha, moudrost, spravedlnost, milosrdenství, atd., pomocí 

symbolické aktivity. Tento autor zkoumal mýty a tradice, a dospěl k teorii o existenci 

pravzorů-archetypů společné pro lidstvo, které působí na lidské chování a 

myšlení.(Fontana, 2000, s. 13-17). Jednotlivé prvky archetypu jsou podle něj součástí 

kolektivního nevědomí lidstva a utvářejí představivost. Jsou tedy základem lidské 

symboliky, která se projevuje v mýtech, snech a umění.(Hartl, Hartlová, 2000, s. 54).  

 

Mezi základní archetypální symbol, popsaný C.G.Jungem patří bezesporu Anima a 

Animus. Jde o obecný obraz ženství obsažený i v nevědomí muže. V legendách či snech se 

Anima ukazuje jako uvězněná princezna ve věži nebo tajemná čarodějka. Animus je 

naopak obraz muže, bydlícího v ženském nevědomí. Jeho obraz je vyjádřen v roli prince, 

překonávajícího zlo nebo dobrodruha či hrdiny. Mezi další důležitý archetyp patří stín, 

vyjadřující ničivou energii. Za tento projev se většina lidí stydí a chce na něj zapomenout. 

Vznikají obavy z temných skutků a krutostí. Jeho negativní role ve vnějším projevu tkví 

v potřebě označit oběť a tu pronásledovat. Pozitivní aspekt stínu je v napětí, nutící 

překonávat překážky. (Fontana, 2000, s. 13-17).   

 

K dalšímu rožšířenému symbolu patří symbol stromu. Ten odkazuje nejčastěji na význam 

vzestupu, roli strážce i  posvátnosti nějakého místa. Od pradávna docházelo 

k náboženskému uctívání posvátných stromů. Tento symbol naznačuje spojení mezi nebem 

a zemí, nazývá se stromem života nebo kosmickým stromem. Je ztělesněním životní síly, 

vegetace, ale bývá chápán i jako domov božstev a duchů. (Kastová, 2000, s. 120-121). 

Obráceně rostlý strom má souvislosti s indickou tradicí, nebo se objevuje jako strom života 

v kabale, či jako strom štěstí v Islámu. Kořeny jsou ukotveny v nebi a větve se rozprostírají 

hluboko v zemi. Jde o spojení síly slunce ve fyzickém světě se spiritualitou a duchovnem. 

(Becker, 2002, s. 277). Stromy jsou velmi vhodné jako paralela osobnosti člověka. Mají, 

podobně jako člověk, svou historii. Také stojí zpříma, v prostoru, jsou zakořeněny, rostou, 

čelí nepřízni, umírají. Umí být plodné, umí poskytovat ochranu a proměňovat se  podle 
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ročních období. Mívají svá poranění, svou jedinečnost. Prolínají se s mateřským 

archetypem. Souvisí s životem i smrtí, ale také s poznáním.(Kastová, 2000,  s.114, 120-

125). Posvátnost stromů se váže k historii a legendám. Strom života v rajské zahradě 

poskytl kdysi ovoce dobra a zla, jež uvedlo v pokušení prapůvodní dvojici. Některé 

legendy vyprávějí, že z tohoto stromu pak byl vytesán kříž pro ukřižování Ježíše. Jung 

označil strom za archetypální symbol Já, součást Boha, žijícím v každém člověku. 

(Fincher, 1997, s. 152 –153). 

 

Symbol mandaly patří k nejznámějším, zobrazujícím archetyp „Já“. Kruhový tvar se 

objevuje v životě člověka snad nejčastěji, hraje velkou roli, představuje celistvost. 

V chaosu umí vytvářet řád a koncentraci. (Kastová 2000,  s.114-115).  Symbol mandaly 

odhaluje lidské „Já“ v přítomném okamžiku, má údajně léčivý účinek, slouží sebepoznání 

a růstu. Historie mandaly sahá až ke skalním rytinám v Africe, Evropě i Severní Americe, 

kde byl kruh používán v nástěnných malbách. (Fincher, 1997,  s. 15-17, 38-39). 

 

Symbol labyrintu znamená cestu bez křižovatek, tudíž bez jakékoli možnosti volby. Jde o 

symetrické útvary,  spojené centry s vnějším otvorem. Pochází z řeckého slova „labrys“ a 

znamená pojem „dvojitá sekera“. V řecké mytologii představuje bludiště, které na rozkaz 

krále vybudoval Daidalos. Do labyrintu vcházely královy oběti bez možnosti návratu.  

Nástrahy labyrintu zdolal až aténský hrdina Théseus, který krále zabil. V labyrintech se 

konaly iniciační obřady a slavnosti.  (Becker, 2002. s.143-144). 

 

Symbolika čísel je velmi stará záležitost. Magický význam jim byl přikládán již ve 

starověké Mezopotámii. Zajímavostí je, že mnoho symbolicky významných čísel se 

získává násobením, ale téměř žádná dělením. Lichá čísla mají význam mužské aktivity a 

ctižádosti, sudá zase ženské pasivity a neomezenosti. Periodické střídání dne a noci, 

viditelnosti planet nebo ročních období se podílelo na vzniku interpretačního významu.  

(Becker, 2002,  s.44).   

       

Symbol ohně patří ke čtveřici živlů a byl odjakživa pokládán za posvátný a očišťující. 

V Řecké mytologii se o oheň starala Héstie a jeho pány byli Héfaistos a Hélios. Mýty o 

ohni odrážejí bázeň i pocit viny spojené s krádeží. Oheň je však také zdrojem psychické 

síly, neboť souvisí s počátkem lidské kultury.  To souvisí s udržováním ohně, věčných 

plamenů v chrámech i domácích ohništích. Apokalypsa je však také spojována s ohnivými 
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výjevy destruktivního významu. Oheň má ještě spojitost i se sexualitou, a to s aktem 

rozdělávání ohně třením.  Symbol ohně může vyjadřovat také vnitřní žár. (Becker, 2002,  s. 

195).    

 

Symbol vody  je též hojně využíván. Na naší planetě je voda  nejrozšířenější tekutinou, 

není nahraditelná žádnou jinou. S vodou se setkává každý člověk planety, i nenarozené 

dítě, plovoucí v plodové vodě matčina těla. Voda se může stát zdrojem života i jeho 

záhubou. Patří k významné součásti rituálů jako jsou křtiny, regenerace, atd. (Becker, 

2002,  s.195).   „Voda patří k hlavním ženským symbolům a obvykle představuje všechno, 

co se týká zrození.„ (Davido, 2001, s. 47). 

 

Symbol země bývá často přirovnáván k děloze. Vychází z ní veškerý život, ale je také 

hrobem, do něhož se život vrací. Symbolický význam je přikládán tzv. Velké Matce, 

ambivalentní postavě, která je jak ohrožující, tak i životadárná. (Becker, 2002, s.337-338). 

„Země je obraz statický, poskytující pocit bezpečí, symbol rovnováhy a stability. Země 

však také představuje plodnost, růst rostlin, nerostné bohatství. Skrývá se v ní voda.“ 

(Davido, 2001, s. 47).  

 

Symbol vzduchu je poslední ze čtveřice živlů. Je živlem velmi pohyblivým, aktivním a 

mužským. Souvisí s dechem a větrem. Má duchovní význam a podstatu neviditelného 

ducha.  (Becker, 2002, s. 267-270). Východní filozofie říká, že tělo přijímá životní energii 

právě ze vzduchu. (Fontana,  2000, s. 109). 

 

Symbol Slunce má nezastupitelný význam. Hřeje, svítí a dodává důležitost a hodnotu. Je-li 

zářivé, symbolizuje ideálního otce. (Davido, 2001, s. 45-46). Slunce je uctíváno mnoha 

národy. Rozetová okna gotických staveb či monstrance také znázorňují slunce. Je hlavním 

zdrojem života, je horké, mužské a někdy je nazýváno denní hvězdou. Symbolika souvisí 

s králem, hodnostmi, slávou, vítězstvím, zákony, otci a bratry. (Becker, 2002, s. 267-270). 

 

Symbol pavučiny je archetypální symbol pro tkaní tvaru. Legenda vypráví o pavoukovi, 

který byl považován za převtělenou bohyni. Řekové ji nazývali Arachne, bohyně předení. 

Říkalo se o ní, že uměla odvíjet lidské osudy. Další legenda hovoří o indiánské pavoučí 

ženě, která údajně stvořila vesmír. Nejdříve předla dvě nitě, které směřovaly od severu 

k jihu a od východu k západu.  Co ve dne započala, to v noci ničila. Podobná legenda je i 
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v indické kultuře. Symbol tkalce spřádá iluzi světa smyslů. Naše kultura je o legendě 

samičky pavouka, zlověstného ženského významu, který nejdříve vábí a poté pohlcuje a 

ničí. Přesto je pavučina obdivuhodná. Pavučina může připomínat i mandalu nebo téma 

matky. (Fincher, 1997, s. 156-157). Pavouk v sobě obsahuje protiklady. Protože se umí 

vyšplhat po vláknu, symbolizuje duchovní vysvobození. V islámské kultuře existují bílí 

pavouci, označováni pozitivně a černí negativně. V Bibli se o pavouku mluví jako o 

pomíjivém a pošetilém symbolu. (Becker, 2002, s. 210-211). 

 

Symbol Tarotu je „od středověku užívané orákulum a obrazový průvodce na cestě 

hermetického poznání.“ (Becker, 2002, s. 296). Obsahuje 78 karet, 22 z nich je velká 

arkána, 56 malá arkána. Historikové polemizují nad původem slova Tarot.  Původ pojmu 

pochází z Egyptského významu Ta-rosh a znamená královská cesta. Jiné vysvětlení říká, že 

jde o anagram latinského slova rota, což česky znamená kolo. Název karet by tedy zněl 

koloběh života a smrti. Polemika probíhá i nad samotným původem Tarotu. Někteří učenci 

prosazují názor, že nejstarší hrací karty jsou původem z Číny a Koreje z 11. století. Jiní 

zastávají názor, že karty pochází z Indie. Faktem však je, že prokázat původ tarotových 

karet se dá jen obtížně. Tarot používá symbolický jazyk a mapuje vizuálně vědomí. 

(Arrien, 2000, s. 16-20).  Velká arkána obsahuje esteticky laděné symboly. Jsou 

symbolicky významné, snaží se zachytit složky osobnosti. (Fontana, 2000, s. 168-169). 

 

Symbol cesty odkazuje na prastarý význam lidského života. Cesta většinou znamená 

směřování k cíli, bývá cílevědomá a je potřeba překonávat i překážky. Bývá symbolem 

životní cesty. Člověk je na ní poutníkem, občas se setkává s bezcílností. Často cesta vede 

proti času zpátky k počátku. Náboženství vidí cesty jako cestu vedoucí k duchovnímu cíli. 

Pro křesťanství je to cesta modlitby, pro mnišství cesta askeze. Cesta je symbolem hledání 

duševních cílů, očisty a duševního vývoje. Z psychoanalytického hlediska vyjadřuje touhu 

po změně.  (Becker, 2002, s. 38-39). 

 

Symbol duhy je nápadný a významný symbol vyjadřující naději na lepší svět. V historii 

znamenal tento symbol hněv, hrůzu a neštěstí. Legenda říká, že Bůh nejdříve vypustil 

střelu hněvu z luku v oblacích, pak sňal tětivu a zbavil ho napětí. Tak duha prodělala 

proměnu významů. Z hněvu a hrůzy se stal mír. V  různých kulturách je tento symbol 

vykládán různě, liší se především v odlišnosti počtu barev duhy. (Becker, 2002, s. 57-58). 
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Symbol kapky je spojován s deštěm, který padá z nebe. Je přiřazován k vlhkosti, úrodě, 

čistotě, ale i lidským slzám a k tomu patřícímu smutku, zklamání nebo vzteku. Kapky se 

mohou vztahovat také ke krvi. Mohou znamenat zranění, ale i rituály. (Fincher, 1997, s. 

137). 

 

Symbol ruce odkazuje na význam gest, schopnosti něco uchopit a vztahovat se k druhým. 

Pravá ruka může ukazovat na tzv. mužské vlastnosti a zastupovat tak rozum, logiku a 

vědomí. Levá ruka zase tzv. ženské vlastnosti, emocionalitu, intuici a podvědomí. 

(Fincher, 1997, s. 141-142). 

 

Symbol srdce může reprezentovat duchovnost, ale také lásku. Tento symbol často znamená 

radost, smutek a odvahu. Srdce je považováno za domov emocí a porozumění. (Fincher, 

1997, s. 142-143).  Becker (2002, s. 275) uvádí, že srdce je sídlo lásky, citu, intuice a 

moudrosti. Velký význam hrálo v egyptském náboženství, bylo ukládáno s amuletem do 

preparované mumie. Dnes je nejvíce považováno právě za symbol lásky.      

 

Symbol smrti je v západní křesťanské symbolice vyvinut poměrně pozdě, až ve 

středověku, kdy se začal objevovat jako kostlivec s přesýpacími hodinami či kosou. 

Významovými  předchůdci byli spíše zmrtvýchvstalí.  Významově se značně rozšířila 

hlavně po morových epidemiích, kdy si smrt nevybírala. Řekové označili za symbol smrti 

krásného mládence jménem Thanatos. Ve starém Egyptě byla smrt ztělesněna bohyní 

nebes Nut. Mrtvý uléhal do rakve, zdobené jejím obrazem. Křováci přicházeli po smrti k 

„Prastaré“, sídlící pod kořeny vesmírného stromu. Tam se stará v jeskyni o duše. Staří 

Germané byli odváděni jako stateční válečníci „do nebe“, ale existovala i ponurá říše 

podsvětí. V raném středověku bylo možné vidět smrt jen zřídka, většinou jako ošklivého 

starce nebo ženu. (Becker, 2002, s. 267-273). 

 

2.5.3 Práce se symbolem 
 

Se symbolem pracuji jak v arteterapii, tak i v supervizi. V arteterapii se zaměřuji většinou 

na osobní témata, která hovoří skrze symboly. V supervizi využívám symboly k práci 

s profesionální rovinou člověka. Se symboly lze pracovat mnoha rozličnými způsoby. 

Někdy stačí se na symbol dívat a hovořit o něm, někdy se symbol maluje, jindy se o něm 
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píše, např. příběh nebo pohádka. Se symboly se dá hovořit, může se hovořit i za ně a dají 

se s nimi provádět různé rituály. Nutným předpokladem pro práci se symboly je 

připravenost klienta naladit se na ně a začít je prožívat. Někdy mohou u klienta vyvolat 

silné emoční reakce, jindy je zase pomáhají zpracovávat. Práce se symboly je ve velké 

míře obsažena v Manuálu této diplomové práce.  

 

Podle Ženaté (2005, s. 24) jde při práci se symboly především o naladění klienta na tvůrčí 

proces, což do jisté míry závisí na místě, kde se pracuje. S výběrem symbolů se dá 

postupovat různým způsobem. Symboly lze využít jak v rovině obecných témat, tak i 

konkrétních situací. Do popředí se tak může dostat problematika klienta, se kterou lze 

pracovat i verbálně. Má-li být práce se symboly rychlejší, je vhodnější použít symboly 

v obrazové podobě nebo za pomoci předmětu. Díky emocím, které vyvstanou při práci se 

symboly, je možné, aby začal terapeutický proces. Nevědomé obrazy a vjemy se setkají 

s některým objektem z vnějšího světa a splynou. Mohou u toho vzniknout silné emotivní 

reakce, aniž by tomu klient rozuměl. Díky rozhovoru a asociacím se může rozvinout téma 

a dochází k postupnému odkrytí významu vybraného symbolu. Při této práci bývá výběr 

symbolu důležitý, i když zpočátku může zůstávat pro klienta nejasný. Teprve pochopením 

symbolu se význam může stát srozumitelnějším a může začít ukazovat pozitivní i negativní 

momenty v životě.  

 

Spolu s pocity se mohou začít probouzet i vzpomínky. Po rozvinutí symbolu je 

nejdůležitější ochota a schopnost člověka připustit význam symbolů a s nimi spojené 

emoce. Existují silně racionální lidé, kteří mají omezenou schopnost symbolizaci 

rozvinout. Při silném emočním prožitku, spojeným se symbolem, se mohou objevit i 

tělesné reakce, např. bušení srdce, zčervenání, pot, třes apod. Na to se interakcí se 

symbolem dá zareagovat tak, že se symbol může změnit nebo dokonce odstranit. Paralelně 

to většinou znamená, že je potřeba i v životě klienta něco změnit nebo odstranit. Pokud se 

tělesné reakce po takové změně zklidní, je velmi pravděpodobné, že symbol pomohl 

k odhalení příčiny vnitřního konfliktu, který se projevil na tělesné rovině. Výhodou je, 

pokud arteterapeut zná pozadí symbolu, což mu usnadní uchopit význam obsažený 

v obrazu. Přesto by neměl korigovat klienta ve výkladu symbolů. Práce se symbolem 

v sobě obsahuje kromě  diagnostiky i psychoterapii. (Ženatá, 2005, s 24). 
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Pro dokreslení práce se symbolem uvedu obecný postup. Klient na začátku terapeutického 

sezení vybere symboly, které mu připomínají určitou situaci, sebe nebo osoby, kterých se 

situace týká. Ze začátku zpravidla takový symbol mívá neutrální emoční ladění. V průběhu 

práce se symbolem začne klient  symbol určitým způsobem vnímat a prožívat. Následuje 

proces, kdy se o symbolu hovoří, přiřazují se mu významy, dochází k jeho pochopení. Pro 

usnadnění prožitků a pochopení práce se symboly většinou pomáhají různé techniky. 

Začne se rozvíjet příběh, nejdříve příběh symbolický, a ten vyvolá určité emoce v člověku. 

Na jejich základě se potom může experimentovat se symbolickým příběhem, a to do té 

míry, kam až je to klientovi příjemné a rozumí tomu. Pokud se ztotožní se změnou na 

symbolické rovině, je pravděpodobné, že tuto změnu bude snadnější provést i v reálném 

životě. Díky symbolům se klientovi otevírá možnost si modelově vyzkoušet změnu, aniž 

by cokoli riskoval. K dispozici má terapeuta, který ho podporuje a symbolickým procesem 

ho provází.  

 

Ženatá (2005, s.24) uvádí, že výhodou symbolické práce je, že hotové dílo může být 

uchováno a při dalších konzultacích se s ním může znovu pracovat. Změny jsou tak 

viditelné nejen na obrázku, ale i na klientovi. V samotném výtvoru se odráží síla výpovědi 

i celkové uspořádání. Díky této technice se dá pootevřít cesta k nevědomí. Nevědomí má 

možnost promlouvat symbolickou řečí, ať už ve snech, obrázcích, fantaziích, imaginacích, 

nebo v kombinacích toho všeho. Díky této řeči může dojít k lepšímu sebeporozumění a 

k popisování vlastních komplexů. Jsou nazvány strachy, úzkosti, slabost. Lze tak lépe 

poznat vlastní motivy, emoce, zkrátka celou psychiku.  

 

Kastová (2000, s.33-34) k práci se symbolikou uvádí, že pokud člověk namaluje symbol, 

má možnost se na něj podívat, zpracovat ho a navázat s ním vztah. Prvním krokem 

k uvědomění je ztráta identifikace s problémem. Když se člověk odevzdá symbolickému 

procesu tvorby, je jím ovlivňován do hloubky.  

 

Wollschläger,Wollschläger (2002, s. 23-47, 59, 191-193) upozorňují na potřebu opatrnosti 

arteterapeuta při práci se symboly. Nevhodným zpracováním by mohlo dojít i k negativním 

následkům u klienta. Dále zmiňují, že je možné se symboly pracovat i při supervizi a 

různých kurzech. Symbol může být někdy pro terapeuta nepochopitelný, může provokovat 

otázky. „Odpovídat“ na symbol by měl klient. Zároveň by měl mít možnost vyjádřit své 

pocity a asociace. Je dobré, aby zapojil vlastní síly. Při procesu symbolizace je vhodná i 
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výměna rolí se symbolem. Pokud je to pro klienta těžké, je možné mu umožnit od symbolu 

(situace) odstup.  
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2.6 Barvy v arteterapii 

2.6.1  Význam barev 
 

Barvy člověka obklopují od jeho narození až do smrti, ať se pohybuje kdekoli. Jsou kolem 

něho v přírodě, v obydlí, v zaměstnání. Mají vliv na lidskou psychiku a ovlivňují emoční 

prožívání člověka. Jejich prostřednictvím se lze vyjadřovat, a to nejen v umělecké rovině, 

ale také například v tom, do jakých barev se člověk obléká. Jebavá (1997, s. 36) o barvách 

říká: „barva se již od úsvitu lidských dějin a kultury podílela na kultivaci prostředí, ve 

kterém člověk žil, tvořil.“ Dále uvádí, že barvy byly spjaty se zvyky každé kultury. 

V hebrejštině například nemají barvy svůj název a barevnost se vyjadřuje 

charakteristickým symbolem (bílá barva je mléko, červená je hlína a zelená jsou rostliny), 

v křesťanství se barevná škála ustálila až zobrazením postav z Nového Zákona (Ježíš – bílá 

a červená, Pana Marie – bílá, modrá, růžová. Svatý Josef – hnědá a zelená). 

   

Podstatou arteterapie je především sebevyjádření člověka prostřednictvím barev a 

symbolů. Arteterapie může být ale zastoupena i pasivním používáním barev, tzn. že je 

člověk na sebe nechá působit. Také Šicková-Fabrici (2002, s.114-115) považuje barvy za 

nejdůležitější součást arteterapie. Jejich význam spatřuje jak v psychologické, tak i 

estetické rovině. Zabývá se vlivem barev na člověka, na oblast psychickou i fyzickou.  

 

Každá barva má pro jedince určitý psychologický význam. Její různé prvky dodávají 

hodnotu každému výtvarnému dílu. Patří sem intenzita, hustota, odstíny a viditelnost. 

Pastelové barvy mohou sloužit k navození klidu a jasné zase k povzbuzení. (Davido, 2001, 

s. 36). Podle Riedela (2002, s. 90-92) má každá barva  svou formu, a to teplou a studenou. 

Přitom nejde jen o mechanické zařazení barev, ale je také podstatné prostorové působení 

barev obrazu. Teplé barvy jakoby vystupovaly do popředí a studené naopak ustupují.  

 

Záleží na jedinci, jakou barvu má spjatou s určitou konkrétní představou a zkušeností a 

jakým způsobem je používá. Na základě toho lze, dokonce i u dítěte,  odhadnout některé 

jeho psychické rysy. (Uždil, 2002, s. 56 –57).    

 

Pro konkrétní práci s klientem nebo supervizantem je potřebné znát význam barev. 

Působení barev může mít charakter obecný (žlutá jako když slunce hřeje), ale také velmi 
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osobní, z vlastní prožité zkušenosti (žlutá jako když slunce spaluje). Významovou rovinu 

barev je proto nutné nepodceňovat a diskutovat o ní. Proto pokládám za nezbytné seznámit 

uživatele Manuálu kreativních technik se základní symbolikou barev. 

 

2.6.2 Symbolika barev  
 
„Řeč barev byla a je důležitou součástí základní a rozsáhlé symboliky, se kterou se 

setkáváme i v těch nejrozmanitějších oblastech života.“ (Davido, 2001, s. 36). 

 

Každá barva může znázorňovat mnoho symbolických významů. Již staré národy, jako 

Sumeři nebo Egypťané, dělily barvy na živoucí, což je žlutá, oranžová a červená a 

neživoucí, což je zelená a modrá. Kolem pátého století došlo k tomu, že jednotlivé barvy 

byly přiřazeny k živlům, a to ohni, vodě, vzduchu a zemi. (Schillingová, Schilling, 1999, s. 

27-30).  

 

Konkrétně se lze s barvami v arteterapii setkat v malbách, kresbách, kolážích, ale i ve 

snech, v příbězích a v pohádkách. Díky barvám je tak možné dotvořit představu člověka a 

lépe tak nazvat charakteristiku symbolu (pokud se k představě symbolu „sova“  přidá ještě 

barva, např. bílá, vznikne „bílá sova“, přidá-li se k tomu samému symbolu např. černá, 

vznikne „černá sova“, což není významově stejné). 

 

Heffernannová (1995, s. 164) v oblasti práce se sny hovoří o symbolickém významu barev. 

Černobílé sny nepovažuje díky redukci barev za symbolicky významné. Naopak některé 

sny, které jsou velmi intenzivně zabarveny, podle ní obsahují více informací.  

 

Většina symbolů, i přes jejich výkladový charakteristický význam, se může lišit od jedince 

k jedinci. Ve značné míře záleží na subjektivní zkušenosti každého jedince. Jejich 

interpretace mohou být chybné, někdy i choulostivé. Nejdůležitější tedy zůstává osobní 

dojem a vyjádření samotného autora. (Liebmann, 2005, s. 47- 48). 
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Pro snadnější orientaci v obecných charakteristikách jednotlivých barev a jejich 

symbolického významu uvádím jejich přehled:  

 

• Bílá barva bývá symbolem čistoty, nevinnosti, naivity a jasnosti. Jsou v ní vlastně 

obsaženy všechny barvy, proto představuje jednotu. Barva symbolizující často 

panenství, může odrážet jak plodnost, tak i smrt. (Šicková-Fabrici, 2002, s.116). o 

bílé uvádí, že je barvou dokonalosti, zároveň je barvou rituálů (svatba, křtiny). 

V této barvě je podle ní obsažena i duchovní hloubka a nevinnost. Zároveň 

poukazuje na její negativní význam, a to v mýtech, u tajemných bytostí (duchové a 

strašidla). 

 

• Černá barva  je opakem bílé. Bývá symbolem tajemna, smutku, askeze. Téměř vždy 

zastupuje negativní téma. Někdy může být známkou traumatu nebo deprese. 

(Šicková-Fabrici, 2002, s.11). Černá je označována také za barvu temnoty, zla a 

smrti. Je také vhodným symbolem pro neznámo a nejasno. (Fincher, 1997, s. 50-

54). Jebavá (1997, s.40) k této barvě uvádí, že souvisí s plností života, propastí, 

chaosem, smrtí i znamením absolutna. 

 

• Červená barva je symbolem vyjadřujícím barvu ohně a krve. Má ambivalentní 

význam. V pozitivním smyslu ukazuje na život, lásku, teplo a plodnost. 

V negativním na válku, ničivou sílu a nenávist. (Becker, 2002, s. 43). Červená bývá 

označována za srdce, slunce a střed života. Může vyjadřovat akce jako např. tlukot 

srdce či pulzující krev. Je aktivní, teplá, bývá barvou života.. (Schillingová, 

Schilling, 1999, s. 53-54). Červená působí živě, čile, neklidně a silně. Bývá 

znamením vzpoury a převratu, ale také vitality a sexuálního pudu. Čistá červeň 

symbolizuje duchovní lásku. (Fürst, 1997, s. 52). „Je důležité mít na paměti, že pro 

každého jedince červená znamená něco jiného.“ (Fincher, 1997, s. 60-64). Tato 

barva může vyjadřovat oheň a krev, také vášnivé nadšení a plodnost. V minulosti 

byla červená barva spojována se symbolem moci a mohly jí nosit pouze vladaři či 

generálové. Ve středověku byla malíři používána k vyobrazení pekla. (Jebavá, 

1997, s. 40). 
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• Růžová barva se vyznačuje jemností a je odvozena od červené. Může představovat 

lásku, nezralost, naivitu, ale také lidské tělo. (Šicková – Fabrici, 2002, s.117).  

Odhaluje nevinnost, ale také ženství. Mohla by také představovat smyslnost, 

emoce, mládí a něžnost. (Fincher, 1997, s. 79-80). 

 

• Modrá barva je považována za chladnou barvu, i když může mít teplé odstíny. Je 

mnohovýznamová, v kontextu psychoanalýzy bývá spojována s významem matky. 

Připomíná moře a nebe, je barvou povinností i konzervatismu.  (Šicková- Fabrici, 

2002, s.117-118). Modrá přináší cosi temného, vzdáleného až nedosažitelného. 

Potýká se mezi významem klidu a dráždění. Modrá je spojována s barvou duše  

jako otevření se duchovnímu světu. (Fürst, 1997, s. 50). Modrá může ukazovat klid, 

jas, chlad, mír, ale také rozbouřené moře a noční oblohu. Vždy záleží i na 

odstínech, kterých má modrá mnoho. Je spojována s mateřstvím. (Fincher, 1997, s. 

64-66). Může vyjadřovat dálku, božství, pasivitu a introvertnost. Pro Číňany je to 

barva nesmrtelnosti. (Jebavá, 1997, s. 41). 

      

• Žlutá barva představuje slunce, teplo, život. Je spojována se schopností vidět, či 

rozumět, s aktivitou, plodností a mužstvím. Tmavě žlutý odstín může znamenat 

problémy s autoritami a připoutanost k otci. (Fincher, 1997, s. 67–70). Žlutá patří k 

základním barvám, v psychoanalýze bývá spojována s tématem otce. (Šicková-

Fabrici, 2002, s. 118). Žlutá symbolizuje svou jasnou barvou světlo, slunce a zlato. 

Také osvícení a věčnost. (Becker, 2002, s. 349). Bývá symbolem zlata, věčnosti i 

proměny, ale také rozumu, vědění a moudrosti. Bývá spojována se závistí, což 

vyplývá z označení sahajícím až do starověkého Egypta (žluté oblečení bylo 

považováno za hanlivé). (Jebavá, 1997, s. 42). 

 

• Zelená barva vyvažuje modrou a žlutou a může podporovat nervový systém. Někdy 

je jí přičítán uklidňující dojem, podobně jako bledě modré. Většinou symbolizuje 

klid  a naději. Upřednostňují ji lidé se silným sociálním cítěním. (Šicková -Fabrici, 

2002, s. 118). Zelená bývá spjatá s přírodou, vegetací a čerstvostí. Připomíná 

cyklickou obnovu přírody na jaře. Stala se  symbolem přirozenosti, zdravého růstu 

a výživy. Většina lidí vnímá zelenou příjemně, i když třeba v pohádkách je temně 

zelený les nebezpečným místem. (Fincher, 1997, s. 71-73).  
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• Šedá barva je kompromisem bílé a černé. Někdy se jí říká „upír barev“. Její 

význam spočívá ve snižování intenzity okolních barev. (Šicková-Fabrici, 2002, s. 

118). Šedá je nazývána  neutrální barvou. Je spojována s mlhou, kamenem či 

popelem. Je rovnovážná protikladným barvám černé a bílé nebo jejím smíšením. 

Může odrážet nedostatek citů, přechodné emoce nebo deprese. (Fincher, 1997, s. 

85-86). 

 

• Hnědá barva je považována za barvu země, odříkání a pokory. Říká se o ní, že je 

vhodnou barvou trpělivých a silných jedinců. (Šicková-Fabrici, 2002, s. 120). 

Hnědá barva svou symbolikou připomíná barvu sklizeného pole, zoranou a 

připravenou pro setbu. Může být tvořena kombinacemi různých barev. Hnědá je 

také barvou výměšků a odpadů, což může být spojováno s bezcenností a špinavostí, 

ale také prahmotou. Má-li červenohnědý odstín, připomíná zaschlou krev. Někdy je 

dávána do souvislosti se sexuální identitou. (Fincher, 1997, s. 82-84).  

 

• Fialová barva většinou přestavuje spiritualitu, někdy také smutek a utrpení. Kdysi 

byla velmi vzácná a drahá. Je to směsice modré s červenou, obsahuje obě barvy. 

Někdy je fialové přičítán význam osobního růstu, jindy bývá zase spojována 

s paranoidními pocity a ponořením se do sebe. (Fincher, 1997, s. 75-78). Fialová 

má nejméně světla, je těžká, hluboká a nepříliš vitální. Může souviset s tíží, 

hloubkou, melancholií, ale i meditací. (Schillingová, Schilling, 1999, s. 88-89). 

 

• Purpurová barva stojí za zmínku již proto, že byla v  historii nejdražším barvivem, 

čímž si ji mohli dovolit jen ti nejbohatší. Říká se jí barva císařů. Legendy vyprávějí 

o tom, že císaři přicházeli na svět v tzv. purpurových sálech, což je činilo 

výjimečnými. (Šicková-Fabrici, 2002, s. 120). 

 

• Oranžová barva kombinuje žlutou a červenou. Ve slovníku symbolů jde o 

kombinaci životní energie a intelektu. Pomáhá mobilizovat depresivní či letargické 

lidi. Jde o barvu převážně extrovertů a mládeže. Ztělesňuje sílu a neohroženost. 

(Šicková-Fabrici, 2002, s. 120). Oranžová má barvu stejnou jako měsíc v úplňku 

kolem podzimní rovnodennosti, je to barva dýně a podzimu. (Fincher, 1997, s.73-

75). Oranžová barva je na symbolické rovině nejvíce podněcující a aktivizující. 
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Vyjadřuje aspekt komunikace a sdílnosti, umí vyzařovat sílu, teplo, chuť do života 

a lehkost.  (Schillingová, Schilling, 1999, s. 74-76). 

 

2.6.3  Práce s barvami 
 

Po uvedení významu barev a jejich symboliky považuji za nezbytné zmínit se o samotné 

práci s barvami, což dokresluje celý kontext  kapitoly věnované barvám v arteterapii. Jedná 

se o jakési metodické vodítko pro práci s barvami, přičemž se zmiňuji nejen o využití 

barev při práci s klientem, ale také o používání výtvarných médií. 

 

Co se týče využití barev při práci s klientem, lze rozlišit výrazovou, projektivní a 

interpretační složku výtvarného projevu. U výrazového projevu jde o to, že vnitřní 

prožívání, stavy, emoce či nálady jedince mají určité charakteristiky, nebo-li „zabarvení“ a 

pokud se tyto charakteristiky mohou výtvarnými prostředky znázornit ve vnějším světe, tj. 

na papír, mohou se vnitřní obsahy pomocí barev projevit navenek. Často dochází na straně 

klienta k úlevě. Může-li se  klient s barvou tímto způsobem konfrontovat (tzn., že barva je 

pro něho příjemná, nepříjemná, odpuzující, přitažlivá apod.), je pro něho snadnější jí 

přiřadit vlastní význam. Porozumění významu barvy často vede k nazvání charakteristiky a 

jejímu zvědomění, což je důležitým momentem v arteterapeutickém procesu. Interpretační 

složka výtvarného projevu bývá založena na prožitku klienta a jeho vlastních představách o 

symbolu. Může se s ním ztotožnit nebo ho odmítnout, změnit, přidat nebo ubrat, může 

s ním na symbolické rovině pracovat podle vlastního prožitku. Arteterapeut by ho měl 

provázet, podporovat  a „jistit“. Nezastupitelnou roli má dialog nad výtvarným projevem 

klienta, i nad celým arteterapeutickým procesem. Projektivní složka znamená, že do 

symbolu klient může projikovat své emoce, přání, touhy, představy a to buď vědomě nebo 

nevědomě. Interpretací může dojít ke zvědomění těchto složek výtvarného projevu. 

Interpretace nebývá založena na jednoznačnosti, ale na mnoha možnostech, především na 

fantaziích samotného klienta.  

 

Šicková-Fabrici (2002, s.120) v práci s klienty pokládá za nutné všímat si využití 

barevných kombinací a konstelací barev, neboť podobně jako mezi lidmi, tak i mezi 

barvami existují určité vztahy. Davido (2001, s. 38, 96, 109) se domnívá, že manipulace s 

barvami pomáhá řešit některé konflikty, které vznikly v dětství. Malování tak může 
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pomoci v harmonickém vývoji klienta. Problém se snadněji ukazuje pomocí kresby, 

obzvláště u dětí.  

 

Heffernannová (1995, s. 242) píše o své zkušenosti s tím, že při výtvarném procesu se již 

tolik o barvách či kompozici nepřemýšlí,neboť nápady přicházejí volně. Slavík (2001, s. 

241) uvádí, že výtvarné zážitky umějí být výjimečné svou obrazovou stopou v paměti, kdy 

se vracejí  v imaginacích, barvách a tvarech, v našich vzpomínkách nebo ve snech.  

  

O zkušenostech s výtvarnou tvorbou  v arteterapii seznamuje Oaklander  (2003,  s. 29-53).  

Uvádí, že průběh malování se bezprostředně odráží v emocích, má zvláštní terapeutickou 

hodnotu. Výsledné výtvarné dílo, v němž jsou obsaženy barvy, odstíny a plynulost 

procesu, samy o sobě emoce vyvolávají.   

 

S prožitkem klienta souvisí také práce s výtvarnými médii, díky nimž vzniká barevnost, 

způsob malby a kompozice. Tvůrčí proces může být zahájen díky různým výtvarným 

médiím. V praxi to znamená, že pokud arteterapeut může klientovi nabídnout širokou škálu 

výtvarného materiálu, otevírá se prostor pro kreativitu. Ženatá (2005, 54-58, 61-64, 68) 

k tomu uvádí, že barvou, tvarem i symbolem, může docházet u klienta k pochopení toho, 

kým je, jaké jsou jeho kontexty, původ, kořeny, jaké má vztahy se svými rodiči, jak to má 

sám se sebou, jak se odráží jeho psychická realita, potřeby, touhy, emoce, tajemství. 

Pomocí barevného sebevyjádření a formulací dochází k hledání souvislostí a přijímání 

nepřijatelného. Klient může začít chápat sebe jako spoluautora svého příběhu, třeba mu i 

začít rozumět a nést za něj odpovědnost. Důležitá je sebereflexe, jakási inventura, kde 

vyjde najevo cesta vlastního příběhu, jež se může stát pro něho srozumitelnější. Začne více 

chápat motivy, všímat si tělesných prožitků, učit se analyzovat situace a zacházet s nimi.  

 

Nepochybně je důležité zmínit se několika slovy o výtvarných materiálech. V Manuálu 

kreativních technik pro supervizi uvádím pouze základní výtvarná média, jako jsou např. 

pastelky, vodové či temperové barvy. Tuto základní řadu jsem zvolila s ohledem na to, že 

supervizoři většinou nemají k dispozici výtvarnou dílnu a je pro ně spíše dostupné pořídit 

si jen základní média. Liebmann  (2005,  s. 149, 265 – 269) uvádí škálu suchých i tekutých 

výtvarných médií včetně dalších výtvarných pomůcek.  
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Suchá výtvarná média -  jsou  vhodná pro klienty, kteří s výtvarnou prací teprve začínají a  

z tekutých médií mají obavy. Suchá média jsou praktická na krátkou přípravu a úklid. 

 

• tužky, pastelky, fixy, atd. jsou lehce ovladatelné. S tužkami a s pastelkami se sice 

nedají vytvářet velké plochy, ani se nedocílí velkého efektu, ale jsou nejjednodušší 

pro manipulaci. Práce s fixy je jednoduchá, lze s nimi dosáhnout celkem silného 

efektu, jsou oblíbené u dětí, postrádají však hloubku.  

• Voskovky jsou středně obtížné, dají se vytvářet velké plochy a různé barevné stopy. 

Jsou vhodné obzvláště pro děti a lidi, zvyklé tlačit na psací nástroj. U některých 

dospělých nebývají oblíbené pro negativní zážitky z dětství.  

• Křídy a pastely jsou středně obtížné, špiní a musejí se fixovat, jsou poměrně levné.  

• Uhel je obtížný na manipulaci, špiní, ale dá se používat k silným efektům a 

velkorozměrným dílům.  

• Grafitové tužky se používají podobně jako uhel, jen tolik nešpiní a nelámou se.  

 

Tekutá výtvarná média -  zachází se s nimi obtížněji, hlavně pro jejich nutnost používat 

vodu, ale jsou zábavné a vděčné na efekty.  

 

• Vodové barvy jsou nejtekutější, proto i nejhůře ovladatelné, což se k některým 

tématům může dobře hodit, protože chyby nelze napravit. To někdy může pomoci 

naučit lidem přijmout realitu takovou jaká je.  

• Práškové barvy jsou obtížnější na vytvoření přesné konzistence, náročnější na čas 

je potom i úklid. Chyby rovněž nejdou příliš opravit, hůře se aplikují do více 

vrstev.  

• Akrylové a polymerové barvy jsou jednoduché, mohou vytvářet různé struktury, 

rychle schnou a chyby se dají odstranit. Nevýhodou je jejich nerozpustnost ve vodě, 

proto je nutné štětce omýt okamžitě po práci.  

• Prstové barvy  jsou husté, dobře drží na prstech. Pro regresivní témata se hodí 

výborně. Nevýhodou je jejich poměrně vysoká cena.  
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Výtvarné pomůcky 

 

• Palety slouží k míchání barev, vhodné jsou dostatečně velké. Použít se mohou i 

plastové talířky nebo tácky.  

• Štětce je nutné mít k dispozici v různých velikostech a tvarech.  

• Papíry různých velikostí, včetně extra velkých archů a papírů různých barev. 

Aby se s papírem dobře pracovalo, je důležité, aby byl dostatečně silný. Pro 

akvarely a kreslení jsou vhodné kladívkové čtvrtky, k dostání jsou v různé 

tloušťce. Balící papír je levný, lze jej pořídit v jednotlivých kusech, snadno se 

trhá.  

• Plastelína, hlína, samoschnoucí modelovací hmota se hodí k plastické práci.  

• Další materiály jako odpadové materiály, materiály pro výrobu masek, např. ze 

sádrových obvazů, z papírových pytlíků, materiály pro výrobu koláží, jako jsou 

látky, hedvábný nebo novinový papír, či přírodní objekty. 

• Lepidla na papír, dřevo, plasty, kov, látky, sklo, keramiku atd.  

• Nástroje pro zacházení s barvami  jako nádoby na vodu, podložky, nástroj na 

odřezávání jednotlivých kusů, např. struna,  nůžky, nůž, dále izolepa, hadry a 

papírové ubrousky na utírání,  igelitové ubrusy na pokrytí stolů nebo na sušení 

obrazů. 

      

Další seznam výtvarných pomůcek potřebných k arteterapii uvádí Campbellová (1998, 

s.188-190). Liebmann (2005, s. 31,39,44) píše, že k terapeutické práci arteterapeuta patří 

také sledování účastníků při tvorbě. Zejména je důležité všímat si, do čeho klienti vkládají 

největší úsilí, co dělají rovnou, kde se rozmýšlejí.    
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3  Hranice mezi terapií a supervizí 

 

V předchozích kapitolách je věnován prostor arteterapii s odkazy na využití jejích prvků 

v supervizi. Co se týče samotné supervize, zmíním se o ní v této práci obecně, neboť cílem 

práce je poskytnout Manuál kreativních technik supervizorům, tzn. odborníkům, kteří již 

supervizi provozují. Považuji za důležité připomenout, že supervize se pomalu stává běžně 

dostupnou metodou profesionální péče o zaměstnance. Jejím cílem je sebereflexe, 

zvyšování profesionálních kompetencí, zpětná vazba, podpora a prevence před vyhořením.  

 

Pojem supervize a její vymezení popisuje řada autorů, z nichž bych uvedla alespoň 

některé. Page, Wosket (2002, s.14-15) popisují rozpory v cílech a rolích supervize, 

vymezují ji a charakterizují její široký záběr. Způsob supervizní práce ovlivňuje forma 

supervize a to zejména při výběru vhodné techniky. Technika vhodná v individuální 

supervizi se nemusí hodit pro práci ve skupině. V detailním rozpracování jednotlivých 

technik v Manuálu diplomové práce je věnována pozornost vhodnosti technik pro formu 

supervize individuální, týmovou a skupinovou. Formy supervizní práce popisuje také 

Pačesová (2004, s. 113).  

 

Ve své praxi využívám nejčastěji formu skupinové supervize. Skupinovou práci osobně 

pokládám za velmi zajímavou pro možnost užití různých druhů technik. O výhodách 

skupinové supervize v souvislosti s využitím interakčních technik, jako např. hraní rolí, 

modelování soch atd. píší Carroll, Tholstrupová (2004, s.82-83). Přednosti skupinové 

supervize zmiňuje také Havrdová (1999, s. 30-38). „Ve skupinové supervizi lze výhodně 

využívat řadu metod. Jsou to např. prvky bálintovské skupiny, systemické dotazování, 

hraní rolí, „problematizace“, rogeriánské vedení rozhovoru.“  Skupinové supervizi se 

věnují i další autoři ve svých publikacích např. Brown, Bourne (1996, s. 144-157), kteří 

ukazují konkrétní příklady reprezentující skupinovou supervizi.  

 

V odborné literatuře lze najít informace i o ostatních formách supervize. Za zmínku stojí i 

supervize rozvojová, která může mít formu individuální, týmovou i skupinovou. Havrdová 

(1999, s. 37) uvádí, že se jedná o supervizi, kdy je možné organizovaně reflektovat své 

postoje a situace s klienty i kolegy. Cílem je zvyšování profesionálních kompetencí. Tato 

forma supervize může probíhat na pracovišti, ale např. i ve škole. Pokud se podaří mít 

zkušenost s kvalitní supervizí již během studia, což je startovní čára profesní kariéry, může 
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dojít k ukotvení potřeby využívat supervizi jako běžné součásti pracovních návyků a 

profesního růstu.  

 

Díky studiu supervize a odborné literatury jsem nabyla přesvědčení, že používání 

supervize by se mělo stát běžnou součástí profesionálního růstu, neboť díky zvyšování 

kompetencí a odbornosti dochází především k ochraně klienta.  Zájmy klienta a jeho 

ochranu zdůrazňují například  autoři  Hawkins, Shohet (2004, s. 59). Přestože se supervize 

v dnešní době stává dostupnou pro pracovníky pomáhajících profesí, kolují o ní různé 

mýty a představy. Tuto problematiku zmiňuje i Šimek (2004, s. 13), který uvádí, že existují 

laické představy o supervizi jako o kontrole a že až postihy zkvalitní práci. Má praxe 

v poskytování supervize je relativně krátká, nicméně se setkávám ze strany supervizantů, 

kteří ještě osobně supervizi neprožili, s obavou z kontroly. Úkolem supervizora  v takové 

chvíli je přijatelnou formou supervizi představit a vhodně supervizanty motivovat. Podle 

Carroll, Tholstrupové (2004, s.19) je supervizor  odborník, který je schopen zahlédnout to, 

co není na první pohled viditelné. Brown, Bourne (1996, s.129-143) uvádí podrobně, jaké 

jsou požadavky na supervizora a Šimek (2004, s. 13 –15) hovoří o jeho kvalifikaci. Kromě 

kvalifikace je určující i profesní zaměření supervizora, o čemž se zmiňují Carrol, Holloway 

(1999, s 83-88).     

 

Pokládám za důležité zmínit se o nutnosti udržet hranici mezi terapií a supervizí. Tímto 

tématem jsem se začala zabývat při používání arteterapeutických technik pro účely 

supervize, kde bylo potřebné využít tvořivou techniku, ale oddělit ji od terapeutického 

obsahu.  Mezi terapií a supervizí je velmi tenká linie, neboť v obou případech dochází ke 

konfrontaci s osobními prožitky, vlastnostmi a sebezkušeností. 

 

V pomáhajících profesích je běžné, že práce jde do hloubky a vyvolává osobní pocity. 

Profesionál bývá často konfrontován s emocemi, lidským neštěstím a rozrušením. S 

pocitovou rovinou je třeba pracovat, podělit se o ní a prozkoumat ji, obzvláště má-li 

pracovník dobře ve své profesi fungovat. Zde se může narážet na hranici mezi supervizí a 

terapií, obzvláště u začínajících supervizorů. Osobní témata by se v supervizi měla 

objevovat výjimečně, a to pouze pokud bezprostředně ovlivňují profesionální činnost. Při 

větším množství nebo hloubce osobních témat, která by již překračovala rámec supervize, 

je vhodné nabídnout supervizantovi profesionální pomoc jiného odborníka, pracujícího 

v oblasti poradenství nebo psychoterapie. Hranice supervize by měla být vyjádřena 
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úvodním kontraktem pracovního tématu a následnou zpětnou vazbou o dodržení zakázky. 

(Hawkins, Shohet, 2004, s. 63-64). 

 

Page, Wosket (2001, s. 16 -17) spatřují rozdíl mezi terapií a supervizí v jejich cílech, 

prezentací témat, v očekáváních a v odpovědnosti. U klienta bývá cílem naučit se žít 

spokojený život.  Témata prezentuje většinou slovně, někdy pomocí obrázku či dramatu. 

Vztah s terapeutem je podporující, umožňující regresi i silné emoce. Od klienta se 

neočekává udržování hranic s terapeutem. V terapii je tempo klienta respektováno, nemusí 

být připraven a konzultace mohou sloužit výhradně jeho užitku. V terapii je jednoznačná 

odpovědnost terapeuta vůči klientovi. V supervizi je cílem rozvoj dovedností a schopnost 

reflexe. V prezentaci témat lze využít kromě slovního projevu i písemnou formu, 

pozorování, audio a video záznamy. Vztah v supervizi je podporující, neumožňuje však 

regresivní projevy. V supervizi je žádoucí, aby supervizant přišel připraven a odpovědnost 

vůči klientovi musí být nadřazena nad odpovědností k supervizantovi.  
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4 Manuál kreativních technik v supervizi 
 
 
Cílem této práce je představit prostřednictvím Manuálu různé kreativní techniky, které 

dosud nejsou běžně v supervizní práci využívány a nabídnout je pro supervizní  praxi.  Pro 

používání těchto technik by mělo platit pravidlo „techniky šité na míru“, tzn. že by měly 

odrážet  zakázku supervizanta, nikoli nabídku technik ze strany supervizora. Manuál je 

určen pro každého supervizora, který má chuť obohatit svou praxi kreativitou a rozšířit tak 

potenciál svých dovedností. Předpokladem ke správnému využití supervizních technik je 

schopnost kreativity. Pouhé využití technik by nepřineslo žádoucí efekt bez schopnosti 

empatie, citu pro okamžik, otevřenosti významové rovině a připravenosti pracovat se 

symboly. 

 
Manuál kreativních technik v supervizi obsahuje 20 detailně rozpracovaných technik, se 

kterými lze v supervizi pracovat. Vytvořené techniky jsou uspořádány a označeny podle 

stupně vhodnosti, a to pro supervizi individuální, týmovou či skupinovou. Jednotlivé 

techniky jsou popsány podle jednotné struktury. Každá technika obsahuje úvod, cíl, formu 

supervize, doporučené pomůcky, časovou náročnost, pracovní postup, možná rizika, závěr. 

U každé techniky je označením počtu hvězdiček (∗, ∗∗, ∗∗∗)  znázorněna vhodnost použití 

pro určitou formu supervize. Nejvyšší počet hvězdiček odpovídá nejvyššímu stupni 

vhodnosti použití techniky. 

 

Každá technika má svůj název a základní charakteristický symbol a  lze je označit za prvky 

arteterapeutického jazyka. Prakticky stejným způsobem je popsána celá technika, a to zcela 

záměrně, aby se supervizor mohl lépe naladit na tvořivý přístup.  V úvodu každé techniky 

je uvedena její základní charakteristika („o čem to je“) a zároveň dochází i k pojmenování  

symbolické roviny. V cíli lze spatřovat zakázku supervizanta. Forma supervize je 

rozpracována do tří kategorií, a to individuální, skupinové a týmové. Je poukázáno na 

výhody a nevýhody každé formy. Některé výhody a nevýhody se mohou opakovat nebo si 

být podobné, což bývá charakteristikou formy supervize (např. vždy může být pro někoho 

výhoda intimity v individuální supervizi). Dále jsou v technice uvedeny doporučené 

pomůcky, včetně těch, které by si měl supervizor opatřit sám. Účelem supervizních 

pomůcek, které jsou zařazeny přímo za technikami, je jednak správně navést na techniku, 

ovšem také ulehčit  práci supervizora. Pomůcky lze podle potřeby kopírovat. Supervizor 

může k práci přistupovat tvořivě, tzn., že může používat i pomůcky z vlastních zdrojů. Čas 
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uvedený v technikách je pouze orientační a je ovlivněn tím, o jakou formu supervize se 

bude jednat. Uživatel Manuálu může zapojit vlastní fantazii a techniku si dále rozpracovat. 

Poměrně značnou část v technice tvoří pracovní postup, kde jsou rozpracované jednotlivé 

kroky. Zmíněna jsou také základní možná rizika. Je pravděpodobné, že při používání 

techniky vyjdou najevo ještě další rizika. V závěru techniky je její shrnutí a zhodnocení.  

 
 
Osobně pracuji s uvedenými technikami v různých obměnách a to podle zakázky 

supervizanta. Někdy použiji šablonu z přílohy, jindy nechám supervizanta malovat. Někdy 

stačí prožitek malbou a rozhovor o něm, jindy je zapotřebí zakončit proces ještě rituálem. 

Co platí u jednoho supervizanta, nemusí platit u druhého. Vždy je potřeba vycházet z jeho 

osobních potřeb a momentální zakázky. Také je důležité uvést, že pokud během procesu 

supervizant zjistí, že potřebuje udělat změnu na symbolické rovině, je důležité mu to 

dopřát, aby byl proces ucelen. Také je důležité nehodnotit výsledný produkt supervizanta. 

V kreativním sebevyjádření je důležité ho podpořit,  před každou technikou ho naladit, 

zbavit obav a strachu ze selhání z výtvarného projevu.  

 

K tvoření je možné využít celé škály výtvarných médií, které uvádím v kapitole o barvách 

v arteterapii. Pro dokreslení toho, jak s technikami pracovat, je v příloze uvedeno pět 

kazuistik včetně fotografické dokumentace. Supervizní pomůcky - fotografie nafotili a 

poskytli Jiří Landa, Petr Pelc a Ivana Adámková. Šablony pro účely této práce namaloval 

Pavel Ledinský.  
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4.1 Technika – “profesní klíč” 

 

I. 

 

 
 

Úvod 

Technika je vhodná k možnosti zviditelnit a podpořit silné profesní stránky supervizanta, 

hlavně v situacích, kdy supervizant teprve hledá svou profesní sebejistotu. Dále je možné 

dát prostor pro hledání dalších dovedností, které by chtěl zkvalitnit. 

 

Cíl techniky 

Navázat supervizní vztah, dát supervizantovi možnost vyjádřit a pojmenovat své profesní 

schopnosti a dovednosti, možnost pozitivně ovlivnit spoluúčastníky procesu. Naučit se 

zviditelnit a pojmenovat u sebe či u druhých profesní dovednosti a schopnosti. 

 

Forma supervize 

Individuální supevize       ∗∗∗∗                                             

Výhody: Možnost sebereflexí zmapovat a pojmenovat vlastní silné stránky, případně se 

zamyslet nad tím, které  v “kroužku klíčů” supervizantovi chybí. Zachovaná intimita při 

hledání chybějících dovedností. 

Nevýhody: Chybějící možnost reflexe od ostatních supervizantů, nedostatečné srovnání s 

“klíči” druhých, chybějící obohacení o další typy profesních klíčů, které by samotného 

supervizanta nenapadly.  

 

Týmová supervize             ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Výhody: Možnost pracovat se všemi členy týmu. Na základě skutečných zkušeností a 

postřehů spolupracovníků z pracoviště vzniká možnost přiřazovat další “klíče” pro ostatní 

členy týmu. Možnost poukázat a vyzdvihnout profesní dovednosti ostatních, kterých si 

„Profesní  

      klíč“ 
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spolupracovníci u druhých cení a které by chtěli touto formou vyzdvihnout. Obohacení o 

další varianty “klíčů” u ostatních supervizantů. 

Nevýhody: Přílišná vzájemná znalost profesních dovedností může přinést určitá rizika. 

Jedná se např. o “slepotu” dovedností, přílišnou kritičnost, obavu před ostatními 

vyzdvihnout své klady, apod.  

 

Skupinová supervize        ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Výhody: Postřehy a fantazie k profesním dovednostem a “klíčům” nejsou zatíženy 

skutečnou zkušeností s daným pracovníkem. Lze tak lépe pracovat s fantazií a nabídkou 

reflexe vnímání supervizanta tady a teď.  

Nevýhody: Nelze pracovat s reflexí vnímání spolupracovníků na pracovišti.  

 

Pomůcky 

Papír A4, pastelky, vlastní klíče od bytu či zaměstnání, supervizní pomůcka (viz. příloha) - 

sada namalovaných klíčů. 

 

Časová náročnost  

Cca - 60 min. 

Postup 

♣ Supervizor vyzve supervizanty, aby si vzali do ruky své vlastní klíče od bytu či 

zaměstnání a v tichosti se zamysleli nad jejich podstatou a funkčností (např. od čeho klíče 

jsou, jak často je používám, kdo je ještě má, jak dlouho je mám, jak je rozpoznám mezi 

ostatními, s jakými dalšími klíči sousedí, atd....). 

                                                                                                                                 10 min. 

                                                                                                                                           

♣ Supervizor provede supervizanty krátkou imaginací s profesními klíči. Zvolna je navede 

na představu, jakou podobu by měly klíče, které by vedly k profesním dovednostem (např. 

klíč od dovedností, které dobře umím nebo naopak, ve kterých bych se chtěl(a) zdokonalit, 

jak dlouho je vlastním, o kterých co vím... ). Někdy se může stát, že u osobních klíčů 

supervizanti narazí na to, že neví, kam některý klíč patří, nebo mají u sebe klíče, které již 

dávno nepoužívají. Paralela by tak mohla být užitečná k zamyšlení se nad podobností 

situace vzniklé s osobními klíči a profesními dovednostmi. 

                                                                       5min.                                                    
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♣ Supervizor vyzve supervizanty, aby se pokusili namalovat tvar a barvu tzv. profesních 

klíčů, které by znázorňovaly profesní schopnosti a dovednosti.  Je možné použít i klíče 

z připravené šablony (viz. pomůcky).                                                                          15 min. 

                                                                                                                                           

♣ Supervizor zahájí společnou diskusi nad obrázky a procesem tvorby. Tématem diskuse 

je proces tvorby, výsledek, nápady k obrázkům, sebereflexe. Supervizor reflektuje 

společný proces. Nápady z diskuse nad malovanými profesními klíči mohou přispět k 

využití a rozvoji profesních dovedností.                                                                      30 min. 

                                                                                                                                                                                                                                              

Možná rizika  
Zaměření se spolupracovníků i na negativní stránky profesních dovedností kolegů a z toho 

vyplývající riziko negativistického pohledu, hlavně v případě zhoršených vztahů na 

pracovišti. 

Závěr 

Techniku lze vhodně využít obzvláště při úvodních supervizních setkáních. Není technicky 

náročná, dokáže navodit ukázku paralelního procesu a zviditelnit nenazvané rezervy 

supervizantů. 
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4.2 Technika – “rovnováha dovedností” 

 

II. 

 

 

 

 

Úvod  

Pomocí této techniky je možné nazvat silné a slabé stránky své profesionality, ale také 

pracovat s rovnováhou dovedností. Slabá stránka může za podpory supervizora být 

rozvinuta nebo kompenzována silnou stránkou. Při hledání rovnováhy a nazvání silných 

stránek supervizanta může dojít bezpečnou metodou k ochotě zabývat se i těmi ne příliš 

vydařenými stránkami, které už samotným nazváním mohou vést nejen k zamyšlení, ale 

také k jejich změně. 

 

Cíl techniky  

Dát metaforický (obrazový) název svým nejsilnějším a nejslabším profesním dovednostem, 

zacílit se na rovnováhu těchto dovedností, nerozvinutou profesní složku nazvat a zabývat 

se jí a zároveň jí vyvážit silnou profesní dovedností. Nechat rozvíjet fantazii nad obrázky, 

které by mohly projektivně pomoci získat náhled.  

 

Forma supervize 

Individuální supevize   ∗∗    

Výhody: Možnost pojmenovat své profesní dovednosti, za použití projektivní metody v 

intimním prostředí, bez vnější kontroly. 

Nevýhody: Zaměřené pouze na sebereflexi, bez možnosti využití náhledu ostatních. 

 

Týmová supervize        ∗∗ 

Výhody: Možnost reflektovat rovnováhu svých dovedností s týmem, využít zpětné vazby 

spolupracovníků.  

„Rovnováha  
 dovedností“ 
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Nevýhody: Osobní znalost člena týmu a zkušenosti s jeho odbornými kvalitami by mohly 

ovlivnit cíleným způsobem výstupy projekce. 

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Lze pracovat s nabídkou  postřehů a fantazií s větším nadhledem, díky 

nezávislosti na angažovanosti pracovní spolupráce. 

Nevýhody: Nadhodnocení či podhodnocení supervizanta pro neznalost jeho odborných 

kvalit.  

Pomůcky  

Sada projektivních obrázků s různými motivy, také je možné využít Tarotu (vhodnější jsou 

bez popisu, pouze obrázkové), pohlednice nebo výstřižky obrázků z časopisů. Dále je 

možné využít supervizní pomůcku (viz.příloha) – váhu a závaží, která mohou vyjadřovat 

silné a slabé stránky supervizanta. Závaží jsou označena symboly.  

 

Časová náročnost 

Cca : 90 min. 

 

Postup  

♣ Supervizor vyzve supervizanty, aby si vybrali dva obrázky z široké nabídky obrazových 

motivů (závaží ze supervizní pomůcky, koláže, tarotové karty, pohlednice s vhodnými 

motivy, atd.), které by uměly charakterizovat jeho jednu nejsilnější a jednu nejslabší 

profesní dovednost (lze pracovat i s tématem  profesních jistot a nejistot).                10 min.                                                                                                

                                                                                                               .                                                                                                                              

 

♣ Supervizor poskytne určitý časový prostor supervizantům pro jejich samostatnou práci, 

kdy se každý individuálně zaměří na  vybrané obrázky s vyjadřovanými dovednostmi a 

zamýšlí se nad nimi. Hledají v nich podobnosti a významy spojené s vlastními 

dovednostmi.                                                                                                                  5 min.   

                                                                                                                                                                

♣ Supervizor zahájí společnou práci ve skupině s vybranými motivy. Na váhu ze 

supervizní pomůcky mohou supervizanti pokládat závaží s vlastnostmi. Díky symbolice 

vah a závaží je možné se konfrontovat s vyvážeností.  Členové skupiny  nabízejí podněty a 

fantazie k vybraným obrázkům ostatních supervizantů, čímž mohou obohatit pohled 
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jednotlivce a dát širší nabídku k sebereflexi. Vzniká tak prostor pro sebereflexivní postřehy 

obohacené připomínkami a podněty ostatních.                                                           40 min. 

                                                                                                                               

♣ Na závěr supervizanti reflektují použitou techniku a sebe v ní, připomínky, postřehy a 

nápady.                                                                                                                         15 min. 

 

Možná rizika 

U týmové supervize je důležité zaměřit se na rovnováhu dovedností a téma udržet 

v pozitivním kontextu, aby nedošlo k případnému netaktnímu kritizování od kolegů či 

záměrné manipulaci. 

                                                                                                                        

Závěr  

Technika vedoucí k mapování silných a slabých stránek může pomoci nazvat a uvědomit si 

aktuálnost profesních dovedností a jejich případnému rozvoji. Dále supervizní téma 

rovnováhy může být paralelně využito i pro téma jako např. klient či tým.   
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4.3 Technika – “sociogram města” 

 

 

III. 

 

 

 

 

Úvod  

Technika, která používá metaforickou podobu města k pohledu na vlastní organizaci, 

analýzu profesních rolí v týmu, škálu poskytovaných služeb či postavení jednotlivce v 

organizaci.  

 

Cíl techniky 

Grafickým zobrazením a tvorbou imaginárního města ukázat podobnost s např. organizační 

strukturou organizace, poskytovaných služeb, rolí v týmu, apod. Zaměřuje se na odhalení 

bohatosti, komfortu, velikosti či rezerv organizace. Pomáhá nastartovat týmovou 

spolupráci, společné hledání rezerv a spolupodílení se na tvorbě konstruktivního dialogu. 

 

Forma supervize: 

Individuální supevize   ∗∗    

Výhody: Slouží k možnosti podívat se na svou roli v týmu nebo k mapování bohatosti 

nabídky služeb organizace.  

Nevýhody: Při mapování organizace riziko subjektivního pohledu. 

 

Týmová supervize        ∗∗∗ 

Výhody: Možnost reflektovat nabídku služeb a komfortu pro klienty, možnost získat 

nápady k chybějícím prvkům služeb, zjistit velikost, bohatost, všestrannost a případný 

deficit týmových rolí. Zapojení kolegů do problematiky, posílení týmové spolupráce. 

Nevýhody: Může se ztrácet význam jednotlivce, přílišné zaměření na organizaci a tým 

„Sociogram       
      města“ 
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Skupinová supervize    ∗ 

Výhody: Lze pracovat s nabídkou  postřehů a fantazií ostatních při sebereflexi vlastní role 

v týmu.  

Nevýhody: Nedostatek prostoru pro týmovou spolupráci, neznalost principů organizace, 

její struktury, hiearchie a koncepce.  

 

Pomůcky 

Balící papír nebo čtvrtka formátu A2 nebo A1, pastelky, lepidlo, nůžky a supervizní 

pomůcky (viz. příloha) -obrázky budov a jiných doplňků občanské vybavenosti města. 

 

Časová náročnost 

Cca - 90 min. 

Postup 

♣ Supervizor předloží supervizantům dostatečně velké množství obrázků stavebních prvků 

města (např. obytné domy, kulturní místa, sportoviště, obchodní areály, zdravotní 

střediska, parky, koupaliště, muzea, atd.), které by charakterizovaly, podle dojednané 

zakázky, variantu daného problému např. organizační struktura nebo role v týmu či škála 

poskytovaných služeb.                                                                                                 10 min. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                               

♣ Supervizanti na balící papír společně (v případě individuální nebo skupinové supervize 

samostatně) dostanou za úkol nalepit jednotlivé obrázky prvků města. Ty pak ještě můžou 

v případě potřeby domalovat pastelkami o chybějící prvky. Vznikne tak “město”, které by 

charakterizovalo zakázku (nabídka služeb organizace, týmové role, analýza stávajícího 

stavu).               20 min.   

                                                                                                                          

♣ Supervizor vyzve supervizanty ke vzájemné reflexi “stavu města”. Nabízí prostor pro 

postřehy nad dílem, zodpovězení případných otázek (jako např. co je zde praktické, 

estetické, příjemné, samozřejmé, co zde chybí, čeho je moc, co lze vylepšit, co zrušit, jak 

se v tom cítí obyvatel – klient, jak se ve městě cítím já, jak asi ostatní spolupracovníci, 

atd.). V této části je možné domalovat či přidat chybějící prvky a tak zjistit co změna 

přinese.                                                                                                                         45 min. 
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♣ Supervizanti v závěrečném kolečku reflektují techniku a sebe v ní, připomínky, postřehy 

a nápady.                                                                                                                      15 min. 

                                                                                                                               

Možná rizika 
Dát pozor, aby nedošlo k rezignaci v případě zahlédnutí nedostatků či nefunkčnosti. 

Zaměřit se na to, co funguje. Pro nefunkční místa dát podporu a podnítit k nápadům a 

konstruktivitě. Riziko nedodržení zakázky (aby např. při zakázce zaměřené na jednotlivce, 

nedošlo ke sklouznutí řešit týmové záležitosti nebo celou organizaci).  

                                                                                                            

Závěr 

Tato technika je vhodná k mapování stávajícího stavu (služeb, rolí, organizační struktury) a 

hledání dalších alternativ či konstruktivních změn. Pomáhá odhalit a doplnit chybějící 

místa v systému. 

Lze využít i při hledání smyslu vlastní role v organizaci respektive pokud supervizant 

hledá smysluplnost setrvání v organizaci. 
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4.4 Technika – “křižovatka” 

 

IV. 

 

 

 

Úvod 

Technika nabízí pomocí připravených simulací křižovatek možnost mapovat stávající 

profesní situaci, hledat nová východiska, rozvíjet fantazii a nebát se pojmenovat neznámá 

místa. Zároveň může posilovat rozhodnost a schopnost udržet si svůj postoj.  

 

Cíl techniky 

Podpořit kreativní hledání východiska z nejasné situace, obrázkem pojmenovat stávající 

stav či přijít na další varianty v případě nedostatku nápadů, při dílčích nejasnostech při 

práci s klientem či v týmových záležitostech.   

 

Forma supervize 

Individuální supevize   ∗∗    

Výhody: Dostatek prostoru pro jednotlivce při výtvarném sebevyjádření. Poskytuje hravé 

sebevyjádření při hledání cest v případě nesnadnosti  nebo nejasnosti. Odpadá případná 

nejistota z tvorby před ostatními. 

Nevýhody: Chybějící spolupráce při týmových nejasnostech, nedostatek nabídky jiných 

alternativ od skupiny. 

 

Týmová supervize    ∗∗∗    

Výhody: Plně využitelná technika k hledání dalších možných variant v práci s klientem či v 

týmových záležitostech. Možná je společná týmová práce i pomoc jednotlivci s případem 

klienta a to například reflexe stavu nebo nabídnutí dalších možných cest vedoucích z 

křížovatky. 

„Křižovatka“ 
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Nevýhody: Společné téma může svazovat, jedinec v něm nemá dost prostoru. 

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Vhodné jako pomoc jednotlivci při hledání dalších možných variant. Výhodou 

této techniky pro skupinu je, že nejsou zasaženi kolektivní slepotou či případnou 

zkušeností. Technikou může projít každý v rámci sebeuvědomění.   

Nevýhody: Má-li zakázku více supervizantů, lze ji sice v křižovatce nakreslit, ale nevyjde 

čas na rozbor všech křižovatek. 

 

Pomůcky 

Papíry, pastelky, supervizní pomůcky (viz. příloha) – obrázky křižovatek 

 

 

Časová náročnost 

Cca - 90 min. 

 

Postup 

♣ Supervizant přednese svou momentální problematiku ohledně klienta, případu či situace 

v týmu. Vybere si z nabízených typů různých křižovatek jednu, která danou situaci nejlépe 

vystihuje.                                                                                                                      15 min. 

                                                                                                                               

♣ Supervizanti nechají rozvíjet svou fantazii nápady, kam ulice vede, čím je zajímavá, co 

je tam nebezpečného, jak je dlouhá, kdo všechno tam je, atd. Fantazii můžeme dále posílit 

domalováním cest, ať jen barevným provedením nebo pomocí konkrétních symbolů. U 

týmové supervize pracují na křižovatce všichni společně. U skupinové supervize si může 

malovat každý svou vlastní křižovatku, na které se někdy (třeba i nyní) ocitl,  nebo nabídne 

vlastní nápady k doplnění variant pro jednotlivce se zakázkou.                                 20 min. 

                                                                                                                                 

♣ Supervizor nechá zadavatele zakázky vyjádřit nápady, postřehy, pocity a názory ke 

svému dílu, pomůže rozvinout diskusi o předloženém obrázku či obrázcích křižovatek, 

případně se zaměří na paralelní proces, všímá si  náročnosti a velikosti křižovatky a 

přilehlých ulic a pomáhá zodpovědět případné otázky, rozmělnit obavy, najít alternativní 

řešení.                                                                                                                           40 min.                                                                                  
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♣ Závěrečné kolečko reflektující techniku a sebe v ní, připomínky, postřehy, nápady.  

                                                                                                                                     15 min. 

Možná rizika 

I přes nápady druhých nemusí dojít k nalezení východiska pro supervizanta. Je třeba 

nezapomínat na jeho potřeby a vyhlídky a zůstat pouze u nabídky nikoliv návrhu na řešení. 

Technika může odkrýt emoční náboj, který může mít různou intenzitu. 

                                                                                                                      
Závěr 

Technika založená na představivosti a metafoře pomáhá dojít k jinému pohledu na stávající 

situaci. Během práce je vhodné podporovat tvořivý proces, který nebývá pro některé 

supervizanty obvyklý a také nechat dostatek prostoru pro vyjádření fantazií a nápadů k 

obrázkům. V příloze je k této technice uvedena kazuistika a fotografie. 
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4.5 Technika – „semafor“ 

V.    

 

 

Úvod 

Technika  ukazující nastavení vlastních hranic, cit pro okamžik a uvědomění si aktuálního 

postoje. Pomocí pomyslného semaforu a volbou jednotlivých barev v něm se mapuje 

vlastní postoj k různým rozhodnutím, situacím či  událostem. Podporuje rozhodnost a dílčí 

reakce na momentální situace. 

 

Cíl techniky  

Pomoci  ukázat, nastavit či udržet osobní hranice profesionála v roli, kompetencích či 

různých  situacích. Získání zpětné vazby o vlastním postoji, zájem o postoj druhých. 

Posílení rozhodnosti a porozumění reakcím svým i druhých.  

 

Forma supervize 

Individuální supevize   ∗    

Výhody: Poskytuje zpětnou vazbu při mapování vlastních hranic. Pomáhá v rozhodovacím 

procesu bez “diváků”. Při nedostatku bezpečí a důvěry ke spolupracovníkům umožňuje 

pracovat v intimitě pouze se supervizorem. 

Nevýhody: Chybí možnost rozšíření techniky o další variantu, která je možná ve skupinové 

práci a to doplnění  barev semaforu na situaci jednotlivce ostatními členy. 

 

Týmová supervize        ∗∗ 

Výhody: Pomáhá ukázat hranice rolí a kompetencí jednotlivých členů týmu i samotného 

týmu jako celku, zároveň může ukázat nastavení profesních hranic u případů s klienty. 

Podpora ostatních členů týmu může být nápomocná v osobním rozhodovacím procesu 

jednotlivce.  

„Semafor“ 
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Nevýhody: Při nedostatku bezpečí a důvěry ke spolupracovníkům lze aplikovat pouze 

omezeně.  

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Vhodné jako pomoc jednotlivci při hledání vlastních hranic, případné uvědomění 

si vlastních hranic a kompetencí (všech supervizantů ve skupině). Podpora ostatních členů 

skupiny může být nápomocná v osobním rozhodovacím procesu jednotlivce.  

Nevýhody:  Příliš podnětů může posílit nerozhodnost, konfrontace s odlišnými názory 

může znejistit.  

 

Pomůcky 

Pastelky, voskovky, vodové či temperové barvy, štětce, kelímky na vodu, čtvrtky různých 

formátů, supervizní pomůcka (viz. příloha) – semafor. 

 

Časová náročnost 

Cca - 90 min. 

 

Postup 

♣ Přednesení situace či problému jednoho či více supervizantů, kteří si nebyli jisti svými 

hranicemi, nebo naopak, kde si dodatečně uvědomili přesah svých kompetencí,  neudržení 

si profesní role či situace a chtěli by získat zpětnou vazbu od ostatních. Zájem o to, jak by 

se v dané situaci  zachovali druzí. Potřeba podpory či tréninku rozhodnosti v dané situaci. 

                                                                                                                                      15 min 

                                                                                                                                          .   

♣ Supervizor vybere supervizanta (ty), kteří v úvodním kolečku měli konkrétní zakázku a 

dá jim k dispozici pomůcku (viz. příloha). Mají za úkol vybarvit šablonu semaforu a 

zvýraznit na něm silně takovou barvu, která podle jejich názoru v diskutované 

problematice „svítí“. Je také možné nechat supervizanta namalovat vlastní semafor (bez 

šablony). V tom případě je vhodné mít pro supervizanta k dispozici výběr různých 

velikostí čtvrtek a nechat ho z nich formát vybrat.                                                      15 min.   
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♣ Supervizor osloví ostatní supervizanty, aby se v této fázi přidali a přiřadili dané situaci 

barvu semaforu, kterou by zvolili ve stejné situaci či roli oni, anebo kterou by ze svého 

pohledu doporučili.                                                                                                      15 min. 

                                                                                                                         

♣ Supervizor zahájí diskusi nad vytvořeným dílem, podněcuje ostatní, aby si všímali a 

nazývali to, co vidí, např. počet stejných či odlišných barev semaforu u jednotlivých 

situací, kolik barev “svítí” současně, atd. V případě potřeby podpoří autora v možnosti 

změnit svou původní barvu na jinou,  pomoci v případném odůvodnění změny. Je také 

možné, aby supervizor nechal nejistého supervizanta se s barevným kolečkem v ruce 

postavit do místa určené barvy a nechal působit prožitek. Podle příjemnosti či 

nepříjemnosti pociťovaném v těle nechat supervizanta změnit barvu  či  o tom diskutovat. 

V případě, že si supervizant sám semafor maloval, zreflektovat s ním případný vliv na 

výběr velikosti formátu.                                                                                               30 min. 

                                                                                                                                                                      

.♣ Supervizor vyzve k reflexi techniky, sebe v ní, věnuje se připomínkám, postřehům a 

nápadům.                                                                                                                      15 min. 

                                                                                                                                                                              

Možná rizika 
 

Při této technice by mohla vzniknout obava nebo přímo možnost kritiky či odsouzení 

ostatních. Je vhodné použít tam, kde je vytvořeno bezpečné prostředí a kde supervizanta 

vyloženě v zakázce zajímá otázka, jestli jeho vlastní rozhodnutí bylo v souladu, jak by se v 

dané situaci zachovali druzí či jak více upevnit svou rozhodnost. Práci s tělem (prožitkem) 

lze aplikovat u supervizantů, kteří již mají s touto technikou nějaké zkušenosti 

                                                                                                                          

Závěr 

Technika vhodná ke zjištění správnosti použité intervence, služby, postoje, role 

supervizanta. Kromě nazvání míry a vhodnosti vlastního vstupu do situace, role či postoje, 

možnost zjistit, jak by se zachovali ve stejné situaci druzí, nebo jak případnou situaci, roli 

či postoj vnímali druzí (v případě týmu). 
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4.6 Technika – „souhvězdí“ 

 

 

VI. 

 

 

 

 

Úvod 

Technika podporující týmovou spolupráci, pocit sounáležitosti a rozvoj kooperace. 

Pomáhá při situacích, kdy si profesionál může připadat bezvýchodně a osamoceně. Pomocí 

připravené šablony s kruhovitými otvory se vybarví útvary, které pomáhají ukazovat a 

odlišovat nápady vlastní a ostatních. Vzniká tak před očima mapa barevných koleček, 

připomínající souhvězdí, která ukazuje množství variant a také dokládá výhody spolupráce. 

Technika je vhodná i pro supervizanty, kteří si obtížněji říkají o pomoc či podporu u 

kolegů. Dále je možné tuto techniku použít u konfrontace s více než jednou alternativou 

způsobu řešení. 

 

Cíl techniky 

Zmobilizovat vlastní postřehy a způsoby řešení ve zdánlivě bezvýchodných  situacích. V 

případě potřeby přizvat ke spolupráci tým a umět připustit, že může existovat i více variant 

řešení. Získat pocit sounáležitosti s ostatními, umět podporu dávat i dostávat. Vhodným 

způsobem pomáhat hledat kolegům z týmu v případě nouze další formy řešení. 

 

 

 

 

„Souhvězdí“ 
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Forma supervize: 

Individuální supevize   ∗    

Výhody: Vymezení vlastního pohledu na situaci, naučení se hledat jiné varianty řešení, 

všímat si, kolik nápadů dokáže supervizant obsáhnout, osobní podpora při kreativním 

hledání alternativ, možnost naučit se pracovat s odhadem, např. s jakým nápadem by přišli 

ostatní kolegové z týmu, co by vlastně napadlo druhého, atd. 

Nevýhody: Nedostatek konfrontace s ostatními, nemožnost přijmout kolegiální podporu 

týmu nebo skupiny.  

 

Týmová supervize        ∗∗ 

Výhody: Pomáhá ukázat individuální postoj kolegy, otevírá prostor pro hledání alternativ, 

podporuje spolupráci a empatii i sounáležitost v týmu.  

Nevýhody: Možná ovlivnitelnost v názoru podporující neřešitelnost situace, profesní 

slepota se tak může dotknout celého týmu.  

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Vhodné jako pomoc jednotlivci při hledání různých variant pomoci. Oproštění se 

od reálné situace pomáhá rozvinout kreativní formy řešení, devizou je nezainteresovanost 

na problematice.   

Nevýhody: U větší skupiny časová prodleva při malování, prostor pro řešení zpravidla 

nevyjde na každého. 

 

Pomůcky 

Pastelky – počet jednotlivých barev by měl odpovídat počtu supervizantů, supervizní 

pomůcka (viz. příloha) - šablona s kolečky. 

 

Časová náročnost 

Cca – 60-90 min. 

 

Postup 

♣ Supervizor tuto techniku zařadí, pokud vznikla zakázka supervizanta, tj. potřeba pomoci 

při hledání východiska ze zdánlivě neřešitelné situace nebo při nedostatku nápadů jak 
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pokračovat při práci s klientem. Supervizor nechá supervizanta povědět o všech 

možnostech,  které už při práci použil, dá prostor i pro případné dotazy.                   15 min. 

                                                                                                                                                                                                     

♣ Supervizor předá supervizantovi se zakázkou šablonu s kolečky, nechá ho vybrat barvu 

pastelky. Ostatním supervizantům rozdá zbytek pastelek, přičemž každý má svou barvu. 

Supervizanté dostanou čas a prostor k zamyšlení se nad problematikou a začnou psát na 

papír heslovitě nápady k řešení. Supervizant se zakázkou následně vybarví tolik koleček 

vlastní barvou, kolik ho napadlo nových způsobů řešení.                                           15 min. 

                                                                  

                                                                                        

♣ Supervizor dá pokyn ostatním supervizantům, aby si postupně půjčovali šablonu od 

supervidovaného a vybarví tolik koleček vlastní barvou, kolik nápadů mají.             10 min. 

                                                                                  

                                                                                                                                                      

♣ Supervizor po ukončení malování (pokud možno všemi supervizanty) vrátí mapu s 

barevnými kolečky zpět supervidovanému. Supervizor osloví ostatní supervizanty, aby 

přiřadili ke své barvě zapsané  nápady na řešení a předali je zadavateli zakázky. Tomu 

téměř před očima na čtvrtce vzniklo souhvězdí nápadů, které si může odnést s sebou jako 

inspiraci či podporu.                                                                                                    20 min. 

 

♣ Supervizor vyzve zadavatele zakázky, aby se vyjádřil k výsledku, procesu, případné 

pomoci a podpoře, postřehům z techniky a k vlastnímu prožitku. Posléze se mohou s 

podněty přidat i ostatní.                                                                                               10 min. 

                                                                                              

Možná rizika 

Při této technice by mohl vzniknout problém s nedostatkem nápadů, obzvláště u těžkých 

nebo složitých témat. Také obava z vyjadřovaných doporučení, nebo z kritiky ostatních. Je 

proto vhodné být supervizorem podporován a chráněn. Výhodou je odlehčení situace, 

přenesení se do světa fantazie. Je dobré vyvarovat se pojmů jako např. rada, doporučení, 

výstup a spíše používat odlehčené formy, např. nekonvenční návrh, momentální nápad, 

fantazie, burza myšlenek. Supervizor by měl pohlídat, aby  nedocházelo ke kritice vzešlých 

námětů ze strany supervizanta a zůstalo vše v rovině poskytování nápadů, nikoliv rad.  
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Závěr  

Použitou technikou si může supervizant fyzicky (obrázkem barevného souhvězdí) odnést 

hmatatelný pocit sounáležitosti s ostatními a to, že nemusí být na těžké situace sám. Kromě 

inspirace k možným způsobům řešení také lehkost a hravost při hledání nových cest.  
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4.7 Technika – “identita a role” 

 

 

VII. 
 

 

 

 

Úvod 

Technika, díky níž si může profesionál uvědomit své role v pracovní pozici. Ty jsou 

součástí každého jedince a vědomá práce s nimi bývá dobrým předpokladem 

profesionality. Hra s kostýmy archetypálních postav může umožnit náhled na sebe sama. 

Technika vede k prožitku, náhledu, identifikaci a případné změně. S kostýmy se dá 

pracovat dvojím způsobem nebo kombinovaně. První způsob je pouhá představa 

jakéhokoli kostýmu (pohádkového, filmového, symbolického) a prožitek z jeho použití. 

Druhý způsob využívá konkrétní přiložené pomůcky, tj. obrázky kostýmů, kterými je 

možné se zabývat ve vizuální podobě. Kombinovaný způsob je použití obou možností 

současně.  

 

Cíl techniky 

Cílem je poznat a vědomě pracovat s jednotlivými složkami osobnosti jednotlivce. Za 

pomoci kostýmů různých archetypálních postav je možné své části identifikovat, zjistit 

jejich použitelnost v profesionálním přístupu, konfrontovat se s nimi a přijmout je. 

Nefunkční či komplikované části osobnosti je třeba zpracovat a ošetřit. Práce s rolemi a 

vlastní identitou by měla směřovat k cílenému sebepoznání a rozvoji profesionálního 

chování. Technika je obzvláště vhodná při nedostatečném sebevědomí supervizanta a 

potřebě jej posílit. 

 

 

 

 

„Identita a role“ 
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Forma supervize 

Individuální supervize   ∗∗∗    

Výhody:  Naprostá intimita při hledání a odhalování podob profesionálních tváří. 

Supervizant se v procesu může více otevřít a neskrývat negativní stránky své osobnosti. To 

lze však jen v případě vybudování důvěry a bezpečí.    

Nevýhody: Chybějící zpětná vazba většího záběru lidí.  

 

Týmová supervize        ∗ 

Výhody: Předpokladem pro realizaci této techniky v týmu je nutnost bezpečného prostředí. 

Potom je možné dotknout se, případně upravit či odstranit nefunkční vzorce vztahů či rolí 

v týmu, které nebyly na vědomé rovině dosud zpracovány.    

Nevýhody: Značná odkrývací metoda, při níž by mohlo dojít k narušení intimity. Proto je 

lepší s ní v týmu spíše nepracovat.  

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Pokud ve skupinové supervizi není nikdo z týmu nebo se supervizant se členem 

týmu cítí bezpečně a prostředí ve skupině je rovněž bezpečné, je možné tuto techniku 

využít. Výhodou by mohla být spolupráce členů skupiny při přehrávání jednotlivých 

kostýmových rolí. Jejich zpětná vazba a možnost konfrontace supervizanta s „živou 

postavou“ bývá  prožitkově hmatatelnější. 

Nevýhody: Ostych nebo nedůvěra může způsobit povrchnost nebo nemožnost techniku 

uskutečnit. 

 

Pomůcky  

Pastelky, supervizní pomůcky (viz. příloha) – obrázky kostýmů.  

 

Časová náročnost  

Cca – 60-90 min. (v individuální supervizi platí kratší varianta) 
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Postup  

♣ Supervizor reaguje na zakázku supervizanta, která je buď o zmatku v rolích či nedobrém 

pocitu z vykonávání své profese nebo v konfrontačních situacích vztahové roviny 

s druhými.Věnuje přiměřenou pozornost vyprávění supervizanta o problematice a pomalu 

ho vede k uvědomění a nazvání prožitků při zmiňovaných nesnázích                        10 min. 

.                                                                                                                                                                                                                           

♣ Supervizor vyzve supervizanta, aby si prohlédl škálu obrázků různých kostýmů a 

pokusil se přiřadit k vybraným kostýmům odpovídající prožitek. Dále je vhodné, aby 

nějakou dobu u rolí (kostýmů) pocitově setrval, a tak mu supervizor může nabídnout 

vybarvení obrázků a následné „prožití si“ role. To lze buď se zavřenýma očima v představě 

po vybarvení obrázku nebo delegováním někoho ze skupiny, kdo mu pomůže roli ztvárnit 

a s kým se ještě může osobně  konfrontovat.                                                               25 min. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

♣ Supervizor nechá dostatek prostoru pro prožitek a pomáhá provázet v procesu. Je 

důležité, aby supervizant mohl projevit své emoce v roli, případně se s ní identifikovat. Při 

problému s rolí má supervizor možnost pomoci supervizantovi roli ošetřit a to dle situace. 

Buď ji supervizant může odebrat na symbolické rovině přílišnou moc či význam nebo se 

s ní může „domluvit“, případně mu jiná role (kostým) v tom může pomoci. Této fázi je 

nutné dát dostatek prostoru i podpory.                                                                        20 min. 

                                                                                                                                                                                      

♣ Supervizor přenechá prostor k sebereflexi i reflexi techniky supervizantovi, k nazvání 

objevných míst a přínosům. Následuje zpětná vazba ostatních. Je-li to momentálně vhodné, 

může připomenout „nejsilnější“ okamžik procesu a pomůcku, která pomohla situaci                            

zvládnout.                                                                                                                     20 min. 

 

♣ Supervizor zahájí závěrečné kolečko s cílem zmapovat emoční hladinu po technice, 

případné dotazy ve skupině. Také vyzve ke zhodnocení přínosu pro každého jednotlivce a 

k vyjádření se v případě nějaké podobnosti se supervidovaným.                                15 min. 

.                                                                
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Možná rizika  
  

Tato technika je poměrně prožitkově hluboká a může odkrývat emočně slabá místa, což by 

mohlo svádět k terapii. Supervizor tady musí dát pozor na hranici mezi supervizí a terapií. 

Dalším krizovým momentem této techniky je vhodnost jejího použití před týmem. Dále je 

nutné během techniky posilovat silné momenty a zplnomocňovat supervizanta ke 

schopnosti vlastního řešení. 

 

Závěr 

 Technika dokáže zmobilizovat vlastní síly ke zvládnutí slabých míst a tím i posílení 

profesionálních kompetencí. Její aplikací je možné hodně získat, ale také ztratit. Proto  je 

nutné přistupovat k této technice s velkou opatrností a profesionalitou. 
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4.8 Technika – “zahrada” 

VIII. 

 

 

 

Úvod 

Technika, při níž je možné cíleně vytvářet nebo spoluvytvářet konstrukci možností, 

profesionálních aktivit vůči klientovi. Jde především o mapování a kreativitu v oblasti 

vymezení cílů a zpětné vazby. Technikou je možné se vzájemně podívat na shodnost cílů a 

sladění nabídky s poptávkou. Pomocí simultánní „zahrady a dalších komponentů“ lze 

vytvářet společný obraz o službách, představách a spokojenosti obou stran. 

. 

Cíl techniky  

 Konfrontace s představou nabídky a poptávky, její zhmotnění pomocí výtvarných 

pomůcek. Poznání, zda byla správně určena zakázka či nikoli. Pokud splněna byla, tak do 

jaké míry a s jakou odezvou. Při chybném určení zakázky objasnění klíčových momentů 

procesu. V případě nemožnosti splnit zakázku tento fakt objevit, vymezit a nazvat. Cílem 

této techniky je také vidět a nazvat limity zakázky a prožitkovou zkušeností si odnést 

náměty pro další práci s klientem.   

 

Forma supervize: 

Individuální supevize   ∗    

Výhody: Pokud supervizant se supervizí teprve začíná a má ostych před ostatními ve 

skupině, lze tuto techniku aplikovat v individuální supervizi. Díky intimitě se může 

supervizant, v případě nejistot v určování zakázky s klientem, otevřeně a beze strachu 

z posuzování podívat na své nedostatky. Technika je vhodná zvláště v případě, pokud 

supervizant přímo s touto zakázkou přichází.  

Nevýhody: Objektivita pohledu na konfrontaci s poptávkou ze strany klienta může být 

v individuální supervizi zkreslena nebo ovlivněna přílišným zaměřením supervizanta na 

„Zahrada“ 
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sebe. Také nemůže dojít v takovém rozsahu k možnosti „rozšířeného pohledu“ jako ve 

skupině. 

 

Týmová supervize        ∗∗∗ 

Výhody: Pomáhá spoluurčovat a hledat objektivitu splnitelnosti dané zakázky s klientem. 

Většinou může být tým, díky relativní znalosti problematiky, klienta či supervizanta, 

schopen vidět celou situaci z jiného pohledu. Dalším pozitivem se může stát „hra na 

klienta“ , kdy někdo z týmu pomůže situaci zahrát a přinést pohled klienta. Přínosné se 

může stát i otevření tématu, zda je zakázka vůči klientovi splnitelná v rámci nabízených 

poskytovaných služeb organizace. 

Nevýhody: Při jednostranném pohledu na situaci, klienta či supervizanta může přicházet 

málo podnětů nebo zkreslenost v objektivitě. 

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Možnost vyzkoušet si modelovou situaci, tj. přímou zakázku s „klientem“ 

(s některým ze supervizantů) a následnou konfrontaci uzavřeného kontraktu pomocí této 

techniky. Výhodou se stává okamžitá přímá zpětná vazba a připomínky z pozorování této 

akce skupinou. 

Nevýhody: Delší proces nebo neochota vystoupit bez obav v modelové situaci. 

 

Pomůcky 

 

Pastelky, supervizní pomůcka (viz příloha) - šablony se zahradními doplňky, které 

pomohou utvořit celkový obraz zahrady. Je nutné je mít k dispozici v nakopírované podobě 

dvakrát, jednou za klienta, jednou za supervizanta. 

 

Časová náročnost 

Cca - 90 min. 
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Postup  

♣ Supervizor s touto technikou pracuje v případě zakázky supervizanta o vlastní nejistotě 

ze  správného stanovení zakázky s klientem a její splnění. Dopřeje supervizantovi čas na 

popsání situace. V případě, že se supervizant chce zdokonalit v uzavírání kontraktu 

s klientem, je možné vyzkoušet si před zraky ostatních účastníků supervize tuto techniku. 

                                                                                                                                     15 min. 

                                                                                                                                         

 ♣ V případě již modelové situace „uzavírání kontraktu s klientem“ supervizor vyzve 

supervizanta, aby zahájil a vedl rozhovor s „klientem“ o zakázce.                             10 min. 

                                                                                                                                                                                                                                      

♣ Supervizor nabídne supervizantovi, aby na plochu papíru formátu A4 z nabízených 

pomůcek vytvořil zahradu, o níž se domnívá, že by mohla znázorňovat splnění představy 

(zakázku) klienta.                                                                                                         10 min. 

                                                                        

♣ Supervizor dá pokyn supervizantovi, aby se nyní pokusil přejít do role klienta a následně 

vytvořil zahradu podle představy klienta. V případě skupinové nebo týmové supervize je 

možné obohatit tento proces ještě představou skupiny, jak o poptávce klienta, tak i  o 

nabídce supervizanta. U modelové situace tj. uzavření kontraktu před skupinou, poskytne 

supervizor modely zahrady a pomůcky k nim, oběma stranám. Ti, nezávisle na sobě, 

vytváří své představy. Na straně supervizanta splněnou zakázku klienta, na straně klienta 

jeho vlastní poptávku.                                                                                                  10 min. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

♣ Supervizor vyzve nejdříve supervizanta k porovnání obou zahrad, k posouzení 

podobností či rozdílů, a ke hledání paralely pro skutečnou situaci. Poté supervizant začne 

reflektovat samotný proces výtvarného ztvárnění, případné postřehy a nápady. Následně se 

mohou přidat ostatní a doplnit vlastními pohledy a náměty. Pomáhají reflektovat jak 

proces, tak i výstupy. V případě modelové situace dostane prostor i tzv. „klient“ se svými 

postoji, postřehy, nápady a prožitky. Srovnávání obou zahrad je v tomto případě velmi 

obohacující, neboť je možné pracovat s konkrétními výstupy. Navíc přímá konfrontace 

obou stran může být značně obohacující a motivující, neboť je možné nejen vzájemné 

srovnání, ale i pocitové vyjádření.                                                                               30 min. 
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♣ Supervizor zahájí  zpětnou vazbu o technice, vstupech, výstupech a prožitku. Důležitou 

součástí závěrečné části je uvědomění si případného přínosu pro jednotlivce. 

                                                                                                                                     15 min. 

                                                                                                                                           

Možná rizika  

Tuto techniku není možné použít, pokud supervizant zastává tvrdošíjně pouze své 

stanovisko a chybí představa o možném rozdílu mezi vizí klienta a profesionála. Dále je 

nutné dát si pozor na případné zklamání supervizanta, aby nesprávným zacílením této 

techniky nedošlo k jeho rezignaci. Je dobré mít na paměti rozvoj a podporu supervizanta, 

ale také dobro klienta. Během techniky je důležité všímat si a podporovat ty vlastnosti 

supervizanta, které jsou přínosné a s nedostačujícími pracovat citlivě.  

 

Závěr  

Výstup z této techniky, pokud nejde o modelovou situaci tvorby zakázky, není možné brát 

doslovně, ale pouze inspirativně. To znamená, že technika by měla umět připomenout 

supervizantovi, že se poptávka a nabídka může lišit i při nejlepší vůli obou, a že je nutné 

s tím při uzavírání kontraktu počítat. To může následně vést ke zřetelnější komunikaci o 

procesu, ale také o reálných cílech uzavíraného kontraktu. 
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4.9 Technika – “hrací pole“ 

IX. 

 

 

 

Úvod 

Tato technika připomíná mnoho lidských interakcí, kdy hrajeme vzájemné „hry“. Pokud o 

nich člověk ví, může se před nechtěnými či neuvědomovanými chránit. Díky této technice 

vzniká příležitost podívat se na vznik a proces hry a nespolupodílet se na ní. Jde o ochranu 

vlastních hranic i kompetencí. Je vhodné pro zakázku, kde si supervizant právě tímto není 

jistý. Pomáhající profese často vybízí k pomáhání i v případě mimo dohodnutou zakázku či 

možnosti organizace. Právě pro tento účel je technika velmi vhodná. Pro příklad je možné 

vybrat hru z nabízené přílohy, dosadit hráče a potom sebe. Zjistit tak, jestli se na ní 

supervizant spolupodílí či naopak a jaký je v daný moment jeho místo a role. 

 

Cíl techniky 

Cílem je znovu jasně definovat původní zakázku klienta a podívat se na to, zda-li se její 

plnění nezačalo odchylovat od původního vymezení. Pokud ano, tak zjistit, čím se to stalo 

a co se vlastně děje. Má-li supervizant dojem, že „hraje“ nechtěnou hru, je nutné umět ji 

nazvat a zreflektovat. Nenechat se zatáhnout do her s klienty, být si stále vědom svých 

hranic a možností, případně zakázku předefinovat či odmítnout jako nemožnou.   

 

Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗∗      

Výhody: Více prostoru pro supervizanta, možnost přímého napojení se na proces a prostor 

pro provázení supervizanta otázkami. Nedochází k rušivým vlivům a je možné silnější 

soustředění obou. Důležité je zde provázení a otázky.  

Nevýhody: Chybějící postřehy ostatních, silnější podpora a hlavně nemožnost slyšet 

zkušenosti druhých. 

„Hrací pole“ 
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Týmová supervize ∗∗        

Výhody: Ostatní supervizanti z týmu mohou touto formou dojít ke zprostředkované 

zkušenosti (chytnutí se kolegy do hry klienta), což může umožnit pomoci odkrýt podobný 

problém, který si nemuseli uvědomit a tudíž ho nedefinovali jako zakázku. Zároveň mohou 

pomoci kolegovi v nahlédnutí her, pokud si jich sami na pracovišti již všimli a také se 

mohou stát pro jednotlivce podporou.  

Nevýhody: Někdy může práce při tomto tématu sklouznout k polemice nebo ke 

škatulkování. Zároveň může dojít vstupy a náměty ostatních k odvádění pozornosti 

supervizanta, kdy je nutné nechat supervizora otázkami směřovat k jednotnému cíli. 

 

Skupinová supervize    ∗∗ 

Výhody: Možnost nechat ostatní členy supervize sdílet podobné zkušenosti a formy 

vyrovnání se s nimi. Také může vzniknout větší podpora od skupiny stejně „postižených“ 

jedinců. Osobní zkušenost z praxe se někdy může stát důležitou pro člověka, který se do 

situace dostal poprvé a neví si  ní rady. 

Nevýhody: Podobné jako u týmové supervize, neboť i tady se jedná o více lidí, kteří by 

mohli odvádět pozornost jiným směrem než má supervizor v úmyslu. 

 

Pomůcky 

Pastelky a papír formátu A3 , zvýrazňovač a supervizní pomůcka (viz. příloha) – dvě 

možnosti her s hracími figurkami.  

 

Časová náročnost 

Cca - 90 min. 

 

Postup 

♣ Má-li supervizor zakázku od supervidovaného, jejímž tématem je o odchýlení se od 

původního kontraktu s klientem nebo nepříjemný dojem, že něco není v pořádku, může 

tuto techniku použít. Je zapotřebí, aby nechal supervizanta znovu definovat původní 

zakázku s klientem a nastínil, co se děje, kde spatřuje problém, v čem si myslí, že nastala 

změna, kde se necítí v pohodě.                                                                                    15 min. 
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 ♣ Supervizor poskytne papír formátu A3, na nějž pomocí supervizní pomůcky z přílohy je 

možné na základě výpovědi nechat vybrat jednu ze dvou her a dosadit figurky jako herní 

účastníky. Supervizant by měl popsat, co která figurka znamená a kde a kým se cítí být on 

sám.                                                                                                                              10 min. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

♣ Supervizor vyzve supervizanta, aby si prohlédl svou pozici a pokud zjistí, že je přímým 

účastníkem hry, tuto pozici si prožil. Potom přesune svůj symbol (figurku, kostku nebo 

jiný zástupný symbol) do příjemné pozice, pokud možno mimo hru. Jestliže supervizant je 

s klientem ve hře a není si vědom toho, že by v ní stát neměl, je nutné ho vhodnými 

otázkami k tomuto poznání přivést.                                                                             20 min. 

                                                                                                                                                                                                                               

♣ Dalším důležitým krokem je vymezení vlastní hranice mimo hru popisovačem a tak 

výrazně oddělit sebe od hry. Následně je dobré přeformulovat svou intervenci v případu, 

tentokrát již bez „hry“.                                                                                                 10 min. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

♣ Supervizor požádá ostatní supervizanty o jejich rozdělení se se svými zkušenostmi a 

náhled na to, co v technice probíhalo. Vzniká prostor pro zpětnou vazbu a reflexi 

supervidovaného.                                                                                                         20 min.                                        

                                                                                                                                                                                                                          

♣ V závěru nechá supervizor prostor pro dojmy, případné náměty či otázky.                 

  15 min. 

                                                                                                                                           

Možná rizika 

 
U této techniky je dobré mít na paměti, že je obtížné připustit si vlastní zatažení klientem 

do hry a že takové objevení by mělo sloužit především tomu, aby byl supervidovaný 

oceněn a podpořen v náhledu a změně. Je důležité se vyvarovat posměchu nebo odsouzení 

ostatními nebo v případě, že se někdo ze skupiny podělil o vlastní zkušenost, kdy neuměl 

adekvátně zareagovat, toto neodsuzovat. Mohlo by to vést k tomu, že v průběhu dalších 

setkání, z opatrnosti či strachu před kritikou, by raději ostatní mlčeli. 
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Závěr  

Celkem hravou metodou se lze podívat na svůj postoj a podíl v interakčních hrách. 

Supervizantova spolupráce je důležitým předpokladem pro otevření se změně. Technika by 

měla sloužit jako pomůcka ke snadnějšímu mapování situace a neměla by být pro 

supervizanta obtížná nebo deprimující.  
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4.10 Technika – “dopravní značení“ 

 
 

X. 

 

 

 

 

Úvod  

Práce s klientem by se někdy dala přirovnat k cestování. Oba spolu mají možnost ujít různě 

dlouhou cestu a je většinou na profesionálovi, aby na cestě určil pravidla. Bez nich by 

mohlo časem dojít ke stejné kolizi jako na neznačené dopravní komunikaci. Pomocí této 

techniky může dojít ke zmapování terénu pomoci, zviditelnění vnitřních pohnutek, 

vymezení směrů a různých omezení, nebo nabídek vůči klientovi. Tuto techniku lze použít 

i v případech nejasností, při určení významu nebo nutnosti zavedení jasných pravidel. Je 

vhodná také u rekapitulace. Pomocí různých cest a dopravního značení je možné vytvářet 

charakteristiku tzv. terénu. 

 

Cíl techniky 

Cílem je nazvat a ukázat pravidla, podívat se na čitelnost vztahů, interakcí a služeb a na 

celkovou spolupráci mezi profesionálem a klientem. Pomocí této techniky lze zprůhlednit 

vzniklé nejasnosti supervizantovi, týmu, posléze i klientovi. V případě chybějících pravidel 

je možné je zavést a předejít tak případné kolizi.  

 

Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗∗      

Výhody: Vzniká více času a prostoru na techniku, která umožňuje supervizantovi 

v individuálním procesu samostatně a v klidu se věnovat tvořivému procesu. Supervizant 

„Dopravní značení“ 
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nemusí „pospíchat“ ani se zabývat pocitem, že zdržuje ostatní. Může si dopřát věnovat se 

vzniku cest a jeho různým kombinacím s dopravními značkami.   

Nevýhody: Na tvorbu je supervizant sám, což může vadit v případě, že by si přál zapojit 

tým nebo při nedostatku nápadů ve chvílích vlastní nejistoty.   

 

Týmová supervize ∗∗       

Výhody: Dostatečné množství nápadů, spolupráce s kolegy a společné zprůhlednění 

informací. Technika prováděná týmem, může být značně zobrazující, ale také 

konfrontující.  

Nevýhody: Příliš mnoho pohledů nebo jejich různorodost může přinést zmatek. Při 

nedůvěře vůči některému členu týmu se jednotlivci nemusí pracovat dobře. Pokud pracuje 

pouze jeden člen týmu a ostatní jsou reflektující, může proces vypadat zdlouhavě a skupina 

by mohla začít ztrácet pozornost. 

 

Skupinová supervize    ∗ 

Výhody: Postřehy a nápady nezatížené znalostí problematiky. 

Nevýhody: Podobné jako u týmové supervize, navíc u skupiny je větší předpoklad pro 

vznik dojmu zdlouhavého procesu, čímž by mohla začít skupina rušit. 

 

Pomůcky 

Pastelky a papír formátu A2 nebo arch balícího papíru, supervizní pomůcky (viz. příloha) – 

dopravní značky.  

 

Časová náročnost 

Cca – 70-90 min. 

 

Postup 

♣ Supervizor nechá prostor pro zakázku supervizanta a pokud se shoduje s možností 

použít tuto techniku, může jí začít chystat. Zakázka supervizanta by se měla vyznačovat 

především potřebou nahlédnout na situaci a dát jí viditelná pravidla.                        10 min. 
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 ♣ Supervizor poskytne supervizantovi buď čtvrtku formátu A2 nebo arch balícího papíru 

a vyzve ho, aby namalovat cestu,  kterou pomyslně „ušel“ s klientem, či ještě plánuje ujít. 

Má za úkol práci s klientem připodobnit k jízdě po silnici, případně po křižovatkách, 

různých dalších dopravních omezeních (např.objížďky, slepé uličky, atd.) nebo naopak po 

rovných přímých cestách. Pomocí supervizních pomůcek z přílohy (dopravních značek) je 

dále nutné  cestu vyznačit dopravními značkami, čímž se jasněji určí pravidla cestování. 

                                            30 min. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

♣ Supervizor hotovou práci reflektuje společně se supervizantem, všímají si vzniklého díla 

a komunikují nad ním. Reflexe se může týkat jak obrázku a zajímavostí v něm, tedy i 

symbolické roviny, tak i samotného procesu tvorby. Přínosná bývá sebereflexe a zpětná 

vazba. Pokud se vyskytnou další náměty ke změně, je dobré se jim věnovat a v procesu 

tvorby dle potřeby ještě pokračovat.                                                                            20 min. 

                                                                                                                                                                                                                            

♣ Pracuje-li se ve skupině nebo týmu, vzniká prostor pro zpětnou vazbu a reflexi. 

Supervizor nyní vyzve ostatní ke spolupráci. Proces jednotlivce se může stát inspirující i 

pro ostatní. Supervizor nechá supervizantovi prostor na případné reakce na připomínky a 

pohledy týmu či skupiny.                                                                                             20 min. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

♣ Supervizor nyní požádá o závěrečné kolečko informací a postřehů tentokrát k vlastnímu 

prožitku a přínosu.                                                                                                       10 min.                                                  

                                                                             

      

Možná rizika 

Pokud by s touto technikou pracoval tým, kde nejsou příliš dobré kolegiální vztahy, mohlo 

by to vést k obavám nebo záměrnému zkreslení situace. Při vzniku velmi komplikované 

dopravní situace je potřebné provést supervizanta k bezpečnému závěru, který by nekončil 

skepsí nebo přílišným zmatkem. A i kdyby k tomuto závěru došlo, je nutné ho nazvat a 

dále s ním pracovat. Technika by tedy neměla končit pouhým konstatováním. Také 

neznalost dopravního značení by mohla celý proces zkomplikovat.                                                                                                                                   
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Závěr  

Dopravní značky usnadňují situace nejen na silnicích, je tedy pravděpodobné, že pomohou 

usnadnit situaci i v procesu s klientem, někdy i s sebou samým. Jde o poměrně nenáročnou 

techniku, ale je zde nutný předpoklad znalosti dopravních značek. Samotný proces bývá 

přínosný hlavně v nastavení pravidel a procesu změny u případné nefunkčnosti. 
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4.11 Technika – “oheň“ 

 
 

XI. 

 

 

 

Úvod 

Pomocí obrázků různých typů ohně se lze podívat metaforicky na vlastní pracovní nasazení 

v určité konkrétní situaci nebo s určitým typem klientů. Také je možné porovnat nasazení 

klientovy energie vložené do procesu s energií supervizanta. Při značných rozdílech je 

potom dále možné zahájit změnu. Někdy je důležité už samotné „změření“ pracovního 

zápalu a jeho nazvání. Přílišná nedostatečnost či extrémní přehnanost můžou vést 

k neprofesionálnímu jednání a chování.  

 

Cíl techniky 

Cílem je podívat se a nazvat vlastní pracovní tempo a nasazení. Při nedostatečném nebo 

značně přehnaném pracovním zápalu, v určité konkrétní situaci, případu nebo typu klienta 

pracovat na změně. Zkorigovat vyváženost pracovního zápalu s tempem klienta, hlavně 

v případě, že je zakázka klienta v porovnání s intervencí profesionála v nepoměru.  

 

Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗∗      

Výhody: Větší otevřenost v poměrně odkrývacím tématu. Intimita v procesu supervize je 

bezpečnější pro témata osobních nejistot či obav, i když se jedná o profesionální téma.  

Nevýhody:  Vzniká tak nemožnost podělit se o problematiku s druhými, nelze porovnávat a 

inspirovat se.  

 

 

 

„Oheň“ 
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Týmová supervize ∗∗       

Výhody: Znalost kolegů může pomoci k širšímu nahlédnutí na realitu a konfrontaci s ní. 

Někdy dokonce může jít o často v týmu diskutovanou problematiku, kterou lze takto řešit. 

Při týmové supervizi vzniká prostor pro inspiraci a náměty druhých. 

 Nevýhody:  Zaškatulkování, ať už  klienta nebo kolegy, může přinést do procesu brzdící 

mechanismus. Pokud jedinec má důvody, proč nechce téma sdílet s týmem, není dobré tuto 

techniku zařazovat.  

 

Skupinová supervize    ∗∗ 

Výhody: Ve skupinové supervizi je možné, aby si téma oheň prožili všichni členové 

skupiny současně. Ve skupině je prostor pro samostatnou práci všech, kterou je možné 

sebereflexí zpracovat a zaznamenat si osobní prožitky, náměty a nápady.  

Nevýhody: Skupinové verbální zpracování je možné pouze s některými členy, neboť 

časová náročnost neumožní rozbor a práci s tématem všech. 

 

Pomůcky 

Pastelky a papír formátu A3, supervizní pomůcky (viz. příloha) – různé typy ohňů, které je 

nutné nakopírovat, aby byl výběr pro více lidí dostatečný. 

 

Časová náročnost 

Cca – 60-90 min. 

Postup 

♣ Supervizor pracuje s tématem, které se týká pracovního tempa (nasazení, zápal, úsilí) a 

vyplývá ze zakázky supervizanta. Pokud se pracuje s více členy (týmu nebo skupiny), 

přistoupí se k mapování nejdříve písemnou formou, tj. že si všichni zkusí napsat, s jakým 

úsilím a nasazením si myslí, že vystupují oni i klienti. Případně je možné do zápisků uvést, 

jaké konkrétní  aktivity mají na mysli.                                                                       10 min. 

.                                                                                                                                          

 ♣ Supervizor připraví supervizantovi (-tům) čtvrtku formátu A3. Dále nechá vybrat 

z připravených pomůcek (viz. příloha) takový typ ohně, který by charakterizoval 

zmiňované téma. Jeden oheň vybere za sebe, druhý za klienta a položí je na připravenou 

čtvrtku. Má-li supervizant vybráno, obrázky ještě vybarví. Obrázek ještě může dle potřeby 

domalovat.                                                                                                                   15 min.                                                                                           
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♣ Supervizor vyzve supervizanty, aby se nejdříve sami konfrontovali se vzniklým dílem, 

dali prostor svým nápadům a pocitům z tvorby a ty zaznamenali do písemné podoby.  

                                                                                                                                     10 min.                                                                               

♣ Supervizor vyzve k verbálnímu sdílení prožitku i vzniklých nápadů, k sebereflexi. 

Následuje vzájemná výměna názorů a postřehů.                                                         15 min. 

                                                                                      

♣ Pokud u někoho vznikla nespokojenost s výsledkem, je mu dána příležitost, aby obrázek 

přepracoval k vlastní spokojenosti. To se může stát obzvláště tam, kde dojde v konfrontaci 

s “ohněm” k nesouladu ve velikosti nebo typu ohně na obrázku. Symbolická změna 

podněcuje změnu v realitě, tudíž je důležité tento proces umožnit.                            10 min. 

                                                              

 ♣ Supervizor vybídne k závěrečné reflexi a připomínkám, uzavře techniku i proces. 

                                                                                                                                     15 min. 

                                                                                                           .                                                                                                              

Možná rizika 

Je dobré věnovat pozornost přípravě supervizanta na techniku, aby ji supervizant mohl bez 

obav  použít. Jde především o podporu ve chvíli, kdy se ukáže, že pracovní nasazení není 

v souladu s očekáváním a nasazením klienta. Je dobré případné zklamání supervizanta 

přijmout a ocenit jeho ochotu problém vidět a delegováním ho podnítit ke změně. Tu je 

potom ještě možné na symbolické rovině uskutečnit, což většinou umí motivovat ke změně 

v realitě. S případnou nespokojeností na konci procesu je nutné dále pracovat buď pomocí 

obrázků nebo námětů. Při týmové práci může vzniknout riziko kritických připomínek, je 

třeba být na tuto alternativu připraven a pracovat s ní.   

                            

Závěr 

Vidět tempo vlastní aktivity a míru angažovanosti, vůči určité konkrétní záležitosti či 

někomu, dává příležitost si tuto zkušenost prožitkem uvědomit a případně něco změnit. Je 

konfrontační, ale i motivující. Jde jen o jiný pohled na sebe sama a některé své postoje. 

V konfrontaci s ostatními je možné zahlédnout škálu aktivit, od podobností až po 

odlišnosti. Může být námětem pro spolupráci v týmu.  
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4.12 Technika – „Omezení – vaření“ 

 
 

XII. 

 

 

 

Úvod 

V pomáhajících profesích čas od času dochází k jistým omezením, ať už se jedná o 

omezení ze strany organizace, supervizora, případně ze strany klienta. Podobné to někdy 

může být u obyčejného vaření, a tak vzniká možnost v přenesené rovině s tématem 

„omezení“ pracovat. Pomocí názvů potravin a simulaci omezení lze vyzkoušet, do jaké 

míry může nějaké omezení ovlivnit výsledek vaření (procesu). Díky této technice je možné 

nahlédnout na limity a meze, ale i případnou schopnost z mála vytvořit „chutný pokrm“.  

 

Cíl techniky 

 Cílem je příliš se neobávat omezení, pracovat s ním tvořivě, ale zároveň ho nepodceňovat. 

Dovolit si o omezení hovořit, přijmout ho a realisticky z něj vycházet. Podívat se jiným 

než verbálním způsobem na problematiku omezení a tvořivě s ní zacházet. Umět upravit 

zakázku s klientem alternativně na základě vzniklých omezení. Za předpokladu úspěšného 

zvládnutí problému neverbální technikou – symbolikou, je dobré přenést poznatky a 

prožitek do běžného pracovního života. V momentě, kdy je omezení příliš velké, bez 

možnosti změny, je nutné tento fakt přijmout a smířit se s ním.  

 

Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗∗      

Výhody: Větší intimita pro supervizanta, možnost bezpečně nazvat svá slabá místa a 

přiznat si nedostatky. 

Nevýhody: Pokud nepřichází nápady, chybí spolupráce skupiny nebo týmu, sdílení a 

zkušenosti druhých. 

„Omezení – vaření“ 
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Týmová supervize ∗∗∗      

Výhody: Dostatek námětů a nápadů, blízkost a možnost konfrontace, zpětné vazby a 

podpory ze strany kolegů. Možnost získat zkušenosti kolegů z té samé problematiky. Při 

této technice je možné využít tzv. týmové vaření (společná práce týmu). 

Nevýhody:  Obava z odhalení nedostatků může vést k zakrývání nebo neochotě na tématu 

spolupracovat. Někdy může společné omezení vést k rezignaci. 

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Zkušenosti z jiné „kuchyně“. Různé typy omezení, se kterými se jednotlivci ze 

skupiny setkávají mohou vést k novému poznání. Informace, že někdo „vaří“ s větším 

omezením a jde to, může být pro druhého inspirativní. U této techniky je možné, aby 

s omezeními pracoval každý sám za sebe.  

Nevýhody: Zkušenosti druhého s tím, jak si kdo umí poradit s omezeními, mohou 

v případě vlastního neúspěchu vést k rezignaci či nechuti. V případě, že ve skupině pracuje 

každý sám za sebe, nemusí z časových důvodů dojít k interpretaci a k podpoře všech členů 

skupiny.  

 

Pomůcky 

Supervizní pomůcky (viz. příloha) – označení různých druhů potravin 

 

Časová náročnost 

Cca - 80 min. 

 

Postup 

♣ Supervizor čerpá z výše zmíněné zakázky. Dopřeje čas a prostor k zamyšlení se nad 

tématem a k popsání problematiky. Supervizant může mluvit například o tom, kdy se 

naposled s omezeními setkal a jak na ně reagoval, jak to ovlivnilo jeho práci i výstupy, jak 

často se omezení v jeho práci objevují a co pro něho znamenají. Supervizanta lze podpořit 

doplňujícími otázkami. Nejvhodnější je, když si vybaví konkrétní situaci a tu popíše.                                                                                    

                                                                                                                                      15 min 

                                                                                                            . 
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♣ Supervizor poskytne supervizní pomůcky, což jsou názvy různých druhů potravin a 

vyzve supervizanta, aby určil, který pokrm by z nabízených potravin mohl uvařit a napíše 

ho na lístek. Potom mu připomene omezení, o kterém supervizant na začátku hovořil a 

vyzve ho, aby odložil tolik potravin, kolik vnímá omezení. Ze zbytku by měl supervizant 

„uvařit“ pokrm, který měl v úmyslu, a který si zapsal. Je na něm, co s celou situací dále 

udělá. Vzniká tu prostor pro inspiraci, improvizaci i samotné vaření.                        20 min. 

                                                                                                                                                                                  

♣ Supervizor zahájí diskusi a polemiku nad připravovaným nebo hotovým pokrmem. Týká 

se možnosti jídlo vůbec uvařit, případné změny uvařeného pokrmu na základě omezení, 

výběru potravin a vlastní spokojenosti s výsledným produktem.                                10 min. 

                                            

♣ Supervizor zahájí sebereflexi supervizanta, doplňuje otázkami a poskytuje zpětnou 

vazbu o procesu. Pracuje se symbolickou rovinou a pokouší se ji přenést do konkrétních 

činností v realitě. V případě skupinové nebo týmové supervize dá prostor ostatním, aby 

mohli svými postřehy, náměty a otázkami obohatit proces. Vzniká tu prostor i pro podporu 

a případné předání zkušeností.                                                               20 min.

             

♣ Supervizor v závěrečném kolečku vyzve ke zpětné vazbě supervizantů, ke shrnutí 

procesu a jeho ukončení.                                                                                               15min. 

 

Možná rizika 

 

V případě vlastního znejištění při různých typech omezení by mohlo dojít k rezignaci nad 

hledáním alternativ. Neznamená to, že pouze ten kdo umí dobře pracovat s omezeními, je 

ten „nejlepší kuchař.“ Při této technice by nemělo docházet k hodnocení a k soutěžení, ale 

spíše k tvořivému hledání možností a boji proti rezignaci. Pokud  vznikne výsledný 

produkt, který je nepoužitelný, naráží se na vhodný limit. Tuto mez je potřeba si uvědomit 

(co ještě ano a co už ne). Nelze vyloučit, že některý supervizant nebude umět v reálu vařit, 

a tudíž si s touto technikou nemusí umět poradit.  
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Závěr 

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně těžké a časté téma téměř u všech lidí, je tato 

technika svou hravostí a jednoduchostí odlehčující. Úkolem supervizora je vhodně naladit 

supervizanty a provázet je procesem. Výstupy je nutné ze symbolické roviny převést do 

praktického života. Jen tak se mohou stát plně užitečnými.                                                                                          
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máslo 

 
cibule 

 
chléb 

 
sýr 

 
kečup 

 
paprika 

 
jablko 

 
smetana 

 
celer 

 
petržel 

 
brambor

y 

 
droždí 

 
česnek 

 
těstoviny 

 
ryby 

 
kuře 

 
rýže 

 
kakao 

 
banány 

 
květák 

 
pórek 

 
vývar 

 
maso 

 
majolka 

 
sůl 

 
cukr 

 
citrón 

 
ananas 

 
uzeniny 

 
uzené 

 
vejce 

 
paštika 

 
mouka 

 
pudink 

 
jogurt 

 
hořčice 

 
voda 

 
kompot 

 
okurky 

 
šunka 

 
játra 

 
jitrnice 
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4.13 Technika – “malířská paleta“ 

                                       

 
 

XIII. 

 

 

 

Úvod 

Techniku lze použít, pokud se u supervizanta projeví nedostatečná fantazie, málo nápadů, 

rezignace, černobílé vidění situace nebo nedostatečná motivace. Za pomoci metafory 

malířské palety a barev je možné začít objevovat barevný svět, který se doposud jevil 

černobíle nebo šedivě. Toho je možné dosáhnout prací se dvěma odlišnými „malířskými 

paletami“ a následného porovnání výsledku. Na první paletě budou použité maximálně 

jedna až dvě barvy a těmi se vybarví připravený předtištěný obrázek. Při druhém kole se dá 

na paletu 9 barev a předtištěný obrázek bude vybarven těmito barvami. Konfrontací obou 

obrázků, porovnáním rozdílů v nich a symbolickou prací s barvami lze dosáhnout motivace 

ke změně nejen v uvědomění se „barevnosti“, ale také v reálném životě.   

 

Cíl techniky 

Cílem je nazvat situaci, která zprůhledňuje momentální pasivní a netvůrčí principy 

v člověku. Jde o změnu takového stavu, která může být zapříčiněna mnoha různými 

faktory, počínaje únavou, nechutí, neochotou, neznalostí, neuvědomovanými prvky až po 

syndrom vyhoření. Technika může pomoci objevit, nazvat, prožít a změnit situaci. Jde o to, 

aby si supervidovaný prožitkem zkusil spojení mezi příčinou a následkem (nepoužívání 

barevnosti v profesi vede k černobílým výsledkům). Zvýšením stimulace barev by mohlo 

dojít ke zvýšení chuti plnohodnotného způsobu využívání tvořivých prvků profesionality.   

 

 

 

„Malířská 
paleta“ 
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Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗∗      

Výhody: Větší otevřenost v poměrně odkrývacím tématu. Intimita v procesu supervize je 

bezpečnější pro témata osobních nejistot či obav, i když se jedná o profesionální téma. 

Větší možnost využít přímou podporu supervizora, tj. stavu, kdy při supervizi je 

k dispozici pouze jednotlivci a svou pozornost nedělí mezi ostatní. 

Nevýhody:  Není možné být konfrontován s ostatními, dostávat od nich zpětnou vazbu a 

případnou podporu. Chybí i prvek inspirace.  

 

Týmová supervize ∗∗∗      

Výhody: V těžké chvíli jednotlivce a bezpečném prostředí týmu, je možné čerpat náměty 

nebo pomoc druhých. V technice je možné využít případnou metaforickou „barevnou“ 

pomoc od druhého v případě, že si jedinec neví rady nebo mu to nejde.  

 Nevýhody:  Obavy z otevření se v tématu před týmem, pokud není dostatečně vybudované 

bezpečné prostředí. 

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Dostatečné množství pomoci i námětů, podělení se o zkušenosti, inspirace. Ve 

skupině je s touto technikou možné pracovat i s více supervizanty najednou. Téma může 

do skupiny přinést jednotlivec, ale díky němu dojít k prožitku i u ostatních účastníků. 

Nevýhody: Pokud není téma skupiny shodné s tématem jednotlivcem, může to proces 

narušovat, protože se ho neúčastní při tvorbě většina. Tím se může proces jednotlivce ve 

skupině stát  zdlouhavým pro ostatní. Pokud naopak s technikou pracuje více účastníků 

najednou, chybí záruka, že dojde ke zpracování u všech supervizantů a to především 

z časových důvodů. 

 

Pomůcky 

 

Pastelky se škálou minimálně 12 barev (lepší je i více), supervizní pomůcky (viz. příloha) 

– paleta,  černobílý obrázek k vybarvení (nutno ve dvou vyhotoveních). 
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Časová náročnost 

Cca - 70 min. 

 

Postup 

♣ Supervizor čerpá z výše zmíněné zakázky. Nechá prostor pro její vyjádření, pomáhá 

dotazy k upřesnění. Zjišťuje, jak se „nebarevnost“ projevuje, jak ji vidí sám 

supervidovaný,  případně klient nebo kolegové. Kdy to vzniklo, jak to začalo, jestli je to 

poprvé či opakovaně, co případně pomáhá, co škodí. Otázek může být mnoho, přidat se 

mohou i ostatní.                                                                                                           15 min. 

                                                                                 

♣ Supervizor nechá supervizanta z připravených supervizních pomůcek (viz. příloha), 

vybrat nejdříve paletu a maximálně dvě barvy, kterými vybarví kolečka. Potom si vezme 

předtištěný černobílý obrázek a barvami vyznačenými na paletě ho vybarví. Pro tento účel 

nesmí už použít jinou barvu, než kterou předtím umístil na paletu. Poté má za úkol 

vybarvit devět koleček na paletě různými barvami. Vybarví druhý obrázek se stejným 

motivem, barvami použitými na paletě. Výběr barev je na supervidovaném, pokud má 

problém, může mu pomoci skupina či tým.                                                                 30 min. 

                                                                                                                                                                                                                               

♣ Supervizor vyzve jak supervidovaného, tak i ostatní k porovnání rozdílů mezi obrázky. 

Tomu se věnuje dostatečná diskuse a zkouší se přirovnat proces i výsledek paralelou 

k pracovnímu tématu. Následně se pracuje se zpětnou vazbou a reflexí celého procesu, což 

vede supervizor.                                                                                                           20 min. 

 

Možná rizika 

Je důležité podněcovat k sebevyjádření, oceňovat za prováděnou formu práce, obzvláště je-

li to pro účastníka supervize obtížné. Vzhledem k tomu, že supervizor zřejmě zareaguje na 

zakázku supervizanta o své „nebarevnosti“ touto technikou, je dobré když bude připraven 

na okolnost, že by nemusela být žádná ochota takto kreativně pracovat. To je zapotřebí mít 

na paměti a při uzavírání kontraktu na tuto skutečnost pamatovat a doptat se. 
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Závěr 

 

Technikou nemusí dojít nutně k přesvědčení o “barevnosti” nebo dokonce změně, ale k 

“ochutnání” rozdílu  mezi méně a více barevným světem. Také může dojít jenom k tomu, 

že si to supervidovaný uvědomí, “ochutná”, ale nemusí vědět, jak s tím zacházet dál. Je 

dobré pamatovat na podporu a další formu pomoci. Tu mu může v hodně těžké situaci 

poskytnout například terapeut, pokud by to již nebylo v mezích supervize.                                                                                                             
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4.14 Technika – “počasí“ 
                                                                                                                                                                      

 
 

XIV. 

 

 

 

Úvod 

Každou činnost, včetně profesionální, provází emoce. Jejich projevy se mohou podobat 

proměnám počasí. V této technice jde o výstižné nazvání emocí, jejich uvědomění a 

následnou práci s nimi. Pomocí obrázků vyjadřujících počasí v různých proměnách a 

intenzitě, může dojít k paralelní ukázce nálad a emocí. Různé profesní situace při práci 

s klientem jsou doprovázeny emočním nastavením pracovníka. Technika ukáže spojení 

těchto situací s emocemi. O jejich vhodnosti či nevhodnosti lze potom diskutovat, případně 

je měnit.  

 

Cíl techniky 

Cílem techniky je uvědomění si emocí a nálad, které nelze opomenout ani při práci 

s klientem. Dále je důležité tyto emoce nazvat, prozkoumat je, umět jim dát symbolickou 

hodnotu v podobě počasí. Dalším cílem je vzpomenout si na konkrétní situace práce 

s klientem a přiřadit k nim příslušné emoce. Umět rozpoznat vhodnost těchto emocí, jejich 

důsledky a případnou změnu.  

 

Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗∗      

Výhody: Možnost otevřeně přiznat svou emocionální složku díky intimitě. Vzniká 

dostatečný prostor pro výtvarné vyjádření symboliky počasí a následnou diskusi. V případě 

odhalení neadekvátnosti nálad nebo emocí bývá více klidu a bezpečí. 

„Počasí“ 
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Nevýhody:  Nemožnost porovnat své nálady a emoce s ostatními, což by mohlo být 

podporující, neboť pro mnoho lidí je toto téma podobné. Zároveň může chybět konfrontace 

s případnými obrázky ostatních.  

 

Týmová supervize ∗∗     

Výhody: Celistvější poznání jednotlivců v rámci týmu. Dále je možné, pokud se všichni 

z týmu aktivně zapojí do techniky, zmapovat nejčastější emoční reakce týmu a 

charakteristickou náladu pracoviště.  

Nevýhody:  Přílišné odkrytí nebo obava z odkrytí v případě, že není úplně vybudováno 

bezpečí. Mohlo by dojít ke kritice jednotlivce, k případnému ohrožení pozice v týmu.  

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Do techniky se mohou aktivně zapojit všichni členové skupiny, čímž vzniká 

mnoho námětů a možnost bohatého srovnání. V případě převažujících emocí a bezradnosti 

kolem nich může skupina tvořit podporu a předávat zkušenosti.  

Nevýhody: Vzhledem k tématu by mohlo dojít k obavám ze strany některých jednotlivců 

z případného odkrytí citlivých míst. Při zpracování tématu není možné se detailně věnovat 

všem.  

 

Pomůcky 

Pastelky, nůžky, supervizní pomůcky (viz. příloha) – sada obrázků s proměnami počasí, při 

skupinové nebo týmové práci je nutné obrázky nakopírovat.  

 

Časová náročnost 

Cca - 70 min. 

 

Postup 

♣ Supervizor na základě zakázky nechá nejdříve prostor k vybavení si různých situací 

s klienty. Supervizant si vybere alespoň pět emočně náročných konkrétních situací a napíše 

je na papír. Potom se pokusí vybavit  prožívané emoce v oněch situacích a zkusí je popsat 

slovy.                                                                                                                            15 min. 

                                                                                                       

                                                                                 



 130 

♣ Supervizor dá vybrat supervizantům ze supervizních pomůcek (viz. příloha) jednotlivé 

ukázky počasí. Dle popsaných emocí vybere shodné obrázky počasí, které by emoci 

charakterizovaly. Zaměří se na podobnost emoce a obrázku, společné prvky, 

charakteristiky. Potom ke každé (již napsané) situaci s klientem přiřadí obrázek 

s vybraným počasím. Takto vzniklou mapu na sebe nechá chvíli působit a zjišťuje, co u 

toho prožívá.                                                                                                                25 min. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

♣ Supervizor se doptá na prožitky i spokojenost s výsledkem a případné změny, které by si 

supervizanti přáli učinit. To je možné opět na symbolické rovině, tzn. pomocí obrázku, 

počasí nově vybrat a vyměnit za původní nevyhovující. Také je možné použít animaci a 

hovořit za „déšť“, „vítr“, „slunce“. Tímto poznatkem může dojít k pochopení emocí 

v danou chvíli, i toho, co by pomohlo ke změně.                                                        15 min.                                                                                      

 

♣ Supervizor vyzve k diskusi, podněcuje otázkami, pomáhá nazývat souvislosti,nechá 

reflektovat jak o procesu, tak i o prožitcích. V závěru dá prostor zpětné vazbě.        15 min.  

                                                                                                                                                                                    

Možná rizika 

Vzhledem k tomu, že se jedná o techniku emočně silnou, je třeba na to brát ohled. 

Techniku lze proto zařadit až ve chvíli, kdy je vybudováno bezpečí mezi supervizorem, 

supervizantem, příp. týmem, či skupinou. V procesu, kdy je při supervizi více účastníků, je 

třeba pamatovat na obavy z ohrožení, či ztrátu pozice. Některé emoce mohou být pro 

jedince nepřijatelné, a proto s nimi může nakládat různými způsoby. Může se objevit 

popření, únik, útok, dokonce i regrese. V supervizi je důležité o procesu hovořit a pracovat 

s ním. Některé emoce možná budou hůře popsatelné, symbolická rovina se může stát 

velkým pomocníkem při jejich nazvání.  

Závěr 

Při této technice je důležité správné načasování jejího použití. Jde především o připravené 

bezpečné prostředí, kde je možné s takto těžkým tématem pracovat. Složitost tématu 

vyplývá ze skutečnosti, že emoce jsou všudypřítomné, jejich absence nebo naopak 

expanzivita mohou být škodlivé. Citlivá práce s nimi může přinést úlevu, vhled i ochotu  s 

tématem pracovat. Je potřeba dostatek empatie a praxe, zvláště při použití techniky ve 

skupině nebo týmu.  
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 4.15 Technika – “ dopravní prostředky“ 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

XV. 

 

 

 

Úvod 

Osobnost člověka by se za určitých okolností dala přirovnat k dopravnímu prostředku. 

Také „slouží“ druhým, vozí je, chrání, pomáhá, zachraňuje a někdy toho „hodně uveze“. 

Dopravní prostředek, aby mohl dlouze a trvale sloužit, potřebuje určitou péči, tzv. údržbu, 

palivo, pravidelné prohlídky technického stavu, atd. Když se blíží chvíle, že by se mohl 

zastavit, signalizuje to různými kontrolkami, které dávají najevo, že něco není v pořádku. 

V tomto ohledu by to mohlo být u člověka také hodně podobné, ale často nebývá. Možná 

také signalizuje a přesto nedbá, jede i na prázdnou nádrž, až se zastaví docela. S péčí a 

údržbou je to všelijak, záleží na každém jedinci. Také to, kolik toho člověk uveze a 

k jakým účelům slouží je různé. Pomocí této techniky se můžeme podívat, jaký je kdo typ 

„prostředku“ a kolik údržby a péče si věnuje. Díky obrázkům všemožných dopravních 

prostředků, lze dojít k poznání míry hospodaření se silami, poskytované péči druhým a 

schopnosti sebeobsluhy, nebo-li údržby.  

 

Cíl techniky 

Cílem je především naučit se nezapomínat na své fyzické i psychické limity, umět o sebe 

pečovat a starat se přiměřeným způsobem. Být si vědom míry dávání a přijímání. 

Uvědomit si své tempo, korigovat ho a doplňovat potřebnou energii. Jde také o kreativní 

způsob uvažování a hledání souvislostí. Při nadměrném přetěžování vlastních sil zvolnit 

tempo, nebo-li vyměnit dopravní prostředek či zvolit zvýšenou péči o něj, resp. o sebe. 

 

 

 

„Dopravní 
prostředky 
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Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗∗      

Výhody: Vzniká možnost podívat se v intimním prostředí na takovou oblast sebepoznání, 

jež není příliš často nazývána a uvědomována. To může být dobrá příležitost, jak o těchto 

tématech začít v klidu a bez rozpaků mluvit. 

Nevýhody:  V individuální supervizi se přichází o možnost vzájemného sdílení např. 

s kolegy nebo jinými pracovníky, kteří čelí podobnému problému. Zároveň, obzvláště na 

začátku procesu supervizních setkání, může přílišná zaměřenost na jedince způsobovat 

nejistotu a tlak.  

 

Týmová supervize ∗∗     

Výhody: Možnost podělit se o podobné zkušenosti v týmu, sdílet a získat podporu od 

kolegů. Je možné pracovat týmově (společně), z čehož se dá těžit na konci práce, dá se 

určit, jak je na tom tým se silami a péčí o sebe. Po zjištění situace se dá tvůrčím způsobem 

konstruktivně situaci řešit, obzvláště pokud se zjistí, že je to téma pro většinu významné. 

To může podnítit ke společným námětům, jak tuto oblast vylepšit. 

Nevýhody: Při nedostatku důvěry nebo bezpečí může vzniknout neochota se otevřít. Také 

obava z případného zneužití informací může celý proces narušovat.  

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Skupinový proces může přinášet interaktivní způsob práce, založený na tématu, 

dotýkající se každého jedince. Vzniká tak možnost společného obrazu sil a péče, obecně i 

konkrétně. V praxi to znamená, že je možné se podívat, jak si „vedou“ jednotlivci, i 

ostatní, jaký je výstup skupiny, co za téma převládá a případné náměty co s tím. 

Nevýhody: Nedostatek prostoru pro každého. 

 

Pomůcky 

Pastelky, nůžky, supervizní pomůcky (viz. příloha) – sada obrázků s dopravními 

prostředky. Při skupinové nebo týmové práci je nutné obrázky nakopírovat.                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                

Časová náročnost 

Cca - 90 min. 
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Postup 

♣ Supervizor reaguje na zakázku jednotlivce. Poskytne možnost o problematice mluvit, 

doptá se na podrobnosti. Dále nechá rozvinout případnou diskusi, ale časově ji ohraničí. 

V tuto chvíli jde o to, vtáhnout do problematiky tolik lidí, kolika se to týká.             15 min. 

                                                                                                                                                                        

♣ Supervizor plynule naváže na problematiku metaforou s dopravními prostředky a dá 

k dispozic supervizní pomůcky - obrázky z přílohy. Nechá vybrat takový dopravní 

prostředek, který by připomínal každého jednotlivce a pro větší a silnější naladění na 

symbol ho nechá obrázek ještě vybarvit.                                                                     15 min.                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                

♣ Supervizor nechá supervizanta (ty) napsat krátký příběh dopravního prostředku a dále 

pracuje formou animace. To znamená, že úkolem supervizanta je „dostat se“ do pozice 

vybraného dopravního prostředku a začít psát příběh v první osobě (…já auto…).   20 min.                                                                                

 

♣ Supervizor dá prostor supervidovanému nebo pracuje s celou skupinou. Supervizor dále 

vyzve supervizanta k volným asociacím obrázku dopravního prostředku, následně se 

vypráví příběh. V tuto chvíli je vhodné začít hledat podobnosti mezi příběhem a obrázkem 

auta, s dotyčným jedincem. Je důležité mu pozorně naslouchat, případně mu klást 

doplňující otázky.                                                                                                        20 min. 

                                                                                                                           

♣ Supervizor pomůže zahájit sebereflexi supervizanta, podpoří ho v nalézání paralel i 

v hledání jiných možností, pokud jsou nezbytné. Poskytne emoční podporu a oceňuje. 

Reflektující supervizanti se mohou připojit se svými postřehy, případně s tím, co si objevili 

v této technice sami u sebe.                                                                                         20 min.                                                                                

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                            

Možná rizika 

 

Techniku je potřeba dovést do konce, nelze z ní odcházet dříve. Jedná se celkem o časově 

náročnou techniku, obzvláště ve skupinové či týmové práci. Během práce je nutné proces 

sledovat a řídit, aby nedošlo k odchýlení od profesních témat. Dále je důležité dobře ošetřit 

konec procesu. Ten by měl vést k ukončení animačního příběhu, případnému závěru 

s obměnou, tzn. kde není supervizant spokojen se stavem či vývojem událostí, je potřebné 
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dát mu možnost situaci konstruktivně měnit. Může si např. i v závěru „vyměnit“ dopravní 

prostředek, se kterým by chtěl změnu učinit a může na symbolické rovině vrátit dopravní 

prostředek, který mu nevyhovuje. S technikou lze pracovat v obměnách tak, jak se vyvíjí 

daná situace. Vždy záleží na citlivosti a případných zkušenostech supervizora.  

 

Závěr  

 

Jde o  poměrně náročnou techniku, jejíž pomocí je však možné pracovat s tématem, které 

se dotýká většiny lidí. Vzhledem k tomu, že se jedná o téměř každodenní téma je dobré mu 

věnovat pozornost. Pomocníkem se v této technice může stát obrázek, ale i příběh, neboť 

dochází k částečnému odosobnění. Animací se jedinec většinou dostává k emocím a jádru 

problému. Tento okamžik je vhodné vystihnout a pracovat s ním. Při této technice je také 

důležité držet hranici mezi supervizí a psychoterapií.       
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4.16 Technika – “očista“ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

XVI. 

 

 

 

 

Úvod  

Hygiena patří k základním lidským rituálům, bez nějž si většina populace už nedokáže svůj 

život  představit. Nejen, že člověka udržuje v přijatelném stavu pro sebe i okolí, ale také se 

stala podmínkou zdravého životního stylu a koneckonců i samotným předpokladem pro 

zdravotní stav člověka. Stejně jako se umaže tělo, dá se zašpinit i duše. Může dojít i 

k letitým nánosům, které postupně na duši ulpívaly a hromadily se. K tomu může dojít 

především pokud člověk nedbá o psychohygienu. Nejen v osobním životě se stává, že duše 

utrpí určitými „šmouhami“, ale ani v profesním životě se člověk nevyhne oněm šmouhám, 

nánosům či ušpiněním. Důležitá je však očista. Ta tělesná, i ta duševní. Fyzické tělo očistit 

umí úplně každý, včetně dětí, ale s očistou duše to může být složitější. Pomocí této 

techniky, založeném na výtvarném tvoření a rituálu, lze proces očisty nastartovat. 

 

Cíl techniky 

Cílem je nazvat a zabývat se pojmem psychohygiena. Připustit důležitost péče o vlastní 

duši, a to především pro účely své profesionální role. Tvořivým způsobem objevit 

možnosti jak psychohygieny dosáhnout a prakticky si takový proces vyzkoušet. Zapojit 

nové rituály do svého života a  umět je tvořivě využívat. Zvládat základní péči o svou 

psychickou stránku osobnosti. 

 

 

 

 

„Očista“ 



 143 

Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗∗      

Výhody: Možnost naprosté otevřenosti v pojmenování tématiky bez konfrontace s větším 

počtem lidí. To s sebou může přinést větší ochotu téma otevřít a zrekapitulovat svůj 

konkrétní stav. Pojmenovat otevřeně záležitosti, za něž se jedinec stydí nebo které si těžko 

připouští. 

Nevýhody:  Složitější práce s rituálem, nemožnost získat informace o tom, jak si vedou v 

tématu ostatní.   

 

Týmová supervize ∗∗∗     

Výhody: Možnost vytěžit z tématu zavedením „týmového rituálu“ očisty. Téma může tým 

sdružovat, protože mají většinou stejný typ klientů, podobnou pracovní dobu, stejné 

vedení, organizační strukturu i kulturu.  

Nevýhody: Pro obavu z odhalení vlastních nedostatků před některými kolegy může zůstat 

téma na povrchní úrovni.  

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Možnost pracovat s větším množstvím supervizantů, vzájemná spolupráce při 

vytváření rituálu. Možnost konfrontace s ostatními, zpětná vazba a možnost srovnání. 

Nevýhody: Nemusí z časových důvodů dojít k detailnímu zpracování tématu u všech 

supervizantů. 

 

Pomůcky 

 

Pastelky, vodové či temperové barvy, štětce, kelímky na vodu, suché křídy, čtvrtky 

formátu A3, papírky.                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                

Časová náročnost 

Cca – 80-100 min. 

 

Postup 

♣ Supervizor čerpá téma ze zakázky supervizanta (tů). Nechá v úvodní části prostor pro 

popsání situace, tj. co vše z pracovního života na člověka doléhá, čím je zavalen, co vše na 
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něm leží. Kde má možnost ze sebe očistit nabrané problémy klientů, týmu, úkolů, atd. a 

jakým způsobem to dělá.                                                                                             15 min. 

                                                                                                                                                    

♣ Supervizor nechá na lístečky napsat konkrétní zátěže supervizantů, kteří mají za úkol 

vybarvit je podle pocitu těžkosti nebo lehkosti zátěže. Potom vyzve supervizanty, aby na 

velkou čtvrtku namalovali sprchu takové velikosti, jakou si myslí, že by jim mohla 

pomyslně pomoci „smýt“ profesní problematiku a zátěž. Může to být i jiný zdroj očisty, 

fantazii lze podpořit.                                                                                                    25 min. 

              .                                                                                                                                                                          

♣ Supervizor otevře sebereflexi supervizantů, zpětnou vazbu, vzájemné sdílení. Dopřeje 

prostor i případným otázkám a podnětům či zkušenostem s formami psychohygieny.    

                                                                                                                                     15 min.                                                                                       

                                                                                                                                         

♣ Supervizor zahájí téma rituálu očisty. Ten se může uskutečnit tak, že tým nebo skupina 

dostane za úkol vymyslet momentálně uskutečnitelný očistný rituál a zahájí ho. Rituál jim 

také může být nabídnut formou imaginace sprchování nebo jiného způsobu omývání. Také 

si mohou samostatně ve vlastní představě dojít k prožitku očisty. Nebo si mohou 

namalovat pomůcku, která jim očistu pomůže připomínat a uskutečňovat. Dále je možné 

zahájit společnou očistu třeba sehráním scénky. Fantazii se meze nekladou.             30 min. 

                                                       

♣ Supervizor ukončí téma závěrečnou reflexí a zpětnou vazbou. Nechá supervizanty 

hovořit o  celkových dojmech a případných přínosech.                                              15 min. 

 

Možná rizika 

Správně určit zakázku, neboť většinou málokdo přichází s přesně definovaným tématem 

psychohygieny. Téma může být pro někoho těžké, obtížně se může charakterizovat ono 

„zašpinění“. Také je vhodné supervizanty povzbudit k výtvarnému vyjádření. Rituály 

vymyšlené skupinou či týmem je nutné vhodně zpracovat, aby se staly přínosem. U rituálu 

je potřebné vyzdvihnout jeho podstatu, záměr i účel.  

 

 

 

 



 145 

Závěr 

  Prožitková a tvořivá technika, jejíž pomocí je možné odplavit některé nánosy profesní 

zátěže nebo alespoň tématem přivést k uvažování o nutnosti psychohygieny pro člověka 

pracujícího v pomáhající sféře. 
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4.17 Technika – “ fotky a asociace“ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

XVII. 

 

 

 

Úvod 

Na jednom obrázku může člověk umět vidět pokaždé mnoho různých věcí. Jde o způsob 

uvědomování si prožitků, spojených s vnímáním obrazu, fantazií, nekonečných nápadů a 

různých postřehů. Těm potom může přidat význam, čímž probudí nejen své smysly, ale 

také otevře dveře nového vnímání. Pokud máme k dispozici jakoukoli sadu obrázků, 

můžeme techniku asociací zahájit. Lze tak konkrétním výjevům dávat nekonkrétní 

významy a naopak. Co se nám zdálo smutné, může být najednou veselé, co nám připadalo 

špinavé, v tom můžeme objevit čistotu. Zkrátka otevřeme úplně jiný pohled na to, co 

vidíme. Neexistuje omezení, pravidla ani jednoznačnost. Existuje pouze naše fantazie, naše 

vidění světa, náš pohled. Díky takovému uvolnění a otevřenosti mohou přicházet nápady, 

ke kterým bychom se jinak nemuseli dostat. Technika může pomoci uvolnit, otevřít se a 

uvolnit tvořivé síly v nás. Díky asociacím můžeme objevit a nazvat, na první pohled 

nelogické náměty, které se naopak mohou stát tím nejcennějším poznáním. Techniku lze 

použít při potřebě jiného pohledu na klienta, situaci, sebe, tým, organizaci. Pomocí 

zástupných symbolů (fotografií) lze hledat neviděné a konfrontovat se. 

 

Cíl techniky 

Cílem je umět se oprostit od jednostrannosti, dovolit si nehodnotit, neškatulkovat, 

nepracovat pouze s logikou a realitou. Jde o zavedení a používání tvořivých prvků v životě 

člověka. Pomocí této techniky je možné se uvolnit a začít se kolem sebe dívat odlišným 

způsobem. Nejde o hledání pravdivých argumentů, ale o širší záběr pohledu. Pomocí 

zástupných symbolů oživit emoční náboj, uvědomit si souvislosti. 

  

„Fotky a asociace“ 
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Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗      

Výhody: Poměrně hodně času na prohlížení a zpracování obrázků, neomezený výběr 

materiálu, který bývá k dispozici pouze jedné osobě.   

Nevýhody:  Pozornost supervizora je zaměřena pouze na supervizanta. Při nedostatečném 

uvolnění nebo naladění supervidovaného na techniku asociace, může být tato pozornost 

nepříjemná. Můžou chybět podněty, fantazie a nápady, přicházející ve skupinové práci od 

druhých.   

 

Týmová supervize ∗∗     

Výhody: Možnost sdílet proces. Inspirace od druhých, konfrontace podobností či 

odlišností. Setkání se s mnoha různými pohledy. Je možné pracovat týmově, což je vhodné 

obzvláště při společných tématech, jež tým spojuje. 

Nevýhody: Může vzniknout obava z hodnocení či ztráty pozice v týmu.  

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Bývá inspirativní značným zdrojem nápadů a fantazií, vytváří burzu všech 

možných asociací. Je možné z ní čerpat, poskytuje zpětnou vazbu i náměty. Dokáže 

pomáhat rozvíjet nápady druhých, v tomto ohledu bývá nakažlivá. 

Nevýhody: Někdy se může stát, že příliš nápadů druhých může vzbudit u jednotlivce 

představu, že on sám „nevymyslí“ oproti druhým nic.  

Pomůcky 

Supervizní pomůcky (viz. příloha) – sada fotografií s různými motivy  

 

Časová náročnost 

Cca - 90 min. 

 

Postup 

♣ Supervizor může téma nabídnout nebo vychází ze zakázky supervizanta, která se 

většinou týká jednostranného pohledu na klienta, na nějakou konkrétní situaci, kolegu, 

pracovní úkol, na sebe nebo dokonce celou organizaci. Je dobré nechat supervidovanému 

prostor pro vyjádření svého problému.                                                                        15 min. 
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♣ Supervizor nabídne supervizantovi sadu fotografií (viz. příloha) pro výběr zástupného 

symbolu za sebe v situaci s inkriminovaným „problémem“. Dá obě fotografie vedle sebe a 

nechá probíhat fantazijní proces volných asociací. Cokoli ho napadne je dovolené a 

správné, je supervizorem podporován i podněcován. Je-li u toho skupina nebo tým, mohou 

se k asociacím přidat. Je důležité všechny předem naladit a připravit na tuto metodu, aby 

nedocházelo k nepříjemným situacím. Supervizor by měl tomuto bodu nechat hodně 

prostoru a sledovat proces. I chvíle odmlky všech může být tvořivá. Někdy se můžou 

asociace zapisovat, jindy stačí je nechat proběhnout.                                                  35 min. 

                                                                                                                                                                                                               

♣ Supervizor nechá supervizanta mluvit o tom, co ho z  asociací oslovilo nejvíce, co pro 

něho bylo nové, jiné, zvláštní, co by ho předtím nenapadlo a nyní ano, co se mu líbilo a 

naopak nelíbilo. Z čeho má radost, čeho se obává, co chce říct, o čem by mluvit nechtěl. 

Může se objevit ještě mnoho dalších otázek. Důležitý je i případný proces změny ať už 

v průběhu práce nebo na konci. Vždy by měl mít supervizant možnost do procesu 

zasáhnout, obzvláště vede-li zásah ke konstruktivní změně. To může učinit např. při změně 

pohledu na kteréhokoli účastníka procesu.                                                                  20 min. 

                                                                                                           

♣ Supervizor nechá reflektovat  každého za sebe (u skupiny či týmu), proces i případné 

přínosy či negativa. V závěru by měl být dán prostor pro vyjádření s učinění tzv. tečky. Je-

li technika se supervizanty prováděná poprvé, je dobré ocenit.                                  20 min.  

                                                                                                                                                                          

Možná rizika 

Při nedostatku fantazií by se mohla technika zkomplikovat a nemusela by přinést své 

plody. Je proto nutné skupinu „rozhýbat“ nebo techniku zavést až když si je supervizor 

jistý, že pracuje se supervizanty, kterým pouštět asociace nečiní problém. Pokud je tato 

technika zaváděna nově je důležité supervizanty připravit také na přijímání asociací, tzn. že 

náměty druhých nelze brát osobně nebo jako absolutní pravdy. Pokud supervizant ucítí 

potřebu změny během procesu, je nutné mu ji dopřát. Pokud supervizant tvrdošíjně zastává 

jediný pohled nebo stanovisko, ze kterého nemíní slevit, tato technika mu pravděpodobně 

nepomůže. 
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Závěr 

Technika je vhodná také k odlehčení těžkostí a při ochotě hledat nové pohledy. Lze ji 

různě obohacovat či kombinovat. Může být hravá i poučná, těžká i veselá. Záleží na 

tématu, momentálním rozpoložení skupiny, naladěním se na práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                    

 

 

 

 

 



 152 

 

 

 

 



 153 

 

 

 

 

 

 



 154 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 155 

4.18 Technika – “ vody a plavidla“ 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

XVIII. 

 

 

 

Úvod 

Při nastolení řádu a pořádku je důležitým předpokladem, aby všechno mělo své určení a 

místo. I člověk se lépe orientuje v situacích, kde má všechno řád a svá pravidla. Například 

v lednici mají své místo potraviny a těžko bychom tam šli hledat třeba uhlí. V ordinaci 

očekáváme lékaře a ne číšníka a do kina jdeme shlédnout film a ne si zaplavat. V profesní 

rovině nemusí být vše tak čitelné jako ve výše jmenovaných příkladech, což s sebou může 

přinášet zmatky a nedorozumění, ale také nespokojenost, nečitelnost i vyčerpanost. Tato 

technika by mohla pomoci odhalit vhodnost a adekvátnost reakcí supervizantů, ať už 

v konkrétní situaci, nebo vůči klientovi či kolegovi, nebo týmu či nadřízenému. Pomocí 

plavidel a přiměřených vodních ploch je možné s tímto tématem dále pracovat. 

 

Cíl techniky 

Cílem je zjistit adekvátnost, vhodnost a čitelnost postojů, reakcí, vztahů, rozhodnutí nebo 

projevů supervizanta vůči klientovi, kolegům, týmu, nadřízenému či organizaci. Nastolit 

řád a pravidla v případě, že nejsou vůbec nebo jsou nečitelná. 

 

Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗      

Výhody: Větší prostor obzvláště pro jedince, kteří mají problém mluvit před ostatními, 

nebo když skupinový proces je teprve v začátcích a není ještě vybudovaná dostatečná 

důvěra. Také je v individuální supervizi celý čas věnován pouze dotyčnému 

supervizantovi, což může být obohacující, zvláště pokud si to supervizant přeje. Je možné 

se v intimitě konfrontovat s vlastními nedostatky. 

„Vody a plavidla“ 
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Nevýhody:  Chybí pohled druhých, srovnání s ostatními a možnost rozdělit se o své dojmy 

s kolegy nebo členy skupiny. 

 

Týmová supervize ∗∗∗     

Výhody: Možnost konfrontace s kolegy z týmu, čitelnost a případná tvorba pravidel. 

Zpětná vazba a možnost dojít ke konstruktivnímu řešení situace. Účast  týmu může být 

prospěšná z důvodu společného prožitku, což ho může sjednotit při prosazování změn.  

Nevýhody: Při nedostatečném bezpečném prostoru mohou vznikat nejrůznější obavy a 

nejistoty, např. z odmítnutí problému týmem, z ohrožení pracovní pozice, z nerespektování 

objevené tématiky apod.  

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Možnost skupinové spolupráce, sdílení, zpětná vazba, poskytnutí podpory a 

námětů, nápadů a fantazií. Zažít si téma někoho druhého může nastartovat zájem o danou 

problematiku. Je možné, aby s tématem pracovali všichni, pokud je taková zakázka. 

Nevýhody: Pokud se tématu nemohou účastnit všichni (není to zakázka) a tvořit bude 

jenom jednotlivec, může dojít k dojmu malého prostoru pro jedince a proces se může zdát 

zdlouhavý. Zatímco jeden tvoří, ostatní čekají. To může jednotlivce odradit nebo 

znervóznit. Skupina může během čekání začít rušit.        

     

Pomůcky 

Pastelky, nůžky, supervizní pomůcky (viz. příloha) – sada obrázků vodních ploch a 

plavidel, při skupinové nebo týmové práci je nutné obrázky nakopírovat.  

 

Časová náročnost 

Cca - 90 min. 

 

 

Postup 

♣ Supervizor nechá prostor zakázce, která může být využita jednotlivcem nebo více členy 

skupiny (týmu). Je vhodné nechat problematiku zaznít a doptat se na konkrétní situace. 

Objeví-li se téma, které vystihuje cíl této techniky, je možné s ní pracovat.              15 min. 
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♣ Supervizor nechá vybrat ze supervizních pomůcek (viz příloha) obrázek, který by 

připodobnil supervizanta a vodní plochu za situaci, kterou v zakázce charakterizoval.   

                                                                                                                                     10 min. 

 

♣ Supervizor nechá supervizanta vybarvit oba obrázky a nechá ho, aby je k sobě přiřadil. 

Úkolem supervizanta je dát vybarvené plavidlo na vybranou vybarvenou plochu a 

prohlédnout si výsledný „obraz“. Někdy je od prvního okamžiku zřejmá nejednotnost, 

někdy se teprve jednotnost a přiměřenost hledá.                                                         25 min. 

                                                                                                                                                                                                              

♣ Supervizor zahájí diskusi, sebereflexi, zpětnou vazbu a významný prostor věnuje 

případné změně. Může tedy dojít k výběru nového obrázku, ať už plavidla nebo vodní 

plochy, která by více odrážela ideální stav a nutnou realitu (např. parník se do vany 

nevejde a nehodí). Je žádoucí, aby supervizor pomáhal a podporoval realistický náhled 

supervizanta, adekvátnost a přiměřenost.                                                                    25 min. 

                                                                                                                     

♣ Supervizor zahájí závěrečné kolečko, zpětnou vazbu, reflexi  techniky i vlastní přínos či 

náměty.                                                                                                                         15 min. 

 

Možná rizika 

Při těžkém tématu může vzniknout neochota ke změně nebo realistického pohledu na 

situaci. Někdy může konfrontace vyvolat silné emoční prožitky. Při změně na symbolické 

úrovni nemusí nutně supervizant znát obsah proměny v reálném životě. Pokud situace na 

symbolické rovině ukazuje na neadekvátnost, s níž se supervidovaný ztotožňuje, je dobré 

ho podpořit v myšlence na změnu, i kdyby zatím byla bez konkrétní podoby.   

 

Závěr 

Jde o techniku, která jednoduchou obrazovou metodou může ukázat daný stav věcí. Někdy 

může výsledný obraz vytvořený supervizantem být úsměvný, jindy může vyvolat emoční 

hnutí. Je třeba v procesu tvorby i následné diskusi postupovat citlivě a obezřetně. 

Rozhodně je důležité nechat supervizanta zástupný symbol prožít formou vybarvení a 

ztotožněním. Technika je založená, kromě pohledu na situaci, také na možnosti případné 

změny, tudíž je vhodné ji nabídnout a věnovat jí dostatečný prostor. 
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4.19 Technika – “ podpora“ 

                                                                                                                                                                                   

XIX. 

 

 

 

 

 

Úvod 

Podpora je nezbytnou součástí potřeb lidského života. Obzvláště ceněna bývá ve chvíli, 

kdy člověk pociťuje její absenci. Zkušenosti mnoha lidí ukazují, že podpora umí podržet, 

povzbudit, motivovat, mobilizovat, zpevnit, ale také pohladit, obejmout, uklidnit a 

rozradostnit. Její trvalý deficit se může projevit zahořklostí, uzavřením se do sebe, nechutí, 

rezignací, únavou, ztrátou smyslu. Je tedy nutné se naučit ji přijímat, říkat si o ní, brát si jí i 

umět ji dávat. V této technice je možné si uvědomit, zda-li podporu jedinec má a v čem ji 

spatřuje, zda mu chybí a v jaké podobě, od koho mu chybí a komu ji poskytuje. Formou 

pomyslného majáku a zástupných symbolů lze v této technice dojít k nahlédnutí do této 

problematiky.    

Cíl techniky 

Cílem je uvědomit si potřebu podpory, ať už jako dávající nebo přijímající. V případě 

nedostatku se naučit podporu přijímat, případně si o ní říkat a hlavně vědět v čem ji jedinec 

spatřuje. Cílem je naučit se umět dávat podporu a být si vědom toho jak. Dostat do 

rovnováhy dávání a přijímání. Dalším cílem je naučit se vyjadřovat jinak než slovy. 

  

Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗      

Výhody: V intimním prostředí a v bezpečí je možné nazvat deficit svých potřeb, přiznat si, 

kolik podpory ve svém životě supervizant dává a kolik dostává. Může bez obav a studu 

před více lidmi odhalovat téma, o kterém se běžně nemluví.   

„Podpora“ 
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Nevýhody:  Zvláště u tématu podpora se není v individuální supervizi možné podělit o 

téma a o podporu si říci, či ji spontánně dostat. 

 

Týmová supervize ∗∗     

Výhody:  Možnost přímé konfrontace s tématem podpora, příležitost vyzkoušet si různé 

způsoby podpory i si o ní říct, přijímat jí či dávat. 

Nevýhody:  Může vzniknout obava z přílišné otevřenosti, a pokud je to pro někoho silné 

téma, tak může vzniknout až zátěžová situace.  

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Podobně jako u týmu vzniká možnost přímé konfrontace s tématem podpora, 

příležitost vyzkoušet si různé způsoby podpory, možnost naučit se říkat si o ní, přijímat jí 

či dávat. Vzhledem k tomu, že se spolu supervidovaní nepotkávají na jednom pracovišti, 

může být snadnější si o podporu říct nebo její deficit vyjádřit. 

Nevýhody: Pokud je to pro někoho silné téma, může převažovat stydlivost. 

 

Pomůcky 

Pastelky, vodové barvy, štětce, kelímky na vodu, čtvrtky formátu A3, supervizní pomůcky 

(viz. příloha) – sada obrázků s různými formami péče (při skupinové nebo týmové práci je 

nutné obrázky nakopírovat).  

 

Časová náročnost 

Cca - 90 min. 

 

Postup 

♣ Supervizor na základě zakázky dá prostor pro nastínění problematiky, hlavně toho, jak 

situace konkrétně vypadá. Vyzve ostatní (v případě týmu či skupiny), aby se podělili o 

osobní zkušenost.                                                                                                         15 min. 

                                                                                                                                                                                                      

♣ Supervizor nechá namalovat jedince, skupinu, tým tři obrázky majáků (symboly 

podpory). Na prvním obrázku bude maják, který supervizant běžně ve svém životě spatřuje 

a se kterým mívá osobní zkušenosti, druhý obrázek majáku bude takový, jaký by si 
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supervizant ve svém životě přál mít a třetí obrázek majáku bude znázorňovat, jakým 

majákem (podporou) je supervizant pro druhé.                                                           30 min. 

                                                                                                                                                                                                                                         

♣ Supervizor nabídne obrázky různých forem péče a nechá je supervizantům přiložit 

k majákům. Symbolika obrázků by měla vyjadřovat  formu péče či podpory 

(poskytovanou, vysněnou a poskytující).                                                                    10 min. 

                                                                                                                                                                                          

♣ Supervizor zahájí zpětnou vazbu, diskusi a reflexi procesu. Zde nechá dostatek prostoru 

pro sebevyjádření a podporu.                                                                                       20 min. 

                                                                                                                                                                                            

♣ Supervizor dá pokyn k zahájení závěrečného kolečka, při kterém zmapuje emoční 

situace jedinců a jejich případný osobní přínos.                                                          15 min. 

 

Možná rizika 

Jedním z rizik může být obava z otevření tématu nebo práce s tématem před skupinou. 

S tématem je dobré pracovat při zakázce a ostatním téma (ve skupinovém procesu) 

nabídnout. Také se může stát, že téma bude tak emočně silné, že bude nutné procesu 

věnovat zvláštní pozornost. Také je nutné udržet téma v profesní rovině. Nechat prostor 

k sebevyjádření všem a poskytnout supervidovaným podporu při zpracování tématu. 

 

Závěr 

Techniku lze použít tam, kde je dobré se konfrontovat s reálnou situací a zároveň si nahlas 

nazvat svá přání a potřeby. Tvořivým uvolněním se jedinec dostává zároveň k tématu, nad 

kterým běžně cíleně neuvažuje, ale přitom ho ve svém životě potřebuje.  
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4.20 Technika – “zavazadla“ 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

XX. 

 

 

 

 

Úvod 

V profesním životě se nelze vyvarovat občasného pracovního vypětí a přetížení. Pokud 

s takovým stresem umí pracovník zacházet a nejedná se o setrvalý stav, neděje se nic 

závažného. Problém by mohl nastat, kdyby se tato situace měla prohlubovat nebo mít 

trvalý charakter. Pracovní přetížení může nastat také proto, že si pracovník na sebe 

nabaluje starosti nebo odpovědnost druhých. Každý člověk je navíc vybaven limitem 

únosnosti zátěže a pokud tuto zátěž trvale překračuje, nerespektuje tím své možnosti, meze 

a limity. Tato technika umožňuje podívat se na své limity i případnou zátěž. V životě 

člověka je běžné, že se občas „vláčí“ s těžkými zavazadly, jindy nese pouze lehkou tašku 

či kabelu. Občas pomáhá nést zavazadlo někomu jinému (toho si bývá zpravidla vědom). 

Podobně je to se zátěží, kterou lze připodobnit k oněm „taškám“. Rozdíl je pouze v tom, že 

si člověk leckdy pomoc druhému neuvědomuje nebo že už je nad jeho síly zavazadlo nést. 

Pomocí imaginace je možné dostat se k tématu detailně a dále s ním pracovat. 

 

Cíl techniky 

Cílem je zjistit vlastní limity a meze v rámci únosnosti pracovní zátěže. Dalším cílem je 

pomocí techniky aktuálně vysledovat momentální pracovní vypětí a přetížení. V případě 

trvalé výpomoci druhým tzv. na vlastní úkor, tento stav odhalit a změnit. Také konfrontace 

s vlastními možnostmi a jejich respektování je důležitým cílem této techniky.   

 

 

 

 

„Zavazadla“ 
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Forma supervize 

Individuální supervize  ∗∗∗      

Výhody: Supervizant může nerušeně a bezpečně odhalovat vlastní tématiku a vzniká mu 

možnost přímé konfrontace se supervizorem. Čas i prostor je věnován pouze jemu.  

Nevýhody:  Chybí spolupráce s druhými, jejich zpětná vazba a zkušenosti. Chybí také 

možnost srovnání s druhými, která by v tomto případě mohla být užitečná. 

 

Týmová supervize ∗∗∗     

Výhody: Možnost přímé konfrontace rozložení pracovních sil nejen u jednotlivce, ale 

v rámci celého, kompletního, týmu. Lze se touto formou podívat na efektivitu, na to, jestli 

si každý „nese“ vlastní zavazadlo nebo zda nedochází k suplování zátěže.  

Nevýhody: Tato technika by se mohla hůře realizovat v případě teprve začínající supervize 

týmu, kdy ještě není vytvořeno dostatečné bezpečí. Také neochota k náhledu některým z 

účastníků  týmu může situaci zkomplikovat. 

 

Skupinová supervize    ∗∗∗ 

Výhody: Výhodou je skupinový proces, který pomáhá zrcadlit celý děj. Je možné provést 

skupinovou imaginaci, čímž si mohou všichni (pokud mají zájem), projít tímto tématem. 

Také zpracování, zpětná vazba a podělení se o zkušenosti bývá přínosem. 

Nevýhody: Nelze detailně pracovat s tématem všech účastníků supervize, podrobně se 

dostane jen na některé z nich, neboť je nutné respektovat časový limit. 

 

Pomůcky 

CD přehrávač s relaxační hudbou, která pomůže podbarvit atmosféru imaginace, pastelky, 

vodové barvy, štětce, kelímky na vodu, papíry různých formátů nebo stačí supervizní 

pomůcky (viz. příloha) – obrázky různých zavazadel, ke zdokonalení techniky je možné  

použít pro účely znásobení prožitku opravdová zavazadla (má-li je supervizor k dispozici). 

 

Časová náročnost 

Cca - 105 min. 
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Postup 

♣ Supervizor nejdříve pracuje se zakázkou nebo nabídnutím výše zmiňovaného tématu. 

Nechá supervizantům prostor pro popsání celé situace, na konkrétní projevy a prožitky 

s tím spojené.                                                                                                               15 min. 

                                                                                 

♣ Supervizor připraví supervizanta (ty) na imaginaci a to tím, že je seznámí s průběhem 

další práce. Vyzve účastníky, aby si nalezli příjemnou polohu pro tělo (někdy stačí 

pohodlně se usadit do židle, křesla, apod.), nechá je zavřít oči a začne vytvářet zklidňující 

atmosféru. Ztlumí svůj hlas na slyšitelnou, ale nerušící míru, pustí potichu podbarvující 

tóny hudby a převezme kompletní iniciativu nad prováděnou technikou. Všímá si 

jednotlivců, aby věděl zda je už prostor pro začátek imaginace, nebo zda ještě bude potřeba 

dotyčné jedince naladit na zklidnění. V případě vhodně nastolené atmosféry a klidu může 

začít s imaginací.                                                                                                          15 min 

                    .                                                                                                                                                                                                                       

♣ Supervizor zahájí imaginaci. Ta může pro inspiraci znít třeba takto: „Pohodlně se 

usaďte, zavřete oči, zaposlouchejte se na chvilku do vnějších zvuků, které vás obklopují, 

vybavte si místnost, ve které sedíte, lidi, se kterými tu jste. Tento vnější svět nechte dál 

plynout a staňte se pro tuto chvíli vnitřními pozorovateli. Zaměřte se nyní na svůj dech,  

sledujte pravidelnost nádechu a výdechu, rytmického zvedání hrudníku i břicha. 

S nádechem přichází čistá nová energie, z výdechem odchází vše staré, nepotřebné a 

použité (krátká pauza). Nyní si představte, jak vcházíte dveřmi do vaší organizace, vidíte 

běžný pracovní den. Řešíte různé pracovní situace, vnímáte, co vás naplňuje, případně tíží. 

Kolik máte před sebou a za sebou pracovních úkolů, jak se daří je plnit, kdo vám pomáhá, 

jak těžké jsou. Nechte na sebe chvíli pracovní téma působit, všímejte si, co u toho 

prožíváte (krátká pauza). Představte si, že by se celý „pracovní náklad“ dal vyrovnat do 

zavazadel. Možná, by se vešel do jediného zavazadla, možná by šel rozdělit do několika 

zavazadel. Možná by byla zavazadla stejná, možná by byla různá. Představte si taková 

zavazadla, prohlížejte si je. Jsou stejná nebo různá? Liší se od sebe něčím? Liší se tvarem, 

barvou, velikostí? Jsou použitelná nebo nepoužitelná, funkční nebo nefunkční? Věnujte 

nyní čas tomu, aby jste si v klidu vybrali taková zavazadla a tolik zavazadel, aby to 

odpovídalo objemu vaší práce a toho všeho, co profesně nesete a dejte to do těchto 

připravených zavazadel.(delší pauza). 
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Nyní si ještě jednou zavazadla prohlédněte, tentokrát jsou už zavazadla plná a zapamatujte 

si to (krátká pauza). Připravte se na to, že se budeme pomalu vracet zpět. Zavazadla 

vezměte s sebou. Možná to jde snadno, možná je to těžké, možná se to téměř nedá unést, 

možná se ani nepodaří vše najednou odnést. Udělejte, co se udělat dá. Z běžného 

pracovního dne se nyní pomalu vracíte zpět , dveřmi, kterými jste přišli (krátká pauza).  

Zaměřte svou pozornost na dech, na jeho pravidelnost. Dýchejte zhluboka – hluboký 

nádech, hluboký výdech (krátká pauza). Nyní obraťte pozornost k podnětům zvenčí. 

Vnímejte zvuky kolem sebe, vybavte si místnost, ve které se nacházíte, lidi, se kterými tu 

jste. Protáhněte se a pomalu otevřete oči.“                                                                  20 min. 

                                                                                                        

♣ Supervizor dá k dispozici papíry a pastelky, nechá supervizanty namalovat zavazadla 

z imaginace. Pokud má někdo problém s výtvarným sebevyjádřením, supervizor ho 

ubezpečí, že pro účely supervize není důležitá kvalita výtvarného díla, ale možnost dostat 

ze sebe představu z imaginace. Ta může být vyjádřena i pouhým náčrtem barvy a tvaru. Je 

možné také použít supervizní techniku (viz. pomůcka) – šablony zavazadel, které může 

supervizant pouze vybarvit ( se šablonou je vhodné pracovat, pokud se pracuje s tématem 

bez imaginace).  

                                                                                                                                     15 min.                                                                                                                

  ♣ Supervizor nechá supervizanta(ty) mluvit k prožitku, k vytvořenému obrazu i 

prožívané imaginaci. Uklidní ty, kterým se technika nedařila, neboť i to je možné, nejde o 

chybu. Supervizor s ostatními reflektují proces, vyjadřují své fantazie k obrázkům. Hledá 

se spojení symbolického vyjádření s realitou. Pokud se stane, že některý supervizant 

„přecení“ své síly se zavazadly a vznikne problém (nešlo to unést, emočně silné, atd.), je 

dobré s tím dále pracovat. Supervizor se pomocí dotazů může dostat k příčinám. Někdy se 

může ukázat, že zavadla jsou tak těká proto (nebo jich je hodně), že patří někomu jinému a 

že je dotyčný „jenom“ pomáhá někomu nést, někdy nevědomě, jindy s úmyslem pomoci. 

Konfrontací s osobními limity lze dosáhnout redukce přetěžování. Je důležité pracovat 

nejdříve na symbolické rovině, teprve později je možné dotknout se také reality. Doplňkem 

k této technice by mohl být emoční prožitek a to pokud by supervizor měl k dispozici 

několik různých zavazadel, které by nechal supervizanta vybrat dle imaginace, naplnit a 

nést. Tento doplněk je zvláště vhodný pro supervizanty, kterým jde obtížně zbavit se 

přetížení.                                                                                                                      25 min. 
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♣ Supervizor zahájí závěrečné kolečko, kde je potřebné uzavřít vše, co bylo v technice 

otevřeno. Nechá prostor ke zhodnocení techniky i momentálního prožitku všech.    15 min.                                                               

 

Možná rizika 

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročnou techniku, nejen časově, ale i 

organizačně, je dobré mít zkušenosti s imaginací i skupinou. Při této technice může 

vzniknout několik rizik. Samotný proces imaginace se nemusí podařit u všech, s čímž je 

dobré počítat a také na to upozornit. Může se stát, že někdo bude mít z imaginace nedobrý 

pocit, je třeba se těmto pocitům věnovat. Malování může vzbudit u supervidovaných 

nejistotu nebo obavu, proto by bylo dobré tuto možnost dopředu ošetřit rozhovorem. Pokud 

by měl někdo ze supervidovaných z malování velkou obavu, je možné nabídnout jen 

barevný tvar, který nemusí mít konkrétní podobu. Také je možné od malování v takovém 

případě ustoupit. Dostatek času je nutné věnovat diskusi, případným změnám a závěrům. 

Ty by měly být podporující a konstruktivní. 

 

Závěr 

Jedná se o téma, které je celkem rozšířené a známé pro většinu lidí, což se může ukázat 

jako výhoda. Imaginace může být příjemná, obzvláště pro jedince, kteří ji znají a jde jim. 

Pro někoho může však být nepříjemná a na to je třeba pamatovat při domlouvání zakázky. 

Celkově jde o techniku se silnými prožitky, přínosnou v sebenáhledu a potenciálem změn. 

Pokud je imaginace obohacena malováním či prožitkem, celý proces může umocnit. 
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5 Závěr 
 

V diplomové práci jsem se věnovala tématu arteterapie a možnosti kreativního přístupu v  

supervizi, přičemž předkládám supervizní pomůcku, kterou jsem nazvala „Manuál 

kreativních technik v supervizi“. Jako arteterapeutka jsem při vypracování této práce 

vycházela zejména z vlastních zkušeností a poznatků v oboru, ovšem také z odborné 

literatury.  

 

Během supervizní praxe při studiu jsem začala vykonávat supervizi v několika 

organizacích. Jakmile jsem se začala pohybovat ve dvou profesních rovinách (arteterapie a 

supervize), začala ve mně klíčit myšlenka obojí propojit. Ačkoli jsem v reálném profesním 

životě kreativní prvky do supervize vnášela a různé tvořivé techniky využívala, až při 

zpracování diplomové práce jsem je vlastně systematicky dopracovala, utřídila do jednotné 

podoby a vytvořila pomůcky.  

 

Považuji za důležité zmínit skutečnost, že do supervize lze vnést „arte“, nikoli „terapii“. 

Toto téma jsem rozpracovala v samostatné kapitole této diplomové práce pod názvem 

„Hranice mezi terapií a supervizí“. Název arteterapie vlastně obsahuje umění a terapii, 

proto se v mém interním slovníčku začal objevovat název „artesupervize“, kde je terapie 

již i symbolicky vyloučena.  

 

Zajímavou zkušeností pro mne bylo rozhodnout se, co ze široké škály arteterapie vybrat, 

aby bylo téma pro uživatele Manuálu srozumitelné a abych smysluplně předala základní 

myšlenky. Vzhledem k tomu, že se v oblasti arteterapie pohybuji již 10 let, je pro mne 

využívání technik přirozenou součástí práce s klientem. Zpracování tématu do diplomové 

práce způsobilo, že jsem se mohla „zastavit“ a učinit vlastní profesní rekapitulaci, jakousi 

„inventuru“ kreativních technik.  

 

Úvodní část diplomové práce je věnována jakémusi zasvěcení do arteterapie, kde mým 

cílem se stalo přeložit arteterapeutický jazyk do jazyka srozumitelného supervizní odborné 

veřejnosti. Přestože „artesupervizní“ techniky, společně s používaným jazykem, mohou 

vypadat jako zábavná hra,  odehrávají se většinou hluboké a zásadní věci. Ráda bych v této 

souvislosti rozptýlila případné obavy supervizorů z toho, že dospělými lidmi bude výtvarné 

tvoření přijímáno s obavami či nedůvěrou. V praxi se většinou setkávám s kladnou 
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odezvou, i když se mohou vyskytnout počáteční obavy supervizantů. Vhodnou podporou a 

motivací dochází k naladění se na nabízený způsob supervize a přijímání tohoto způsobu 

práce.   

 

Pro  úplnost jsou v příloze uvedeny  kazuistiky, na nichž demonstruji vybranou techniku, 

abych ukázala, jak se s tématem dá pracovat. Kazuistiky jsou obohaceny o 

fotodokumentaci, abych práci přiblížila. Pokud by se někdo chtěl více orientovat ve využití 

tvořivých technik nebo porozumět arteterapii, jsou zde uvedeny odkazy na odbornou 

literaturu, která je dosažitelná. Věřím, že předkládané techniky pomohou v profesionální 

práci supervizorů a užitek přinesou hlavně klientům.  
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Příloha č. I.  -  kazuistika (příklad skupinové supervize k technice                        

“křižovatka” s fotodokumentací) 

 

Tématem dnešní skupinové supervize byla u čtyř ze šesti supervizantů nejistota v tom, jak 

pokračovat v práci. Zvítězila zakázka Heleny, která se dlouhodobě potýká s 

interpersonálním problémem, momentálně je v pracovní neschopnosti, ví, že to není stálé 

řešení a neví jak dál.  

 

Ostatní supervizanti dostali na výběr, zda chtějí namalovat svou křižovatku, která jim 

pomůže podívat se na situaci jinak, nebo budou podle vyprávění Heleny malovat její 

křižovatku podle vlastní fantazie a nabídnou tím Heleně téma do burzy nápadů.... 

 

Dvě supervizantky se rozhodly malovat vlastní křižovatku, ve které se momentálně ocitly a 

ostatní tři malovaly křižovatku Heleny, jak jí vidí ony. 

 

Skupina dostala k výběru šest typů křižovatek (obr.č.1,2). Nejdříve si vybírala Helena, 

potom ostatní a pustily se do tvorby. K dispozici byly papíry A3, pastelky a suché křídy. 

Některá pracovala na tématu samostatně (obr.č.3), jiná naopak upřednostnila spolupráci ve 

dvojici (obr.č.4). Po namalování obrázků (doplnění silnic vedoucích z křižovatek) mluvila 

nejdříve Helena ke svému obrázku (obr.č.5). Během práce si uvědomila momentální 

pohodu, kterou prožívá doma v bezpečí a také si všímala případné nové cesty, která je 

nejasná....na obrázku  je vidět jako rozmazaná, ale zelená cesta. Návrat z pracovní 

neschopnosti, kterou plánuje už po víkendu, je ta červená cesta plná ohně, zátarasů a 

výmolů. Dostává k dispozici miniaturní autíčko a má za úkol ho položit na místo, kde cítí 

problém. Dává ho doprostřed křižovatky, směrem k obávané červené cestě (obr.č.6). Při 

reflexi stávající situace si uvědomuje, že už vlastně delší dobu cítí pro sebe pobyt v 

dosavadním zaměstnání jako ubíjející, hodně energie již věnovala pokusu o konstruktivní 

řešení, ale podpora od vedení nepřichází, naopak se pro něj stává problematická. Asi se 

stejně zabývá myšlenkou na jiné místo, kde by mohla uplatnit své zkušenosti, což zde 

poslední dobou nejde. 

 

Ostatní supervizantky dávají Heleně k nahlédnutí své fantazie k jejímu úvodnímu 

komentáři. Ivana vidí ze čtyř cest jen dvě. Jednu vedoucí do zkázy, druhou do bohatšího, i 
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když neznámého světa (obr.č.7). Věra si všímá pracovní neschopnosti jako bohatého 

domácího zázemí, kam se dá kdykoliv vrátit a tuto možnost vyzdvihuje. Cestu směrem ven 

do práce vidí jako připravenou šachovnici, kdy důvtipem a šikovností lze i vyhrát. Třetí 

cestu vnímá jako nalezenou mušličku, kde může objevit perlu. Heleně se líbí šachovnice, 

protože situaci v práci opravdu jako hru často cítí, jen si uvědomuje, že v této hře je 

začátečnicí i ve skutečnosti a často prohrává (obr.č.8). Obrázek Šárky nabízí více variant, 

cestu se ženou s ohnutými zády okamžitě vyřazuje jako možnost a připomíná jí to důvod 

pracovní neschopnosti. Líbí se jí z nabízených cest úniková cesta do jiného prostředí 

(obr.č.9). Obrázky číslo10 a 11 jsou profesními křižovatkami dvou supervizantek, které 

zaujalo, co jim při technice běželo hlavou i co je na obrázku. Jejich rozboru jsme se 

nevěnovaly. Skupina byla plně ponořena do příběhu Heleny a padalo velké množství 

zajímavých podnětů a připomínek (obr.č.12). Helena se utvrdila v tom, na co se již delší 

dobu bála pomyslet. I pracovní neschopností vlastně unikala z nepříjemného prostředí do 

bezpečí domova, ale to není řešení na trvalo. Začne se poohlížet po jiné práci. Trochu se 

obává, aby nějakou práci sehnala, ale při pomyšlení, že opustí stávající místo, se jí značně 

ulevilo.   

 

Při závěrečné reflexi se objevily zmínky o vlastních křižovatkách, které si supervizantky 

během práce uvědomovaly. Výtvarné ztvárnění pro ně bylo příjemné a uvolňující. 

Zadavatelka zakázky – Helena byla spokojená.  

  

obr.č.1     obr.č.2       

obr.č.3     obr.č.4      
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obr.č.5      obr.č.6       

obr.č.7      obr.č.8       

obr.č.9      obr.č.10      

obr.č.11     obr.č.12      
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Příloha č. II.  -  kazuistika (příklad individuální supervize   

k technice „identita-role“ s fotodokumentací) 

 

Na individuální supervizi se přihlásila supervizantka po intervenci ředitelky organizace a 

společném dojednání zakázky. Motivací supervizantky bylo zjistit, co ona sama může 

udělat proto, aby se vymanila z útlaku své kolegyně a jak by mohla přispět ke zlepšení 

atmosféry na pracovišti.     

 

Supervizantka nastoupila před rokem na úsek rehabilitace ke kolegyni, která tam pracuje 

již více než 10 let. Ze začátku přijímala ochotně pozici „zaučující se“, ale postupně chtěla 

být kolegyni rovnocennou partnerkou. Ta to nebyla a není ochotná přijmout a začala jí 

v práci dokazovat svůj letitý předstih utlačováním. Supervizantka líčila různé formy a 

projevy útlaku a uvědomila si, že postupně se pobyt v práci pro ni stával noční můrou. 

Vzhledem k tomu, že je samoživitelkou a pracuje v regionu s vysokou mírou 

nezaměstnanosti, neuvažovala o odchodu. Vyostřený pracovní vztah nemohl přehlédnout 

ani tým a záležitost začala řešit paní ředitelka. Ta se s nimi pokoušela několikrát pohovořit, 

situace se jakoby stabilizovala, ale supervizantce v tom nadále nebylo dobře. 

Supervizantka se své kolegyně bojí, když jí ustupuje, aby byl klid, je to ještě horší. Na 

pohled to vypadá, že se situace zlepšila, ale psychický stav supervizantky se zhoršil, což se 

nedalo přehlédnout.  

 

Supervizantka dostala za úkol vybrat pro sebe a pro kolegyni z obrázků oblečení 

(pohádkové a filmové kostýmy). Za kolegyni vybrala kostým královny (obr.č.1), za sebe 

zavinovačku pro miminko a domalovala dudlík (obr. č.2). Vybrané obrázky rozložila na 

zemi podle vzdálenosti tak, aby jí to připomínalo reálnou situaci. Potom si stoupala 

k obrázkům a zkoušela prožitkem obě pozice. V té své se rozplakala. Mluvila o svých 

pocitech,  příčinách a souvislostech, které ji k tomu napadly. Z nabídnutých obrázků 

hledala nový kostým, který by si do práce mohla pomyslně obléknout, a ve kterém by se 

cítila pevnější a stabilnější. Líbil se jí bílý sesterský plášť, pokusila se v představách si ho 

„prožít“ (obr.č.3). Z neverbálních projevů byla patrná stabilita a spokojenost. Pozice se od 

sebe vzdálily, supervizantku nyní zaujali i klienti. Stála vzpřímeně, nebála se. Uvědomila 

si, že se předtím stále zabývala jen svou kolegyní a neuměla si vychutnat ostatní práci a 

vztahy. Také mluvila o tom, že v bílém plášti je profesionálka a ne mimino, co se hned 
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rozbrečí. Přemýšlí nad tím, že  si bere věci hodně osobně. Jen se bojí, aby jí odvaha a 

nadhled vydržely. Našla si sama pro sebe i pomůcku. Zkusí nosit bílý plášť i v práci. 

Vlastně by ho nosit měla, ale když ho nenosila kolegyně, nevzala si ho také. Na konci 

sezení se supervizantka cítila uvolněně a spokojeně.     

 

 

 

obr.č.1      obr.č.2       

obr.č.3       
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Příloha č. III.  -  kazuistika (příklad individuální supervize 

k technice „semafor“ s  fotodokumentací) 

 

Zakázka supevizantky Ivety směřovala k potřebě nalezení vlastní rozhodnosti v aktuální 

situaci s klientem. Nebyla si jistá, jestli svým rozhodnutím již nepřekročila své 

kompetence, nevěděla si rady. Supervizantka má v péči více jak půl roku handicapovanou 

klientku hledající práci. Klientka je vdaná, bezdětná a se supervizantkou ochotně 

spolupracuje. Jejich spolupráce se stala ze strany klientky často vyhledávanou, někdy 

telefonovala o radu i během víkendu, či večerních hodin. Supervizantka měla radost z toho, 

jak se klientka psychicky zlepšila, zmizely u ní projevy rezignace a často dávala najevo 

radost. Potom nastal zlom, supervizantka nedokázala odhalit příčinu, často o tom 

přemýšlela. Klientka začala psát emočně silné textové zprávy, v nichž začala odhalovat 

příčiny svého zhoršeného psychického stavu. Za vším byl vyhrocený stav klientky 

s manželem, ta začala po supervizantce požadovat pomoc v této oblasti. Textové zprávy 

často obsahovaly podrobný popis toho, co se u nich doma děje, většinou to byly silné 

hádky, urážky a hrozba rozvodem. Supervizantka chtěla klientce pomoct, už k nim došla 

jednou i domů, aby se se situací seznámila. Manžel klientky si na svou ženu začal stěžovat 

a požádal supervizantku o osobní schůzku. Ta zatím nepodnikla žádné kroky, klientka po 

ní stále vyžaduje, aby s manželem promluvila, že na ní jako na „odbornici“ jistě dá. Nyní 

stojí supervizantka před rozhodnutím, jak celou situaci dále řešit. Klientce by chtěla 

vyhovět, protože ta chodí ztrápená a začala ztrácet zájem i o rozjednanou práci, ale není si 

jistá jestli tam, kde se pohybuje, je to ještě správně.  

 

Supervizantka dostala za úkol namalovat svůj pocit ze situace pomocí semaforu. Měla určit 

jaká barva by na něm svítila, kdyby tam opravdu takový semafor stál. Supervizantka 

dostala na výběr dva formáty čtvrtky, a to A4, A2. Vybrala si ten větší. Namalovala „obří“ 

semafor, na němž svítily všechny tři barvy stejně (obr.č.1,2). Při sebereflexi si toho sama 

všimla, rozmrzelo jí to a výtvarnou situaci přirovnala k situaci reálné. Potom jsem ji 

vyzvala, aby namalovala tři samostatná kolečka s barvami semaforu a položila je na zem 

(obr.č.3,4). Dále dostala za úkol postavit se na místa jednotlivých barev. Postupně stála na 

červené, zelené i oranžové (obr.č.5,6). Animací se „stala“ barvami a začala se jejich 

jazykem vyjadřovat. V zelené barvě se jí dokonce začala točit hlava a bylo jí nepříjemně. 

Oranžová jí byla sympatická, ale nebylo to údajně ono. V červené byla spokojená, cítila se 
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silně a rozhodně, věděla, že je kompetentní. Znovu namalovala semafor, na němž 

zvýraznila červenou (obr.č.7). Značně se jí ulevilo. V průběhu sebereflexe si uvědomila 

své odchýlení od původní zakázky klientky. Zakázka byla směřována k pomoci hledat 

klientce zaměstnání. Semafor supervizantce pomohl nahlédnout na to, že „jela na 

červenou“. To nechce, hrozil by jí karambol. Na červenou se totiž stojí. Ulevilo se jí. 

V závěru supervizantka dala oba vytvořené semafory vedle sebe a prohlédla si je (obr.č.8). 

Byla ráda, že je vidět rozdíl na obrázcích, protože uvnitř ho prý cítila také. 

 

 

 

obr.č.1       obr.č.2       

obr.č.3      obr.č.4       

obr.č.5      obr.č.6       
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obr.č.7      obr.č.8    
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Příloha č. IV.  -  kazuistika (příklad individuální supervize 

k technice „zavazadla“ s  fotodokumentací) 

 

Na supervizi přišla supervizantka se zakázkou podívat se na své pracovní přetížení a s 

odhodláním „něco“ s tím udělat. Neměla konkrétní představu, jen věděla, že už to takto 

dlouho nevydrží. Dokonce zmiňovala časté pracovní neschopnosti a spojovala je 

s přetížením. Mluvila o tom, že si zřejmě neumí zorganizovat svůj čas a také 

pravděpodobně dělá občas aktivity za kolegy, protože potřebuje mít nade vším kontrolu. 

Říká o sobě, že je hodně zodpovědná a že chce, aby práce byla odvedená co nejlépe. Když 

je pak doma v pracovní neschopnosti velmi jí to trápí. Neví co dělá špatně, přece nebude 

pracovat napůl.   

 

Se supervizantkou byla provedena imaginace, viz. technika č. 4.20 „zavazadla“, kde si 

uvědomila a vybavila, o jakou zátěž se jedná - co všechno její zaměstnání obsahuje, kolik 

tomu věnuje času, jak velký je objem její práce a do jakých zavazadel by se tato zátěž 

vešla. Po ukončení imaginace měla za úkol namalovat zavazadlo nebo více zavazadel, 

které by všechnu zmiňovanou práci dokázaly obsáhnout. K dispozici dostala čtvrtky a 

vodové barvy nebo suché křídy. Vybrala si suché křídy a začala černou barvou malovat 

velký kufr (obr.č.1). V malování pokračovala, vybírala barvu křídy pro další zavazadlo, ale 

znovu zvítězila černá barva. Tentokrát to byl batoh (obr.č.2). Malovala další zavazadla, 

použila i jiné barvy (obr.č.3,4,5,6). Následovala sebereflexe supervizantky. Nejdříve jí 

zavazadla připadala praktická, ale při delším pohledu na ně si uvědomila, že by je v reálné 

situaci neunesla. Rozplakala se, neboť to věrně odráželo její skutečnou situaci a 

konfrontace pomocí symbolu jí to ukázala. Uvědomila si, že vůbec nenamalovala kabelku, 

která je pro ni v životě důležitá a hlavně příjemná. Vyzvala jsem jí, aby si kabelku 

domalovala (obr.č.7.) Potom si měla všechna zavadla prohlédnout a nechat je na sebe 

působit (obr.č.8). Rozhodla se, že některá zavazadla odloží a začala vybírat která. Nejdříve 

se zbavila velkých kufrů, potom batohů. Nakonec si nechala jen kabelku a nákupní tašku. 

To ji pro tuto chvíli připadalo adekvátní, s tím se cítila spokojená. Začala uvažovat o tom, 

co to pro ni bude znamenat v reálném profesním životě. Na papír začala psát aktivity, které 

by se vešly do „současných“ zavazadel, a kterým se bude nyní věnovat. Ostatní rozdělí, 

předá, odloží. Je si vědoma toho, že je z toho mnoho věcí mimo její kompetence.      
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obr.č.1      obr.č.2       

obr.č.3      obr.č.4       

obr.č.5      obr.č.6       

obr.č.7      obr.č.8      

obr.č.9    
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Příloha č. V.  -  kazuistika (příklad týmové supervize k technice 

„podpora“ s  fotodokumentací) 

 

V úvodním kolečku týmové supervize se u několika supervizantů objevilo téma potřeby 

podpory ze strany organizace, které se jevilo u většiny jako nedostatečné nebo odlišné od 

jejich přání. Ačkoli nejdříve nebylo jasně formulováno, o jaký druh podpory se vlastně 

jedná, během supervize se téma začalo již více konkretizovat.  

 

Supervizanti měli vyjádřit téma podpory třemi různými způsoby. První způsob se týkal 

momentálně pociťovaného objemu profesní podpory od druhých. Druhý způsob měl 

ukazovat přání, jak by podpora měla vypadat a třetí způsob měl ukazovat jakou podporou 

jsou supervizanti sami svému okolí. To vše měli vyjádřit namalováním obrázku se třemi 

typy „majáků“ (obr.č.1,2). Velikost a vzdálenost měla charakterizovat i míru a blízkost 

všech tří způsobů podpory, tj. přijímané, očekávané a nabízené. Supervizanti po 

namalování majáků měli vybrat a vybarvit z nabízených šablon (viz. supervizní pomůcka) 

zástupné symboly pro konkretizaci podpory (obr.č.3). Po vybarvení zástupných symbolů je 

přiřadili k jednotlivým majákům, podle toho, kam by podpora patřila. Další prostor byl 

věnován prohlédnutí si obrázků a sebereflexi (obr.č.4). Každý supervizant měl možnost mít 

prostor pro diskusi o vlastním obrázku (obr.č.5). Termín podpora tak mohl být naprosto 

jasně definován, a to dokonce v souvislosti s jeho konkrétním umístěním. Prvky podpory, 

jako např. přátelství, spolupráce, pohoda a profesní realizace, vnímala většina supervizantů 

ze strany kolegů. Objevil se také prvek podpory supervize. Chybějícími prvky podpory, 

např. nedostatečně přátelský přístup a absence ocenění, nejvíce byly ze strany vedení 

organizace. U obrázku „maják přání“ bylo toto téma viděno a řečeno hned několikrát. 

Zajímavé téma bylo také vlastní zařazení sebe jako podpory. Zde se často objevovaly 

prvky jako dobrá nálada, vzdělání, spolehlivost, láska k práci. V závěru bylo téměř všemi 

supervizanty řečeno, že nazvání a uvědomění si „majáků“ by potřebovali častěji, obzvláště 

v dobách těžkých a hektických. Obrázky si chtěli vzít s sebou, aby jim majáky připomínaly 

podporu, kterou sami jsou, kterou mají a kterou potřebují mít.  
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obr.č.1      obr.č.2       

obr.č.3      obr.č.4       

obr.č.5    
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Příloha č. VI -  Projekt diplomové práce 
 
 
Projekt diplomove práce 
 

Téma diplomové práce :  

 

Arteterapie je mladý obor, který přináší mnoho způsobů, jak je možné vnímat sebe a svět 

kolem nás. Je nástrojem psychoterapie, ale zároveň ji svými účinky  i přesahuje. V 

arteterapii je důležitým prvkem tvořivá část, která může být doplňována slovním 

vyjádřením, což umožňuje zastavení a vhled do sebe sama. Areterapie umí poskytovat jak 

prostor pro sebevyjádření jinak než slovy, tak i zastavení se nad obsahem díla a tím i nad 

sebou. Díky obrazům, tvarům a symbolům, umožňuje pojmenovat to, co se odehrává nejen 

na poli výtvarném, ale zároveň paralelně i na poli osobním.  

 

V literatuře jsem se setkala s různými definicemi pojmu arteterapie. Podle Šickové může 

být arteterapie vnímána jako součást intervence či jako nástroj poznání a změny sebe sama.  

(Šicková-Fabrici, Základy arteterapie, Portál, Praha – 2002). Paní Koblicová  arteterapii 

vidí jako techniku podněcující klienta k neberbálnímu  vyjádření a umožňuje práci s 

neuvědomovanými tématy. Říká : “Arteterapie umožňuje vyjádřit a zpracovat mnohé, co si 

neuvědomujeme a ani bychom to nebyli schopni vyjádřit slovy. ” (kol. , Současná 

arteterapie v ČR a v zahraničí, UK PF, Praha – 2000, str. 25). Paní Šlemínová klade větší 

důraz na proces tvorby než na interpretaci. (kol. , Současná arteterapie v ČR a v zahraničí, 

UK PF, Praha – 2000, str. 30).  

 

Arteterapie je však i diagnostická, vycházející z poznatků psychoterapie. Pracuje s reflexí a 

zpracováním osobního tématu. Tak to vnímá pan Stiburek (kol., Současná arteterapie v ČR 

a v zahraničí, UK PF, Praha – 2000, str. 35). Tvořivost a artetrapie k sobě neodmyslitelně 

patří. Pan Hartl a paní Hartlová pojem tvořivost (kreativita) vysvětlují ...” Schopnost, pro 

niž jsou typické takové duševní procesy, které vedou k nápadům, řešením, koncepcím, 

uměleckým formám, teoriím či výrobkům, jež jsou jedinečné a neotřelé”. (Hartl P., 

Hartlová H., Psychologický slovník, Portál, Praha – 2000, str. 631). 

 

Pojem arteterapie obsahuje tvořivost, což dokládá paní Jebavá. Paní Šicková dokonce 

zmiňuje i nutnost v pomoci budování kreativity u klientů, tvořivost je pro ni důležitým 
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předpokladem práce i samotného arteterapeuta. Říká : „Krédo arteterapeuta je být tvořivý 

v budování klientovi kreativity, která mu může dát stimul k pozitivním změnám v jeho 

životě.“ (Šicková-Fabrici, Základy arteterapie, Portál, Praha – 2002, str. 59). 

 

Využitím uměleckých prostředků v sobě člověk  může objevovat skryté potence, rozvíjet 

osobnost, měnit sebe sama. Paní Campbellová vidí aktivní zapojení klienta do výtvarné 

tvorby nejen jako možnost sebevyjádření, ale také jako ochotu riskovat.Všimla jsem si, že 

u autorů hodně záleží na vlastním způsobu práce, psychoterapeutickém směru a 

profesionálním zaměření. Zatímco někteří autoři např. pan Stiburek či paní Alena 

Koblicová nebo paní Campbellová popisují arteterapii více jako metodu diagnostickou, 

pracující s reflexí a zpracováním osobních nevědomých témat, jiní se zase více zaměřují na 

tvořivý potenciál v člověku a sledují výtvarné sebevyjádření, např. pan Hartl, paní 

Hartlová, paní Šlemínová. 

 

Tvořivost v životě člověka pomáhá rozšiřovat jeho obzory, zvyšovat možnosti hledání 

nových cest a odráží se v osobním i profesním životě. Terapeut může vlastním tvořivým 

potencilálem stimulovat klienta k pozitivním změnám. Paní Šicková se ve své knize 

Základy arteterapie podrobně zmiňuje o potenciálu umění v terapeutickém i výchovném 

kontextu. Patří sem : „ metaforičnost, schopnost integrovat (osobnost i skupinu) a 

facilitovat (usnadňovat, podporovat) komunikaci, schopnost být prostředkem kanalizace 

(ventilace) emocí, sublimace a katarze“. (Šicková-Fabrici, Základy arteterapie, Portál, 

Praha – 2002, str. 19). 

   

Využití kreativních metod je možné kromě psychoterapie také v sociální práci, pedagogice, 

ale i supervizi. Paní v knize Techniky arteterapie píše o možnosti využití rozvoje týmové 

spolupráce ve skupinách odborného personálu. ...” Skupinová výtvarná tvorba se většinou 

využívá jen pro práci s klienty, přitom je však vhodná i pro přípravu a profesní rozvoj 

odborného personálu”, “Pracovníci krizových center mohou výtvarnou tvorbu využít ke 

zmapování svého nevědomého i vědomého vztahu ke klientům a k vlastní práci. Umění se 

tak může stát součástí supervizního procesu”. (Campbellová J., Techniky arteterapie ve 

výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 1998, str. 22). 

 

O využití arteterapie v pomáhajících profesích se zmiňuje také Paní Šicková … 

„Arteterapie je vhodná též pro příslušníky pomáhajích profesí (tj. pro psychoterapeuty, 
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lékaře, speciální pedagogy, duchovní, apod.) jako podpůrná terapie, prevence tzv. 

syndromu vyhoření. Cílem je relaxace, katarze, ventilace napětí. Výtvarná reflexe 

umožňuje posílení obranných mechanismů organismu, udržení si „hranic“, uvědomění si 

úskalí, s nimiž je člověk pracující v oblasti pomáhajících profesí konfrontován“. (Šicková-

Fabrici, Základy arteterapie, Portál, Praha – 2002, str. 59). 

 

Supervize se pomalu stává běžně dostupnou metodou profesionální péče o 

zaměstnance. Jejím cílem je sebereflexe, zvyšování profesionálních kompetencí, zpětná 

vazba, podpora a prevence před vyhořením.  Pan Hartl a paní Hartlová  definují supervizi 

...” součást odborné přípravy na určitá povolání...”, “...zlepšuje komunikaci v organizaci; 

ochrana klienta, posílení duševního zdraví terapeuta, zvýšení kompetence”. (Hartl P., 

Hartlová H., Psychologický slovník, Portál, Praha – 2000, str. 576). Paní Havrdová píše o 

rozvojové supervizi, že ...”rozvojovou supervizi chápeme jako organizovanou příležitost k 

reflexi možností, jak jinak rozumět, jaké zaujímat postoje a jak jednat v situacích s klienty 

a kolegy, s cílem zvyšovat svou profesionální kompetenci”. (Havrdová Z., Kompetence 

v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999, str. 30). 

 

Paní Wosketová a pan Pege vyjadřují roli supervizora …“ Podle definice znamená slovo 

supervizor „dohlížitele, dozorce“, tedy někoho, kdo zastává širší názor, hledisko. 

Supervizor je člověk schopný nestranně, avšak zaujatě, starostlivě a se soucitem, 

prohlédnout terén poradenské praxe a tudíž často postřehnout detaily, které se vznáší 

v periferním vidění supervidovaného a nejsou vždy jasně a zřetelně viditelné“. (Carroll, 

Tholstrupová, Integrativní přístupy k supervizi, Praha: Triton - 2004, str. 19). Paní 

Procházková se zabývá obsahem, náplní, smyslem a nástroji supervize v oblasti krizové 

pomoci a služeb. Např....” Obsahem a náplní supervize je zvažování nejen kvality péče o 

klienta samotného, ale i dané péče celkově. Smyslem supervize je tedy pomáhat 

pracovníkům a klientům i celému zařízení”. (Vodáčková a kol., Krizová intervence,  Praha: 

Portál - 2002, str.180)  

 

Spojení supervize a artetrapie obohacuje pracovníky omáhajících profesí v dalších 

možnostech formy sebereflexe. Je většinou příjemným zážitkem v poznávání sebe sama.  
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Cíl diplomové práce : 

 

Cílem je nabídnout různé možnosti kreativních technik, které nejsou běžně v supervizní 

práci využívány. Na základě vlastních zkušeností a zkušeností publikovaných v oblasti 

arteterapie sestavit manuál arteterapeutických technik vhodných pro supervizi. 

 

Pracovní postup :  

 

1. Rešerže relevantní arteterapeutické a supervizní literatury vycházející v češtině 

a angličtině v období posledních pěti let. 

2. Výběr a utřídění asi 20 konkrétních zachycení ukázek technik podle předem 

vytvořeného schématu (např. supervize individuální x týmová, skupinová) 

3. Doplnění takto utříděného  schema o ukázky technik z vlastních zdrojů 

4. Rozpracování každé ukázky podle jednotného schematu (teoretický úvod, 

kontext, technická náročnost, čas, způsob zpracování, vyhodnocení, možná 

rizika, závěr) 

 

Struktura diplomové práce : 

 

1. Úvod :  nastínění problematiky, kontext diplomové práce 

2. Teoretická část :  supervize v pomáhajících profesích, funkce a druhy 

supervize,třídění, vymezení pojmu artetrapie, , arteterapie u nás a ve světě, 

arteterapeutické metody, aplikace arteterapeutických technik v supervizi, rozdíl 

mezi arteterapií a supervizí 

3. Praktická část :  manuálek kreativních technik pro jednotlivé druhy supervize 

+ krátké kazuistické ukázky 

4. Shrnutí 

5. Seznam literatury 

6. Přílohy 
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