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ABSTRAKT 

Tato práce s názvem Možnosti využití arteterapie v logopedické péči si klade za cíl 

v teoretické části popsat průniky arteterapie a logopedické péče a představit tak ucelený 

přehled této problematiky v rámci celé symptomatické klasifikace narušené 

komunikační schopnosti (NKS). Dále pak v rámci arteterapie vymezuje hlavní vztahy a 

pojmy z oblasti terminologie, definic a členění. V této oblasti také definuje formy 

terapie a předkládá trojúhelníkový model vztahu mezi klientem, arteterapeutem a 

výtvarnou prací. Zaměřuje se také na cíle arteterapie a významy barev. Věnuje se 

vztahu arteterapie se speciální pedagogikou. Praktická část je tvořena dvěma celky. 

V jejím rámci bylo cílem vytvoření logopedicko-arteterapeutického programu. První 

část se zabývá logopedicko-arteterapeutickým programem LOGOART, který je zde ve 

stručnosti představen. Druhá pak vychází z dotazníkových šetření a zaměřuje se na 

přínosnost tohoto programu, mínění dotazovaných, zda by mohl být program zaveden 

do školní praxe, nebo být doplněním logopedické péče. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Logopedická péče, arteterapie, narušená komunikační schopnost, logopedicko-

arteterapeutický program.  

  



 

ABSTRACT 

This work with title Possibility of using art therapy in the treatment of speech therapy 

lay down the goal in theoretic part describe penetrations art therapy and speech therapy 

and presented so coherent summary those problems in all symptomatic classification of 

speech language disorder. And then in scope art therapy define main relations and ideas 

from sphere terminology, definitions and analysis. In this sphere also defined forms 

therapy and presented triangular model of relationship among client, art therapist and art 

work. It concentated also on goals art therapy and meaning of colours. It also devoted to 

relationship of art therapy and special education. Practical part has two units. In it´s 

scope there was the goal to form the logopedic – art therapy programme. First part 

engaged in logopedic – art therapy programme LOGOART, that is here shortly 

presented. The second part then started from three guestionnaire researches and 

concentrated on benefits of this programme, meaning of inquiry persons i fit would be 

intoductioned to the school practice, or would be supplement of speech therapy. 

KEYWORDS 

Speech therapy, art therapy, speech language disorder, logopedic – art therapy 

programme.  
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Úvod  

Arteterapie je v oblasti speciální pedagogiky jednou z nejvíce rozšířených 

expresivních terapií. Má širokou škálu využití v rámci logopedické péče a může se 

zaměřit na jednotlivé druhy narušené komunikační schopnosti. Je to krásný způsob, jak 

pomoci dětem i dospělým s jejich komunikačními obtížemi. Kresba je jednou z 

nejvýznamnějších součástí rehabilitace komunikačních dovedností. Malbou nebo 

kresbou můžeme vizualizovat a tudíž vyjádřit své pocity, myšlenky a tužby.  

Arteterapie podporuje zdravý rozvoj tím, že stimuluje smyslové, emocionální a 

sociální oblasti a tím přispívá k rozvoji celé osobnosti. Je to příjemná činnost, která 

odbourává strach, pomáhá při navazování kontaktu i při motorickém uvolnění. Může se 

také zaměřovat na identifikaci a řešení intrapsychických problémů. Arteterapie se tedy 

snaží usnadňovat a podpořit komunikaci s cílem urychlit léčbu. 

Ve spojení arteterapie s logopedickou terapií tedy vidím velkou budoucnost. 

Podle mého názoru má arteterapie v logopedické péči své nezastupitelné místo, protože 

touto specifickou formou psychoterapie můžeme podpořit vliv logopedické terapie na 

různé druhy narušené komunikační schopnosti. Sama v tomto roce ukončuji dvouletý 

akreditovaný kurz arteterapie a artefiletiky od České arteterapeutické asociace a tak se 

snažím, co nejlépe své nově nabyté zkušenosti a vědomosti uplatnit a předat dál. 
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2 Arteterapie 

2.1 Zařazení arteterapie 

Jako první uvádím kapitolu, která poskytuje náhled na uspořádání a souvislosti 

mezi psychoterapií, expresivní terapií a arteterapií. 

Terapie obecně je definovaná jako: „léčení tělesných nebo duševních poruch a 

poruch chování´´ (Hartl, Hartlová, 2010 str. 600) Existuje velké množství terapií jako 

například arteterapie, biblioterapie, canisterapie, psychoterapie, ale také chemoterapie, 

gelototerapie a mnoho dalších. (Hartl, Hartlová, 2010) 

Psychoterapie je vymezována buď jako obor nebo jako činnost. Pokud jde o 

činnost, rozlišuje se několik zaměření, které ji odlišují od jiných činností: 

a) čím působí 

b) na co působí 

c) čeho má dosáhnout 

d) co se při ní děje 

e) kdo působí 

(Kratochvíl, 2006, str. 13) 

a)  Psychoterapie se snaží psychologickými prostředky léčit duševní poruchy nebo 

hraniční stavy. Mezi psychologické prostředky patří: slova, rozhovor, gesta, 

mimika, mlčení, vytvoření terapeutického vztahu, učení, případná úprava 

prostředí. (Kratochvíl, 2006; Hartl, Hartlová, 2010)  

b, c) Léčebně působení na nemoc, poruchu nebo anomálii, je upravováním narušené 

činnosti organismu a má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možnosti i 

odstranit jejich příčiny. (Kratochvíl, 2006) 

d, e) Psychoterapii má provádět kvalifikovaná osoba. V jejím průběhu se získává 

náhled a klient se dostává do konfrontace se svými problémy, mělo by docházet 

ke změnám v chování a prožívání. (Kratochvíl, 2006) 

Expresivní terapie patří mezi formy psychoterapie. (Hartl, Hartlová, 2010) 

V zahraničí se však můžeme setkat i s jinými termíny pro expresivní terapii a to 

zejména v anglicky mluvících zemích. Jsou to: umělecké kreativní terapie (Art Creative 

Therapies) a terapie uměním (Art Therapies). (Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009) 

V České republice se někdy setkáváme s výrazy: arteterapie v širším smyslu a v užším 
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smyslu. (Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009; Šicková – Fabrici, 2008) „Arteterapie 

v širším smyslu znamená léčbu uměním, včetně hudby, poezie, prózy, divadla, tance a 

výtvarného umění‟. (Šicková – Fabrici, 2008, str. 30) Arteterapie v užším slova smyslu 

znamená léčbu v našem případě výtvarným uměním, protože v tomto pojetí se jedná o 

již jeden konkrétní obor expresivní terapie. (Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009; 

Šicková – Fabrici, 2008)  

Pomocí neverbálních technik - umění, hudby, tance, pohybu, dramatu, poezie, 

kreativity, psaní a hraní dochází k expresi, tedy k vyjádření. Expresivní terapie jsou 

většinou aplikovány v kontextu psychoterapie, poradenství, rehabilitace nebo zdravotní 

péče. Expresivní terapii lze považovat za jedinečnou oblast psychoterapie a poradenství. 

Uvnitř této domény ale ještě existuje soubor individuálním přístupů (v České republice 

se jedná o výraz: arteterapie v užším slova smyslu, viz výše) mezi které patří: 

arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, taneční a pohybová terapie, poetoterapie a 

biblioterapie, terapie hrou, sandplay terapie a integrované nebo intermodální umělecké 

přístupy. (Malchiodi, 2005; Hartl, Hartlová, 2010) Každá z těchto forem expresivní 

terapie má své jedinečné vlastnosti a role v terapeutické práci. (Knill a kol in Malchiodi, 

2005) Dále může být expresivní terapie někdy označována jako „integrační přístup´´ a 

to v případě, když je cíleně užita ve spojení s léčbou. (Malchiodi, 2005)  

Nyní již budu popisovat arteterapii, jako jeden z oborů, individuálních přístupů 

expresivní terapie.  

 

Terminologie 

Termín arteterapie může vycházet ze slov „arte‟ nebo „ars‟ a „therapeia‟. Výraz 

„arte‟ pochází ze španělštiny a italštiny a má mnoho výrazů. Jako například „umění, 

obratnost, dovednost, recept, ale i čarodějství, čarování a kouzla‟. (Čermák, 2005, str. 

37) Z tohoto výčtu vyplývá, že ne vždy byla arteterapie chápaná jako vědecká 

disciplína. (Čermák, 2005) Slovo „ars‟ - umění pocházející z latiny a řecký výraz 

„therapeia‟ - léčba nám svým spojením ukazuje, že arteterapie může být vykládaná jako 

„umělecká terapie nebo terapie uměním‟. (Baštecká, 2009, str. 40) 
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2.2 Dvojí členění a první termín 

S uvedením, kdo první použil termín arteterapie je to nelehké. Předkládám zde 

několik jmen podle nejrůznějších zdrojů. Zároveň následující výčet ukazuje, že 

arteterapie má dvoje různé základní pojetí. Je totiž velmi těžké psát o prvních 

termínech, aniž by se neuvedla myšlenka základní koncepce. 

Například ve Velké Británii je umělec Adrian Hill všeobecně uznáván, jako 

první osoba, která začala používat termín arteterapie a to kvůli tomu, aby 

charakterizoval léčebné využití tvorby obrazů. K tomuto odhalení dospěl, když se 

zotavoval z tuberkulózy. (Edwards, 2014 at Malchiodi, 2005) Pro Hilla, který objevil 

léčebné přínosy kresby a malby, hodnota arteterapie ležela ve zcela čisté reprodukci 

mysli, uvolněné kreativní energii často inhibovaného pacienta. (Hill in Edwards, 2014)  

Dále D. Edwards i Malchiodi A. C. popisují, že ve stejný čas psycholožka 

Margaret Naumbergová, také začala používat pojem arteterapie. Snažila se jím 

vystihnout svojí práci, kterou prováděla v USA. (Edwards, 2014 at Malchiodi, 2005) 

Oba dva arteterapii vnímali trošičku odlišně. U Naumbergové, by to mohlo být popsáno 

jako prosazování používání umění v terapii a u Hilla – umění jako terapie. (Edwards, 

2004) 

I když je tento rozdíl jemný, tak je velmi důležitý pro porozumění dnešní 

arteterapii. Arteterapie se tedy vyvíjela podél dvou paralelních pramenů: 

 Umění jako terapie 

 Psychoterapie uměním 

(Waller in Edwards, 2004) 

Podle Stručné encyklopedie speciální pedagogiky, kterou sepsali Cecil R. 

Reynolds a  Elaine Fletcher-Janzen je arteterapie technika vyvinutá Margaret 

Naumbergovou. Tento objev je zde datován do roku 1917. Naumbergová, která byla 

psycholožkou a také učitelkou výtvarné výchovy, aplikovala své zkušenosti na pomoc 

dětem s poruchami chování. Používala umění dětí jako nástroj pro vedení terapie. 

(Detre in Reynolds at Fletcher-Janzen, 2002) I zde se píše, že existují dva přístupy 

k arteterapii. Druhé pojetí pochází od Edith Kramer, z roku 1958. Kramerová používala 

arteterapii jako způsob, jak pomoci jednotlivcům vyjadřovat aktuální životní zkušenosti 

a řešit životní problémy. (Dalley in Reynolds at Fletcher-Janzen, 2002) 
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K Margaret Naumbergové se také přiklání J. Šicková-Fabrici, jako k osobě, 

která začala první používat termín art therapy. Ovšem uvádí, že to bylo ve 30. letech 

20. století. V Evropě se tento pojem objevuje až roku 1940. (Šicková-Fabrici, 2008) 

Ve velkém psychologickém slovníku od Pavla Hartla a Heleny Hartlové je 

uveden J. M. Charcot, jako první uživatel termínu arteterapie. Dále je zde uvedeno, že 

tento pojem pochází z 2. poloviny 19. století. (Hartl et Hartlová, 2010) 

O arteterapii a dvojím dědictví dále také mluví C. Case a T. Dalley. Dvojí 

charakter vyplývá z umění a z psychodynamického způsobu myšlení. Popisují, že 

někteří arteterapeuti kladou důraz na samotný výtvarný proces jako způsob léčby. 

Zatímco jiní se zaměřují na terapeutický vztah v rámci tvorby obrazů a doplňující 

komunikaci. Dále obě autorky popisují, že ve výsledku existuje velké spektrum definic 

a způsobů práce. (Case at Dalley, 2014)  

Dvojí pojetí arteterapie také zmiňuje Z. Zicha. Rozlišuje art for therapy – terapii 

uměním a artpsychoterapii. (Zicha in Slavík, 2000) 

Ráda bych zde ještě uvedla, jak vypadal model M. Naumbergové. 

 

Arteterapeutický model M. Naumbergové 

Její arteterapeutický model byl založen na základě její metody. Uvolnění 

nevědomí prostřednictvím spontánního výtvarného vyjádření. To má své kořeny 

v převodovém poměru mezi pacientem a terapeutem a také v podněcování volných 

asociací. Tento model je úzce spojený s psychoanalytickou teorií. Léčba závisí na 

vývoji převodového poměru a nepřetržité snaze, aby pacient získal vlastní interpretace 

svých symbolických vzorů. Takto produkované obrazy jsou formou komunikace mezi 

pacientem a terapeutem, představují symbolickou řeč. (Edwards, 2014) 

 

2.3 Definice 

Četné a často konfliktní definice arteterapie se zdokonalovaly od doby, kdy se 

tento pojem a později povolání poprvé objevily koncem čtyřicátých let devatenáctého 

století. (Waller and Gilroy in Edwards, 2004) Proto jsem se snažila vybírat nejnovější 

české i zahraniční definice, které jsou z let 2000 až 2014 
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  Arteterapie je formou psychoterapie, která používá umělecká média jako svůj 

primární způsob komunikace. (Case, 2014) 

 „Arteterapie je teoreticky usměrněné působení na člověka jako celek v jeho 

fyzických, psychických danostech, v jeho uvědomělých i neuvědomělých 

snaženích, sociálních a ekologických vazbách, plánované ovlivňování postojů a 

chování pomocí umění a z umění odvozenými technikami, s cílem léčby nebo 

zmírnění nemoci a integrování nebo obohacení osobnosti‟ (Petzold in Šicková-

Fabrici, 2008, str. 31) 

  „Arteterapie je léčba využívající výtvarného umění, malování, modelování aj. Je 

součást psychoterapie‟. (Vokurka, 2007, str. 34) 

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

prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů‟.  

(Čermák, 2005, str. 37) 

 Arteterapie je jedinečná kombinace z oblastí umění, psychologie a terapie. 

(Farrelly, 2001) 

 „Arteterapie je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína využívající 

k léčebným cílům formy a prostředky adekvátní uměleckým formám (v užším 

pojetí formám výtvarného umění, v širším i jiných uměleckých oborů)‟. 

(Stiburek in Slavík, 2000, str.)  

 

Dále jsem vybrala definice z Americké asociace arteterapie, z webových stránek 

Britské arteterapeutické asociace a z webových stránek České arteterapeutické asociace: 

 Arteterapie pracuje s výtvarnými prostředky, představami a kreativními procesy. 

Respektuje klientovi odpovědi a reakce na vytvořené produkty jako reflexi 

vývoje, schopností, osobnosti, obav, zájmů a konfliktů. Tyto terapeutické 

prostředky slaďují emocionální konflikty, podporují sebeuvědomění, rozvíjejí 

sociální dovednosti, regulují chování, řeší problémy, snižují úzkost, napomáhají 

orientaci v realitě a zvyšují sebevědomí.  

(American Art Therapy Association, 2004 in Malchiodi, 2005) 

 Arteterapie je forma psychoterapie, která používá umělecké prostředky jako 

primární způsob vyjadřování a komunikace. 

(The British Association of Art Therapist – BAAT, 2015) 
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  „Arteterapie je obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek 

poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či 

psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích‟. 

(Česká arteterapeutická asociace, web 2015) 

 

2.4 Formy terapie 

Šicková rozlišuje dvě formy arteterapie – individuální terapii a skupinovou 

terapii, do které řadí ještě i arteterapii rodinnou a arteterapii v partnerském vztahu. 

(Šicková – Fabrici, 2008) 

 

2.4.1 Individuální arteterapie 

Zde uvádím argumenty a předpoklady, za kterých je lepší aplikovat individuální 

arteterapii a dále výhody a pozitiva, které přináší. Vše shrnuje následující tabulka (Tab. 

1). 

Tab. 1: Argumenty a výhody při aplikaci individuální arteterapie 

1. Pro některé klienty je vhodnější individuální arteterapie a to v případech, 

když se potřebují více zaměřit na své vnitřní problémy spíše než na 

interpersonální. (Edwards, 2014) 

2. Pokud je klient nebo dítě příliš úzkostné nebo hyperaktivní je lepší 

v počáteční fázi terapie pracovat formou individuální. (Horňáková in  

Šicková – Fabrici, 2008; Edwards, 2014) 

3. Pokud klient vyžaduje úplnou pozornost terapeuta. (Horňáková in  

Šicková – Fabrici, 2008) 

4. Pokud by klientovo chování narušovalo průběh skupinové terapie, nebo 

by na ní měl negativní vliv. (Horňáková in  Šicková – Fabrici, 2008) 

5. Terapeut má na klienta vyhrazený veškerý čas v rámci terapie a vzniká 

také těsnější vztah mezi oběma. (Pogády a kol. in  Šicková – Fabrici, 

2008) 

Zdroj: Edwards, 2014; Šicková – Fabrici, 2008 
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V individuální terapii jde vlastně o vztah terapeut – klient a proto by se měla 

dodržovat základní pravidla. Müller při sestavování těchto pravidel vycházel z vlastní 

praxe, jsou to:  

 „přiměřenost ze strany terapeuta, žádné předstírání, 

 maximální respektování klienta - neznamená to však, že terapeut musí se vším 

souhlasit, 

 respektovat právo klienta na neříkání pravdy, 

 terapeutický vztah je postaven na principu jednostranného zrcadla (terapeut by 

neměl „na oplátku‟ sdělovat klientovi své problémy), 

 jít tak daleko v klientově tématu, jak je klient ochoten a připraven,  

 soustředit se na klienta, a ne na sebe a své problémy,  

 komunikace musí být pro klienta srozumitelná (vhodné termíny)‟ 

(Müller, 2014 str. 88)  

2.4.2 Skupinová arteterapie 

Někteří arteterapeuti volí mezi individuální arteterapií a skupinovou arteterapií. 

Skupinová arteterapie je náročnější pro arteterapeuta, ale má však řadu výhod. (Šicková 

– Fabrici, 2008) M. Liebmannová tyto obecné důvody pro práci ve skupině 

zformulovala. Uvádí, že i jiné profese, například učitelé, kteří skoro vždy pracují se 

skupinami, musí umět maximalizovat výhody práce, které skupina přináší. (Liebmann, 

2006)  

Důvody pro využití skupinové práce shrnuje následující tabulka (Tab. 2). 

Tab. 2: Klady při aplikaci skupinové arteterapie 

1. Hodně ze sociálního učení probíhá ve skupinách, skupina totiž 

poskytuje odpovídající kontext. 

2. Lidé s podobnými potřebami si mohou poskytovat vzájemnou podporu 

a také si mohou pomoci. 

3. Členové skupiny se mohou učit zpětnou vazbou od ostatních členů. 

4. Členové skupiny si mohou vyzkoušet nové role. Z reakce ostatních 

může být role posílena a podpořena. 
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5. Skupiny mohou být katalyzátory pro rozvoj skrytých zdrojů a 

schopností. 

6. Skupiny jsou vhodnější pro některé jednotlivce, například pro ty, pro 

které je individuální práce až příliš intenzivní. 

7. Skupiny mohou být demokratičtější, mohou se lépe podílet na 

pravomocech a na odpovědnosti. 

8. Někteří terapeuti jsou spokojenější, když mohou pracovat ve skupinách 

než individuálně. 

9. Práce ve skupinách může být ekonomickou cestou, jak využít 

odborných znalostí a pomoci pro několik osob zároveň. 

Zdroj: Liebmann, 2006   

Mnoho z těchto bodů, které souvisejí se skupinami pracujícími s uměleckou 

tvorbou, bylo potvrzeno v průzkumu, který realizovala M. Liebmannová. Tento výzkum 

byl veden formou rozhovoru. M. Liebmannová se dotazovala arteterapeutů, kteří pracují 

v širokém spektru léčebných a vzdělávacích prostředích na cíl, účel jaký jejich skupina 

měla. Ze získaných odpovědí rozdělila arteterapeutické cíle na dvě skupiny. První 

skupinou jsou osobnostní cíle a druhou jsou cíle sociální. (Liebmann, 2006) Oba dva 

cíle shrnují následující tabulky (Tab. 3, Tab. 4) a jak M. Liebmannová podotýká, 

položky nejsou v libovolném pořadí. (Liebmann, 2006; Liebmann in Dalley, 2008) 

Tab. 3: Osobnostní cíle 

1. Tvořivost a spontánnost. 

2. Budování důvěry, realizace vlastního potenciálu. 

3. Zvyšování osobní autonomie a motivace, rozvoj individuality. 

4. Svoboda rozhodování, experimentování a zkoušení nových nápadů. 

5. Vyjadřování pocitů, emocí, konfliktů. 

6. Práce s fantazií a s nevědomím. 

7. Vhled, sebeuvědomění, reflexe. 

8. Uspořádání zkušeností vizuálně a slovně. 
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9. Relaxace. 

Zdroj: Liebmann, 2006; Liebmann in Dalley, 2008 

 

Tab. 4: Sociální cíle 

1. Uvědomění si uznání a ocenění od druhých. 

2. Spolupráce a účast na skupinových aktivitách. 

3. Komunikace. 

4. Sdílení problémů, zkušeností a náhledů. 

5. Objevování zkušeností a jedinečnosti jedince. 

6. Porozumění vlivu sebe sama na ostatní a na vztahy s nimi. 

7. Sociální podpora a soudržnost. 

8. Zabývání se skupinovými problémy. 

9. Relaxace. 

Zdroj: Liebmann, 2006; Liebmann in Dalley, 2008 

Skupinová arteterapie však může přinášet i některé nevýhody:  

 je obtížné zajistit důvěrnost, než při individuální arteterapii, 

 skupinu je těžší organizovat, 

 při skupinové arteterapii je zapotřebí větší prostor než při individuální 

arteterapii, 

 jednotlivým členům skupiny je k dispozici méně individuální pozornosti, 

 skupina může být stigmatizovaná, 

 je zapotřebí provádět supervize kvůli skupinové dynamice. 

(Liebmann in Šicková – Fabrici, 2008; Liebmann, 2006) 

 

2.5 Trojúhelníkový model vztahu 

V arteterapii nejde jen o vztahy mezi klientem a terapeutem, proto zde zařazuji 

kapitolu, která vysvětluje, že existují vztahy tři. 
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V tomto trojúhelníkovém modelu (viz. Obr. 1) jsou velmi důležité jeho tři 

pozice. Vztahy mezi terapeutem, výtvarnou prací a klientem (Skaife, 1998). Jsou 

zásadní pro celou otázku – kde léčení nebo terapeutické změny a arteterapii probíhají. 

(Edwards, 2014) V arteterapii je právě tato vztahová dynamika uváděna jako 

trojúhelníkový vztah. (Case, Schaverin, Wood in Edwards, 2014; Jones 2005) V rámci 

tohoto rozložení může být větší či menší důraz kladen na každou osu. Například mezi 

klientem a jeho uměleckými díly nebo mezi klientem a arteterapeutem. Během jednoho 

sezení nebo v průběhu doby. (Edwards, 2014) Zároveň však musí být zachována 

rovnováha všech aspektů trojúhelníku. (Skaife, 1998) Dále je to forma komunikace a 

vztahu. Protože mluvení je primární způsob, jak spolu klient a terapeut komunikují. 

Projev pak tvoří hlavní cestu, ze které vystupuje vztah. (Jones, 2005) 

 

            Výtvarná práce 

 

 

 

 

 

         Klient           Arteterapeut 

 Obr. 1: Trojúhelníkový model vztahu 

 

2.6 Cíle arteterapie 

  Kvůli tomu, že má arteterapie rozmanité definice, tak existuje také mnoho 

způsobů jak formulovat její cíle. (Jones, 2005)  

  Záměry arteterapie se mohou lišit v souvislosti s konkrétním kontextem praxe. 

Jako příklad specifických cílů v arteterapii mohou být uvedeny ty, které definovala 

Waldová ve vztahu ke své práci. Léčila klienty po cévní mozkové příhodě (CMP). Říká, 

že mezi arteterapeutické cíle, pro osoby po CMP patří: 

 zlepšení informovanosti pacienta o jednotlivých problémech, 

 výuka kompenzačních technik, které řeší nejrůznější nedostatky,  

 zlepšování funkčních a manipulativních schopností, 
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 podpora pacientova úsilí o spolupráci prostřednictvím jeho emocionálních reakcí 

na nastalá poškození a omezení, 

 umožnit pacientovi truchlit a přijmout změny ve vnímání vlastního těla,  

 poskytování neverbálních vizuálních prostředků komunikace, možnosti 

vlastního sebevyjádření a mezilidské komunikace  

 

  Tyto cíle dokazují povědomí a také odezvy na specifické potřeby konkrétní 

klientské populace. (Wald in Jones, 2005) 

  Dále členové CATA (Canadian Art Therapy Assocation) hovoří o obecných 

cílech arteterapie, které pomáhají jednotlivcům následujícími způsoby: 

 vyjadřováním pocitů, o kterých je až příliš těžké hovořit,  

 zvyšováním sebevědomí a důvěry 

 rozvojem dovedností 

 identifikací pocitů a emocionálním vyjádřením  

 poskytnutím cesty pro komunikaci a učinit slovní vyjadřování dostupnějším  

(Jones, 2005) 

 

2.7 Významy barev 

Protože k arteterapii patří také neodmyslitelně barvy, tak proto zde uvádím 

zajímavou přednášku pana doc. MUDr. Mgr. Radvana Bahbouha, Ph.D., které jsem se 

zúčastnila dne 14. 12. 2014 v rámci dvouletého akreditovaného kurzu v arteterapii a 

artefiletice od České arteterapeutické asociace.   

Část této přednášky se týkala významů barev, které odpovídají různým vzorcům 

chování. Každá barva podle pana Radvana Bahbouha koresponduje s jiným schématem 

chování a některé jejich významy se objevují až v průběhu času. Ale ještě předtím bych 

ráda představila úvod do pojetí barvy v arteterapii od různých autorů.  

V rámci arteterapie, ale i v jiných oblastech je barvám připisován význam. Je to 

ale vůbec možné? To je otázka, kterou se mnoho odborníků snaží zodpovědět. 

Argumentem, že to možné je, může být příklad, že se odnepaměti používají nejrůznější 

barevná přirovnání: „zezelenat závistí‟, „vidět věci růžově‟, „vidět rudě‟. Svědčí to 

totiž o dávné barevné symbolice. (Davido, 2001, Müller, 2014) Dále se vyskytuje 

problémem, jak si vlastě barvu vybíráme, na čem závisí naše volba? Jsou brány v úvahu 
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tři situace, které se zkoumají jako činitel výběru: situační stav organismu, osobnostní 

projevy jedince a objektivně působící faktory. (Müller, 2014) Různými výzkumy 

(prováděl je například Lüscher) se došlo k názoru, že výběr a použití barvy má 

psychologickou hodnotu a má také vliv na psychické a fyzické zdraví člověka. Při 

vlastní interpretaci však musíme postupovat velmi obezřetně. Měli bychom dbát na 

kulturní, věkové, estetické, psychologické a také anatomicko-fyziologické souvislosti. 

(Davido, 2001; Šicková – Fabrici, 2008; Müller, 2014) 

Šicková dále podotýká, že nežli budeme v arteterapii pracovat s barvami, 

musíme znát několik skutečností: zásady vnímání a vlastnosti barev, zákonitosti 

psychologického působení barev a znát barvy základní a komplementární. Šicková – 

Fabrici, 2008)  

Nyní následuje část přednášky pana doc. MuDr. Mgr. Radvana Bahbouha, 

Ph.D., která se věnuje významům barev v návaznosti na různé vzorce chování. 

 

Bílá barva 

Je barva jasná, čistá, neposkvrněná. Říká, já se pohybuji ve světě, kde se 

nedotýkám špinavých věcí. Jsem elita, pohybuji se v prostředích, kde můžu chodit 

v bílém. Také ale říká, já se pokusím vyhnout všemu, co mě zamaže. To znamená, že to 

musím bránit a chránit. Může být až trochu úzkostná. Je to barva souhlasu. Říká, nic 

nezadržuji, nic si nenechávám pro sebe – je to barva míru, barva propojení se všemi. 

Například Vatikánská vlajka je bíložlutá, což je kombinace, která se nejvíce přibližuje 

ke světlu. Dále je to barva čistoty, která je dána naivitou, tabula rasa – je nezatížená 

zážitky. 

 

Černá barva 

Barva, která si nechá všechno pro sebe, je to uzavřenost, snaží se oddělit od 

okolního světa, barva odmítnutí. Nechce útočit. Temnota. Dále jsou to starosti, které si 

člověk dělá, ale zároveň to na něm není moc vidět. Patří sem i černé myšlenky, vidíš to 

moc černě. Barva, související s úzkostí, která je nejhorší večer. A také s depresí, která 

se projevuje ráno. Dotyčný nemůže vstát z postele. Je to barva potlačené aktivity, 

nesouhlasu, stažení, nepřístupnosti, bariér, odtažitosti, negativity. 
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Šedá barva 

Vzniká ze stejného množství bílé a černé barvy. Znamená ano i ne. Nevymezuje 

se, ale ani nesouhlasí. Šedá je myš, eminence. Často je to obrana, já nechci být vidět. Je 

to barva obranná a bariérová. Neemocionální barva, snaží se odtáhnout. Člověk tam 

není sám za osobu. Šedá je úřednická barva. Šedý pocit je pocit pozdně podzimní. Dále 

sem patří naučená bezmocnost, šedý postoj – chybí tam emoce, odosobnění. 

Fialová barva 

Je barvou mateřskou, introvertní a mystickou. Barva, ve které je hodně 

protichůdných citů. 

 

Červená barva 

Je barva energie, tady a teď, jdu si za tím, okamžitá silná agrese. Barva 

soutěživosti, barva, která vystupuje dopředu, je dominantní. Je sem zařazovaná agrese – 

tady jsem já, dále revolta, bojovnost, velká akčnost, schopnost protestovat. Patří sem 

lidé orientovaní na práci -workoholici, a lidé, kteří chtějí mít vše na sto procent, ale 

hrozí jim vyhoření. Jsou to lidé milující změnu. Dále je to barva strhávající pozornost, 

extraverze. Já jsem OK, ale ty nejsi OK.  Jsou to lidé, kteří cítí, že nemají moc času. 

Typické pro ně je, že když budou chtít dělat něco nového, budou nejspíše požadovat, ať 

jim to někdo rychle vysvětlí. Jsou to pragmatici. Mají strach z blízkosti. 

 

Zelená barva 

 Barva, která nemá ráda změny, nechce riskovat, konzervuje a udržuje.  Dále 

stabilizuje, ohraničuje, ale také se brání – to je moje území. Patří sem lidé, kteří jsou 

dlouho na jednom místě, například zemědělci, lidé, kteří dodržují tradice. Ve škole to 

byli jedinci, kteří si dělili lavice napůl. Velmi rádi mají systém, vytvářejí si nejrůznější 

tabulky a odškrtávají postupně úkoly. Jsou dokonce schopni hotový úkol, který nebyl 

v tabulce zahrnut zpětně přidat a odškrtnout si ho, že už je dokončený. Vyznačují se 

pasivní vůlí a houževnatostí, starostlivostí, spolehlivostí a stabilitou. Já nejsem OK, ale 

ani ty nejsi OK. Jsou to lidé, kteří než začnou dělat něco nového, tak si k tomu potřebují 

něco načíst.  Jsou to teoretici. Mají strach ze změny.  
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Modrá barva 

Je spojená s emocemi a také s pečujícími povoláními. Je proměnlivá, jako voda, 

která nabývá různých skupenství. Vyznačuje se silou a vytrvalostí. Dále je v ní i 

obsažen smutek, sentiment a strach. Je to barva naslouchavá, ale zároveň také distanční. 

Lidé jsou tvůrčí a neorganizují druhé. Tito lidé nejraději odpočívají mezi svými 

blízkými. Jen s pár lidmi si vytvářejí vztahy, které jdou do velké hloubky. Dále je to 

barva relaxace, uklidnění, meditace a usebrání. Patří sem lidé, kteří nechtějí být nad 

ostatními, nechtějí být slavní, nepřipisují si zásluhy. Já nejsem OK, ale ty jsi OK. Když 

budou chtít vykonávat něco nového, nejraději si o tom dlouze popovídají. Jsou to 

reflektoři. Mají strach z opuštění. 

 

Žlutá barva  

Je barvou radosti a to optimistické i naivní. V kombinaci se zelenou podporuje 

naši kreativitu. Tito lidé se vyrovnávají s psychickými obtížemi buď hyperaktivitou – 

jde si zaběhat, nebo somatizací. Mívají tisíce koníčků a moc se nevžívají do ostatních, je 

pro ně typické tady a teď a u ničeho moc dlouho nevydrží. Neřeší také různé názory, 

jsou v klidu. Já jsem OK a ty jsi OK. Pokud budou chtít vyzkoušet něco nového, půjdou 

a nějak to udělají. Jsou to experimentátoři. Mají strach z neměnnosti. 
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3 Vztah arteterapie a speciální pedagogiky 

„Arteterapie je v oblasti zájmu speciální pedagogiky jednou z nejvíce 

rozšířených expresivních terapií‟. (Müller, 2014, str. 70) Podle mého názoru je tedy 

velice důležité a potřebné uvést propojenost a aplikovatelnost arteterapie ve speciální 

pedagogice. Je to také podstatné pro prokazování využití arteterapie v logopedické péči, 

kterými se má diplomová práce zabývá. 

Jestliže (viz. výše) jednou z činností psychoterapie je léčebně působení na 

nemoc, poruchu - vadu nebo anomálii a dále upravování narušené činnosti organismu se 

snahou odstranit nebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny 

(Kratochvíl, 2006), pak toto určení je podle mě argumentem, proč, logopedie s 

arteterapií mají společné styčné body. Zaprvé proto, že arteterapie je součástí expresivní 

terapie, která je jednou z forem psychoterapie. (viz. výše)  Zadruhé, podle definice 

občana se zdravotním postižením dle školského zákona 561/2004 Sb. O předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v ustanovení § 16 Vzdělání 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami:  

 „Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním 

znevýhodněním. 

 Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové či 

sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a 

vývojové poruchy učení nebo chování. 

 Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, 

dlouhodobá nemoc, nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a 

chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.‟ 

(Michalík a kol, 2011, str. 66) 

 

Existuje tedy vědní obor – speciální pedagogika, který shrnuje poznatky 

výchovy a vzdělávání jedinců se speciálními potřebami. Mezi cíle speciální pedagogiky, 

které vycházejí z humanismu, patří rozvoj a respektování osobnosti, umožnění 

pracovního a společenského uplatnění a právo na vzdělání, které umožní jejich 

optimální rozvoj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2013; Renotiérová, 2005) 
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Abych se ještě vrátila k uplatnění arteterapie ve speciální pedagogice, tak 

Kalminowitz uvádí, že mezi služby, které pomáhají dětem se zdravotním postižením, 

často patří ty, které mají ve svém programu zahrnutou uměleckou tvorbu. 

(Kalmanowitz, 2012) Například Lee a Choi popisují vlastnosti arteterapie, které jsou 

využitelné ve speciální pedagogice. Patří mezi ně podpora komplexního rozvoje dětí 

tím, že stimuluje smyslové, emocionální a sociální oblasti. (Lee et Choi in 

Kalmanowitz, 2012) Díky těmto vlastnostem začalo být umění aktivně využíváno ve 

vzdělávacích a léčebných prostředích. (Rubin in Kalmanowitz, 2012) Umění samo o 

sobě má své výhody, které umožňují přirozené interakce a nonverbální komunikaci, což 

slouží k navýšení terapeutického účinku. (Kalmanowitz, 2012) 

 

3.1 Speciální indikace v arteterapii 

Speciální pedagogika se člení na šest oborů, které vychází z původního pojetí 

Miloše Sováka, ale v nedávné době se k těmto původním oborům přidaly ještě dva 

nové. Výčet je následovný: psychopedie, tyflopedie, etopedie, logopedie, surdopedie a 

somatopedie – což bylo původní členění a dva nově přidané obory: speciální 

pedagogika osob s vícenásobným postižením a speciální pedagogika osob s parciálními 

nedostatky. (Průcha, Walterová, Mareš, 2013; Renotiérová, 2005; Průcha, 2000) 

Jak jsem zjistila, arteterapie může být uplatňována, v jednotlivých oborech, které 

vycházejí ze speciální pedagogiky, ale doposud v nich příliš nebyla zahrnuta oblast 

logopedie. Chyběl mi proto souhrnný název pro označení a uplatnění arteterapie ve 

všech oborech speciální pedagogiky. Zvolila jsem tedy název „speciální indikace 

arteterapie‟, kde slovo speciální přímo odkazuje a má návaznost ke slovu „speciální‟ 

pedagogika.  Průcha pod tímto slovem vidí „speciální nebo zvláštní edukaci lidí, kteří – 

na rozdíl od běžné populace – mají především ze zdravotních důvodů zvláštní 

vzdělávací potřeby‟. (Průcha, 2000, str. 80) Podle mého názoru je také dalším vhodným 

ekvivalentem pro slovo „speciální‟ výraz „specifický‟, který také dobře reflektuje, že se 

jedná o něco jedinečného, specifického. Termín „indikace‟ pak přejímám od paní Prof. 

PaedDr. J. Šickové – Fabrici Ph.D., která v něm představuje „některé možnosti aplikace 

arteterapie u vybraných problémových skupin populace‟. (Šicková – Fabrici, 2008, str. 

68) Do kterých podle mého názoru patří i oblast osob s narušenou komunikační 

schopností. 
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Zde je výčet autorů, kteří se zabývají jednotlivými „speciálními indikacemi v 

arteterapii‟. Šicková ve své knize Základy arteterapie uvádí, že existují možnosti 

aplikace arteterapie u vybraných problémových skupin, vychází zejména ze své praxe. 

Zmiňuje se například o arteterapii s mentálně postiženými, arteterapii s autistickými 

pacienty a arteterapii u jedinců s tělesným nebo smyslovým postižením. Další autor 

Evžen Perout popisuje arteterapii se zrakově postiženými. Ellen G. Horovitz píše o 

arteterapii se sluchově postiženými. Dee Spring aplikuje arteterapii u vězňů, Marian 

Liebmannová zase využívá arteterapii při vypořádávání se s hněvem a v knize od Line 

Kossolapowa a Sarah Scoblové se píše o arteterapii v souvislosti s drogovou závislostí. 

Mair Rees, Stephanie Bullová a Kevin O'Farrell se zase zajímají o arteterapii 

v souvislosti se specifickými vývojovými poruchami učení. (Šicková – Fabrici, 2008; 

Perout, 2005; Horovitz, 2007; Spring, 2006; Liebmann, 2008; Line Kossolapow, Sarah 

Scoble, 2003; Ress, 2003; Bullová, O'Farrell, 2012) 

Zbývá nám obor logopedie, o kterém se příliš v přímé souvislosti s arteterapií 

nepíše. A hlavně neexistuje ucelený přehled arteterapie v logopedické péči.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

26 

 

4 Arteterapie v logopedické péči 

Jak už jsem zmiňovala výše, doposavad neexistuje ucelený a publikovaný 

přehled arteterapie v logopedické péči. Nyní se proto o takový souhrn pokusím a také 

zkoncipuji důvody proč je arteterapie v logopedické péči aplikovatelná vzhledem 

k jednotlivým kategoriím narušené komunikační schopnosti dále (NKS).  

Zde uvádím Lechtovu symptomatickou klasifikaci narušené komunikační 

schopnosti (NKS), která je využívaná od 90. let minulého století. NKS podle ní dělíme 

na deset základních kategorií. (Klenková, 2006): 

1. Vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie) 

2. Získaná orgánová nemluvnost (afázie) 

3. Získaná psychogenní nemluvnost (mutismus) 

4. Narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie) 

5. Narušení fluence (plynulosti) řeči (tumultus sermonis, balbuties) 

6. Narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie) 

7. Narušení grafické stránky řeči 

8. Symptomatické poruchy řeči 

9. Poruchy hlasu 

10. Kombinované vady a poruchy řeči 

 

(Klenková, 2006, str. 55) 

 

4.1 Úvod do arteterapie v logopedické péči 

Arteterapeutka J. A. Rubin spatřuje arteterapeutický přínos pro různé skupiny 

pacientů a dodává, že pro některé z nich je arteterapie zvlášť užitečná. Využitelnost 

vidí, jak u dětí všech věkových kategoriích, tak i u dospělých. Dále uvádí skupiny osob, 

pro které se arteterapie stává doopravdy přínosnou. Mezi tyto jedince patří lidé s 

mentálním postižením, s poruchami příjmu potravy, osoby, které zneužívají návykové 

látky nebo se staly oběťmi zneužívání. Jako další z mnoha uvádí ještě skupinu osob, 

které mají komunikační problémy. (Rubin, 2005) 

Děti se zdravotním postižením velmi často trpí kvůli svým limitům, pocitům 

nedostatečnosti a izolaci. (Kalmanowitz, 2012) Tyto pocity, které vyplývají z obtíží při 
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udržování a rozvíjení vztahů, jsou zapříčiněny nedostatečnou informovaností okolí, 

malou empatií ostatních, ale také nedostatečnou komunikační dovedností. (Berry et 

Marshal in Kalmanowitz, 2012) Arteterapie je vhodná pro děti, které mají problémy 

s vyjadřovacími schopnostmi, protože jim je pomáhá znázornit. A navíc jim dává 

možnost zvýšit si sebevědomí tím, že ukáží svoje silné stránky a také napomáhá jejich 

socializaci. Pomocí obrázků, které vznikají z nejrůznějších čmáranic, nebo jinými 

způsoby mohou totiž vyjadřovat své problémy a myšlenky. Prostřednictvím arteterapie 

děti dostávají příležitost, aby otevřely svá srdce a mohly projevit své nevyjádřené 

emoce a neuspokojivé zkušenosti. (Kalmanowitz, 2012) Dále arteterapie podporuje také 

jejich komplexní růst. (Lee and Choi in Kalmanowitz, 2012) 

 

4.2 Vývojová nemluvnost  

4.2.1 Vývojová dysfázie 

Vývojovou dysfázii, neboli specificky narušený vývoj řeči, můžeme v anglicky 

psané literatuře najít pod termínem Specific language impairment (SLI) nebo pod 

ozanačením Developmental speech disorders (vývojové poruchy řeči) a také pod 

názvem Developmental language disorders (vývojové poruchy jazykových schopností). 

(Mikulajová, Rafajdusová, 1993; Dlouhá, 2003; Klenková, 2006) 

Jedná se o centrální poruchu řeči, která je způsobená poruchou percepce řeči 

různého stupně. (Klenková, 2006; Dlouhá, 2012) Uvádím zde ještě jednu definici, 

kterou formuloval Lechta. Podle něj se jedná o „strukturní a systémové narušení jedné 

či většího počtu, příp. i všech oblastí vývoje řeči (osvojování mateřského jazyka) 

vzhledem k chronologickému věku dítěte“. (Lechta, 2003, str. 61) 

Příčiny vzniku nebývá z řady důvodů lehké určit. (Mikulajová in Klenková, 

2006) Ale podle převládajícího názoru se má za to, že etiologie této NKS má 

multidimenzionální charakter. (Friel-Patti in Klenková, 2006)   

Symptomy u tohoto NKS se projevují v mnoha oblastech. Pro naše účely 

vybírám jen některé z nich a jsou to: porucha kresby; porucha percepce zrakových, 

hmatových a rytmických signálů; porucha jemné motoriky a lateralizace; dyslexie a 

dyspraxie. Nyní by zde bylo vhodné popsat vývoj kresby a motoriky u intaktních dětí a 

také charakterizovat organicitu v kresbě dětí s vývojovou dysfázií, to ale bohužel není 

možné z kapacitních důvodů diplomové práce.  
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Vývojová dysfázie se tedy projevuje nerovnoměrným vývojem celé osobnosti a 

to v řečových i neřečových oblastech. (Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2007) 

Z tohoto důvodu vidím aplikaci arteterapie jako velmi přínosnou neboť arteterapie 

podporuje zdravý rozvoj dětí tím, že stimuluje smyslové, emocionální a sociální oblasti 

a tím podporuje komplexní růst. (Lee and Choi in Kalmanowitz, 2012) A jak dodává O. 

Dlouhá a L. Černý „Terapie dítěte s vývojovou dysfázií je vždy zaměřena na komplexní 

rozvoj dítěte, tzn. nejen na edukaci řeči, ale i na rozvoj hrubé a jemné motoriky, 

grafomotoriky, zrakového a prostorového vnímaní. ‟ (Dlouhá, Černý, 2012, str. 41) 

K. Kozáková se pokoušela v rámci své bakalářské práce zjistit, jakým způsobem 

je poskytována logopedická péče dětem se specificky narušeným vývojem řeči. 

Dotazníkové šetření probíhalo v jedenácti logopedických třídách MŠ v Brně.  Zjistila, 

že u dětí s vývojovou dysfázií je arteterapie používána jako relaxační technika. 

(Kozáková, 2006) 

Poslední koho zde budu zmiňovat je B. Richtrová, která se zabývá aplikací 

speciální arteterapeutické techniky „Doteky hlíny‟ u klientů s vývojovou dysfázií na 

Foniatrické klinice VFN a 1. LF UK. Tato metoda je převážně používaná v německy 

mluvících zemích a její doslovný název zní „Arbeit am Tonfeld‟. Zakladatelem je H. 

Deusero a teoretický základ vychází z Gestalt psychologie. Při používání metody 

„Doteky hlíny‟ dochází ke komplexnímu rozvoji osobnosti. (Richtrová, 2013) 

 

4.3 Získaná orgánová nemluvnost 

4.3.1 Afázie 

Afázie je získaná, organická porucha produkce a porozumění, řeči, která vzniká 

při ložiskovém poškození mozku a řadí se také do souboru vyšších kortikálních poruch. 

(Klenková, 2006; Cséfalvay, 2007; Čecháčková in Škodová, Jedlička, 2007) 

Příčin vzniku afázie je mnoho, patří mezi ně CMP, které jsou nejčastější 

příčinou jejího vzniku, dále úrazy a poranění mozku (kontuze, komprese, komoce). 

Afázie může také vzniknout při nádorech mozku, kde záleží na jeho lokalizaci a ne na 

histologické povaze. Zánětlivá onemocnění mozku také mohou vyvolat vznik afázie 

(encefalitidy, meningoencefalitidy). U zrodu této NKS může stát degenerativní 

onemocnění mozku (Alzheimerova nemoc, Pickova nemoc) i intoxikace mozku. 

(Klenková, 2006; Čecháčková in Škodová, Jedlička, 2007)  
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Při kategorizaci afázie vycházím z Bostonské klasifikace. Podle ní rozlišujeme 

tyto typy afázie: Brocovu, Wernickeho, konduktivní, globální, amnestickou, 

transkortikálně-motorickou a transkortikálně-senzorickou afázii. (Klenková, 2006; 

Cséfalvay, 2007) 

Významný rozvoj terapie afázie nastal až po druhé světové válce, protože 

mnoho osob díky těmto neblahým událostem utrpělo lokální poškození mozku. 

(Cséfalvay, 2011) V současnosti se využívají: kognitivně-neurologický přístup k terapii 

afázie, neurolingvistické přístupy k terapii afázie na úrovni vět, pragmaticky 

orientovaná terapie afázie a také specifické terapeutické postupy. (Cséfalvay, 2007) 

Specifické terapeutické postupy jsou vhodné pro pacienty, kteří mají výrazné 

problémy při produkci řeči (expresivní složka řeči). Do specifických terapeutických 

postupů se řadí různé intervenční techniky například melodicko-intonační terapie (MIT) 

a využití kresby při komunikaci (BDB). (Cséfalvay, 2007) Zkratka BDB je odvozená 

z anglického názvu Back to Drawing Board – Zpět ke kreslící tabuli. Tyto techniky 

využívají schopnosti nedominantní mozkové hemisféry, obvykle pravé, k facilitaci 

komunikace prostřednictvím využití obraznosti, kontextově bohatých stimulů, nových 

podnětů, kresby a melodie. (Tan, 2006; Cséfalvay, 2007)  

Ve studiích: Lyon a Sims; Lyon a Helmová-Estabrooksová; Ward-Lonnergan a 

Nicholas; Hunt; Sachett, Byng, Marshall a Pound jsou popisováni pacienti, kteří měli 

lézi v levé mozkové hemisféře. (Cséfalvay, 2007) Lyon a Helmová-Estabrooksová 

uvádějí, že kresba u těchto pacientů je „zjednodušená, bez detailů, ale s dobře 

rozpoznatelnou konfigurací a formou‟. (Cséfalvay, 2007, str. 57) Kresby těchto 

pacientů vykazují známky simplifikace v tom smyslu, že například u zobrazené postavy 

chyběly některé části těla, ale postava jako celek byla rozpoznatelná. (Cséfalvay, 2007) 

Pokud budeme pro srovnání brát v úvahu pacienty s pravohemisferálním poškozením, 

pak se jejich kresebné vyobrazení liší od osob s lézí v levé mozkové hemisféře. V jejich 

kresbě je „mnoho detailů, ale výsledně chybí či je zkreslená vnější konfigurace 

kresby‟.(Cséfalvay, 2007, str. 58)  

Musím ještě zmínit, že kresba jako prostředek, který zlepšuje komunikaci u osob 

s afázií, byla poměrně dlouho zanedbávaná, navzdory důkazům, že jejím využitím může 

být výrazně ovlivněno poškození v levé mozkové hemisféře. Například Van Dongen již 

v roce 1974 na tuto problematiku sepsal recenzi.  Dalšími, kdo se o tuto oblast zajímali, 

byli Hatfield a Zangwill. Oba úspěšně podporovali pacienta s expresivním typem afázie, 

který vyjadřoval své myšlenky pomocí kresby souvislého příběhu. Pillon a kolektiv 
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rozšířili uplatňování této strategie na globální typ afázie. Kresba přitom byla využita 

k usnadnění komunikace, ale také jako náhrada za jazyk. (Lesser, Milroy, 2014) 

Pillon a kolektiv více než dva roky sledovali obnovu dovedností u 36 letého 

karikaturisty. Uvedli, že v době, kdy pacient nemohl verbálně komunikovat, byl 

schopen nakreslit objekty podle názvu a slovního popisu. Po nějaké době pak začal 

slyšená slova psát a teprve pak se stimulovala spontánní řečová produkce, která byla 

velmi agramatická. Po jednom roce od vzniku afázie byl pacient schopen namalovat 

sled událostí pro ilustraci svého vypravování. „Titulkované‟ písemné vyjádření nad 

příběhy bylo lepší než spontánní řečová produkce a spontánní písemný projev. Poté 

Pillon s kolegy naznačil, že jazykového efektu bylo dosaženo díky užívání kresby, která 

měla vliv na stimulaci pravé mozkové hemisféry a tím jak byla stimulována, pak 

následně aktivizovala reziduální jazykové oblasti v levé mozkové hemisféře. (Lesser, 

Milroy, 2014)  

Cséfalvay dále zmiňuje ještě další autory, kteří se zabývali využitím kresby u 

pacientů s těžkou afázií, byli to Lyon a Sims; Lyon a Helmová-Estabrooksová; Ward-

Lonnergan a Nicholas; Hunt. (Cséfalvay, 2007) 

 

Zpět ke kreslící tabuli (BDB) 

Nicholas a Helmová-Estabrooksová popsali léčebný program sestavený 

Morganem a Helmovou-Estabrooksovou, který nazvali Back to the Drawing Board - 

Zpět ke kreslící tabuli (BDB). (Lesser, Milroy, 2014; Cséfalvay, 2007) A tento program 

využili u 57 letého inženýra s globálním typem afázie. Popsali, že ke zlepšení došlo již 

za několik měsíců po cévní mozkové příhodě (CMP). (Lesser, Milroy, 2014) 

 

Popis (BDB) 

 Tato terapie je určená pro pacienty s těžkým stupněm narušení expresivní řeči. 

Snahou je motivovat pacienty, aby za pomocí kresby vyjadřovaly své myšlenky, 

potřeby a pocity. Využívají se k tomu jednoduché kreslené vtipy, dějové nebo sériové 

kreslené obrázky. (Cséfalvay, 2007) „Emocionální náboj je pro pacienty s afázií 

stimulující‟. (Cséfalvay, 2007, str. 92)  
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Postup (BDB) 

Pacient by si měl prohlédnout, nejdříve jeden obrázek, později s postupem času 

dvoj i troj sériové obrázky a určit humorný prvek nebo pointu vtipu. Dále by pacient 

měl obrázek, který viděl, nakreslit zpaměti, přičemž měřítko správnosti je: zachování 

hlavního tématu a zobrazení podstatných detailů, které jsou rozpoznatelné i pro 

neobeznámenou osobu. (Cséfalvay, 2007) 

 

Výstup (BDB) 

 Pokud by selhaly jiné formy komunikace, tak by pacient měl být schopen 

využívat kresbu v každodenní komunikaci. (Cséfalvay, 2007) 

 

Určení terapie 

 Vhodné příjemce terapie shrnuje následující tabulka (Tab. 5). Jedná se o 

pacienty s afázií, kteří: 

Tab. 5: Vhodní příjemci terapie 

1. „Mají výrazné problémy v expresivní řeči, komunikují jen 

pomocí fragmentů řeči a je nutné trvalé zasahování otázkami 

komunikačního partnera. 

2. Nemají těžký stupeň poruch porozumění řeči. A jeuváděno, že 

jejich výkon by měl být minimálně na 60. Percentilu v testu 

BDAE, což znamená středně těžký stupeň poruchy porozumění 

řeči. 

3. „Člověka‟ jsou schopni nakreslit tak, že je kresba poznatelná 

jako lidská postava. 

4. Jsou schopni uspořádat dvoj - až trojsériové obrázky do 

logického pořadí (obrázky na sebe logicky navazují). 

5. Jsou schopni identifikovat podstatný vtipný prvek u více 

kreslených vtipů (např. ukážou, že na kaktusu v poušti je 

nakreslen vodovodní kohoutek)‟. 

Zdroj: Helmanová-Estabrooksová a Albert in Cséfalvay, 2007, str. 93 
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Další využití kresby 

Dalším, kdo využíval obdobnou techniku, byl Trupe. Uplatnil ji u 15 afatických 

pacientů, se kterými nacvičoval kresbu nejprve sledováním a pozorováním předmětů a 

poté kresbou objektů, které nebyly vidět. (Lesser, Milroy, 2014) 

Lyon a Sims a Lyon a Helmová-Estabrooksová používali ještě techniku 

response-elaboration (odezva – zpracování), která byla podobná té, kterou obhajoval 

Yedor a Kearns. Pacientovy počáteční pokusy komunikovat skrze kresbu jsou rozvíjeny 

za pomocí strategie, kde se využívá komunikačního partnera. Například komunikační 

partner se ptá pacienta u kreseb, které jsou nejasné, jestli by mohl indikovat 

nejdůležitější část kresby. Ptá se dále na orientaci a také může pacienta požádat, aby 

ještě jednou ve větším měřítku nakreslil tu významnou část kresby. Pro posílení funkční 

komunikace jsou tyto pokyny využívané pacientovou rodinou nebo jsou převedeny do 

písemné podoby. (Lesser, Milroy, 2014) 

Sachett, Byng, Marshall a Pound jsou britské autorky, které se také zabývaly 

využitím kresby při komunikaci. Pozorovaly celkem sedm pacientů, kteří byli zařazeni 

do programu nácviku používání kresby při komunikaci. Tento program byl buď 

individuální, nebo skupinový. (Cséfalvay, 2007) Po ukončení terapie zjistily 

„efektivnější používání kresby při komunikaci a domnívaly se, že zjištěné zlepšení není 

důsledkem jen spontánní úpravy funkce‟. (Cséfalvay, 2007, str. 57) 

Jako poslední bych zde ráda uvedla shrnutí článku paní Mgr. L. Hrůzové 

Rychtaříkové Dis. s názvem: Využitím arteterapie v logopedii u dospělých v rámci 

zdravotnického zařízení. Autorka na případu paní Jany ilustrovala, jak díky možnosti 

uvolnit své emoce se postupně zlepšoval celkový stav pacientky. Paní Jana (64 let), 

měla expresivní typ afázie s relativně dobrým porozuměním. Po nástupu do LDN 

nebyla schopná verbálně komunikovat. (Hrůzová – Rychtaříková, 2010) 

Automatizované formy řeči, mezi které patří řady, série, jako jsou například dny 

v týdnu a měsíce, (Hrůzová – Rychtaříková, 2010; Cséfalvay, 2007) zvládala jen 

s dopomocí. (Hrůzová – Rychtaříková, 2010) Po dvou měsících od začátku využívání 

arteterapie v logopedii se stav paní Jany začal nápadně vylepšovat. Zlepšila se motorika 

jazyka i artikulační postavení mluvidel. Paní Jana již odpovídala jednoslovně, dokázala 

uplatnit naučenou slovní zásobu i automatické řady. Dokonce se zlepšila i jemná a 

hrubá motorika, a to natolik, že už nemusela být odkázaná na invalidní vozík. Posun 

nastal hlavně tím, že dokázala vyjádřit své emoce. (Hrůzová – Rychtaříková, 2010) 
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„Tak jak se psychicky zlepšovala, tak se i zvyšovala kvalita verbálního projevu, 

rozšiřovala se slovní zásoba a komunikace s okolím byla výrazně plnohodnotnější‟. 

(Hrůzová – Rychtaříková, 2010, str. 14) 

 

4.4 Získaná psychogenní nemluvnost 

4.4.1 Mutismus 

„Neschopnost mluvení z psychických příčin, např. u dětí (většinou jako 

neurotický příznak) nebo u hysterie či psychózy [lat. mutus - němý; -ismus]‟. (Vokurka, 

Hugo, 2007, str. 301) „Je to náhlá ztráta již vyvinuté řeči‟. (Klenková, 1997, str. 21) 

Problematika mutismu se prolíná několika obory - logopedií, foniatrií, psychologií a 

psychiatrií. (Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2007) Například v psychiatrické praxi 

je mutismus pokládán za symptom. (Škodová, Jedlička, 2007) U depresivního 

syndromu se pak jako příznak vyskytuje nejčastěji. (Pečeňák in Klenková, 2006) 

Dvořák (1998, 2001) kategorizoval formy mutismu následovně - shrnutí viz 

tabulka (Tab. 6). 

Tab. 6: Formy mutismu 

Akustický mutismus 

 

Je nejspíše symptomem psychotického onemocnění – 

dětské schizofrenie. U jedince se projevuje inhibice 

mluvního projevu, která může vést až k úplné ztrátě 

verbální komunikace. (Klenková, 2006; Škodová, 

Jedlička, 2007) 

Neurotický mutismus 

 

Dítěti ve verbální komunikaci brání zábrany neurotické 

povahy. Projevují se převážně v náročných sociálních 

situacích. (Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2007) 

Perzistentní mutismus Řečové projevy jsou inhibovány po dobu minimálně čtyř 

týdnů. (Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2007) 

Psychotický mutismus 

 

Je příznakem začínající psychózy. (Klenková, 2006; 

Škodová, Jedlička, 2007) 

Reaktivní mutismus Vzniká kvůli psychotraumatizujícímu zážitku, který je 

však jasně definovatelný. (Klenková, 2006; Škodová, 
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 Jedlička, 2007) 

Situační mutismus 

 

Situační mutismus nevyžaduje specializovanou péči, 

protože není až tak závažný. Obtíže většinou brzo 

ustupují. Například se vyskytuje v souvislosti s trémou. 

(Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2007) 

Trazientní mutismus Patří do obrazu elektivního – selektivního mutismu a je 

také nejčastější. Většinou je spojen se začátkem školní 

docházky. Během jednoho roku většinou dochází ke 

zlepšení. (Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2007)  

Totální mutismus Projevuje se úplnou ztrátou funkční komunikace, která 

je vázaná na veškeré situace, osoby a prostředí, dítě se 

však snaží najít cestu jak komunikovat. (Kutálková, 

2005; Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2007; 

Bendová, 2011) 

Traumatický mutismus Vyskytuje se po emocionálním nebo somatickém 

traumatu. (Klenková, 2006) 

Surdomutismus Inhibována je i oblast slyšení mluvené řeči. Dítě však 

poměrně dobře odezírá, což nasvědčuje tomu, že má 

zachovalou vnitřní řeč. (Škodová, Jedlička, 2007; 

Bendová, 2011) 

Elektivní mutismus Nebo též selektivní – výběrový mutismus. Jeho vznik je 

vždy spojen s určitou situací, osobou nebo místem. 

Například dítě nekomunikuje s učitelkou ve škole, ale 

s matkou již ano. Jedná se v podstatě o mluvní 

negativismus. (Kutálková, 2005; Klenková, 2006; 

Škodová, Jedlička, 2007; Bendová, 2011) 

Zdroj: Kutálková, 2005; Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2007; Bendová, 2011 

 Protože podle MKN-10 a DSM-IV je uznávána pouze jedna forma mutismu a to 

elektivní mutismus, (Klenková, 2006) tak se v zahraničních zdrojích setkáme především 

s tímto názvem. 
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 Nejdříve dlouho převládal mylný názor, že selektivní mutismus (SM) je 

neřešitelný stav. (Mckay, Storch, 2009). Proto bych zde ráda představila některé terapie 

a výzkumné studie SM, které jsou především zacílené na arteterapii.  

 Bergman uvádí, že existuje mnoho způsobů terapie selektivního mutismu, ale že 

zatím nebyly dostatečně vyhodnoceny jejich úspěchy. (Bergman, 2013) Publikuji zde 

tedy šetření, které sestavily B. R. Smithová a A. Sluckinová, a které se zabývalo 

výsledky (pozitivními, negativními i smíšenými) při využití různých metod u léčby SM. 

Toto jsou některé z nich.  

 Behaviorální terapie byla 17x ohodnocena pozitivně, ve dvou případech měla 

negativní vliv na SM. U logopedické terapie byly zaznamenány dva pozitivní výsledky 

a dva, ze kterých se nedalo určit, jestli byly pozitivní, či negativní (smíšený výsledek). 

U terapie léky byl výsledek 3x pozitivní a jednou smíšený. U kognitivně behaviorální 

terapie 1x pozitivní, 1x negativní a 1x smíšený výsledek. Při nevyvíjení žádného tlaku 

na mluvení byl zaznamenán pouze 3x smíšený výsledek. Arteterapie dosáhla dvou 

kladných a žádného negativního a smíšeného výsledku. Dále pak byly například 

popisovány úspěchy hypnoterapie a léčby za pomocí homeopatik nebo léčitele. (Smith, 

Suckin, 2014)  

 Nyní následuje další výčet výzkumných studií, které se zabývají uplatněním 

arteterapie, při léčbě SM. V roce 1964 Pustrom a Speers zkoumali vliv arteterapie, na 

klienta, který maloval prsty. První kladný výsledek se dostavil až v pozdějších fázích 

léčby a to ještě tak, že pacient mluvil pouze v čekárně, ale ne během terapie. Poté v roce 

1965 Elson, Pearson, Jones a Schumacher využili psychoterapii a arteterapii. Po sedmi 

měsících od začátku terapie začal klient mluvit na všechny děti v nemocnici a to 

dokonce za přítomnosti nemocničního personálu. Dále Chethik v roce 1973 provedl 

studii na využití arteterapie, kde se pracovalo s hlínou a kresbou. První úspěch se 

dostavil hned při prvním sezení. Klient vzal arteterapeuta za ruku, když společně šli na 

první terapeutickou hodinu. Landgarten v roce 1975 také využil arteterapii. Po prvním 

měsíci terapie začal klient říkat pár slov. Byly to například názvy pro obrazy, které byly 

vytvořené obtiskováním prstů nebo pro koláže. (Hadley, 1994)  

 V ročníkovém vydání: O pokroku v dětské psychiatrii a vývoji dítěte z roku 

1996 je zmiňován výňatek ze článku: Arteterapie jako primární způsob léčby 

elektivního mutismu, od Landgartena. Časopis je z roku 1995 a je dohledatelný 

v použité literatuře pouze pod zkratkou: Am J Art Ther. Píše se v něm, že podle 

psychodynamické teorie je mutismus projevem intrapsychického konfliktu a tak je léčba 
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zaměřena na identifikaci a řešení těchto konfliktů. Léčebný proces může být časově 

náročný a to právě v případě, že dítě nebude mluvit. Proto mnoho terapeutů začalo 

využívat umění (arteterapii) a hru (terapii hrou) s cílem usnadnit komunikaci a urychlit 

léčbu. (Hertzig, Farber, 1996) 

 Poslední výzkumná studie, kterou zde uvádím, pochází od Kroliana a je z roku 

1988. Na klienta se SM aplikoval individuální i skupinovou arteterapii. Pozitivní 

výsledek se dostavil po jednom roce, když se začal klient snažit dorozumět se svými 

spolužáky pomocí znaků. (Hadley, 1994)  

 

4.5 Narušení zvuku řeči 

4.5.1 Rinolalie 

Rinolalii i palatolálii uvádím při popisu aplikovatelnosti arteterapie současně, 

protože se jejich terapie může vzájemně prolínat. Společně totiž patří do oblasti 

narušení zvuku řeči. (Lechta in Klenková, 2006) Dále, palatolalie „je v některých 

odborných pramenech zařazována mezi poruchy zvuku řeči, tj. otevřenou huhňavost a 

někdy ji řadí mezi rinolalii‟. (Klenková, 2006, str. 138) A hypernazalita je zase jedním 

ze čtyř hlavních symptomů palatolálie. (Mašura in Klenková, 1998)    

Rinolalie vzniká v důsledku velofaryngeální insuficience (nedostatečné 

schopnosti funkce patrohltanového uzávěru a všech struktur, které se na této úloze 

podílejí) a postihuje zvuk řeči i artikulaci. (Klenková, 2006; Škodová, Jedlička, 2007) 

Rinolalii - patologickou nazalitu lze rozdělit do tří skupin. První tvoří 

hyponazalita neboli zavřená huhňavost, rhinolalia clausa, hyporhinolalia. Ve druhé 

skupině je pak hypernazalita neboli otevřená huhňavost, rhinolalia aperta, 

hyperrhinolalia. Smíšená nazalita (hyponazalita i hypernazalita) pak spadá do třetí 

skupiny. (Klenková, 2006)  

Při terapii rinolalie spolupracují pediatři, foniatři, logopedové a další odborníci, 

kteří jsou jak z medicínských tak i nemedicínských oborů. (Klenková, 2006)  

Aplikaci arteterapie vidím v případě léčby otevřené huhňavosti. Aby se zlepšila 

funkce patrohltanového uzávěru, tak se používají cvičení, která jsou buď pasivní 

(vyvolávání dávivého reflexu, masáže vela) nebo aktivní. (Škodová, Jedlička, 2007) 

Aktivní cviky využívají: „foukací a sací hry, dechová cvičení, zívání, polykání, 

napodobování přírodních zvuků a artikulační cvičení‟. (Škodová, Jedlička, 2007, str. 
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222, 223) Foukací hry, foukání obecně a dechová cvičení podle mého názoru dokáže 

arteterapie krásně vizualizovat. Například foukáním do tekuté barvy, která je na 

nějakém podkladě, například bílém i jinak barevném papíru. Logoped bude kupříkladu 

po klientovi chtít, aby foukl určitou intenzitou. Klient si může udělat reálnou představu 

intenzity fuku – jak rychle se barva pohybuje, ale i velikosti nádechu, kde se při stejné 

intenzitě výdechového proudu snaží například barvu dostat co nejdále. Vše by se dalo 

rozpracovat do formy hry, kupříkladu, krátké silné fuky, by představovaly trny na růži 

nebo keři.  

 

4.5.2 Palatolalie  

Jedná se o nejnápadnější narušení komunikační schopnost v důsledku rozštěpu 

patra a vždy ji doprovázejí změny v rezonanci a artikulaci. (Klenková, 2006; 

Kerekrétiová, 2008, Kerekrétiová, 2009) V zahraničí se můžeme setkat s termíny Cleft 

Palate Speech a Gaumenspaltensprache. (Kerekrétiová, 2008) 

Příčinny vzniku se většinou dělí do dvou hlavních skupin na endogenní a 

exogenní. Do endogenních se řadí dědičnost a do exogenních různé teratogenní vlivy. 

(Klenková, 1998; Klenková, 2006) 

Lidé, kteří mají palatolálii potažmo orofaciální rozštěp, vyžadují komplexní 

rehabilitační péči, na které se podílí mnoho odborníků, viz níže. (Klenková, 2006) 

Při hledání využitelnosti arteterapie u osob, které mají palatolalii, se mi podařilo 

najít diplomovou práci Mgr. Veroniky Novákové. Téma její diplomové práce bylo: 

Vzdělávání žáka s palatolalií v základní škole. Ve své práci uvádí, že možnosti, jak 

pracovat se žáky, kteří mají palatolálii, jsou různé. Výčet použitelných terapií je 

následovný: orofaciální terapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie. 

(Nováková, 2014) 

Další uplatnění arteterapie vidím při vyrovnávání matky nebo rodiny a dalších, 

kteří se o dítě starají, se skutečností, že jejich potomek má nějaké postižení. Totéž 

v pozdějším věku platí i pro dítě samotné. Přenesený model E. K. Rossové hovoří o 

šesti fázích vyrovnání se s touto skutečností: fáze šoku, popření, hněvu, smlouvání, 

deprese, vyrovnání. (Procházka, Šmahaj, Kolařík, Lečbych, 2014) 

U jedince s palatolálií, která vzniká kvůli orofaciálnímu rozštěpu, může docházet 

i k narušení pragmatické roviny z důvodu psychosociálních problémů, které obličejové 

rozštěpy mohou druhotně přinášet. (Kerekrétiová in Klenková, 1998) Podle mého 
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názoru by arteterapie i v tomto případě, mohla být nápomocná – i vzhledem k tomu, že 

členy týmu, kteří se o tyto jedince starají, jsou „pediatr, genetik, teratolog, antropolog, 

anesteziolog, plastický chirurg, orthodont, foniatr, otorinolaryngolog, stomatolog, 

stomatochirurg, psycholog, logoped.‟ (Klenková, 2006, str. 146) 

 

4.6 Narušení fluence řeči 

4.6.1 Koktavost  

Při definování koktavosti uvádím širší, moderní vymezení. „Koktavost je 

přechodně se vyskytující, na vůli nezávislé NKS, často neznámé etiologie, pro něž je 

charakteristické napjaté, němé setrvání v artikulačním postavení (tonická koktavost), 

opakování (klonická koktavost), natahování, vyhýbavé reakce (zaměňování slov, 

přestrukturování vět)‟. (Wirth in Lechta, 2004, str. 16) Dále balbuties chápeme jako 

syndrom komplexního narušení koordinace orgánů, které se podílejí na mluvení. 

(Lechta a kol, 2011)  

Při vymezování příčin koktavosti se můžeme setkat s různými názory: 

překonanými, přetrvávajícími i aktuálními, ale i přesto pořád stále není znám přesný 

mechanismus jejího vzniku. Podle současných názorů koktavost vzniká vlivem 

dědičnosti, poškození centrální nervové soustavy, dále vlivem neurologických faktorů a 

biochemických faktorů. Lechta ještě při definování příčin balbuties zmiňuje, že musíme 

brát v úvahu její různé typy, (Klenková, 2006) které shrnuje následující tabulka (Tab. 

7).  

Tab. 7: Typy koktavosti 

1. Orgánově podmíněné poruchy plynulosti řeči. 

2. Sekundární neurotické nadstavby vznikající na primárně 

predispozičním základě, na bázi orgánového poškození. 

3. Dysfluenci vnikající už primárně jako neuróza.  

Zdroj: Lechta in Klenková, 2006, str. 156 

Díky tomuto rozdělení se mohou definovat konkrétní příčiny, mezi které 

například patří psychotraumata, narušená sluchová vazba nebo vliv prostředí. 

(Klenková, 2006) 
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Terapie lidí s koktavostí je ze všech NKS nejdéle předmětem zájmu. Léčit osoby 

s balbuties se pokoušeli již ve starověké Mezopotámii či v Egyptě. (Lechta a kol, 2011) 

Existuje více než 250 terapeutických postupů, které mají vést k jejímu odstranění. Tento 

velký počet metod, je dán tím, že vlastně neznáme přesné příčiny vzniku balbuties. 

Díky tomu můžeme symptomy pouze potlačovat. (Klenková, 2006) 

Například arteterapie je využívána při terapii koktavosti jako podpůrná metoda. 

To znamená, že se nevyužívá jako celkový terapeutický postup. Je to doprovodná 

technika, která se používá při relaxaci během i po skončení samotné terapie. Mezi další 

podpůrné metody terapie koktavosti patří biblioterapie, muzikoterapie, farmakoterapie a 

hypnóza. Arteterapie je v tomto případě pojímána buď jako relaxační činnost, nebo 

prostředek, přes který klient sděluje své pocity. (Kršňáková, 2004)  

Kresby u balbutiků využívají i další odborníci a většinou se snaží odhalit pocity 

svých klientů. Například logopedi Bar a Jakab své pacienty žádali, aby se pokusili 

nakreslit své pocity před, během a po zakoktání. (Bar a Jakab in Rubin, 2005) Guitar 

zase viděl v kresbě cestu, která usnadňuje některým dětem s touto narušenou 

komunikační schopností možnost vyjádření se. Jeho klienti ztvárňovali, jak si 

představují svojí koktavost a také zobrazovali svoje pocity. (Guitar, 2013) 

 

4.6.2 Breptavost  

Breptavost neboli tumultus sermonis spolu s koktavostí patří do skupiny 

narušené fluence řeči. (Klenková, 2006) V zahraniční, anglické literatuře se můžeme 

setkat s názvem fluency disorders, který pojímá jak breptavost, tak koktavost. Ale 

můžeme najít i termín atypical fluency disorders – atypické poruchy fluence, pod který 

W. Manning zařazuje pouze breptavost.  (Cséfalvay, Lechta, 2013)  

Mezi typické projevy breptavosti patří rychlé a nerovnoměrné tempo řeči. 

(Škodová, Jedlička, 2007) Příčiny vzniku této NKS však ještě nejsou zcela uspokojivě 

vysvětleny.  Někteří odborníci, například Weissová, se domnívají, že příčinnou vzniku 

by mohla být dědičnost. (Klenková, 2006) Mezi dalšími názory se objevují: lehké 

mozkové odchylky, nesprávný řečový vzor, organický podklad a neurotický nebo 

polyfaktoriální charakter. (Lechta, Králiková, 2011)    

Bylo popsáno mnoho terapeutických postupů. Například Tarkowského tradiční 

terapie breptavosti se soustředí na „zlepšení plynulosti řeči, zejména artikulační 

plynulosti; stabilizaci správného tempa řeči, zvýšení koncentrace pozornosti; rozvíjení 
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rytmického cítění; zlepšení čtení a vyjadřování se‟. (Škodová, Jedlička, 2007, str. 297) 

Terapie podle Bubeníčkové se zase zaměřuje na rytmická cvičení, vokalizování mluvy, 

procvičování motoriky, písmo, lateralitu, čtení a poruchy výslovnosti. (Škodová, 

Jedlička, 2007) 

„Arteterapie využívá kresbu jako jeden ze způsobů relaxace‟ (Venglářová a kol, 

2011, str. 69) A tak, podle mého názoru i v tomto případě může být arteterapie užitečná, 

neboť u terapie tumultus sermonis jsou vhodná i relaxační cvičení. (Regenermelová, 

2011) 

 

4.7 Narušení článkování řeči 

4.7.1 Dyslálie  

Dyslalie neboli patlavost je porucha artikulace. Dotyčný je neschopný používat 

jednotlivé hlásky nebo skupiny hlásek, rodného jazyka, ostatní hlásky jsou vyslovovány 

správně podle stanovených ortoepických norem. (Klenková, 2006; Hála in Salomonová 

in Škodová, Jedlička, 2007) 

Etiologie dyslalie se rozděluje podle toho, jestli je funkčně nebo organicky 

podmíněna.  Do funkčně podmíněné dyslalie patří motorický a senzorický typ, mluvidla 

jsou bez poruchy. Organická dyslalie vzniká vlivem poruch CNS, poruch sluchových 

drah nebo změnami a nedostatky na mluvních orgánech. (Klenková, 1998; Klenková, 

2006) Dalšími příčinami vzniku této NKS jsou: dědičnost, psychosociální vlivy, 

nedostatek citů, vliv prostředí, poruchy zrakového a sluchového vnímání, porucha 

aferentních a eferentních drah a další. (Klenková, 1998; Klenková, 2006; Salomonová 

in Škodová, Jedlička, 2007) 

Dyslálie dokonce může mít nepříznivý vliv na vývoj osobnosti dítěte, může se 

stát plachým, bázlivým a jako další, má negativní vliv na intelektový a jazykový vývoj 

vlivem horší interakce s jinými lidmi. (Gúthová, Šebianová in Lechta a kol, 2011) 

Terapie patlavosti vychází z individuálních specifik daného jedince. 

(Salomonová in Škodová, Jedlička, 2007) Arteterapie by podle mého názoru mohla být 

aplikována například u funkčně podmíněné dyslalie – motorického typu, který vzniká 

v důsledku celkové neobratnosti i neobratnosti mluvidel, (Klenková, 2006) protože 

tvůrčí činnosti, jako je malování a kreslení jsou často používány k podpoře 

sebevyjádření a rozvoji jemné motoriky. (Le Navenec, Bridges, 2005) 
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4.7.2 Dysartrie 

Dysartrie patří do skupiny motorických poruch řeči, které v anglické literatuře 

najedeme pod termínem Motor Speech Disorders. (Cséfalvay, Lechta, 2013; Neubauer 

in Lechta, 2011) Vzniká při orgánovém poškození centrální nervové soustavy (CNS) a 

to v jakémkoli období života. (Klenková, 2006) Příčiny vzniku dysartrie mohou být: 

úrazy hlavy a mozku, mozkové nádory, cévní onemocnění – CMP, zánětlivá 

onemocnění mozku, degenerativní onemocnění CNS, toxické poškození CNS, ale také 

mohou vzniknout v prenatálním období kvůli úrazu a infekčnímu onemocnění matky, 

při nedostatku vitamínu K, kdy dochází ke krvácení do mozku plodu, Rh-

inkompatibilitě nebo při asfyxii během porodu. (Klenková, 2006; Lechta a kol, 2011; 

Cséfalvay, Lechta, 2013) 

Dysartrie může být vývojová, kde nejčastější příčinou je syndrom DMO nebo 

získaná, která velmi často vzniká po CMP, úrazech hlavy a pooperačních stavech 

v oblastech mozkového kmene. (Neubauer in Škodová, Jedlička, 2007) 

Waldová, která zde již byla zmiňovaná (viz. výše), stanovila arteterapeutické 

cíle pro jedince po CMP, kam tedy spadají i klienti s dysartrií. Záměrem bylo zlepšení 

informovanosti pacienta o jednotlivých problémech, výuka kompenzačních technik, 

které řeší nejrůznější nedostatky, zlepšování funkčních a manipulativních schopností, 

podpora pacientova úsilí o spolupráci prostřednictvím jeho emocionálních reakcí na 

nastalá poškození a omezení, umožnit pacientovi truchlit a přijmout změny ve vnímání 

vlastního těla, a co je zde nejvíce důležité poskytnout neverbální vizuální prostředky 

komunikace a umožnit vlastní sebevyjádření a zprostředkovat mezilidskou komunikaci. 

(Wald in Jones, 2005) 

Sarah C. Slayton, Jeanne D’Archer, a Frances Kaplan, vydali v roce 2010 

článek, ve kterém uvádějí výsledkovou studii o účinnosti arteterapie v různých 

oblastech. V tomto spisu je stručně popsán výsledek výzkumu Pachalské a kolektivu 

z roku 2001. Pachalská a kolektiv do svého výzkumu, který trval čtyři měsíce, zahrnuli 

čtrnáct dětí a dospívajících, kteří měli dětskou mozkovou obrnu (DMO) a těžkou 

dysartrii. Jako terapie byly zvoleny logopedická terapie a arteterapie. Obě dvě se 

vzájemně prolínaly a doplňovaly. K ověřování výsledků byly použity standardní 

neuropsychologické testy na plynulost řeči a sluchová stupnice pro dysartriky. 

Výsledkem bylo statisticky významné zlepšení srozumitelnosti řeči, hlasitosti, tempa, 

plynulosti a řízení pauz. (Slayton, D’Archer, Kaplan, 2010) 
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Další kdo uvádí arteterapii přímo ve vztahu s dysartrií je Mgr. Alice Tomková. 

Ve své bakalářské práci představila rehabilitační postupy, které mohou být využité u 

dysartriků. Jejich výčet je následovný: orofaciální regulační terapie podle Castillo 

Morales, Bobath koncept, metodika reflexní lokomoce dle Vojty, Kabatova technika, 

myofunkční terapie, muzikoterapie, arteterapie a animoterapie, do které spadá 

hippoterapie a canisterapie. (Tomková, 2006) 

 

4.8 Narušení grafické stránky řeči  

Bohužel kvůli kapacitním možnostem diplomové práce se nemohu zmiňovat o 

arteterapii, která by byla aplikovatelná vzhledem k tomuto narušení komunikační 

schopnosti. Do tohoto narušení totiž patří specifické vývojové poruchy učení. Do 

specifických vývojových poruch učení se pak řadí dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 

dyskalkulie, dysmúzie a dyspinxie. (Pešová, Šamalík, 2006; Bendová, 2011) 

Zmíním se pouze, že se arteterapie běžně používá u jedinců, kteří mají 

narušenou grafickou stránku řeči. Odborníci, kteří se tímto tématem zabývají, jsou 

například Mair Rees, Stephanie Bullová a Kevin O'Farrell. (Ress, 2003; Bullová, 

O'Farrell, 2012) 

 

4.9 Symptomatické poruchy řeči 

Zde bych ráda uvedla Lechtovu výstižnou definici symptomatických poruch řeči 

(SPŘ). „Narušená komunikační schopnost může v celkovém klinickém obraze 

dominovat, tj. může být hlavním, vedoucím symptomem (někteří autoři hovoří v těchto 

případech o primárním řečovém narušení), nebo může být symptomem jiného 

dominujícího postižení, případně onemocnění nebo poruchy – tehdy mluvíme o 

symptomatických poruchách řeči‟. (Lechta, 2008, str. 52)  

Jak již definice naznačuje, tato problematika je vzhledem ke kapacitním 

možnostem diplomové práce opět velmi rozsáhlá. Bohužel zde jen uvedu, že bych se 

zaměřila na jednotlivé oblasti SPŘ. Například SPŘ u zrakově postižených, sluchově 

postižených, mentálně postižených, dětí s DMO, jedinců se schizofrenií a na mnohé 

další.  
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Arteterapie je podle mého názoru aplikovatelná i u osob se SPŘ. Protože, jak již 

bylo zmíněno výše, se zaměřuje i na jedince u vybraných problémových skupin 

(Šicková-Fabrici, 2008) a tyto skupiny přesně korespondují s jednotlivými oblastmi 

SPŘ. Navíc SPŘ vyžaduje komplexní péči. (Lechta, 2008) 

 

4.10 Poruchy hlasu 

Základním pojetím lidského vztahování se k druhým je komunikace, jejímž 

prostředkem je hlas. (Dršata a kol, 2011) Na diagnostice jeho poruch se pak podílí tým 

odborníků: foniatr, otorinolaryngolog, neurolog, psychiatr, psycholog a logoped. 

(Klenková, 2006) 

Když budeme klasifikovat poruchy hlasu, tak první na co se zaměříme, bude, 

jestli jejich vznik souvisí s příčinami orgánovými nebo behaviorálními. 

Mezi orgánové pak řadíme strukturální poruchy hlasu. Ty jsou buď vrozené 

(diafragma laryngis, sulcus vocalis) nebo získané (trama, stenózy, presbylarynx). Dále 

se mezi orgánové poruchy hlasu řadí ty, které vznikly z příčin neurogenních (parézy, 

obrny, tremory…), endokrinních, zánětlivých onemocnění a kvůli nemocem hrtanu 

(nádory, cysty, papilom).   

Do behaviorálních příčin poruch hlasu se pak řadí hyperfunkční a psychogenní. 

Hyperfunkční poruchy hlasu vznikají kvůli nesprávnému používání hlasu nebo 

z důvodu zneužívání hlasu (uzlíky, edémy, laryngeální vředy…). Do psychogenních 

poruch hlasu se pak řadí konverzní porucha, pubertfonie a transsexuální poruchy. 

(Mathiesone 2006 in Kerekrétiová, Krasňanová in Cséfalvay, Lechta 2013) 

  Mathiesone do psychogenních poruch hlasu ještě zařazuje psychogenní afonii, 

spastickou psychogenní dysfonii, nezralý hlas u žen a další psychogenní poruchy hlasu. 

(Mathiesone, 2013) Šlapák, Janeček a Lavička se ještě zmiňují o phonasthenii, 

dysfonické hysterii a prodloužené mutaci. (Šlapák, Janeček, Lavička, 2014) 

V souvislosti s psychogenními poruchami hlasu se často v terapii setkáváme 

s kognitivně behaviorální terapií (KBT) nebo se také píše o direktivní terapii u 

psychogenních poruch hlasu. Například Butcher P, Elias A, a Raven R, v roce 1993 

publikovali: Psychogenní poruchy hlasu a kognitivně-behaviorální terapie (Psychogenic 

Voice Disorders and Cognitive-Bebaviour Therapy). Z KBT budu v tomto případě 

vycházet. 
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KBT je určitou kombinací kognitivní a behaviorální terapie. (Kratochvíl, 2006) 

Behaviorální psychoterapie je proudem, do kterého patří KBT i kognitivní přístup. 

Aplikuje při léčbě poznatky ze sociální, obecné a experimentální psychologie. 

(Vymětal, 2010) „Terapie de facto spočívá v nácviku žádoucího a odnaučování 

nežádoucího chování‟. (Vymětal, 2010, str. 35) Terapeut volí spíše direktivní postup, 

klient by měl aktivně spolupracovat a dodržovat všechny pokyny. (Vymětal, 2010) 

U psychogenních poruch hlasu je tedy využívaná KBT a právě tady vidím 

aplikovatelnost arteterapii, protože existuje kognitivně-behaviorální arteterapie. 

Popisuje ji například Bruce L. Moon.  

Kognitivně-behaviorální arteterapeuti využívají uměleckých procesů, aby pomohli 

klientovi rozpoznat nepravdivé, destruktivní a neužitečné přesvědčení a myšlenky, které 

negativně ovlivňují jeho chování a myšlení. (Moon, 2008) 

Dršata například zmiňuje, že „poruchy hlasu často vznikají jako reprezentace 

vztahových problémů a vyjadřují často ambivalentní pocity ve vztazích k druhým‟. 

(Dršata a kol, 2011, str. 134) 

Nepříznivý vliv myšlenek na fungování hlasu zaznamenáváme například u 

phonasthenie. Pacienti, kteří jsou z řad zpěváků, herců, ale i obchodníků a právníků, 

mají nadměrné obavy ze svého selhání. Ať jsou to zpěváci před publikem nebo právníci 

při poradě. Zde se přímo doporučuje psychoterapie. 

U hysterické dysfonie (dyspnonia hysterica), která má nejrůznější podoby a spíše 

se vyskytuje u žen, je také doporučována psychoterapie. 

Při psychogenní dysfonii nebo afonii pacient onemocnění úmyslně nepředstírá. 

Je skutečně přesvědčen, že trpí nějakým onemocněním. Pokud se hlas nevybaví po 

návštěvě u lékaře, je opět doporučována psychologická pomoc. 

Arteterapie by podle mého názoru mohla být aplikovaná i na problém 

pubertofonie, který vyplývá z emočního stresu z psychosociálních změn u některých 

jedinců v adolescenci. I zde je v případě potřeby doporučována psychoterapie. (Šlapák, 

Janeček, Lavička, 2014) 

4.11 Kombinované vady a poruchy řeči 

Tato problematika je opět velmi široká, protože představuje kombinace z výše 

uvedených vad jednotlivých oblastí narušené komunikační schopnosti. 
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(Peutelschmiedová in Bendová, 2011) Podle mého názoru již tedy není potřebné 

popisovat aplikovatelnost arteterapie vzhledem k jednotlivým kombinacím těchto NKS. 

 

5 Shrnutí využitelnosti arteterapie v logopedické péči 

„Kresba je jednou z nejvýznamnějších součástí rehabilitace komunikačních 

dovedností. Kreslení je pro většinu dětí příjemnou a přitažlivou činností, děti nemívají 

z této činnosti strach. Kreslení lze využít i jako úvodní metodu při navazování kontaktu. 

Poskytuje i možnost motorického uvolnění, čímž se sníží nejistota, která často 

komplikuje spolupráci s terapeutem. Kresebné metody nejsou časově náročné a mohou 

poskytovat různé informace o vývojové úrovni i citovém ladění dítěte.‟ (Vágnerová in 

Škodová, Jedlička, 2007, str. 127) 

 

Tabula (Tab. 8) přehledně shrnuje nejdůležitější poznatky o využitelnosti 

arteterapie v logopedické péči. 

Tab. 7: Poznatky o využitelnosti arteterapie 

1. Vývojová 

nemluvnost  

 

• Arteterapie jako podpora rozvoje a komplexního 

růstu u dětí s vývojovou dysfázií. 

• Kozáková – arteterapie jako relaxační technika u dětí 

s vývojovou dysfázií. 

• Richtrová – aplikace speciální arteterapeutické 

techniky „Doteky hlíny‟ u klientů s vývojovou 

dysfázií. 

2. Získaná orgánová 

nemluvnost 

 

• Intervenční technika využívající kresby u pacientů, 

kteří mají výrazné problémy při produkci řeči 

(expresivní složka řeči) - BDB (Back to Drawing 

Board). 

• Využitím kresby při komunikaci u afatických 

pacientů se ještě zabývali: Trupe; Lyon a Sims a 

Lyon a Helmová-Estabrooksová; Sachett, Byng, 

Marshall a Pound; Hrůzová Rychtaříková; Ward-

Lonnergan a Nicholas; Hunt. 

3. Získaná • O arteterapii - metodu léčby selektivního mutismu se 
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psychogenní 

nemluvnost 

 

zajímali: B. R. Smithová a A. Sluckinová; Pustrom a 

Speers; Elson, Pearson, Jones a Schumacher; 

Chethik; Landgarten; Krolian. 

4. Narušení zvuku řeči 

 

• Arteterapie u léčby otevřené huhňavosti – 

vizualizace foukání. 

• Veronika Nováková – využití arteterapie u žáků 

s palatolálií na ZŠ. 

• Arteterapie jako cesta, která pomáhá nejdříve okolí a 

pak jedinci samotnému vyrovnat se s daným 

postižením, poruchou. 

5. Narušení fluence 

řeči 

 

• Kršňáková zmiňuje arteterapii jako podpůrnou 

metodu při terapii koktavosti. 

• Bar a Jakab – kresba pocitů před, během a po 

zakoktání. 

• Guitar – kresba jako cesta, která pomáhá dětem 

s koktavostí se vyjádřit. 

• Využití kresby jako jeden ze způsobů relaxace u 

tumultus sermonis. 

6. Narušení 

článkování řeči 

 

• Využití arteterapie u funkčně podmíněné dyslalie,  

motorického typu. 

• Waldová – využití arteterapeutických cílů pro 

jedince po CMP u osob s dysartrí. 

• Sarah C. Slayton, Jeanne D’Archer, a Frances 

Kaplan sledovali účinnost arteterapie u dětí s DMO a 

těžkou dysartrií. Výsledek byl statisticky významné 

zlepšení srozumitelnosti řeči, hlasitosti, tempa, 

plynulosti a řízení pauz. 

• Alice Tomková – arteterapie jako rehabilitační 

postup u dysartriků. 

7. Narušení grafické 

stránky řeči  

 

• Arteterapii v rámci specifických vývojových poruch 

učení se věnují: Mair Rees, Stephanie Bullová a 

Kevin O'Farrell. 
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8. Symptomatické 

poruchy řeči 

 

 

• Využití arteterapie v rámci dominujícího postižení + 

NKS. 

9. Poruchy hlasu 

 

• Využití kognitivně behaviorální arteterapie u 

phonasthenie, hysterické dysfonie, pubertofonie. 

10. Kombinované vady 

a poruchy řeči 

 

• Kombinace výše uvedeného 
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6 Logopedicko-arteterapeutický program LOGOART 

6.1 Cíle a metoda práce 

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření logopedicko-arteterapeutického 

programu, který by byl využitelný pro děti s různými druhy NKS a také jeho ověření 

v praxi. Dílčím cílem bylo zjistit, názor rodičů, učitelů a dětí na přínos programu. Tato 

dlouhodobá práce a záznamová činnost byla hodnocena pomocí dotazníků, viz příloha 

(Příloha 1, 2, 3).  

6.2 Popis logopedicko-arteterapeutického programu  

Místo konání  

Program probíhal na základní škole logopedické na pracovišti Olešská na Praze 

10, se svolením ředitelky školy a třídní učitelky. Rodičům dětí z logopedické školy jsem 

tento program nabídla jako neplacený „logopedicko-arteterapeutický kroužek‟. Slovo 

„kroužek‟ jsem přitom zvolila záměrně, protože je podle mého názoru ve školním 

prostředí více běžné než program a pro upoutání pozornosti rodičů se mi zdálo 

vhodnější.  

Pro rodiče dětí jsem vytvořila upoutávku na tento program, viz příloha (Příloha 

4) a rozdala jej v prvních a druhých ročnících. 

 

Den a čas konání 

Součástí tohoto propagačního materiálu byl den a čas, kdy program bude 

probíhat. Také jsem se v něm stručně představila. Paní učitelkou mi byly doporučeny 

odpolední hodiny, kdy děti již budou po obědě, nebudou mít školu a program pro 

některé z nich bude probíhat v rámci družiny. S paní třídní učitelkou jsme se dohodly na 

čase od 13:30 do 14:30. Rodiče byli díky materiálu seznámeni i s oblastmi, které tento 

program rozvíjí.  
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Rozvíjené oblasti 

Logopedicko-arteterapeutický program se tedy zaměřuje na rozvoj jemné a 

hrubé motoriky, grafomotoriky, zrakové diferenciace, prostorové a pravolevé orientace, 

fonematického sluchu, představivosti, slovní zásoby, schopnosti vzájemné komunikace, 

schopnosti vlastního sebevyjádření, koncentrace a pozornosti.  

 

Zakončení nabídky  

Tuto nabídku pak uzavírala možnost volby, kdy rodiče vybírali, jestli chtějí, aby 

jejich dítě bylo zařazeno do programu či nikoli. V případě kladného nebo záporného 

vyjádření zakroužkovali příslušnou možnost, kterou pak dále stvrdili svým podpisem.  

Na tomto podkladě jsem získala devět kladných odpovědí.  

Po obdržení vyjádření, jsem dále písemně zjišťovala, zda jsou rodiče dětí ochotní a 

souhlasili by se zveřejněním jejich artefaktů. Všichni se vyjádřili kladně. 

 

Rozsah programu 

Celkový rozsah programu jsem stanovila na 20 hodin a probíhal od 11. 3. 2014 

do 21. 10. 2014. Souhrnný přehled jednotlivých hodin předkládá následující tabulka 

(Tab. 9). 

Tab. 9: Jednotlivé hodiny logopedicko-arteterapeutického programu 

1. hodina 11. 3. 2014 11. hodina 3. 6. 2014 

2. hodina 18. 3. 2014 12. hodina 17. 6. 2014 

3. hodina 25. 3. 2014 13. hodina 24. 6. 2014 

4. hodina 1. 4. 2014 14. hodina 9. 9. 2014 

5. hodina 8. 4. 2014 15. hodina 16. 9. 2014 

6. hodiny 22. 4. 2014 16. hodina 23. 9. 2014 

7. hodina 29. 4. 2014 17. hodina 30. 9. 2014 

8. hodina 13. 5. 2014 18. hodina 7. 10. 2014 

9. hodina 20. 5. 2014 19. hodina 14. 10. 2014 

10. hodina 27. 5. 2014 20. hodina 21. 10. 2014 
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Logopedicko-arteterapeutický program vs. hlavní prázdniny  

Jak je vidět z předcházející tabulky (Tab. 9), do programu zasáhly hlavní, letní 

prázdniny. V praxi to znamenalo přechod dětí z nižšího do vyššího ročníku, což by 

samozřejmě nevadilo, kdyby třetí třídy nebyly na jiném pracovišti - v Moskevské ulici. 

Pracoviště Olešská a Moskevská jsou od sebe velmi vzdálené a tak bylo nemožné, aby 

děti z původně druhé třídy pokračovaly po prázdninách v programu s ostatními 

účastníky (z původně prvních tříd). Vzhledem k těmto okolnostem, o kterých jsem 

předem věděla, jsem se rozhodla po hlavních prázdninách pokračovat pouze s dětmi 

z původních prvních tříd a nové prváky již nenabírat. 

Učinila jsem tak ze dvou důvodů. Zaprvé jsem si byla vědoma, že původní 

skupina již bude trochu pozměněna odchodem několika frekventantů a dále jsem ji 

nechtěla narušovat nově příchozími členy. Podle mého názoru by to negativně ovlivnilo 

funkčnost skupiny jako celku. Zadruhé, jsem si nedokázala představit, že nově příchozí 

prváky efektivně zapojím do programu, který již delší dobu probíhal. 

V tomto ohledu jsem udělala pouze jedinou výjimku. Po pečlivém zvážení jsem 

do skupiny přijala nového člena, který z první třídy běžné základní školy po 

prázdninách nastoupil do druhé třídy logopedické na pracovišti v Olešské. Takže tento 

jedinec byl spolužákem pokračujících účastníků. Podle mého názoru bylo tedy nanejvýš 

vhodné zařadit ho do programu a tím mu i sekundárně pomoci se začleněním do nové 

třídy. Mohu konstatovat, že skupina na nově příchozího reagovala pozitivně a snažila se 

mu všemožně pomoci se zvládáním, jak úkolů v probíhajícím programu, tak i nové 

situace. 

 

Počty frekventantů 

Od 11. 3. 2014 do 24. 6. 2014 program celkem navštěvovalo osm dětí, dvě dívky 

a šest chlapců. Pět účastníků bylo z první třídy a tři frekventanti navštěvovali druhou 

třídu.  

V období od 9. 9. 2014 do 21. 10. 2014 program navštěvovalo šest dětí, tři dívky 

a tři chlapci. Všichni docházeli do druhé třídy. 

Celkový počet dětí, které program navštěvovaly, byl pak devět.  
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Diagnózy a označení frekventantů 

Mým přáním bylo, aby tento program navštěvovaly děti, které budou mít 

nejrůznější NKS. Toto mé přání se naplnilo jen částečně, jednotlivé diagnózy 

frekventantů shrnuje následující tabulka (Tab. 11).  

Pro zachování anonymity jednotlivých dětí jsem v této práci každému z nich 

přiřadila specifické označení - LA1 až LA9. Pro větší přehlednost jsem také každý kód 

v následující tabulce (Tab. 11) spojila s příslušnou diagnózou.  

 

Tab. 11: Označení a diagnózy frekventantů 

Označení 

účastníka 

Diagnóza 

LA1 Vývojová dysfázie 

LA2 Vývojová dysfázie 

LA3 Vývojová dysfázie 

LA4 Nekonsekventní dyslalie multiplex 

LA5 Vývojová dysfázie 

LA6 Vývojová dysfázie + dysartrie 

LA7 Vývojová dysfázie 

LA8 Vývojová dysfázie + SPU 

LA9 Vývojová dysfázie + dysartrie + SPU 

Zdroj: Výzkumné šetření 

 

Jednotlivé diagnózy dětí jsem získala z anamnestických listů, které mi půjčila 

paní ředitelka školy.  

Celkem tedy program navštěvovalo osm dětí, které měly vývojovou dysfázii, 

jeden z účastníků k tomu měl ještě přidruženou dysartrii a další jeden SPU. Vyskytl se i 

jeden případ, kdy byla diagnostikována vývojová dysfázie, dysartrie i SPU najednou. U 

devátého frekventanta se jednalo o nekonsekventní dyslalii multiplex. 
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Účast jednotlivých frekventantů na jednotlivých hodinách 

V rámci programu jsem si také zaznamenávala docházku jednotlivých účastníků. 

Vše shrnuje následující tabulka (Tab. 12).  Zkratka POH, pak znamená – počet 

odchozených hodin. 

Tab. 12: Docházka frekventantů 

Označení 

účastníka 

POH  

v 

programu 

POH 

v procentech v 

celém 

programu 

POH v procentech druháků v rámci 

období: 11. 3. 2014 až 24. 6. 2014; 

pro LA9 v rámci období: 

9. 9. 2014 až 21. 10. 2014 

LA1 18x 90% - 

LA2 17x 85% - 

LA3 17x 85% - 

LA4 9x 45% - 

LA5 11x 55% 85% 

LA6 16x 80% - 

LA7 9x 45% 69% 

LA8 10x 50% 77% 

LA9 6x 30% 85% 

Zdroj: Výzkumné šetření 

Z tabulky (Tab. 12) je patrné, že celková účast na celém programu se 

pohybovala mezi 30 a 90 procenty. Pokud budeme brát v úvahu frekventanty, kteří již 

do programu po hlavních prázdninách nenastoupili a docházeli pouze v období od 11. 3. 

2014 do 24. 6. 2014 a dále pak účastníka, který naopak právě chodil v době od 9. 9. 

2014 do 21. 10. 2014, tak se pak účast v programu zvýšila na 45 až 90 procent. 

Téměř ve všech případech byl důvodem absence špatný zdravotní stav a 

v jednom případě pak příčina spočívala v dlouhodobých rodinných problémech. 
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Koncepce programu  

Jednotlivé hodiny jsem koncipovala tak, aby soustavně rozvíjely již zmiňované 

oblasti. Na každou z hodin jsem se připravovala zvlášť. Přípravy mi nejdříve trvaly 

okolo pěti hodin, později to bylo okolo tří hodin. Pokud příprava vyžadovala 

vypracování nových pracovních listů, byla samozřejmě delší. 

Pro lepší motivovanost frekventantů k plnění úkolů jsem celkem v rámci 

logopedicko-arteterapeutického programu vyhlásila dvě soutěže o věcné ceny. 

Jednotliví účastníci získávali body za aktivitu, plnění úkolů, výhru ve hře, která byla 

součástí hodiny, nebo za donesení desek, do kterých si průběžně ukládali své, již 

vypracované pracovní listy. Při vyhlášení výsledků, vždy na poslední hodině ve 

zmíněném období, dostávali věcnou cenu všichni frekventanti. První tři místa byla 

odstupňována, za čtvrté až osmé případně šesté místo děti dostaly již stejné ceny. 

V rámci tohoto programu vzniklo mnoho nejrůznějších pracovních podkladů. 

Například pracovní listy, které byly zaměřené na rozvoj jednotlivých oblastí. Dále pak 

vzniklo několik pohádek, které byly pokaždé zaměřené na jinou oblast rozvoje. V rámci 

programu jsem také používala hry, které se zaměřovaly na rozvoj motoriky, pravolevé 

orientace, představivosti a dalších oblastí.  

 

Testování programu 

Dále mě také zajímalo, jakých pokroků frekventanti dosahují a jestli je tento 

program účinný. Z tohoto důvodu jsem účastníky hodnotila pomocí předem 

stanovených kritérií. Poprvé na první hodině a poté vždy na nadcházející čtvrté hodině 

po poslední testovací hodině. Při ověřování efektivity jsem vždy brala ohledy na oblasti, 

které jsem již s dětmi prošla. Postupem času se rozsah testování zvětšoval, tak jak se 

rozšiřovaly oblasti, které děti již absolvovaly. Testování nijak nenarušilo průběh hodin 

programu, protože jednotlivé úkoly z testování jsou použitelné i jako úlohy pro rozvoj 

jednotlivých oblastí. 

Vzhledem ke kapacitním možnostem diplomové práce zde nebudu uvádět 

závěry, ke kterým jsem došla. Tato skutečnost se také stala hlavním důvodem, proč 

jsem tento záměr neuváděla ani v dílčích cílech této práce. Mým cílem v této práci je 

pouze popsat jak tento program vypadá. Navíc cítím, že bych pro úplnou validnost 

tvrzení, že program je užitečný potřebovala ještě alespoň jeden vzorek dětí s různými 

NKS.  
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Název programu 

Tento logopedicko-arteterapeutický program jsem pojmenovala LOGOART a opatřila 

ho ochrannou známkou, protože bych se ráda i nadále této oblasti věnovala a postupně ji 

rozvíjela. Mým zástupcem je pak PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Husova 5, 

České Budějovice, 37001, Česká republika. Originál výpisu je dohledatelný na Úřadu 

průmyslového vlastnictví. Třídy výrobků a služeb jsou 16, 28, 41 a 44.  

Seznam výrobků a služeb je pak následovný: 

 (16) Nosiče informací elektrické nebo elektronické, tiskoviny, katalogy, manuály, 

kalendáře, plakáty, prospekty, fotografie, vstupenky, programy kulturních a 

společenských akcí, periodické a neperiodické publikace, knihy, učebnice, časopisy, 

pohlednice, kalendáře, učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, 

interaktivní knihy pro rozvoj duševních a komunikačních schopností lidí ve formě 

pracovního sešitu.  

 (28) Hry a hračky, hry rozvíjející dovednosti a akční hry, kreativní a interaktivní 

hračky, didaktické hračky a pomůcky, vzdělávací hračky a hry stolní hry, 

společenské hry, manipulační hry, elektronické hry, gymnastické a sportovní 

potřeby a vybavení. 

 (41) Výchova, zábava, kulturní aktivity a zábavné aktivity zaměřené na rozvoj 

duševních schopností, komunikačních schopností, motoriky a zručnosti, koncentrace 

a pozornosti, prostorové orientace, zrakové diferenciace, fonematického sluchu, 

představivosti a kreativity, logického myšlení a jazykových schopností lidí, služby 

vydavatelství a nakladatelství periodických a neperiodických publikací v tištěné i 

elektronické podobě, nahrávání nosičů zvukových a/nebo obrazových, tvorba, 

výroba audiovizuálních děl, organizování a pořádání odborných setkání, přednášek, 

seminářů, konferencí. 

 (44) Služby v oblasti logopedie, lékařské služby, terapeutické služby, terapie řeči a 

sluchu, arteterapie (léčba výtvarným uměním), terapie lidského těla a duše, 

organizování léčebných a terapeutických programů, provozování poradenských 

služeb v oblasti psychoterapie, logopedie a odbourávání stresu, poradenství a služby 

v oboru arteterapie (léčba uměním), poskytování zdravotní a psychologické péče 

dětem, jejich rodičům a dospělým. 
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6.3 Ukázka jedné hodiny programu 

 Každá hodina programu LOGOART byla jedinečná a v jejím rámci se vždy 

pracovalo nejrůznějšími technikami a rozvíjely se vždy konkrétní oblasti. 

  Velmi ráda bych zde uvedla každou hodinu zvlášť, avšak k velkému počtu hodin 

programu zde nebudu mít dostatek prostoru vzhledem ke kapacitním možnostem 

diplomové práce. Rozhodla jsem se proto, že zde uvedu jen jednu hodinu, jako ukázku 

z logopedicko-arteterapeutického programu. 

 Rozhodla jsem se pro 17. hodinu ze dne 30. 9. 2014. Tuto hodinu jsem si 

vybrala, protože se mi zdála poutavá i kvůli tomu, že jsem vybrala zajímavou techniku. 

Celkem byli přítomní čtyři frekventanti ze šesti.  

 Na začátku každé z hodin programu jsem s frekventanty hrála hru, kterou si 

velmi oblíbili. Jmenovala se Levá – pravá a byla zaměřena na hrubou motoriku a 

pravolevou orientaci. Postup je následovný:  

1) Na zemi se vyznačí rovná čára. Můžeme například použít provázek nebo i 

delší švihadlo nebo přímo linku nakreslit na chodník. 

2) Všechny děti se seřadí podél jedné strany vyznačené linie. 

3) Ten, kdo hru řídí, začne ve stále stejném rytmu říkat: levá, pravá, pravá, 

pravá, levá… 

4) Úkolem dětí je pozorně poslouchat a zůstat stát nebo přeskočit na správnou 

polovinu linie ve chvíli, kdy rozhodčí hry vysloví příslušnou stranu – levá x 

pravá. 

5) Účastník hry, který je po vyslovení strany na špatné polovině linie hru 

opouští. 

6) Konec hry je dán buď jedním hráčem, nebo po domluvě více hráči, kteří 

celou dobu hry nechybovali a zůstali jako poslední. 

7) Výhercům jsem v rámci konaných soutěží rozdala body. 

 

6.3.1 Malba na hudbu 

Záměr 

Frekventant programu si bude procvičovat jemnou motoriku, rytmizaci, 

zrakovou diferenciaci, obohatí si také slovní zásobu. Pro některé účastníky je to aktivita, 
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kterou se zbavují strachu z neúspěchu. Zkusí vyjádřit podobnosti a rozdíly mezi 

kresbami ostatních, zaměří se na tvary a barevnost artefaktů. Dále bude referovat, jaký 

typ hudby se mu líbil nebo nelíbil a proč tomu tak je. V rámci skupiny se bude učit 

formulovat názory či otázky a schopnosti naslouchat druhým. 

 

Materiál 

 Čtvrtka A3 (podle potřeby se může použít i jiná velikost), kalíšek na vodu, 

štětce, hadřík na otření štětců, vodové barvy, noviny nebo podložka na stůl nebo lavici, 

zástěra pro frekventanta. 

 

Postup 

 Na začátku programu se děti seznámí s tématem a časovým rozvržením hodiny. 

Poté by si děti měly sami připravit věci na lavici – podložku na stůl; kalíšek, který si už 

naplnily vodou; dále pak štětce; vodovky a hadřík. Měly by se také obléknout do zástěr, 

aby se neumazaly šaty.  

 Čtvrtky postupně rozdává vyučující. Pokaždé, před každou novou melodií, dítěti 

jednu rozdá. Pro každého frekventanta má celkem připraveno pět A3, protože 

dohromady zazní pět melodií. Pro lepší organizaci a pozdější orientaci ve vytvořených 

artefaktech má každou čtvrtku nadepsanou číslicí od jedné do pěti a jménem účastníka. 

Číslice tedy označuje pořadí písničky, která je na čtvrtce vyobrazena.  

Rozměr čtvrtky je zvolen záměrně, protože A3 je už formát, který v sobě 

obsahuje více prostoru a z mého hlediska je A4 na tuto aktivitu příliš malý. Určitě však 

nebude vadit, jestliže nějaké dítě bude mít problém s touto velikostí, aby si zvolilo 

menší formát. 

 Dále necháme dítě vybrat, jestli bude chtít malovat na výšku či na šířku papíru. 

Platí totiž, že čtvrtka postavená na výšku je méně stabilní než ta, která je položená na 

šířku – z arteterapeutického hlediska. 

 Poté až všichni frekventanti budou v klidu sedět na svých místech tak nejdříve 

řekneme název melodie a také je například upozorníme na to, že během prvotního 

poslouchání mohou zavřít oči, aby se na tónový průběh mohli lépe soustředit. Důležité 

je zdůraznit, že hned jak budou mít představu zhmotněnou, mají začít s malbou, kterou 

vytvářejí v rytmu hudby. Jedincům, kteří budou mít z této aktivity strach, například, že 
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něco pokazí, že to dělají špatně, vysvětlíme, že to tak není, protože každý vnímá hudbu 

jinak a že se tedy nedá nic pokazit. 

 Děti se soustředí na rytmus písně, barevné působení hudby a možné tvary. 

 Jako první píseň jsem zvolila: Zorba 's dance, kterou jsem nechala puštěnou pět 

minut, aby děti měly přiměřený prostor k namalování obrazu. Po ukončení melodie, dají 

frekventanti své obrázky sušit a učitel jim rozdá nové, prázdné čtvrtky s vyznačeným 

číslem 2. 

 Druhou melodií byl: Vídeňský valčík. Celková doba skladby je znovu okolo pěti 

minut. Po domalování se postup opakoval a děti dostaly opět čisté čtvrtky s napsaným 

číslem 3. 

 Třetím žánrem byl pak rock. Každý zadávající si může vybrat libovolnou píseň 

nebo melodii. Musí ovšem dát pozor na obsah textu. Důležité je dodržovat délku 

skladby, optimální je tedy pět minut. Po dokončení a odnesení hotových výkresů 

účastníci od učitele dostávají prázdnou čtvrtku s číslem 4.   

 Za čtvrtou melodii jsem vybrala pastorále, což je drobná instrumentální skladba 

rázu pastýřské písně. Délka skladby a postup pro dokončení práce zůstávají stejné. 

 Pátou a poslední melodií byla: Tayata Hamani, což je šamanská lesní píseň. Celý 

postup se totožně zopakoval.  

 Nyní nastal prostor na úklid stolů, barev, umytí štětců a osobní hygienu. Po 

dokončení úklidu nastává prostor pro prezentaci artefaktů a také vysvětlení, odkud byly 

jednotlivé melodie, nebo co to bylo za žánry. Dále frekventanti dostávají instrukce, že 

mají svoje díla dát na zem v pořadí, tak jak vznikaly – tedy od prvního po pátý. Své 

výrobky seskupují buď do řad, nebo do sloupců - vybírají si samotní účastníci.   

 

Následné úkoly 

 Všichni frekventanti nyní stojí u všech svých výkresů a mají jen chvilku na to, 

aby si je prohlédly. Pak se vyučující ptá jednotlivců nebo celé skupiny: 

1) Jsou si něčím výkresy podobné? 

2) Kde vidíte - vidíš shody a kde rozdíly? 

3) Co si myslíte - myslíš o daných melodiích? 

4) Odpovídají tahy štětce rytmu melodie? 

5) Myslíte si - myslíš si, že jsou barevně vhodně vystižené?  
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6) Jestli ano/ne, tak proč? 

7) Opakují se v některých výkresech se stejným číslem podobné motivy? 

8) Jaký jste měli – měl-a z této aktivity pocit? 

9) Vyobrazovala se Vám - Ti nějaká melodie obtížněji než jiná? 

10) Jestli ano, která to byla a proč? 

Na konci aktivity je také dobré dát prostor pro případné dotazy. 

 

Na co se soustředit 

 Na hotových artefaktech si pak všímáme hned několika věcí, ale u tohoto typu 

práce je to specifičtější, protože si například nevšímáme profilu nebo ánfasu. Zajímá nás 

kupříkladu, jestli účastník tvoří malbu na výšku nebo na šířku. Dále, jestli frekventant 

využívá celou paletu barev, všímáme si intenzity barev, ale i toho která barva převažuje 

a která naopak chybí, jestli například neschází doplňkové barvy. Například jestli u 

rockového žánru s temnou melodií budou převládat temné barvy nebo naopak světlé, 

jásavé. Hodnotíme také lineární nebo masivní styl malby nebo také rámování, tím se 

myslí, že vlastní malba nezasahuje do krajů, ale je orámována bílým pruhem 

nepomalované čtvrtky. Pokud je to možné, všímáme si také kompozice, jestli na papíře 

jsou zvláštní prázdná místa nebo jestli frekventant použil zlatý řez. Dále pak čistoty, 

ušpiněnosti – k té dochází, když se několik barev vzájemně překrývá. Zajímavým 

bodem našeho zájmu je pak pohyb a dynamika malby nebo naopak zamrzlost určitá 

strnulost. V neposlední řadě si také všímáme, je-li artefakt deformován, proděravěn či 

natržen. 

 

Ukázka práce s artefakty 

 Nyní uvedu příklady jak s artefakty pracovat v rámci následných úkolů (viz 

výše). Frekventantů se ptáme na jednotlivé otázky a sami si všímáme výše zmíněných 

položek, na které se soustředit v rámci artefaktu. Dále ale také hodnotíme, jestli 

účastníci jsou všímaví, komunikativní, dokáží formulovat otázky a odpovědi. Všímáme 

si také, jestli aktivně zapojují nová slova do slovní zásoby a jak dokáží v rámci skupiny 

uvést svůj názor. Bázlivější jedince podporujeme ve zdravém prosazení svého názoru a 
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ostatní učíme vzájemnému naslouchání a také ocenění dobré odpovědi. Podporujeme 

vzájemnou spolupráci mezi jedinci. 

 Jednotlivé vybrané příklady: 

1) Stejné prvky, barevnost v rámci celé řady výkresů od jednoho frekventanta. (Obr. 2, 

Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6) 

 

 

Obr. 2: Zorba 's dance            Obr. 3: Vídeňský valčík 

                   

Zdroj: 17. hodina    Zdroj: 17. hodina 

             

Obr. 4: Rock    Obr. 5: Pastorále 

     

Zdroj: 17. hodina    Zdroj: 17. hodina 

 Obr. 6: Šamanská lesní píseň 

 

 Zdroj: 17. hodina 
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 Postup by byl následovný, frekventantů se ptáme na jednotlivé otázky. Měli 

bychom se například dozvědět, že ve všech pěti obrázcích převládá modrá a fialová 

barva. Účastníci by si mohli všimnout, že ve výkresech se jako motiv opakují vlny a 

například v artefaktech (Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6) se objevuje stále stejný tvar, který se 

vždy nachází uprostřed obrazu. 

 

2) Stejná, rozdílná barevnost, prvky v rámci jedné melodie u všech čtyřech účastníků. 

(Obr. 7, Obr. 8, Obr. 9, Obr. 10) 

 

Obr. 7: Zorba 's dance 1.      Obr. 8: Zorba 's dance 2.  

      

Zdroj: 17. hodina       Zdroj: 17. hodina 

 

Obr. 9: Zorba 's dance 3.      Obr. 10: Zorba 's dance 4. 

      

Zdroj: 17. hodina       Zdroj: 17. hodina 

Zde si frekventanti mohou všimnout vlnek, které se v různých obměnách opakují 

ve všech dílech. Mohou ukázat, že na výkresech (Obr. 7, Obr. 10) je ve velké míře 

zastoupena modrá barva. Učitel si například může všimnout, že u díla (Obr. 7) má 

frekventant sklon k orámování své malby. 

3) Opakující se prvky mezi všemi melodiemi u všech aktérů. (Obr. 11, Obr. 12, Obr. 

13, Obr. 14) 
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Obr. 11: Šamanská lesní píseň   Obr. 12: Pastorále 

   

Zdroj: 17. hodina      Zdroj: 17. hodina 

 

Obr. 12: Rock     Obr. 13: Vídeňský valčík 

   

Zdroj: 17. hodina     Zdroj: 17. Hodina 

 

U tohoto úkolu již frekventanti musí velmi pečlivě sledovat jednotlivé obrazy. 

Pokouší se najít stejné tvary nebo stejný barevný odstín. Tento úkol je velmi dobrý na 

udržení pozornosti a na procvičení zrakové diferenciace. 

Rozvoj jazykových schopností 

 Frekventanti si v této hodině obohatí slovní zásobu z oblasti hudby. V rámci 

skupiny se budou učit schopnosti naslouchat druhým, ale také efektivně formulovat 

myšlenky, názory či otázky. Tím se tedy bude procvičovat pragmatická rovina řeči, 

která je důležitá při užívání řeči v praxi, v sociálním kontextu. Dá le se pokusí vcítit do 

rytmu hudby, který pak následně budou vizualizovat. Rytmus je totiž velmi důležitý, 

protože na jeho podkladě se také buduje řeč. 
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6.4 Hodnocení dlouhodobé práce 

Dlouhodobý záznam činnosti jsem posuzovala prostřednictvím dotazníku, který 

byl vypracován pro tři skupiny respondentů, viz příloha (Příloha 1, 2, 3). První skupinou 

byli rodiče dětí, které absolvovaly program. Zajímalo mě například, jestli u svých dětí 

pozorovali nějaké zlepšení v oblasti řeči nebo rozvíjených oblastech. Druhý typ 

dotazníku jsem rozdávala pedagožkám na pracovišti v Olešské. A třetí skupinou, kde 

jsem prováděla šetření, byly samotné děti.  

Druhé a třetí skupině dotazovaných jsem dotazníky, které byly v tištěné podobě, 

předávala osobně.  

Třetí skupině respondentů jsem dotazník formálně upravila. Text jsem zachovala 

pouze pro položení otázky, kterou jsem každému dotazovanému zvlášť přečetla. Jako 

možnost odpovědi jsem u všech dotazů zvolila škálu pěti různých obličejů, které 

sestupně vyjadřovaly nejdříve pozitivní, neutrální a na konci stupnice negativní pocity. 

Děti po přečtení otázky měly vybarvit ten obličej, který nejlépe vypovídal o jejich 

dojmech. 

První skupině dotazovaných jsem pak předávala dotazníky prostřednictvím 

jejich dětí, také v tištěné podobě.  

Ve všech třech skupinách jsem tedy chtěla celkem rozdat 20 dotazníků - devět 

pro rodiče, dva pro učitele a dalších devět pro frekventanty programu. Bohužel jsem 

jich mohla rozdat jen 18, protože jeden účastník nepřešel z druhé třídy do třetí na 

pracoviště v Moskevské, ale do třetí třídy běžného typu základní školy. Nepodařilo se 

mi zjistit její název, a tudíž jsem dotyčnému a jeho rodičům nemohla předat dotazník. 

 

6.4.1 Charakteristika dotazníku pro první skupinu 

Jak už bylo zmíněno výše, první skupinou jsou myšleni rodiče frekventantů 

logopedicko-arteterapeutického programu. 

Na tomto místě je nyní důležité napsat, jak se rodiče o chodu programu 

dozvídali. Zaprvé to bylo prostřednictvím jejich dětí, dále pak jim v případě zájmu 

informace sdělovaly učitelky, se kterými jsem byla v úzkém kontaktu, tudíž znaly 

strukturu programu. Poté jsem s některými rodiči mluvila o programu osobně a za 

nejlepší sdělovací prostředek o dění v programu považuji plastové desky. 
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Plastové desky s průhlednými fóliemi jsem každému účastníku programu 

rozdala na jejich první hodině. Měla jsem připravenou barevnou škálu desek, takže si 

každý mohl vybrat barvu, se kterou byl spokojený. Úkolem dětí pak bylo nosit plastové 

desky na každou hodinu, kde si do fólií vložily již vypracované pracovní listy. Toto 

opatření jsem udělala ze dvou důvodů. Prvním byly rodiče, aby měli zpětnou kontrolu o 

dětech, co se učí, co už umí. Druhým byly samotné děti, aby všechny pracovní listy 

měly seřazené a mohly se k nim kdykoli vrátit a hlavně také, aby viděly, co už všechno 

zvládly, jak jsou šikovné. 

Dotazník, viz příloha (Příloha 1), celkem obsahuje 7 otázek.  Zaměřuje se na 

přínosy programu; spokojenost dětí; na názor, jestli má být tento program zařazen do 

školní praxe; pohled rodičů na tento program; na návrhy připomínky a také na oblasti, 

které by rodiče do tohoto programu ještě zařadili. 

Celkem jsem vyhodnocovala data od osmi dotazovaných. 

 

Zpracované výsledky šetření 

Otázka č. 1: Byl-a byste rád-a, aby byl tento logopedicko-arteterapeutický program 

zaveden do školní praxe? 

Sedm z osmi respondentů uvedli, že by si logopedicko-arteterapeutický program 

zavedli do školní praxe, jeden dotazovaný nebyl rozhodnut a žádný nebyl proti zavedení 

programu do školní praxe (Tab. 13).  

 

Tab. 13: Zavedení programu do školní praxe 

Jsou pro zavedení 7x 

Nejsou rozhodnutí 1x 

Nejsou pro zavedení 0x 

Zdroj: Výzkumné šetření 

 

Otázka č. 2: V čem vidíte přínosy tohoto logopedicko-arteterapeutického programu pro 

Vaše dítě? 

Otázku zodpovědělo sedm z osmi dotazovaných. Jejich odpovědi jsou 

následovné: 
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 Velká změna přístupu dcery ke škole a učení! Každá část, která napomáhá 

dceři ke zlepšení, je přínosná. 

 Nenásilnou cestou se učí správnou výslovnost a navíc jí to baví! 

 Zlepšení řeči, dysfázie ustupuje a zlepšuje se mluvené slovo i čtení. 

 Bavilo jí to, těšila se, začala víc vnímat a přemýšlet. 

 Zlepšení jemné motoriky, lepší výtvarný projev. 

 Zlepšení motoriky, úchopu tužky, podpořen zájem o malování. 

 Je akčnější. 

 

Otázka č. 3: Chybělo Vám něco v tomto logopedicko-arteterapeutickém programu? 

  Co byste do něj případně zařadil-a? 

 Sedm z osmi respondentů odpovědělo, že jim v logopedicko-arteterapeutickém 

programu nic nechybělo. Zaznamenala jsem pouze, že jednomu dotazovanému chybělo: 

 Více jen logopedických hodin. 

Shrnutí předkládá (Tab. 14). 

 

Tab. 14: Scházelo něco v logopedicko-arteterapeutickém programu 

Nic nescházelo 7x 

Scházelo 1x 

Zdroj: Výzkumné šetření 

 

Otázka č. 4: Myslíte si, že tento logopedicko-arteterapeutický program byl užitečný, 

v něčem pomohl Vašemu dítěti?  Jestli ano jak? 

 Sedm z osmi rodičů otázku zodpověděli, jeden z respondentů danou položku 

nevyplnil. Šest dotazovaných, na tuto otázku odpovědělo kladně, jeden záporně. (Tab. 

15). 
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Tab. 15: Užitečnost logopedicko-arteterapeutického programu 

Ano 6x 

Ne 1x 

Nevím 1x 

 Zdroj: Výzkumné šetření 

 Nyní uvedu odpovědi, které se vztahují k otázce číslo 4 - v čem je logopedicko-

arteterapeutický program prospěšný: 

 Zlepšuje výslovnost, velká změna k přístupu ke škole. 

 Radostně se učí správnému vyslovování a naslouchání. 

 Vnímání, přemýšlení, představivost, plnění úkolů formou zábavy. 

 V celkovém rozvoji 

 Arteterapii moje dítě zažilo v pěti letech v rámci týdenního pobytu 

prázdninového tábora od kliniky Logo, tehdy nám to pomohlo se zájmem o 

malování, zlepšil se úchop a v rámci kolektivu se lépe zařadil mezi 

vrstevníky. 

 Zlepšení řeči a čtení. 

Nyní mi zbývá uvést jednu odpověď, proč tomu tak není: 

 Není, protože je jen jedna hodina týdně a to je málo, měly by být minimálně 

tři hodiny týdně 

 

Otázka č. 5: Bylo Vaše dítě spokojené, těšilo se na tento logopedicko-arteterapeutický 

program? 

 Na tuto otázku všech osm respondentů odpovědělo kladně, že jejich dítě bylo 

spokojené a těšilo se na logopedicko-arteterapeutický program. 

 

Otázka č. 6: Co si o daném logopedicko-arteterapeutickém programu myslíte? 

 Získala jsem celkem sedm odpovědí z osmi možných. Toto jsou získané 

odpovědi: 

 Potřeba rozšíření programu do základních devítiletých škol. 
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 Je vhodný a přínosný pro všechny děti, nejenom s handicapem. Měly by ho 

zažít již děti v MŠ, kdy je jim hravou a příjemnou formou fixován úchop 

tužky, rozvíjí se jim slovní zásoba a fantazie. 

 Je to práce s dětmi, kterou jen tak nevidíte. 

 Bez programu by ji to tolik nešlo. 

 Určitě je pro děti prospěšný. 

 Program je užitečný. 

 Program je přínosný. 

 

Otázka č. 7: Další komentáře, Vaše návrhy a připomínky. 

 Žádný z respondentů neměl komentář, návrh či připomínku. 
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6.4.2 Charakteristika dotazníku pro druhou skupinu 

 Pro druhou skupinu respondentů, tedy pro pedagožky z pracoviště v Olešské 

jsem celkem vytvořila dva dotazníky. O programu se průběžně dozvídaly, protože jsem 

s nimi byla v každotýdenním kontaktu a to v době, kdy se program uskutečňoval. 

Několikrát se dokonce na program přišly podívat osobně. Nikdy to nebylo v rámci celé 

hodiny programu, ale vždy tak na deset nebo patnáct minut. 

Dotazník, viz příloha (Příloha 2), obsahuje celkem 9 otázek a zaměřuje se opět 

na přínosnost programu, a na eventuální zařazení do školní praxe. Dále pak na to, jestli 

by mohl být doplněním logopedické péče a také na návrhy, připomínky a na oblasti, 

které by učitelky do tohoto programu ještě zařadily. 

Celkem jsem vyhodnocovala data od dvou dotazovaných. 

 

Zpracované výsledky šetření 

Otázka č. 1: Byla byste ráda, aby byl tento logopedicko-arteterapeutický program 

zaveden do školní praxe? 

 Obě respondentky uvedly, že by byly rády, kdyby byl tento logopedicko-

arteterapeutický program zaveden do školní praxe. 

 

Otázka č. 2: Myslíte si, že tento logopedicko-arteterapeutický program by měl být 

součástí, doplněním logopedické péče? 

 I v této otázce jsem zaznamenala, dvakrát kladné vyjádření. Obě respondentky si 

myslí, že by tento program mohl být součástí nebo doplněním logopedické péče. 

 

Otázka č. 3: Myslíte si, že tento logopedicko-arteterapeutický program byl užitečný, 

nějak pomohl dětem s logopedickými obtížemi, které do něj byly zařazeny? 

 I zde byl výsledek dvakrát pozitivní. Obě učitelky napsaly, že mají dojem, že 

tento logopedicko-arteterapeutický program nějak pomohl dětem s NKS.  

Na toto otázku navazuje následující dotaz. V případě kladného vyjádření, jsem 

chtěla vědět, v čem si myslí, že byl tento program přínosný. 
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Otázka č. 4: Jestli ano, jak? 

 Na tuto otázku odpověděly obě respondentky: 

 Rozvoj grafomotorických dovedností, spontánní sebevyjádření, rozvoj 

koncentrace pozornosti, rozvoj pravolevé orientace. 

 Další možnost sebevyjádření, dále pro odborníka, další možnost hodnocení 

dítěte. 

 

Otázka č. 5: V čem vidíte přínosnost tohoto logopedicko-arteterapeutického programu u 

dětí, které potřebují logopedickou péči? 

 I zde odpovídaly obě dotazované: 

 Lepší orientace v prostoru, výtvarné zlepšení grafomotoriky, lepší 

koncentrace pozornosti. 

 Jiná možnost komunikace než mluveným slovem, které může dělat problém. 

 

Otázka č. 6: Chybělo Vám něco v tomto logopedicko-arteterapeutickém programu? 

 Opět odpovídaly obě respondentky a obě uvedly, že jim v tomto programu nic 

nechybělo. 

 

Otázka č. 7: Co si o daném logopedicko-arteterapeutickém programu myslíte? 

 Na tuto otázku odpověděla pouze jedna dotazovaná: 

 Přínosný nejen dětem, ale i rodičům a pedagogům. 

 

 Otázka č. 8: Byly zařazené děti, s logopedickými obtížemi, v tomto logopedicko-

arteterapeutickém programu spokojené, těšily se na něj? 

 Obě respondentky zvolily kladnou odpověď, že děti, které byly do tohoto 

programu zařazeny, byly spokojené a těšily se na něj. 

 

Otázka č. 9: Další komentáře, Vaše návrhy a připomínky. 

V tomto bodě jsem nezaznamenala žádné komentáře návrhy nebo připomínky od 

žádné z respondentek. 
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6.4.3 Charakteristika dotazníku pro třetí skupinu 

 Třetí skupinou jsou děti, frekventanti logopedicko-arteterapeutického programu. 

I jejich názor na tento program mě velmi zajímal a byl pro mě hodně důležitý. Proto 

jsem pro ně vytvořila formálně upravený dotazník. Cílem bylo zjednodušit výběr 

patřičné odpovědi. Respondent vybíral ze škály pěti vyobrazených obličejů, které 

reprezentovaly konkrétní pocit. Před rozdáním dotazníků účastníkům programu jsem 

nejdříve všechny otázky z dotazníku přečetla a poté vysvětlila, co znamenají jednotlivé 

obličeje. Jejich podoba a významy jsou vzhledem k otázkám následovné (Tab. 16): 

Tab. 16: Významy jednotlivých obličejů 

Zdroj: Výzkumné šetření 

 

 

 

Velmi moc, hodně moc se mi program líbil. 

Velmi moc, hodně moc, jsem se na program těšil-a. Ano, hodně 

moc, velmi moc, bych si přál-a, aby tento program pokračoval 

dál. 

       Tento program se mi líbil. 

Na program jsem se těšil-a.  

Ano přál-a bych si, aby tento program pokračoval dál. 

 Nevím, jestli se mi program líbil. Nejsem rozhodnutý-á. 

Nevím, jestli jsem se na program těšil-a.  Nejsem rozhodnutý-á. 

Nevím, jestli bych si přál-a, aby tento program pokračoval, 

nepokračoval dál. Nejsem rozhodnutý-á. 

 Tento program se mi nelíbil. 

Na tento program jsem se netěšil-a. 

Nepřál-a bych si aby tento program pokračoval dál. 

 Vůbec se mi tento program nelíbil. Bylo to hrozné. 

Vůbec jsem se na program netěšil-a. Nechtěl-a jsem sem 

chodit. 

Vůbec si nepřeji, aby tento program dál pokračoval.  Bylo to 

hrozné. 
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Dále jsem pak zvlášť každému dotazovanému ještě jednou přečetla otázky, aby 

mohli v klidu odpovědět. V případě potřeby jsem i zopakovala jednotlivé významy 

obličejů. Poslední položka v dotazníku je pak písemná odpověď. V tomto případě jsem 

nijak nehodnotila krasopis nebo gramatiku, zajímali mě pouze odpovědi jako takové. 

Dětem jsem také sdělila, že pokud nebudou chtít, nemusejí na otázku vůbec odpovídat. 

V tomto dotazníku, který byl určený přímo pro frekventanty programu, jsem 

záměrně použila slovo „kroužek‟, protože se mi tento název zdál vhodnější a hlavně pro 

děti srozumitelnější. V tabulce (Tab. 16), ale již používám správné označení – program. 

Dotazník, viz příloha (Příloha 3) obsahuje celkem 4 otázky a zaměřuje se na 

spokojenost s programem a na to, jestli se děti těšily na hodiny. Dále pak na to, jestli by 

si frekventanti přáli, aby program pokračoval dál a zkoumal, co se komu z programu 

líbilo nejvíce. 

Dotazníků pro tuto skupinu bylo připraveno devět, ale protože se mi nepodařilo 

najít novou základní školu, do které po hlavních prázdninách jeden účastník programu 

přešel (viz. výše), tak jich bylo vyplněno jen osm. 

Celkem jsem vyhodnocovala data od osmi dotazovaných. 

 

Zpracované výsledky šetření 

Otázka č. 1: Líbil se Ti tento kroužek? 

 Všechny děti vybarvily jako svou odpověď obličej, ke kterému se vztahuje 

komentář, viz tabulka (Tab. 16): velmi moc, hodně moc se mi program líbil. 

   Zaznamenala jsem tedy 8x     . 

 

Otázka č. 2: Těšil-a jsi se na tento kroužek? 

 Všechny respondenti opět odpověděli, že se velmi moc, hodně moc, těšili 

na program. Opět jsem uvedla předepsaný komentář k tomuto výrazu, viz 

tabulka (Tab. 16). 

 

 Získala jsem 8x    . 
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Otázka č. 3: Chtěl-a bys aby tento kroužek pokračoval dál? 

 Na tuto otázku frekventanti programu již odpovídali různě. Šestkrát uvedli (nyní 

používám mnou vytvořené komentáře k těmto výrazům), že ano, hodně moc, velmi 

moc, bych si přál-a, aby tento program pokračoval dál; dále 1x ano přál-a bych si, aby 

tento program pokračoval dál; a také 1x nevím, jestli bych si přál-a, aby tento program 

pokračoval, nepokračoval dál, nejsem rozhodnutý-á. 

 Všechny odpovědi shrnuje následující tabulka (Tab. 17).  

 

Tab. 17: Má tento program pokračovat dál? 

 

 

 

6x 

Ano, hodně moc, velmi moc, bych si přál-a, aby tento 

program pokračoval dál. 

 

 

 

1x 

Ano přál-a bych si, aby tento program pokračoval dál. 

 

 

 

1x 

Nevím, jestli bych si přál-a, aby tento program 

pokračoval, nepokračoval dál. Nejsem rozhodnutý-á. 

Zdroj: Výzkumné šetření 

 

Otázka č. 4: Co se Ti z tohoto kroužku líbilo nejvíce? 

 Na toto otázku jsem dostala sedm z osmi možných písemných odpovědí. Jak již 

bylo zmíněno výše, nehodnotila jsem gramatiku ani krasopis a pokud respondenti 

nechtěli, nemuseli na tuto otázku odpovídat. Nyní uvedu gramaticky opravené odpovědi 

frekventantů: 

 Hra Levá – pravá. 

 Všechno. 

 Malování koně, lišky. 

 Stikeez. 
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 Hra Levá – pravá. 

 Vše. 

 Všechno.  
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7 Závěry šetření 

 Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo osm frekventantů 

z devíti, osm rodičů dětí z devíti a dvě pedagogické pracovnice vzešla tato zjištění: 

Sedm rodičů z osmi a obě pedagožky jsou pro zavedení logopedicko-arteterapeutického 

programu do školní praxe.  

Obě učitelky dále uvedly, že by program mohl být součástí, doplněním 

logopedické péče. 

 Rodiče i učitelky vidí hlavní přínosnost programu v těchto oblastech: v 

celkovém rozvoji, dále pak v rozvoji grafomotorických dovedností, jemné motoriky, 

spontánního sebevyjádření, koncentrace pozornosti, pravolevé orientace, orientace 

v prostoru, v přístupu dětí ke škole a učení, v rozvoji správné výslovnosti a správného 

úchopu, dále pak ve zlepšení řeči a čtecích dovedností. Díky programu se učí 

správnému vyslovování a naslouchání, vnímání, přemýšlení, představivost, plnění úkolů 

formou zábavy. Děti také zažívají jinou možnost komunikace než mluveným slovem, 

které jim může dělat problém. Programem byl také podpořen zájem o malování.  

Obě učitelky a sedm rodičů z osmi odpovědělo, že jim v tomto programu nic 

nechybělo. Jeden rodič uvedl, že by byl rád, kdyby se v programu zavedly pouze čistě 

logopedické hodiny. 

 O logopedicko-arteterapeutickém programu si rodiče a pedagožky myslí, že je 

přínosný nejen dětem, ale i rodičům a pedagogům. Dále, že je potřeba rozšíření 

programu do základních devítiletých škol. Že je vhodný a přínosný pro všechny děti, 

nejenom s handicapem. Měly by ho zažít již děti v MŠ, kdy je jim hravou a příjemnou 

formou fixován úchop tužky, rozvíjí se jim slovní zásoba a fantazie. Je to práce s dětmi, 

která se jen tak nevidí. 

Všichni rodiče i pedagožky potvrdili, že se děti na tento program těšily a také 

nikdo z nich neměl žádné komentáře, návrhy či připomínky. 

Všem osmi dětem se tento program líbil a také se na něj všechny těšily. Šest dětí 

z osmi by si moc přálo, aby tento program pokračoval dál, jeden respondent by si to přál 

o troch méně než ostatní a jeden dotazovaný nevěděl.  

Celkově se mi tvorba a vedení programu velice líbila a velmi mě bavila. Na 

začátku jsem si představovala, že tento logopedicko-arteterapeutický program budu 

moci vyzkoušet s dětmi, které budou mít rozmanité NKS. Toto přání se naplnilo jen 

částečně, ale i tak jsem byla hodně spokojená. V průběhu programu jsem si mohla 
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vyzkoušet, jestli jsou jednotlivé naplánované pracovní činnosti, tak časově náročné, jak 

jsem si představovala. Několikrát za dobu trvání programu mě překvapilo, že činnost, 

kterou jsem považovala za krátkodobou, se prodloužila na delší časový úsek, než jsem 

čekala. Rovněž se také stalo, že naplánovaná aktivita skončila o mnoho dříve, než jsem 

měla v plánu. Pro tento případ takovéto nenadálé situace jsem s sebou vždy měla na 

každé hodině programu záložní aktivitu. 



 

 

 

Závěr  

Diplomová práce je členěna na praktickou a teoretickou část. V teoretické části se 

předkládá přehled možností využití arteterapie v logopedické péči v rámci celé 

symptomatické klasifikace narušené komunikační schopnosti (NKS). Dále se zabývá 

oblastí arteterapie. Pojednává o jejích formách, cílech, vymezuje základní pojmy a 

terminologii. Teoretická část se také zaměřuje na vztah arteterapie a speciální 

pedagogiky.  

Praktická část se zabývá postupem tvorby logopedicko-arteterapeutického 

programu, který dostal název LOGOART. Prezentuje také jednu ukázku z hodiny 

tohoto program, kde jsou pečlivě rozepsané kroky k jejímu realizování – záměr, 

potřebný materiál, postup a následné úkoly. V rámci praktické části bylo také 

realizováno trojité dotazníkové šetření, které sbíralo data od frekventantů programu, 

jejich rodičů a pedagogických pracovníků. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynula velmi vysoká spokojenost 

frekventantů s tímto logopedicko-arteterapeutickým programem. Rodiče dětí i učitelky 

by uvítali zařazení tohoto programu do školní praxe. Pedagožky by dále byly rády, 

kdyby tento program byl součástí logopedické péče. Rodiče i pedagožky viděli tento 

program jako přínosný a to hned v několika oblastech. 

Výhodou tohoto logopedicko-arteterapeutického programu je, že v případě dalšího 

uplatňování programu v praxi, ho mohu podle potřeb rozšiřovat a upravovat podle 

konkrétních požadavků nové skupiny s nejrůznějšími NKS. Mohou tedy přibývat nové 

pracovní listy, témata a podklady pro realizování dalších hodin. 
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Přílohy 

Příloha 1: Dotazník pro rodiče dětí 

Dotazník  

 

 

1. Byl-a byste rád-a, aby byl tento logopedicko-arteterapeutický program zaveden 

do školní praxe? 

 

 ANO 

 NE  

 NEVÍM 

 

2. V čem vidíte přínosy tohoto logopedicko-arteterapeutického programu pro Vaše 

dítě? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Chybělo Vám něco v tomto logopedicko-arteterapeutickém programu?      

ANO NE 

Co byste do něj případně zařadil-a? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Myslíte si, že tento logopedicko-arteterapeutický program byl užitečný, v něčem 

pomohl Vašemu dítěti? 

 

 ANO 

 NE 

 NEVÍM  

 

 



 

 

 

 

Jestli ano, jak? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Bylo Vaše dítě spokojené, těšilo se na tento logopedicko-arteterapeutický 

program? 

 

 ANO 

 NE 

 NEVÍM 

 

6. Co si o daném logopedicko-arteterapeutickém programu myslíte? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Další komentáře, Vaše návrhy a připomínky. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Děkuji za Váš čas 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 2: Dotazník pro pedagožky 

Dotazník  

 

1. Byla byste ráda, aby byl tento logopedicko-arteterapeutický program zaveden do 

školní praxe? 

 

 ANO 

 NE 

 NEVÍM 

 

2. Myslíte si, že tento logopedicko-arteterapeutický program by měl být součástí, 

doplněním logopedické péče? 

 

 ANO 

 NE 

 NEVÍM 

 

3. Myslíte si, že tento logopedicko-arteterapeutický program byl užitečný, nějak 

pomohl dětem s logopedickými obtížemi, které do něj byly zařazeny? 

 

 ANO 

 NE 

 NEVÍM 

 

4. Jestli ano, jak? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. V čem vidíte přínosnost tohoto logopedicko-arteterapeutického programu u dětí, 

které potřebují logopedickou péči?  

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

6. Chybělo Vám něco v tomto logopedicko-arteterapeutickém programu?      

ANO NE 

Co byste do něj případně zařadila? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Co si o daném logopedicko-arteterapeutickém programu myslíte? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8. Byly zařazené děti, s logopedickými obtížemi, v tomto logopedicko-

arteterapeutickém programu spokojené, těšily se na něj? 

 

 ANO 

 NE  

 NEVÍM 

 

9. Další komentáře, Vaše návrhy a připomínky. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Děkuji za Váš čas 

 

 



 

 

 

Příloha 3: Dotazník pro frekventanty 

Dotazník 

 

1. Líbil se Ti tento kroužek? 

 

 

 

 

 

 

2. Těšil-a jsi se na tento kroužek? 

 

 

 

 

 

 

3. Chtěl-a bys, aby tento kroužek pokračoval dál? 

 

 

 

 

 

 

4. Co se Ti z tohoto kroužku líbilo nejvíce? 

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………… 

 

 

Děkuji za Tvůj čas 

 



 

 

 

Příloha 4: Upoutávka na program  

 

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vám nabídnout možnost zařazení Vašeho dítěte do logopedicko- 

arteterapeutického kroužku. 
 

Kroužek bude probíhat zdarma:  
každé úterý 13:30 – 14:30 

Kroužek je vedený: 

studentkou PedF navazujícího magisterského studia oboru logopedie 

Kroužek bude rozvíjet: 

 jemnou a hrubou motoriku 

 grafomotoriku 

 zrakovou diferenciaci 

 prostorovou a pravolevou orientaci 

 fonematický sluch 

 představivost 

 slovní zásobu 

 schopnost vzájemné komunikace 

 schopnost vlastního sebevyjádření 

 koncentraci a pozornost 

 
O zařazení mého dítěte do logopedicko-arteterapeutického kroužku: 

A)  mám zájem 

a souhlasím s prezentací výstupů prací z tohoto kroužku v rámci 

budoucí diplomové práce 

B)  nemám zájem 

Datum:   …………   Podpis rodiče:   ………………………… 

Těším se na Vaše děti Bc. Veronika Kotinská 


