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ANOTACE  

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití arteterapie v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). V teoretické části práce vymezuji pojem 

arteterapie a příbuzný pojem artefiletika, charakterizuji zařízení, cílovou skupinu klientů 

– dětí a specifikuji jejich nejčastější problémy. V praktické části práce předkládám návrh 

arteterapeutického programu. Cílem práce je posoudit možnosti využití arteterapie u dětí 

pobývajících v tomto zařízení a navrhnout arteterapeutický program pro děti školního 

věku. Arteterapeutický program je zaměřený na zlepšení orientace v obtížné životní 

situaci, rozvoj sebevědomí, rozvoj sociálních dovedností a komunikačních schopností 

ve skupině. 
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arteterapeutický program  

 

ANNOTATION  

Bachelor thesis deals with the possibilities of using art therapy in a facility for 

children requiring immediate help (ZDVOP). The theoretical part defines the concept 

of art therapy and related concept art-philetics, characterize the facility for children, the 

target client group - children and specifies their common problems. In the practical part 

I present a proposal of art therapy program. The aim of this thesis is  asses the posibility 

of using art therapy with children residing in the facility, and to suggest art therapy 

program for these school age children. Art therapy program is aimed at improving 

orientation in difficult life situation, the development of self-esteem, developing social 

and communication skills in a group. 
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1 ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se věnuji tématu využití arteterapie v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP). Tato zařízení jsou určena dětem, které 

se ocitly v závažné životní situaci, jsou bez přiměřené péče odpovídající jejich věku 

nebo jsou ohroženy na zdraví či životě. Tato zařízení poskytují dětem dočasně 

ubytování, zajišťují pro ně zdravotní péči a psychologickou pomoc. Součástí služeb 

těchto zařízení je i nabídka řady podpůrných výchovných a terapeutických programů. 

Mezi takovéto programy lze zařadit i arteterapii.  

S arteterapií jsem se poprvé setkala před lety jako studentka Pražské 

psychoterapeutické fakulty, kde jsme měli v rámci Kurzu neverbálních technik 

„ochutnávku“ arteterapie. Oslovila mne a doslova učarovala svými možnostmi využití 

výtvarného umění v terapii. Přihlásila jsem se do sebezkušenostního arteterapeutického 

výcviku, který v té době pořádala ČAA. Absolvováním výcviku jsem získala cenné 

zkušenosti, obohatil mě jak směrem k sobě samé, tak prohloubil a nasměroval můj zájem 

o arteterapii.  

V rámci studia speciální pedagogiky jsem si pro absolvování etopedické praxe 

vybrala pražské zařízení Dům tří přání, které pracuje v režimu ZDVOP. Motivací pro 

výběr právě tohoto zařízení byla osobní zkušenost, kdy sem byla před lety umístěna 

moje neteř. V průběhu praxe jsem měla možnost blíže se seznámit s dětmi a všímat si 

jejich projevů. Děti měly často problémy v komunikaci s vrstevníky i dospělými, 

projevovalo se u nich snížené sebehodnocení, nevěřily si, bývaly negativistické, 

u některých se projevovaly poruchy chování a emocí. Uvědomila jsem si, že jejich 

přirozený vývoj je často narušen deprivační zkušeností a jejich chování a prožívání 

ovlivňují prožitá traumata. 

Při volbě tématu mé bakalářské práce jsem se řídila snahou propojit mé zkušenosti 

z oblasti arteterapie s potřebou nalézt vhodný přístup, který by zmírnil nežádoucí 

důsledky na psychiku dětí při pobytu v tomto zařízení. Arteterapie svým citlivým 

přístupem nabízí možnost navázat skrze výtvarný artefakt kontakt i s těmi dětmi, které 

obtížně verbálně komunikují, mají problém navázat hlubší sociální vztahy a potřebují 

podporu v nelehké životní situaci.  
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Cílem bakalářské práce je posoudit možnosti využití arteterapie v daném zařízení a 

navrhnout arteterapeutický program pro děti školního věku, které v tomto zařízení 

pobývají. Arteterapeutický program je zaměřený na tyto hlavní cíle: rozvoj sebevědomí 

a sebeprosazení ve skupině, zlepšení orientace v obtížné životní situaci, rozvoj zdravých 

komunikačních mechanismů ve skupině. 

V teoretické části vymezuji pojem arteterapie, popisuji základní arteterapeutické 

metody a formy arteterapie. Dále se zabývám vymezením pojmu artefiletika 

a porovnáním obou příbuzných oborů. V dalších kapitolách teoretické části 

charakterizuji zařízení pracující v režimu ZDVOP a cílovou skupinu klientů-dětí 

pobývajících v těchto zařízeních.  

V praktické části popisuji konkrétní zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc -  

Dům tří přání a předkládám návrh arteterapeutického programu pro děti pobývající 

v tomto zařízení.  

Při zpracování bakalářské práce jsem vycházela především ze studia odborné 

literatury, z pozorování a z rozhovorů s klienty a pracovníky ZDVOP Dům tří přání, 

v praktické části jsem pak čerpala z vlastních zkušeností z arteterapeutického výcviku a 

z publikací českých i zahraničních arteterapeutů uvedených v seznamu použité 

literatury, kde jsem čerpala a modifikovala náměty pro práci. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Využití expresivních terapií ve speciální pedagogice 

V následující kapitole představuji pojem expresivní terapie, dále pak jednotlivé 

terapie, které sem patří a v závěru se pokusím poukázat na význam a na možnosti využití 

expresivních terapií ve speciální pedagogice. 

Význam slova terapie, které vzniklo z řeckého slova therapeia, obecně překládáme 

jako ošetřování nebo léčení. Podle Müllera (2005) má termín terapie původ řecko–

latinský a znamená nejen léčení a ošetřování, ale také starání se, pomáhání a cvičení.  

V uceleném systému komplexní rehabilitační péče o osoby se zdravotním či 

sociálním znevýhodněním mají terapie nezastupitelné místo. Navazují na medicínskou 

složku péče a zaměřují se zejména na ty důsledky nemoci, které se projevují ve 

snížených schopnostech či neschopnosti normální životní seberealizace – ve vzdělání, 

v práci, v bydlení, v zájmových aktivitách atd. (Müller, 2005). 

Snaha pomoci lidem, aby byli schopni změnit své chování, myšlení nebo emoce 

existuje v lidské společnosti již po několik staletí. Léčitelé se chovali podobně jako 

terapeuti – jejich cílem bylo pomoci lidem uzdravit se nebo začlenit se zpět do 

společnosti. Svou nezastupitelnou pozici má ve speciální pedagogice právě 

psychoterapie – využívá prostředky, které jsou charakterem blízké speciální 

pedagogice, a proto ji považujeme za jeden z hlavních zdrojů speciálně-pedagogických 

terapií (Müller, 2005). 

Exprese (výraz) je lidská aktivita, v níž člověk spontánně a s důrazem na formu 

projevu vyjadřuje své vnitřní psychické stavy, pocity, dojmy, nálady a s nimi spojené 

zkušenosti (Müller, 2014).  

„Expresivní terapie jsou postavené na umělecké expresi, tedy na vyjádření vnitřních 

pocitů a vztahů k lidem prostřednictvím specifického prostředku, uměleckého média“ 

(Müller, 2014, s. 63). Jedná se tedy o „terapeutické využití specifických projevů 

vyvolaných specifickými médii a uskutečňovaných v rámci umělecké či paraumělecké 

tvorby“ (Müller, 2014, s. 63).  
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Expresivní terapie tedy mají svou základnu (teoretickou i metodickou) v oblasti 

psychoterapie. Při práci s klienty využívají prostředků výtvarného, hudebního, 

dramatického, literárního nebo tanečního umění, jejichž prostřednictvím pomáhají 

uchopit sociální i psychologické problémy jedince, podporují jeho emoční vývoj 

a podporují kladné interpersonální vztahy. Expresivní terapie v sobě nesou značný 

léčebný i výchovný potenciál. Z výše uvedeného také vyplývá, že expresivní 

terapeutické procesy mají velký potenciál redukovat úzkost a uvolnit tak skryté tendence 

člověka (Kovaříková, 2010).  

Valešová Malecová (2011, citovaná podle Kováčové, 2011) upozorňuje na nutnost 

pojímat terapie ve speciální pedagogice v pedagogickém kontextu, kdy jde především o 

výchovu, učení, hledání a podporu možností klienta, rozvoj pozitivních vlastností atd. 

Expresivní terapie by měli být zaměřené především na pomoc a podporu orientace v 

životní situaci, na rozvoj kompetencí potřebných pro zvládání plnohodnotného 

samostatného života a problémů s ním spojených a na optimalizaci života klienta.  

V současné době se ve světě ustálil dvojí pohled na využití umění v terapii. Art as 

therapy (umění jako terapie), spadá do oblasti expresivních terapií a Art in therapy 

(umění v terapii) většinou využívají různé psychoterapaeutické směry. 

Müller (2014) uvádí následující klasifikaci expresivních terapií podle příslušného 

média, které je hlavním prostředkem a podněcovatelem změn: 

Muzikoterapie – využívá prostředků hudebního umění (poslech živé či reprodukované 

hudby nebo aktivní hudební činnost – zpěv, hra na tělo nebo hudební nástroj) za účelem 

pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce. 

Dramaterapie - využívá dramatického umění převážně ve skupinových aktivitách, kdy 

za pomoci dramatických prostředků a skupinové dynamiky zmírňuje důsledky 

psychických poruch i sociálních problémů a dosahuje sociálního růstu a integrace 

osobnosti (Valenta, 2007, citovaný podle Müllera, 2014). 

Psychodrama se využívá zejména v psychiatrických zařízeních, jedná se o řízenou 

dramatickou improvizaci.  

Teatroterapie - jedná se o formu práce specifické divadelní společnosti 

(socioterapeutické skupiny), která přináší členům pozitivní prvky např. dosažení 
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úspěchu, seberealizaci, snížení společenské izolace, rozvoj tvořivosti. Důraz je zde 

kladen na produkt, tedy výsledný divadelní tvar inscenace a představení před publikem.  

Taneční terapie - využívá specifického média – tance (uměleckého, scénického, 

rituálního, etnického apod.) Využívá především vnímání a utváření pohybu ve spojení s 

hudbou, fantazie a projevu, pohybové improvizace, nejde však primárně o estetickou 

stránku. 

Biblioterapie - obsahem biblioterapie bývá buď vlastní čtení a předčítání literárního 

textu nebo dokončování či tvorba nového literárního textu (např. deníku, povídky, 

internetového blogu apod.) 

Poetoterapie – při svém působení záměrně využívá hudební prvky psané či mluvené 

řeči. Při poetoterapii nabývá na důležitosti intuitivní práce s rýmy, zvukomalbou, 

rytmem a dalšími básnickými charakteristickými vlastnostmi. 

Arteterapie - je v oblasti zájmu speciální pedagogiky podle Müllera (2014) jednou 

z nejvíce rozšířených expresivních terapií. Má totiž schopnost maximálně dynamicky 

a přitom bezpečně využívat umělecké exprese. Pokud hovoříme o arteterapii v širším 

slova smyslu, znamená léčbu uměním jako takovým (včetně hudby, tance, poezie, prózy, 

divadla, výtvarného umění). Arteterapie v užším slova smyslu znamená léčbu 

výtvarným uměním.  

Právě arteterapií v tomto užším významu se zabývám v dalších kapitolách této práce. 

 

2.2 Vymezení pojmu arteterapie 

Pojem arteterapie je složen ze dvou slov - latinského ars, artis - umění a řeckého 

therapeia – léčení, léčba. Pokud bychom chtěli pojem doslovně přeložit, dostali bychom 

slovní spojení „léčba uměním“. V širším slova smyslu je arteterapie chápána jako léčba 

veškerým uměním, včetně hudby, poezie, prózy, divadla, tance a výtvarného umění. V 

užším slova smyslu se pojem arteterapie používá pro léčbu výtvarným uměním 

(Šicková-Fabrici, 2002). 

Podle Šickové-Fabrici (2002) můžeme arteterapii rozlišit na receptivní 

a produktivní. Receptivní arteterapie se zaměřuje na vnímání uměleckého díla či 

artefaktu vybraného s určitým záměrem, sem patří i návštěvy galerií, projekce 
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diapozitivů, filmů spolu s diskusemi o výtvarných artefaktech. Produktivní arteterapie 

pak znamená využití konkrétních tvůrčích činností (kresby, malby, modelování) 

jednotlivcem nebo skupinou.  

Arteterapie je podle Hanuse (1978, citovaný podle Šickové-Fabrici, 2002, s. 31) 

zvláštní formou psychoterapie, která se děje prostřednictvím grafické, malířské 

a sochařské činnosti. „Je to organizovaný, cílený terapeutický proces, realizovaný 

individuálně či ve skupině, který řídí a usměrňuje speciálně školená osoba – 

arteterapeut. Arteterapii lze kromě terapeutických účelů použít i v léčebně-

pedagogickém procesu jako prostředek výchovy a sociální integrace. 

 Jako formu psychoterapie chápe arteterapii i Joanidis (1973, citovaný podle Šickové-

Fabrici, 2002) a rozděluje ji na kreativní, integrativní, činnostní, projektivní 

a sublimační. 

Zajímavě charakterizuje arteterapii Koblicová (2000), když o ní hovoří jako 

o disciplíně, která se postupně “odštěpuje“ od psychoterapie tak, jako se v minulosti 

oddělila psychoterapie od psychologie a psychiatrie. Zmiňuje také fakt, že arteterapii se 

věnují především pedagogové, zatímco psychologové se identifikují spíše 

s psychoterapií. 

Podle Slavíka (2000) jde o psychoterapeutickou a psychodiagnostickou disciplínu, 

která využívá v užším pojetí k léčebným cílům prostředky výtvarného umění. Důraz 

klade na tvorbu a reflexi zaměřenou na samotný proces tvoření. Hlavním cílem není 

vytvoření uměleckého díla, ale prostřednictvím rozvoje tvořivého procesu, schopnosti 

komunikovat, sebevyjádření a zpracováním osobně významných témat dosáhnout 

zmírnění nebo odstranění problémů nemocného člověka.  

Shodně se Slavíkem se vyjadřuje i Šicková-Fabrici (2002), když tvrdí, že samotný 

umělecký artefakt není důležitý, ale rozhodující je samotný proces tvorby, který je tím 

integrujícím činitelem jak v terapii, tak v prevenci. 

Zde musím souhlasit s autory Slavíkem a Šickovou-Fabrici, protože z vlastní 

zkušenosti vím, že právě proces tvorby je tím důležitým, dává nám čas a prostor pro 

introspekci a vrací nás do stavu harmonie se sebou samým a svým okolím. 
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Müller (2014) uvádí, že prostřednictvím výtvarných médií mohou být přirozeně 

odhaleny, sdíleny a následně zpracovány skryté psychické stavy, pocity a nálady 

a s nimi spjaté zkušenosti. Naproti tomu britská arteterapeutka Liebmann (2005) 

zmiňuje jako hlavní výhodu arteterapie možnost zprostředkování našich pocitů okolí, 

přičemž se neklade důraz na estetický výsledek tvorby. Z toho plyne, že takovýto způsob 

sebevyjádření je dostupný téměř každému.  

V současné arteterapii existují dle Šicková-Fabrici (2002) vedle sebe dva trendy: 

 trend využívající diagnostické možnosti arteterapie a interpretaci výtvarných 

produktů 

 trend, který terapeutický smysl nalézá v samotné výtvarné tvorbě, bez potřeby dalších 

interpretací nebo analýz, výtvarná reflexe je také zaměřena na osobnost a prožívání 

klienta, ale směřuje k zobecnění poznatků a hledání souvislostí v kulturním kontextu 

(podobně je tomu i v artefiletice). 

 

2.2.1 Formy arteterapie 

Arteterapii můžeme z hlediska přístupu ke klientům rozdělit na individuální 

a skupinovou arteterapii (sem lze zařadit i rodinnou či párovou arteterapii). 

 

2.2.1.1 Individuální arteterapie 

Výhodou individuální arteterapie je fakt, že klient má terapeuta k dispozici po celou 

dobu sezení jen pro sebe. Vzniká tak intenzivní emocionální zážitek setkání s chápajícím 

člověkem. (Pogády a kol., 1993, citovaný podle Šickové-Fabrici, 2002). Individuální 

arteterapie je tedy založena především na vztahu terapeut-klient, kdy terapeut pracuje 

s klientem na základě předem vytvořené dohody. V dohodě se blíže specifikuje četnost 

a délka setkání, způsob práce a také tzv. zakázka ze strany klienta, tedy to, s čím chce 

klient pracovat (Potměšilová, 2014). 

Podle Horňákové (1999) je individuální terapie vhodná zejména pro klienty, jejichž 

problém vyžaduje celou pozornost terapeuta, nebo pokud chování klienta ve skupině má 

rušivý vliv na ostatní členy, např. agresivní chování, hyperaktivita dítěte. 
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Individuální arteterapie je také vhodnou formou pro klienty – děti, které přicházejí 

do nového, neznámého prostředí. V takových případech mohou mít problémy se 

zapojením se do kolektivu, s navazováním vztahů a skupinové aktivity pro ně budou 

nevhodné a budou je odmítat. Individuální arteterapie v tomto případě může pomoci 

v odstranění nedůvěry, úzkostných stavů z neznámého, v postupné socializaci a adaptaci 

na nové prostředí a kolektiv (Šicková-Fabrici, 2002). 

Výše uvedení autoři se tedy shodují, že individuální arteterapie je vhodná zejména 

tam, kde je potřeba navázat s klientem užší, intenzivnější terapeutický vztah. Tam, kde 

je problém, se kterým je potřeba pracovat, hlubšího charakteru a vyžaduje individuální 

přístup. Také některé specifické projevy chování jako např. hyperaktivita, agrese vůči 

druhým nebo naopak zvýšená úzkostnost dítěte mohou být důvodem pro zvolení 

individuální terapie. Někdy se stává, že v průběhu nebo po skončení terapie klient 

přechází z individuální formy terapie do skupinové. 

 

2.2.1.2 Skupinová arteterapie 

Při skupinové arteterapii pracuje terapeut se skupinou klientů za podmínek předem 

stanovených vzájemnou dohodou. Stejně jako u individuální terapie si skupina určí 

četnost a délku setkání, způsob práce a tzv. zakázku. Kromě práce a přístupu terapeuta 

však ve skupinové arteterapii významně napomáhá terapeutickému procesu i další 

faktor, tzv. skupinová dynamika (Potměšilová, 2014). 

Kratochvíl (2001, s. 15) definuje skupinovou dynamiku jako „souhrn skupinového 

dění a skupinových interakcí“. Do skupinové dynamiky patří především interpersonální 

vztahy a vzájemné interakce členů skupiny spolu s existencí a samotnou činností 

skupiny a také silami z vnějšího prostředí. Patří sem mimo jiné cíle a normy skupiny, 

vůdcovství, koheze a tenze, projekce minulých zkušeností a vztahů do aktuálních 

interakcí ve skupině, vytváření podskupin.   

Skupinová dynamika tak činní skupinovou arteterapii zajímavější, živější, je zde 

prostor pro přátelství, spolupráci, akceptaci dětí druhými. Dá se říci, že ve skupině 

vzniká specifické prostředí, tzv. mikrosvět, ve kterém si mohou členové skupiny prožít 
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různé strategie chování a na základě skupinové reflexe je nahlédnout, korigovat a 

následně je přenést do přirozeného prostředí.  

Autoři Liebmannová (2005) a Campbellová (1998) uvádějí tyto hlavní výhody 

skupinové práce v arteterapii: 

 skupinová práce poskytuje vhodné zázemí pro nácvik sociálního učení  

 lidé s podobnými potřebami si mohou poskytovat vzájemnou podporu 

a pomáhat si s řešením problémů 

 zpětná vazba, kterou si vzájemně poskytují členové skupiny 

 členové skupiny si mohou vyzkoušet nové role  

 práce ve skupině podporuje komunikaci na mnoha různých úrovních 

Mezi nevýhodami skupinové práce uvádí Liebmannová (2005) tyto:  

 obtížné zachování intimity 

 menší prostor pro individuální přístup k jednotlivým členům 

Pro vytváření skupiny je dobré zohlednit některé aspekty zejména počet členů ve 

skupině a složení členů ve skupině. Müller (2014) uvádí jako ideální počet skupiny 

okolo dvanácti členů, je však nutné přihlédnout na specifika klientů např. s poruchami 

chování, s různými typy a stupni postižení a zpravidla počet snížit.  

Skupina může být složena z členů s jedním společným primárním tématem (např. 

skupiny dětí s poruchami chování, skupiny drogově závislých) anebo její členové 

přicházejí s různými problémy (např. výcvikové skupiny apod.)  

Liebmannová (2005) rozlišuje strukturovanou arteterapeutickou skupinu, kde se 

lidé setkávají a pracují na společném tématu nebo dle předem daných instrukcí (např. 

namalujte zážitek z dětství, nebo malujte, co chcete, ale použijte pouze tři barvy) a pak 

také nestrukturovanou  arteterapeutickou  skupinu, kde se členové schází na předem 

domluveném místě v pravidelný čas, ale každý si pracuje na svém vlastním výtvarném 

artefaktu (skupiny „Otevřených ateliérů“ např. skupina mladých lidí s psychotickou 

zkušeností v o.s. Baobab). 
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Je dobré si na začátku fungování skupiny stanovit pravidla, může je vytvořit buď 

sám arteterapeut a nebo je spoluvytvářejí klienti. Zvláště v dětských skupinách se tento 

postup osvědčil, a pravidla, která si děti samy vytvořily, snáze dodržovaly. 

Mezi obecná pravidla pro fungování skupiny můžeme dle Müllera (2014) uvést: 

 mlčenlivost (informace se nesmí vynášet mimo skupinu) 

 důvěra a bezpečí (každý má právo říci svůj názor) 

 individuální čas (každý má možnost využít různě dlouhý čas pro zpracování 

tématu, vyjádření svého problému)  

 možnost říci stop (pokud se nechce dále vyjadřovat k tématu) 

 

2.2.2 Základní arteterapeutické metody 

Následující kapitola se věnuje představení metod a postupů, které se v arteterapii 

užívají nejčastěji. Metodou se v arteterapii rozumí soubor postupů nebo kroků, které 

vedou k danému cíli, naproti tomu pojem technika pak vystihuje konkrétní postup či 

úkol, kterým klient pracuje v rámci dané metody (Müller, 2014). 

 

2.2.2.1 Imaginace 

„Imaginace je arteterapeutická metoda, která umožňuje klientovi vstup do jeho 

vnitřního světa“ (Potměšilová, 2014, s. 100). 

Ženatá (2005, s. 26) uvádí, že při imaginaci „pracujeme s obsahy nevědomí podobně 

jako se snem“, někdy jí proto také říkáme denní snění. Při arteterapeutické práci se 

většinou využívá imaginace řízená, kdy terapeut dává klientovi podněty (témata), které 

pak vedou u klienta k vynoření obrazů. Při imaginaci se neobjevují jen známé a kdysi 

prožité konkrétní situace, ale stejně jako ve snu se může rozvinout děj zdánlivě nezávislý 

na tématu imaginace (Ženatá, 2005). 

Metodu aktivní imaginace pro psychoterapii vytvořil C. G. Jung. Při aktivní 

imaginaci podněcuje klient v bdělém stavu a se zavřenýma očima za pomoci terapeuta 

hlubinné vrstvy psychiky. Ožívají vnitřní obrazy a pocity, které se následně verbalizují 
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nebo se v rámci arteterapie převádějí do výtvarné podoby. Za výhodu považuje Šicková- 

Fabrici (2002), že se výtvarné artefakty mohou následně strukturovat pod vedením 

arteteapeuta do podoby, která v sobě nese nápravný a léčebný potenciál. 

Metoda imaginace pomáhá dle Šickové-Fabrici (2002) k lepšímu sebepochopení, 

k vyjasnění postojů k sobě a druhým, slouží k uvolnění emocí. Zřejmý je také 

diagnostický potenciál, kdy obrazy, tvary i použité barvy vypovídají o tom, zda je proces 

patologický nebo směřuje k uzdravení. 

Výše uvedení autoři shodně popisují, že každá imaginace začíná nejprve relaxací, 

kdy jsou klienti vyzváni, aby se pohodlně usadili či lehli, zavřeli oči a uvolnili se. Poté 

jsou klienti slovně vedeni terapeutem nějakým příběhem nebo tématem. Mají si 

představit, že se například ocitli na louce, vnímají vůni květin a zpěv ptáků, všimnou si 

stromu, který na louce roste. Jdou k němu blíže, všímají si jeho velikosti, kmene 

a koruny, prohlížejí si jednotlivé části, větve a listy. Mohou se stromu i dotknout, aby 

zjistili strukturu kůry. Po návratu z louky zpět se klienti protáhnou, otevřou oči a jsou 

vyzváni, aby výtvarně zpracovali strom, který v imaginaci viděli. Mezi další častá 

témata imaginace patří např. růžový keř, létající koberec, smíření. 

Schopnost imaginace je dána každému člověku. Významný je zde však vývojový 

aspekt, kdy je známo, že představivost v dětském věku je mnohem bohatší než 

u dospělých. Dalo by se tedy říci, že metoda imaginace je pro děti snazší a přirozenější. 

 

2.2.2.2 Animace 

Metoda animace je někdy také nazývána rozhovorem v třetí osobě. Klient nebo 

arteterapeut se identifikují s obrázkem nebo s některou jeho částí např. s postavou, věcí 

a hovoří pak jejich jménem. Využívá se zejména ve fázi rozhovoru nad obrázkem, ale 

lze ji dobře využít i před vlastním zahájení terapie, kdy komunikace mezi terapeutem 

a dítětem může probíhat např. přes hračku. Využívá se zejména u úzkostných klientů, u 

dětí, které se cítí nejistě a osaměle. Je vhodná při práci s dětmi s emočními problémy, s 

dětmi týranými a zneužívanými, ale i s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami 

(např. děti s poruchou autistického spektra) (Potměšilová, 2014). 
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Šicková-Fabrici (2002, s. 128) uvádí, že „animace pomáhá arteterapeutovi dozvědět 

se o klientovi a jeho potřebách více, než kdyby se to dělo přímo. Dítě takto komunikuje 

efektivněji, přestože má zábrany o svých problémech hovořit, ústy někoho jiného 

verbalizuje svůj problém“.  

 

2.2.2.3 Koncentrace – vytváření mandaly 

Arteterapeutická metoda - vytváření mandaly slouží ke zklidnění, koncentraci, 

uvědomění si a uspořádání vlastních myšlenek. Slovo mandala pochází ze sanskrtu 

a znamená svatý kruh – střed. Kruhem byl člověk fascinován již odpradávna, vyskytuje 

se nejen ve východních náboženstvích, ale i v křesťanství, nejstarší obrazce kruhového 

tvaru se vyskytovaly už v paleolitu a dají se také najít v půdorysu staveb starého Egypta 

(Šicková-Fabrici, 2002).  

„Mandala vyjadřuje touhu člověka po celistvosti, po seberealizaci“ (Šicková-

Fabrici, 2002, s. 128).  

V tibetské kultuře je mandala vysvětlována jako harmonické spojení kruhu a čtverce, 

kde kruh je symbolem nebe, vnějších sil, nekonečna, čtverec pak představuje vnitřní síly 

spojené s člověkem a zemí. Obrazce jsou spojeny centrálním bodem, který je zároveň 

počátek i konec celého systému (Potměšilová, 2014).  

V arteterapii je možné vytváření mandal pojmout individuálně, kdy se každý 

účastník věnuje práci na své mandale, která je jeho vnitřním obrazem, pomáhá mu nalézt 

duševní harmonii a urovnat si myšlenky. Při skupinové práci je možné mandalu vytvářet 

pomocí různých výtvarných technik, např. skládáním společné mandaly z různých 

přírodnin, vysypáváním mandaly z barevného písku nebo dokonce skládání společné 

mandaly z těl účastníků, kdy je účast na tvorbě mandaly chápána jako symbolický zrod 

skupiny, kdy se jednotlivci začleňují do společného prostoru, času a místa. Vlastní 

zážitek z takového vzniku mandaly je nezapomenutelný.  
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2.2.2.4 Restrukturalizace 

Metoda restrukturalizace umožňuje klientům podívat se na svůj zdánlivě neřešitelný 

problém z jiného úhlu. Nový pohled na věc umožňuje přijetí problému a hledání nového 

funkčního řešení. Při restrukturalizaci klienti svůj obrázek s tématem např. „probléme, 

s kterým si nevím rady“ nebo „obrázek, který se mi nelíbí“ mohou rozdělit, rozstříhat 

nebo roztrhat na malé kousky a poté znovu poskládat a přetvořit do nové, pro ně 

přijatelné podoby (Potměšilová, 2014). 

Šicková-Fabrici (2002) uvádí příklad ze své praxe, kdy se klient cítil, jakoby se jeho 

život rozpadl na tisíce kousků. Východisko našel při arteterapeutické práci touto 

metodou. Stačilo, aby symbolicky poskládal jednotlivé kousky do nové podoby, do 

nového obrazu, najít v něm nový smysl a přijmout ho. 

Cílem této metody je tedy aktivní hledání nového pohledu na situaci, nazírání na 

problém z jiné perspektivy. To samo o sobě může vést k přijetí problému a nalezení 

řešení. 

 

2.2.2.5 Transformace 

Metoda transformace znamená v arteterapii převedení pocitů z vnímání jednoho 

uměleckého díla do druhého (Šicková-Fabrici, 2002). Jedná se zejména o různá 

umělecká média např. vyjádření pocitů z poslechu hudby namalováním obrázku nebo 

třeba převedení pocitů po přečtení úryvku z literárního díla do výtvarné podoby. Po 

dokončení si klienti vzájemně sdělují své pocity z tvoření, z výsledného artefaktu. 

Potměšilová (2014) uvádí, že je dobré v případě využití hudby vybrat několik 

různých hudebních žánrů, které pak mohou u klientů navozovat různé pocity a nálady. 

Cílem je rozvoj fantazie a kreativity. 

 

2.2.2.6 Rekonstrukce 

Rekonstrukce je další arteterapeutická metoda, jejímž cílem je rozvoj fantazie 

a kreativity. Klient dostává část nějakého artefaktu (např. obrázku) a jeho úkolem je 
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dotvořit ho dle své fantazie. Šicková-Fabrici (2002) uvádí jako vhodnou techniku tzv. 

dokreslovanou koláž, kdy klienti dostanou část fotografie obličeje a jejich úkolem je 

dokreslit chybějící polovinu. Potměšilová (2014) při této metodě využívá část obrázku 

a nechává klienty ho dotvořit. Mohou do obrázku zasahovat jakýmkoli způsobem 

a použít jakýkoli výtvarný materiál. Je dobré mít na závěr připravený originál obrázku 

a porovnat pak rekonstruovaný obrázek s původním. 

Tato metoda je vhodná pro široké spektrum klientů, zejména pro děti školního věku, 

pro klienty s mentálním postižením, ale i pro klienty, kteří se zatím stydí volně tvořit. 

 

2.3 Vymezení pojmu artefiletika 

Pro tuto práci považuji za důležité uvést zde i obor úzce související s arteterapií – 

artefiletiku.    

Za autora pojmu artefiletika a duchovního otce této disciplíny můžeme označit Jana 

Slavíka (1997, citovaný dle Potměšilové), který vysvětluje artefiletiku jako reflektivní, 

tvořivé a zážitkové pojetí výtvarné výchovy, kdy je kladen důraz na autentické zážitkové 

poznávání osobnosti člověka a jeho kulturní a společenskou sounáležitost.  

Název artefiletika je složen ze dvou částí, kdy latinské ars, artis = umění, nás 

odkazuje k příbuznosti s arteterapií a druhá část nás směřuje k filetickému přístupu ve 

výchově pocházejícího od pedagoga H. Broudyho, „v němž intelektový rozvoj je úzce 

spjatý s rozvojem emočním a sociálním“ (Slavík, 2001, s. 12). V takovémto přístupu se 

uplatňuje výrazový projev (výtvarný nebo dramatický) spolu s rozhovorem o zážitcích 

při tvorbě.  

Autoři Slavíková, Slavík, Hazuková (2000), ve své knize popisují, že hlavním 

záměrem artefiletiky je snaha povzbudit duševní síly dítěte a předcházet tak jeho 

psychickému nebo sociálnímu selhání v pozdějším věku. Prostřednictvím výtvarného 

projevu můžeme zachytit vnitřní obsahy, rozpoznat je a dát jim tvář, symbolicky s nimi 

zacházet a lépe jim pak porozumět. Zároveň nám výtvarný projev dává možnost lépe 

poznat druhé lidi, učí nás vyrovnávat se s těžkostmi a dodává odvahu měnit to, co 
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v našich možnostech změnit lze.  Neméně důležitým záměrem artefiletiky je dle autorů 

zprostředkovat dětem pomocí výtvarných zážitků cestu ke světu kultury a přírody. 

Jak jsem zmínila již výše, hlavním rysem artefiletiky je tedy propojení výrazového 

tvůrčího projevu – exprese s jeho následnou reflexí – náhled na vytvořené a zažité.  

Reflexe dle Slavíka (2001) obsahuje dvě neoddělitelné složky – zpětný pohled tvořícího 

a prožívajícího člověka na své vlastní aktivity a porovnání vlastního zážitku se zážitky 

ostatních účastníků. Tyto dvě složky otevírají dialog o tom, kde se shodujeme a v čem 

se naopak lišíme a měly by dovést účastníky sezení k novému poznání. 

Slavík (2001, s. 13) uvádí jako hlavní cíl artefiletiky „učit se symbolicky vyjadřovat, 

poznávat a zároveň citlivě vnímat sebe a svět prostřednictvím uměleckých zážitků 

vycházejících z vlastního tvořivého projevu “. 

Výstižně definuje artefiletiku Stiburek (2000, s. 36) „Artefiletika je pedagogická 

disciplína využívající obdobných postupů jako arteterapie v oblasti výchovy, rozvoje 

positivních rysů osobnosti a prevence psychických a sociálních patologií. Podporuje 

spontánní expresivitu, zaměřuje se na prožitkovou stránku tvorby. Rozvíjí citlivost 

a vnímavost vůči estetickým kvalitám života, tvořivost a citlivost vůči světu a vztahům. 

Využívá kultivující potenciál osobní a skupinové reflexe.“ 

Shrneme-li výše uvedené poznatky, můžeme konstatovat, že artefiletika je svou 

podstatou na pomezí mezi výtvarnou výchovou a arteterapií. Vznikla z potřeby přiblížit 

co nejvíce žákům výtvarnou výchovu s jejich osobními prožitky a zkušenostmi 

z okolního světa, naučit je citlivosti ke vnímání kultury a přírody. Zároveň má být pro 

děti zdrojem sebepoznání. Jejím cílem je pomocí výtvarného zážitku probudit a rozvíjet 

v dětech tvůrčí a sociální potenciál. Artefiletika využívá reflexe (náhledu) na sebe sama, 

na výtvarné dílo, a prostřednictvím skupinového setkávání nám umožňuje vést dialog - 

komunikovat a hledat jiné možnosti a úhly pohledu na svůj život, vztahy, hodnoty.  

 

2.4 Arteterapeutický versus artefiletický přístup 

Arteterapie i artefiletika jsou obory, které se v poslední době velmi dynamicky 

rozvíjí. Jsou využívány v řadě zařízení zdravotnických, školských, výchovných 
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a převýchovných, ale i volnočasových organizacích. Dají se využít jako základní nebo 

doplňková forma léčby, ve výchově rozvíjí tvořivost, sebepoznání, volní vlastnosti 

a hodnotovou orientaci. Využívají se jak v rámci prevence sociálně patologických jevů, 

tak při prevenci sociálního selhávání (např. kurzy a semináře osobnostního rozvoje). 

Oba přístupy se také uplatňují v oblasti uměleckého vzdělávání, kde jsou zaměřeny na 

prožitek tvůrce a vedou k rozvoji jeho sebevyjádření (Stiburek, 2000). 

Arteterapie a artefiletika se v praxi často prolínají a i laická veřejnost je většinou 

zatím vnímá jednotně. Často záleží na osobnosti arteterapeuta a jeho profesním 

zaměření (psychoterapeut vs. pedagog), zda při práci s klientem při konkrétní činnosti 

převáží přístup terapeutický nebo pedagogický.  

Stiburek (2002) k tomuto uvádí, že o arteterapii se jedná tehdy, když individuální 

téma klienta je hlavním zájmem a podřizujeme mu veškerou práci, v případě artefiletiky 

je důraz kladen na hledání individuálního vztahu k obecnému tématu.  

Základním rozdílem mezi oběma směry je vazba arteterapie na léčbu a pomoc 

klientovi, která může být preventivní, ale i léčebná a nápravná. Artefiletika má vazbu 

na výchovu a vzdělávání, cílem je přispívat k rozvoji osobnosti a pozitivních rysů 

v širších kulturních souvislostech. Od tohoto se dále specifikují rozdíly obou směrů. 

Základním aspektem, který oba směry spojuje, je umění a výtvarná činnost, ta je 

hlavním pilířem obou těchto směrů (Rovenská, 2007, citovaná podle Bažantové, 2007). 

„Metaforou lze říci, že artefiletika je sestrou arteterapie, zjednodušeně, že je to arte 

přístup používaný ve výchově, především ve školství“ (Huptych, 2009). 

 

2.5 Zařízení ZDVOP 

Arteterapie bývá často využívána jako součást výchovných či preventivních 

programů v různých typech zařízení poskytující péči dětem v nouzi např. dětské 

domovy, azylové domy, výchovná zařízení. Mezi tato zařízení patří i zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). V této kapitole si je blíže charakterizujeme.   
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2.5.1 Charakteristika ZDVOP 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb. charakterizuje dle § 42 

ZDVOP takto: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu 

a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou li jeho život nebo příznivý 

vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15), jde li 

o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo 

v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. 

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, 

včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné 

péči (MPSV, 2012).  

Hlavním cílem těchto zařízení je v dnešní společnosti výkon sociálně–právní 

ochrany dětí tj. poskytnout okamžitou ochranu a pomoc dítěti v krizi, včetně ubytování, 

poskytnutí psychologické pomoci, zajištění zdravotní péče, poskytnutí podpůrných 

výchovných programů a spolupráce s rodinou při hledání vhodného řešení situace. 

  

 Typy ZDVOP dělíme dle zřizovatele a rozdílného typu provozu na: 

 ZDVOP fungující při ústavních zařízeních (např. dětský domov, kojenecký 

ústav) 

 Klokánky FOD 

 rodinné Klokánky FOD 

 ostatní ZDVOP (např. Dům tří přání v Praze, SOS Sluníčko Praha) 

(Barvíková, Paloncyová, 2012) 

 

2.5.2 Důvody umístnění dětí do ZDVOP 

Mezi nejčastější důvody pro umístění dítěte do tohoto typu zařízení patří: narušené 

rodinné vztahy, výchovné problémy, obtížná rozvodová či porozvodová situace, 

zanedbávání péče o děti z důvodu zneužívání návykových látek rodiči, bytové problémy 

rodiny, dlouhodobá hospitalizace rodičů, rodiče ve výkonu trestu apod. 
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Dítě se do ZDVOP umisťuje na základě rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, žádosti zákonných zástupců nebo požádá-li o to dítě. 

Zařízení pracuje v režimu pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí 

vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb. O poskytování sociálních služeb a ze zákona 

č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí. Novela zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí, která vstoupila v platnost 1.1.2013, mimo jiné upravuje podmínky 

v ZDVOP a stanovuje nové povinnosti. Omezuje délku pobytu dětí v tomto zařízení a to 

na dobu tří měsíců, pokud je dítě do ZDVOP umístěno na základě žádosti zákonných 

zástupců, po dobu šesti měsíců, pokud je dítě do ZDVOP umístěno na základě žádosti 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s 

pobytem dítěte vyslovila souhlas osoba zodpovědná za výchovu. Novela také přináší 

omezení počtu dětí. Nově nesmí počet dětí umístěných v ZDVOP přesáhnout 28 dětí, a 

to i v případě, že toto zařízení je umístěno ve více budovách. Překročit maximální možný 

počet dětí lze ve dvou případech, a to pokud je přijata sourozenecká skupina anebo v 

případě udělení výjimky MPSV na nezbytně nutnou dobu. Zároveň se v tomto ohledu 

nově ustanovuje, že jeden zaměstnanec ZDVOP může současně zajišťovat péči nejvýše 

o čtyři děti, což má podle MPSV posílit rodinný charakter zařízení a umožnit 

individuální péči o dítě (MPSV, 2012). 

 

2.6 Cílová skupina klientů ZDVOP, specifikace jejich problémů 

Mezi cílovou skupinu klientů zařízení pracujícího v režimu ZDVOP patří děti 

v krizové situaci, bezprostředně ohrožené na životě nebo jejichž vývoj je vlivem 

zanedbávajícího rodinného prostředí ohrožen.  

Některá zařízení jsou připravena přijmout děti od 0 - 18 let (SOS Sluníčko Praha, 

Klokánky - síť zařízení s celorepublikovou působností), jiná zařízení přijímají děti až 

od 3 – 18 let (např. Dům tří přání, o.s., zařízení působící na Praze 6). 

Mezi nejčastější problémy dětí umístěných do těchto zařízení patří citová 

a psychická deprivace, poruchy chování a emocí a dále pak projevy různých forem 

syndromu CAN. V následujících kapitolách se pokusím podrobně popsat jednotlivé 

projevy nejčastějších problémů. 
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2.6.1 Syndrom CAN 

Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) je definován jako jakékoli „nenáhodné 

jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, které je v dané společnosti odmítané 

a nepřijatelné, jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. 

způsobuje jeho smrt“ (Dunovský, 1995, citovaný podle Vágnerové, 1999, s. 320). 

Podle Hanušové (2006) lze syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

popsat jako soubor nepříznivých příznaků v různých oblastech stavu, vývoje dítěte i v 

jeho společenském postavení, především v rodině. Je výsledkem převážně úmyslného 

ubližování dítěti, způsobené ve většině případů jeho nejbližšími vychovateli, rodiči. 

Nejvyhraněnější podobou je usmrcení dítěte. Hanušová zmiňuje, že nejde pouze o 

jednostranný akt ze strany jejich původce, pachatele, ale o zvláštní interakci všech 

zúčastněných osob (Hanušová, 2006). 

Jako základní charakteristiku syndromu CAN Vágnerová (1999) uvádí necitlivost a 

bezohlednost k dítěti, jeho podřízení a využití k uspokojení potřeb dospělého.  

 Syndrom CAN, tak jak byl definovaný Zdravotní komisí Rady Evropy v r. 1992 (Dětské 

krizové centrum, 2012), zahrnuje tyto kategorie: 

 fyzické týrání 

 psychické týrání 

 sexuální zneužívání 

 ohrožující prostředí (závislost rodiče, závažné onemocnění rodiče,  domácí násilí 

aj.) 

 zanedbávání 

 rozvodovou problematiku, rozvodové spory  o dítě 

 sekundární viktimizaci, systémové týrání 

V následujících kapitolách uvádím jednotlivé kategorie syndromu CAN rozlišené 

dle charakteru strádání. 
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2.6.1.1 Zanedbávání dítěte 

Poškozuje dítě nedostatečnou aktivitou rodičů, omezováním vzájemné interakce 

mezi rodiči a dítětem, což se následně projevuje nedostatečným uspokojováním potřeb 

dítěte. Z hlediska vývoje dítěte má závažné důsledky především citová deprivace – 

strádání v oblasti citových potřeb dítěte, ztráta pocitu bezpečí, pocitu dítěte, že někam 

patří a sociokulturní deprivace – nedostatek podnětů podporujících rozvoj schopností 

a dovedností dítěte. Hanušová (2006) sem řadí i zanedbávání výchovy a vzdělávání tj. 

neposkytnutí dítěti možnost vzdělávat se např. neposíláním do školy, dětskou prací. 

 

2.6.1.2 Týrání  

Rozlišujeme fyzické a psychické týrání, fyzické týrání se projevuje nadměrným 

bitím a tělesným trestáním, při kterém dochází ke zneužití fyzické síly dospělého vůči 

dítěti. Za fyzické týrání je považováno tělesné ublížení dítěti nebo nezabránění ublížení 

či utrpení dítěti, např. bití rukou či různými nástroji, kopání, údery pěstí, popáleniny 

(např. cigaretou), bodné rány, vytrhávání vlasů, škrcení, dušení, topení dítěte, 

svazování, silné třesení zejména s malým dítětem, odnímání spánku, potravy (Dětské 

krizové centrum, 2012). Při psychickém týrání jde naopak o zneužití psychické 

nadřazenosti dospělého, vůči podřízenému a závislému dítěti. Projevuje se častým 

a neúměrným kritizováním, ponižováním a citovým vydíráním dítěte. 

Citové (psychické) týrání zahrnuje dle Hanušové (2006) takové chování, které má 

vážný negativní vliv na citový vývoj dítěte. Může mít formu verbálních útoků, 

zavrhování dítěte, vystavování dítěte násilí nebo vážným konfliktům, omezování dítěte 

a jeho násilná izolace, vyvolávání u dítěte neustálého pocitu strachu.  

 

2.6.1.3 Sexuální zneužívání 

Definujeme jako zneužití moci a převahy nad dítětem pro sexuální uspokojení 

dospělého. Stejně jako při týrání je interakce mezi rodičem a dítětem zachována, ale je 

značně patologická. Jde o nepatřičné vystavování dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti 

i chování, zahrnuje všechny formy chování se sexuálním podtextem, tedy i ty, kdy dítě 

na první pohled nestrádá. Můžeme rozlišit formy bezdotykové – verbální sexuální 
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návrhy a komentáře, exhibicionismus, voyerismus, účast na sexuálních aktivitách 

(přihlížení) a dotykové – dotýkání se na genitálu, prsou, pohlavní styk. Řadíme sem 

i komerční sexuální zneužívání dítěte k výrobě dětské pornografie nebo k dětské 

prostituci (Vágnerová, 1999). 

Na tomto místě je nutné zmínit, že od 1. 1. 1994 platí oznamovací povinnost ohledně 

trestného činu týrání svěřené osoby, jakož i povinnost překazit jeho páchání. U trestného 

činu pohlavního zneužívání platí povinnost překazit jeho páchání, lze tak učinit i jeho 

včasným oznámením orgánům činným v trestním řízení (policii nebo státnímu 

zastupitelství). Je vhodné informovat OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) nebo 

je možnost se obrátit na některou neziskovou organizaci zabývající se touto 

problematikou (FOD apod.) Tomu, kdo tuto povinnost nesplní, hrozí trestní stíhání 

s možnou sazbou odnětí svobody až tři roky (Fond ohrožených dětí, 2012-2015). 

 

2.6.1.4 Šikana 

Je zde nutné uvést i šikanu, kterou Hanušová (2006) zmiňuje jako jednu z forem 

syndromu CAN. Obvykle se definuje jako agrese, které se dopouští jedinec nebo 

skupina vůči slabším, bezbranným jedincům nebo skupině. Typické je opakování agrese 

vůči stejné oběti, nejčastější projev je hrubé fyzické násilí, ponižování, manipulace.  

 

2.6.1.5 Psychická deprivace  

Jedním z nejčastějších důsledků prožitého traumatu nebo dlouhodobého strádání dětí 

v krizi, tj. dětí pobývajících ZDVOP, je psychická deprivace.  

Obecně se pojem deprivace vysvětluje jako strádání nedostatečným uspokojením 

některé z důležitých potřeb. Podle toho o jakou potřebu se jedná, rozlišujeme např. 

deprivaci biologickou, sociální, psychickou a další.  

Psychická deprivace je stav, který nastane v případě, že jsou u člověka (dítěte) 

nedostatečně uspokojovány základní psychické potřeby v delším časovém období 

(Langmeier, Matějček, 2011). 
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Pro lepší pochopení je nutné si definovat základní psychické potřeby. Langmeier 

a Matějček (2011) je ve své knize uvádějí takto: 

 potřeba stimulace – smyslové podněty, hra, trvalý a vřelý citový vztah 

s blízkou osobou 

 potřeba vnější struktury – smysluplné, strukturované podněty, potřeba 

hledaní a objevování zkoušením nového, tendence k aktivní interakci se 

světem, dětské otázky „proč“ 

 potřeba specifického sociálního objektu, k němuž se jedinec váže 

stabilním, těsným poutem – zprvu je tímto objektem matka, postupně otec, 

rodina, skupina vrstevníků, popisuje se také jako potřeba závislosti, 

připoutání, lásky 

 potřeba osob nesociálního významu – úsilí o aktivní vztah k sobě samému, 

potřeba nezávislosti, sebenaplnění a zajištění vlastní integrity 

Následky psychické deprivace se mohou projevovat narušením kognitivního 

a motorického vývoje dítěte, kdy záleží na závažnosti a míře deprivačních zkušeností. 

Zpravidla bývá opožděn celkový vývoj dítěte, apatie, pasivita, tělesné neprospívání. 

Nejzávažnějším projevem psychické deprivace jsou dle Koluchové (1984) poruchy řeči 

nebo její opožděný vývoj. Rozumové funkce bývají výrazněji oslabené tam, kde se 

kombinuje psychická deprivace s nedostatkem podnětové stimulace, děti mívají z těchto 

důvodů horší prospěch ve škole, potřebují výraznou motivaci a dostatečnou pozitivní 

zpětnou vazbu. Dalším významným projevem psychické deprivace může být narušení 

vývoje osobnosti, kdy bývá narušena zejména schopnost dítěte navazovat hlubší 

sociální vztahy. Sociální interakce a komunikace bývá výrazně narušena, dítě mívá 

značné potíže v oblasti empatie, obtížně se orientuje ve svých pocitech i v pocitech 

ostatních. Dítě působí jako emočně ploché, nedůvěřivé, bývá výbušnější s tendencí 

reagovat zlostně až agresivně. Velkou roli hrají u psychicky deprivovaných dětí různé 

obranné mechanismy jako např. regrese, agrese, apatie, rezignace a jiné, které jim slouží 

k dosažení náhradního uspokojení (Vágnerová, 1999; Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 

2009). 
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Autoři Svoboda, Krejčířová, Vágnerová (2009) shrnuli nejčastější projevy chování 

a sociálních vztahů u psychicky deprivovaných dětí do následujících typů, které 

doplňuji dle Matějčka (1999) 

 sociální hyperaktivita – děti velice snadno a rychle navazují kontakty 

s dospělými, aktivně se dožadují jejich pozornosti, chybí jim přirozený 

strach z cizích lidí. Jejich vztahy však zůstávají povrchní a rozptýlené, 

u starších dětí jsou časté špatné vztahy s vrstevníky, obvykle se přidružují 

poruchy chování 

 typ relativně dobře přizpůsobivý – sem patří děti, které se ústavnímu 

prostředí dobře přizpůsobily, nepůsobí nijak nápadně a z celkového 

sníženého přísunu vývojových podnětů dokážou využít maximum 

 sociální provokace – děti si pozornost dospělých získávají cílenou 

provokací, agresivitou vůči druhým dětem i dospělým, destruktivním 

chováním apod. tyto děti bývají většinou zvýšeně úzkostné a nezralé. 

 útlumový typ – děti bývají v sociálním kontaktu, ale i v ostatních projevech 

pasivní až apatické, často jsou mylně diagnostikovány jako mentálně 

retardované, po umístění do pečující rodiny doslova „rozkvetou“ a dosahují 

výborných výsledků 

 typ náhradního uspokojení - časté bývá náhradní uspokojování citových i 

sociálních potřeb zejména nadměrné zaměření na potřeby biologické 

(přejídání, časné zahájení sexuálního života apod.) 

 

2.6.2 Poruchy chování a emocí 

Jak jsem zmínila již v předchozí kapitole, jako následek dlouhodobého strádání 

a citové deprivace se mohou u dětí projevit poruchy chování a emocí.  

„Poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy dítě 

není schopné respektovat běžné normy chování na úrovni odpovídající jeho věku nebo 

úrovni rozumových schopností“ (Vágnerová, 1997, s. 67).  Jako základní rys těchto 

poruch se uvádí chování, kterým se opakovaně a dlouhodobě (šest a více měsíců) 

narušují společenské normy. 
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Je nutné rozlišit, zda dítě skutečně chápe význam hodnot a norem. Tento předpoklad 

nesplňují děti s mentálním postižením nebo přicházející z odlišných sociokulturních 

prostředí – v těchto případech tedy nelze hovořit o poruchách chování (Vágnerová, 

1999). 

Mezi faktory ovlivňující vznik poruch chování můžeme dle Slomka (2010) zařadit:  

 vliv sociálního prostředí – jde především o vliv rodiny, kdy rodiče nedokážou 

správně plnit svou rodičovskou funkci, často se jedná o asociální nebo psychopatické 

jedince, kteří o dítě nejeví zájem, jsou emočně chladní, mají tendenci k nevhodným 

návykům (alkoholismus, toxikománie), v rodině dochází k zanedbávání a někdy až 

týrání, děti bývají citově deprivované. Naproti tomu je prostředí příliš ambiciózních 

rodičů, kdy dítě nezvládá plnit přání rodičů a má tendence kompenzovat si přijetí 

a zážitek z úspěchu v nevhodných závadových skupinách.  

 geneticky podmíněná dispozice – v dětství se projevuje především na úrovni 

temperamentu, dítě bývá impulzivnější, dráždivější, má menší citlivost ke zpětné vazbě. 

Zpravidla se podobně problémově chová i jeden z rodičů a tím dává dítěti nevhodný 

vzor chování. Výchova v takové rodině bývá extrémní, na jedné straně lhostejnost 

a nezájem o dítě, na druhé straně vyžadování tvrdé disciplíny. U těchto dětí se projevuje 

agresivita již v raném věku a bývá výchovně velmi těžko ovlivnitelná. 

 oslabení nebo porucha centrální nervové soustavy – k poškození dochází 

v období prenatálním či perinatálním, pro děti je charakteristická emoční labilita, 

impulzivita a nižší schopnost sebeovládání. U takovýchto dětí je snadnější 

vyprovokovat nevhodné reakce (např. agresivní výbuch). Zvýšené riziko pro vznik 

poruch chování tedy mohou mít například děti s ADHD či s epilepsií. 

Slomek (2010) uvádí dělení poruch chování podle stupně společenské závažnosti: 

 chování disociální – jde o drobné odchylky a nesrovnalosti s běžnými 

společenskými zvyklostmi, které se však dají zvládnout vhodnými pedagogickými 

postupy. Jedná se o kázeňské přestupky proti pravidlům dané instituce, neposlušnost, 

vzdorovitost, negativistické projevy. Při řešení těchto problémů se uplatňují poradenské 

instituce, působení psychologa a speciálního terapeuta. 

 chování asociální – vyznačuje se rozporem se společenskou morálkou, jedinec 

(dítě) se výrazně odlišuje od normy, ale ještě neporušuje právní předpisy. Většinou 
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v důsledku škodí sám sobě. Řadíme sem záškoláctví, lhaní, krádeže, útěky, zneužívání 

návykových látek, patologické hráčství. Asociální projevy mají většinou vzestupnou 

tendenci a trvalejší charakter. Řešení situace je nejen v oblasti speciálně pedagogického 

poradenství, ale je nutné i zapojení speciálních výchovných středisek (Středisek 

výchovné péče), zdravotnických institucí a terapeutických středisek. 

 chování antisociální – má již povahu protispolečenského jednání, poškozuje jak 

jedince, tak jeho okolí (společnost, majetek, život). Jedná se o pokračování asociálních 

projevů, které se stupňují, až dochází k porušování zákona a norem. Náprava se realizuje 

v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně ve vězeňských 

institucích. Jedná se o veškerou trestnou činnost, patří sem krádeže, loupeže, sexuální 

delikty, vandalství, agresivita s ublížením na zdraví, zabití, vraždy, terorizmus, 

organizovaný zločin. 

Poruchy chování lze také dělit z hlediska agresivnosti dle Vágnerové (1997) takto: 

 Neagresivní porušování sociálních norem – patří sem záškoláctví, lži, útěky, 

toulání, zneužívání návykových látek, takovéto jednání nemá prvky agresivity. 

 Agresivní poruchy chování lze považovat za závažnější, protože jedinec 

s takovým chováním omezuje a porušuje práva ostatních, řadíme sem 

vandalismus, přepadávání, šikanu. 

Dle klasifikace MKN-10 se Poruchy chování označují - F91, Smíšené poruchy 

chování - F92, Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství - F93, Poruchy 

sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci - F94. 

 

2.7 Využití arteterapie u dětí se syndromem CAN 

V následující kapitole se zaměřím na konkrétní využití arteterapeutických postupů 

při práci s dětmi se syndromem CAN. 

Mezi charakteristické rysy u dětí týraných a zneužívaných patří především regres 

v chování. Dle Šickové-Fabrici (2002) bývají děti nesmělé nebo mrzuté, často citově 

prázdné. Zneužívání má dlouhodobý vliv na dětskou psychiku, především na 

sebehodnocení a sebevědomí. Děti se popisují jako hrozné, nevěří si, pociťují vinu 
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a nenávist ke svému tělu nebo jistým částem. Někdy mají tendenci se přejídat, následně 

trpí obezitou nebo naopak nedodržují správné stravovací návyky a jsou extrémně 

hubené. I  projevy chování bývají rozporuplné, mají slabé sociální cítění nebo se chovají 

příliš dospěle až vyzývavě.  

Americká arteterapeutka Malchiodi (2013), která se dlouhodobě věnuje arteterapii 

s dětmi zneužívanými a traumatizovanými násilím v rodině uvádí, že arteterapeutická 

intervence často bývá primární volbou při léčení těchto dětí. Často se u nich objevuje 

posttraumatická stresová porucha, která ovlivňuje i řečová centra v mozku (Broca 

oblast) a děti mají potíže s verbalizací prožitých traumat, zvláště jsou-li dlouhodobá 

a opakující se. Arteterapie umožňuje komunikovat – vyjádřit traumatizující vzpomínky 

pomocí smyslových aspektů kresby nebo malby a pomáhá tak překlenout počáteční 

absenci slovního vyjádření. V nedávné době započatý výzkum ukazuje, že umělecké 

vyjádření může dokonce pomoci stimulovat verbalizaci citově laděných událostí, a to 

i těch traumatizujících. Ve své práci se arteterapeutka pozastavuje nad častým tématem 

kreseb dětí prožívajících trauma, kdy děti kreslí různá monstra – příšery. Na jedné straně 

mohou vyjadřovat reálnou hrozbu – zneužívajícího rodiče, vychovatele nebo v jiných 

případech „vnitřní příšeru“ - citové a smyslové zkušenosti se zneužíváním. Často tak 

děti vyjadřují skrytý pocit viny a studu, kdy dítě vnímá obraz sebe sama jako monstrum, 

cítí se vadný a odpudivý.  

Šicková-Fabrici (2002) ve své knize porovnává výzkumy kreseb zneužívaných dětí 

ze Slovenska s výzkumy amerických (Malchiodi, 1990, citovaná podle Šickové-Fabrici, 

2002) a anglických (Allan, 1988, citovaný podle Šickové-Fabrici, 2002) arteterapeutů a 

všichni se shodli na charakteristických znacích v kresbě a malbě, které považují za 

varovné příznaky zneužívání a týrání. Jsou to zejména: 

 kresba postavy s nohama od sebe (pocit zranitelnosti) 

 těla jsou bez rukou, bez ramen (neschopnost odolávat násilí) 

 tváře s dlouhými řasami 

 hlavy bez těl 

 časté použití červené a zelené barvy tam, kde nejsou obvyklé (červené dveře, 

okna, červený déšť) 

 umělecký regres kresby 

 kruhy, klíny, srdcovité tvary 
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 kapky, déšť, slzy 

Šicková-Fabrici (2002) upozorňuje na reálné nebezpečí chybné interpretace obrázku 

a nesprávné diagnostiky, v tomto případě bývají následky pro rodinu i dítě hrozivé. 

Apeluje proto na důkladnou profesní přípravu a dlouholeté arteterapeutické zkušenosti, 

které jsou zárukou odpovědného přístupu k této problematice. 

Za nejdůležitější pro úspěšnou terapii považuje Šicková-Fabrici (2002) navození 

atmosféry důvěry, kdy má dítě dostat svobodu projevit své emoce. Uvádí jako příklad 

hněv, kdy pro jeho ventilování s úspěchem používá práci s hlínou. Ta v sobě „nese 

možnosti pohybu, změny, destrukce i integrace“ (Šicková-Fabrici, 2002, s. 70). 

Jako další vhodnou techniku Šicková-Fabrici (2002) uvádí obkreslování vlastního těla, 

kdy kresba v životní velikosti pomáhá dítěti změnit obraz o vlastním těle a má zároveň 

terapeutickou i diagnostickou hodnotu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že arteterapie je pro práci s dětmi zneužívanými nebo 

týranými velmi vhodná jak v úvodní fázi, při navazování kontaktu s těmito dětmi, tak 

v průběhu dalších terapeutických sezení. Zde se využívá zejména při práci s emocemi, 

s uvědoměním si a přijetím prožitého traumatu. Z kazuistik uvedených jmenovanými 

arteterapeuty vyplývá, že s těmito dětmi pracují převážně individuální formou 

arteterapie, kdy je důraz kladen na vybudování důvěry a pocitu jistoty v terapeutickém 

vztahu. Cílem je budování pocitu sebeúcty dítěte a uvědomění si vlastní hodnoty. 

Arteterapie se často využívá i při práci s dětmi z dětských domovů či jiných 

ústavních zařízení, kde se děti potýkají s následky psychické deprivace.  

Arteterapeutické práci s dětmi z dětských domovů se věnoval Bachtjan (2011) 

a popsal využití arteterapie při pobytovém psychosociálním výcviku. Pracoval se 

skupinami dětí mladšího i staršího školního věku z dětských domovů a cílem bylo 

prohloubení základní důvěry, rozšíření komunikačních dovedností, uvědomění si svých 

schopností i odlišností a napomoci lepšímu sebepřijetí. Arteterapeutické činnosti byly 

zaměřeny hlavně na překonání strachu z neobratnosti ve výtvarném projevu, na katarzi 

emocí, na herní činnostní složku a prožitek „tady a teď“. Svou práci popisuje takto: 

„Nejdřív jsme téma kreslili a obrázek se stal odrazovým můstkem k verbální 

komunikaci čili občas k „aha“ efektu. Autocenzura ve výtvarném vyjádření nebyla 
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zdaleka tak silná jako ve verbálním. Výtvarné činnosti alespoň do jisté míry smazávaly 

hranice mezi „chytrými“ a „hloupými“, verbálně zdatnějšími a těmi pomalejšími, 

ostýchavějšími“ (Bachtjan, 2011, s. 3). 

S dětmi z dětských domovů pracuje i sdružení Letní dům o.s., které také využívá 

arteterapii při pobytech mimo ústavní zařízení. Zde je arteterapie orientována na 

výtvarný proces, na zážitek ze samotného tvoření. Důraz je kladen na abreaktivní 

složku, kdy se vychází z toho, že se při výtvarné tvorbě mohou vyplavovat silné emoce. 

Tímto se dítě zbavuje negativních pocitů, uvolňuje se jeho napětí a úzkost. Dalším 

krokem k uvolnění je následné sdílení pocitů a prožitků z tvorby se skupinou nebo 

individuálně s arteterapeutem (Pohořelská, 2010). 

Ukazuje se, že při práci s dětmi z dětských domovů či jiných ústavních zařízení se 

více využívá skupinová forma arteterapie. Prostřednictvím skupinové interakce mohou 

děti rozvinout sociální dovednosti, komunikaci, učí se spolupracovat, vymezit si svůj 

vlastní prostor, vyjádřit své myšlenky a naslouchat ostatním. Důležitý je také pocit zažití 

úspěchu, uvědomění si vlastní jedinečnosti. To vše jim pomáhá překonávat těžkosti na 

jejich cestě do dospělosti.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části představuji konkrétní zařízení, které pracuje v režimu ZDVOP – 

Dům tří přání a dále pak předkládám  návrh na arteterapeutický program, který by byl 

dle mého názoru vhodný pro cílovou skupinu dětí využívajících služeb tohoto zařízení. 

Konkrétně se jedná o skupinu dětí, které pobývají v pobytové části Domu tří přání, 

v Domě Přemysla Pittra (tzv. Domečku) a pak také děti, které využívají služeb Centra 

pro děti Mezipatro. Na program by docházely v rámci volnočasových aktivit 

v odpoledních hodinách. 

 

3.1 Dům tří přání o.s. 

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc 

dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní 

rodině. Občanské sdružení působí v Praze od roku 2001 a v roce 2003 otevřelo nejprve 

pobytovou část - Dům Přemysla Pittra, kde poskytují dětem ubytování a zázemí 

v nepřetržitém provozu. V roce 2006 následovalo otevření Ambulantně terénního 

centra, kde se věnují podpoře rodin v nelehké životní situaci a nakonec v roce 2013 

zahájilo provoz Centrum pro děti Mezipatro, které nabízí dětem z rodin, potýkajících se 

s dlouhodobou krizí individuální i společné aktivity (Dům tří přání o.s., 2014). 

 

Dům Přemysla Pittra pro děti 

Karlovarská 337/18 

160 00 Praha 6 – Ruzyně 

 

Zařízení pracuje v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v režimu 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)  

 

Cíle poskytovaných služeb: 

 poskytnutí útočiště dítěti v nepříznivé situaci 

 zajištění neutrálního prostředí 
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 odborná podpora a péče dítěti 

 sanace rodiny (ošetření rodinného prostředí, komunikace v rodině, snaha 

o zabezpečení stabilního prostředí pro dítě) 

 spolupráce s institucemi, které se spolupodílí na péči o dítě (OSPOD, škola, lékař 

atd.) 

 nabídka následné ambulantní a terénní formy pomoci 

Jedná se o pobytové zařízení rodinného typu pro děti od 3 – 18 let, které zajišťuje 

celoroční provoz 8 lůžek pro dlouhodobý pobyt a 2 lůžka krizová (pobyt na 24 hod). 

Pobyt je v délce od 1 dne do 3 měsíců, součástí je spolupráce s rodiči nebo zákonnými 

zástupci dítěte. 

O děti se stará tým šesti pedgogicko-výchovných pracovníků a 3 sociálních 

pracovnic.  

 

Ambulantně-terénní centrum  

Svatovítská 7  

160 00 Praha 6  

 

Cíle poskytovaných služeb: 

 sanace rodiny (ošetření rodinného prostředí, komunikace v rodině, snaha 

o zabezpečení stabilního prostředí pro dítě, předejití umístění dítěte do ústavního 

zařízení) 

 poskytnutí poradenství při řešení aktuálních problémů a potřeb dítěte 

 spolupráce s institucemi, které se spolupodílí na péči o dítě (OSPOD, škola, 

lékař) 

V ambulantně-terénním centru pracuje psycholožka, 2 sociální pracovnice 

a speciální pedagožka. 
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Zařízení je jedinečné propojením služeb pobytových a ambulantně-terénních. 

Rodinám je tak nabízena možnost pokračovat ve spolupráci po ukončení pobytu dítěte 

ambulantně-terénní formou. 

 

Centrum pro děti Mezipatro 

Svatovítská 7 

160 00 Praha 6 

 

Cíle poskytovaných služeb: 

 provázení dětí a dospívajících – individuální péče zaměřená na podporu 

v nelehké životní situaci, rozvoj sebevědomí 

 doučování 

 specializované programy – centrum nabízí např. výtvarnou dílnu pro děti, 

dramaterapii, kurz programování a další 

Centrum navštěvují děti většinou staršího školního věku a dospívající, které se 

potýkají s problémy v dlouhodobě nefungující rodině, ve škole, ve vztazích s vrstevníky 

i sami se sebou. Každé dítě má svého klíčového pracovníka, má možnost individuální 

péče, doučování nebo si může vybrat z různých volnočasových aktivit – programů. 

 

3.2 Návrh arteteapeutického programu - BAREVNÉ TVOŘENÍ  

Při sestavování programu jsem vycházela ze svých zkušeností z arteterapeutického 

výcviku, kde jsme získaly jak teoretické znalosti, tak jsme měli možnost si jednotlivé 

techniky vyzkoušet sami na sobě. Většinu technik mám tedy vyzkoušených a sama 

prožitých. Dále jsem vycházela z publikací českých i zahraničních arteterapeutů 

uvedených v seznamu použité literatury, kde jsem čerpala a modifikovala náměty pro 

práci. Neméně důležité však pro mě byly potřeby dětí, které jsem měla možnost poznat 

při setkáních v rámci praxe.  

Z velké většiny jsem se setkávala s dětmi, které měly za sebou deprivační zkušenost. 

Dalo by se říci, že se u všech projevovaly více či méně projevy problémového chování 
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a narušených sociálních vztahů. Často se u dětí vyskytovalo snížené sebehodnocení, 

problémy v  komunikaci mezi vrstevníky i s dospělými, výbušné až agresivní projevy 

chování, nebo naopak pro tyto děti typický projev, kdy si nově příchozí dospělé ihned 

zamilují a dožadují se pozornosti. 

 

Arteterapeutický program Barevné tvoření: 

Skupina: smíšená skupina chlapců a dívek, max. 10 dětí, otevřená skupina 

Věk klientů: 8-12 let 

Problémy klientů: projevy psychické deprivace jako důsledek syndromu CAN – 

problémy v komunikaci a v navazování sociálních vztahů, snížené sebehodnocení, 

konfliktní chování, problémy v uvědomění si a projevování citů 

Délka setkání: 1 hodina 

Frekvence setkání: 1x týdně 

Délka programu: 10 setkání 

Hlavní cíl programu:  

 rozvoj zdravých komunikačních mechanismů ve skupině 

 rozvoj sebevědomí, sebeprosazení ve skupině 

 zlepšení orientace v obtížné životní situaci 

 

Dílčí cíle programu: rozvoj verbální komunikace, zlepšení sebevyjádření, uvědomění 

si vlastních pocitů i si sebe sama, rozvoj pocitu sounáležitosti ve skupině, rozvoj 

schopnosti respektovat ostatní členy skupiny, relaxace, rozvoj tvořivosti a fantazie, 

sebepoznání, rozvoj schopnosti prožívat a projevovat emoce přijatelným způsobem, 

rozvoj zdravého sebevědomí, rozvoj neverbální komunikace, rozvoj schopnosti 

koncentrace, zážitek z haptického vnímání, rozvoj empatie. 

 

1. Setkání  - „Moje vizitka“ 

Cíle setkání: rozvoj verbální komunikace, zlepšení sebevyjádření, rozvoj uvědomění si 

sebe sama  
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Pomůcky: olejové pastely, suché pastely, tužky, čtvrtky A4, nůžky 

Úvod: 10 min 

Přivítací rituál – účastníci se posadí do kruhu, hraje relaxační hudba, uprostřed hoří 

svíčka/lampa, terapeutka přivítá všechny účastníky a vyzve je, aby postupně posílali po 

kruhu košík s kameny, každý si vybral jeden/ svůj kámen, položil ho doprostřed kruhu 

a krátce se představil ostatním účastníkům. Může říci jen jméno, pokud se mu chce i 

stručně motivaci, na co se těší, na co ne, jak se cítí apod. 

Hlavní část: 30 min 

Po úvodním přivítacím rituálu si každý vybere místo, kde se cítí příjemně, vezme si 

čtvrtku a zvolí si výtvarný materiál, který mu vyhovuje (suché pastely, olejové pastely, 

tužka, kombinace dle fantazie, může stříhat apod.) a zkusí vytvořit vlastní „vizitku“ – 

něco co ho bude charakterizovat. Můžou se zde objevit jeho záliby a koníčky, věci, lidé, 

které má rád. Děti pracují samostatně, každý na své „vizitce“.  

Závěr: 20 min  

Po dokončení práce se účastníci opět posadí do kruhu, každý před sebe položí svou 

„vizitku“, následuje chvíle, kdy si navzájem prohlížíme vzniklá díla – „vizitky“. 

Terapeutka poté účastníky vyzve, aby představili svou „vizitku“ skupině, krátce řekli, 

jak se jim pracovalo, co je při tvorbě překvapilo, co se jim líbilo, jak se cítí. Je prostor 

pro sdílení pocitů, přání, připomínek a nápadů k proběhlému setkání. 

 Následuje závěrečný rituál, kdy se každý účastník symbolicky rozloučí, vezme „svůj“ 

kámen z centra kruhu a uloží ho zpět do košíku. Terapeutka zhasíná svíčku/lampu. 

 

2. Setkání – „Ruce“ 

Cíle setkání: rozvoj pocitu sounáležitosti ve skupině, rozvoj komunikace a vzájemné 

interakce, rozvoj schopnosti respektovat ostatní členy skupiny 

Pomůcky: velký papír nebo čtvrtka pro společnou práci (A2, balicí papír), temperové 

barvy, štětce, kelímky na vodu, hadr 

Úvod: 10 min 
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Přivítací rituál – probíhá stejně jako při prvním setkání – účastníci se posadí do 

kruhu, hraje relaxační hudba, uprostřed hoří svíčka/lampa, po přivítání terapeutka vyzve 

účastníky, aby si z košíku vybrali „svůj“ kámen, krátce pohovořili o sobě, jak se dnes 

cítí, jaká jsou jejich očekávání a položili kámen doprostřed kruhu. Košík si účastníci 

mezi sebou posílají, až má každý svůj kámen uprostřed kruhu. 

Hlavní část: 30 min 

Do prostoru terapeutka umístí velký papír – čtvrtku A2, případně balicí papír. Každý 

člen skupiny má za úkol barvou obkreslit nebo obtisknout svou ruku. Symbolicky si tak 

na papíru „podají“ ruce všichni členové skupiny. Svůj otisk ruky si poté každý účastník 

dokreslí, dozdobí dle své fantazie. Může využít i prostor na papíru kolem svého otisku, 

je však potřeba upozornit na to, že účastníci nemohou překreslovat či zasahovat do 

otisku druhých.  

Závěr: 20 min 

Po dokončení práce následuje společný úklid, všichni si sednou okolo společného 

díla, následuje prostor pro sdílení prožitků. Terapeutka vyzve jednotlivé členy, aby 

ukázali svůj otisk rukou na společném díle a krátce řekli, jak se jim pracovalo, jak se 

cítili při práci ve skupině, jak se jim společné dílo líbí.  

Následuje závěrečný rituál – rozloučení, uložení kamenů zpět do košíku, zhasnutí 

svíčky/lampy. 

 

3. Setkání – „Místo, kde se mi líbí“ - koláž 

Cíle setkání: relaxace, rozvoj tvořivosti a fantazie, sebepoznání  

Pomůcky: časopisy, barevné magazíny, čtvrtky A3, nůžky, lepidlo, podložky pro 

relaxaci 

Úvod: 10 min 

Přivítací rituál – probíhá stejně jako při předchozích setkáních. 

Hlavní část: 10 min relaxace + 20 min tvoření 

Pro navození atmosféry dnešnímu tématu předchází relaxace – hraje relaxační 

hudba, terapeutka vyzve účastníky, aby se pohodlně položili na zem na podložky, 
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zavřeli oči a zaposlouchali se do hudby, zklidnili svůj dech. Představili si místo, kam by 

se rádi podívali, kde by jim bylo dobře, cítili se bezpečně. Může to být nějaké známé 

místo, anebo místo vysněné. Po skončení relaxace účastníci uklidí podložky a vezmou 

si každý čtvrtku, nůžky a lepidlo. Z časopisů a magazínů si vyberou a vystřihnou 

obrázky, které se jim líbí nebo je něčím zaujmou. Lepí z nich koláž „Místo, kde se mi 

líbí“. 

Závěr:  20 min 

Po skončení práce se účastníci posadí do kruhu, každý před sebe položí svou koláž 

a terapeutka vyzve účastníky, aby ji představili ostatním ze skupiny. Aby krátce popsali, 

jak se jim líbila relaxace a jak se jim tvořilo. V případě zájmu mohou ostatní členové 

skupiny popsat, jak na ně působí práce ostatních ze skupiny. Opět je prostor pro sdílení 

zážitků, pocitů z tvorby a ze setkání. 

Následuje závěrečný rituál – rozloučení, uložení kamenů a zhasnutí svíčky/lampy. 

 

4. Setkání -  „ Posílaný obrázek - kresba po kruhu“ 

Cíle setkání: rozvoj komunikace a vzájemné interakce, rozvoj schopnosti respektovat 

ostatní členy skupiny, uvědomění si vlastních pocitů, rozvoj schopnosti prožívat 

a projevovat emoce přijatelným způsobem  

Pomůcky: vodové nebo temperové barvy, štětce, kelímky na vodu, hadříky, čtvrtky A3 

Úvod: 10 min 

Přivítací rituál – probíhá stejně jako při předchozích setkáních. 

Hlavní část: 30 min 

Terapeutka rozdá dětem ve skupině čtvrtky, každý má za úkol na svůj papír během 

2 minut něco namalovat (zadání lze obměnit specifikováním tématu např. „Můj 

zážitek“, „ Sen, který se mi zdál“ apod.), pak pošle papír sousedovi po pravé ruce 

a pokračuje opět po dobu 2 minut v kreslení na papír, který k němu přišel z druhé strany. 

Obrázky se posílají tak dlouho, dokud se opět nedostanou ke svým původním autorům. 

Poté má každý ještě 2 minuty na dokončení svého obrázku. 

Závěr: 20 min 
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Následuje diskuze. Každý pohovoří o svém obrázku - jak se mu líbí, jak hodnotí 

změny, kterými obrázek prošel, co prožívá při pohledu na svůj změněný obrázek.  

V krátkosti se každý vyjádří k procesu malování – jak se mu tvořilo v časově 

určeném limitu, jaké pocity u něho vyvolávalo zasahovat do obrázku někoho jiného. 

Reflexi prožitého lze doplnit namalováním svých pocitů na nový papír.  

Závěrečný rituál – společné rozloučení, uložení kamenů a zhasnutí svíčky/lampy. 

 

5. Setkání – „Moje pocity – namaluj svou radost, svůj vztek“ – technika 

smývaného akvarelu 

Cíle setkání: uvědomění si svých pocitů, rozvoj schopnosti prožívat a projevovat emoce 

společensky přijatelným způsobem, rozvoj fantazie a tvořivosti 

Pomůcky: vodové barvy, štětce, kelímky na vodu, hadříky, čtvrtky A4,  

Úvod: 10 min 

Přivítací rituál – probíhá stejně jako při předchozích setkáních 

V úvodu vyzve terapeutka každého z dětí, aby si představily situaci, kdy se cítili 

šťastní, zažily něco pěkného, prožívaly radost. Poté děti zavřou oči a pokusí se uvědomit 

si své pocity a představit si barvy, které je vystihují. Stejně budeme postupovat s pocitem 

hněvu, vzteku. Děti vyzveme, aby si vybavily situaci, kdy byli hodně naštvaní, 

rozzlobení a snažily se své pocity představit si v barvách. 

Hlavní část: 30 min 

Terapeutka rozdá dětem čtvrtky a vyzve je, aby na svou čtvrtku pomocí barev, které 

si v úvodu vizualizovaly, vyjádřily jednu z emocí – radost nebo vztek. Využíváme 

vlastností akvarelových barev, kdy se rozpíjejí a vzájemně prolínají a vytvářejí tak 

převážně abstraktní obraz. Po nanesení první vrstvy barev a po jejím částečném 

zaschnutí se barvy vymyjí pod tekoucí vodou, celý proces se znovu opakuje. Po každém 

smytí barev zůstávají na papíře barevné skvrny, ty je možné následně dle své fantazie 

domalovat.  

Závěr: 20 min 
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V závěrečné diskusi v kruhu si prohlédneme hotové obrázky. Děti se postupně 

pokusí sdělit své pocity z malování, co prožívaly, když se barvy smývaly a jak vnímají 

změny, kterými jejich obrázek (emoce) prošel. Můžeme s dětmi pojmenovat emoce, 

které ve svém obrázku vyjádřily, proč si vybraly právě tuto emoci, všimneme si barev, 

které jednotlivé děti zvolily pro vyjádření radosti a vzteku.  

Závěrečný rituál – rozloučení viz předchozí setkání 

 

6. Setkání - „Autoportét“ 

Cíle setkání: uvědomění si sebe sama, rozvoj zdravého sebevědomí, rozvoj fantazie 

a tvořivosti 

Pomůcky: balicí papír, tužky, pastelky, nůžky, lepidlo, zbytky látek, materiál pro výrobu 

koláží (knoflíky, korálky, vlna apod.) 

Úvod: 10 min 

Přivítací rituál – viz předchozí setkání 

Hlavní část: 30 min 

Při tomto setkání mají děti za úkol vytvořit autoportrét v životní velikosti. S pomocí 

kamaráda se nechají obkreslit na balicí papír rozložený na podlaze. Jejich úkolem je 

svůj obrys dotvořit, tak aby je pro daný okamžik co nejvíce vystihoval. Můžou použít 

pastelky, dokreslit jednotlivé detaily a vybarvit je, nebo autoportrét dotvořit technikou 

koláže.  

Závěr: 20 min 

Při závěrečné reflexi děti představí svůj autoportrét - sami sebe, zhodnotí své dojmy 

z tvoření, jak se sami sobě líbí. Jednotlivé autoportréty můžeme připevnit na stěnu 

a vytvořit tak „galerii portrétů“ účastníků této skupiny. 

Závěrečný rituál – probíhá stejně jako při předchozích setkáních 
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7. Setkání – „Hledání tvaru – práce s keramickou hlínou“ 

Cíle setkání: rozvoj fantazie a tvořivosti, rozvoj schopnosti koncentrace, zážitek 

z haptického vnímání  

Pomůcky: keramická hlína, miska s vodou, hadříky, podložky 

Úvod: 10 min 

Přivítací rituál – probíhá stejně jako při předchozích setkáních 

Hlavní část: 30 min 

Terapeutka děti seznámí s novým materiálem - keramickou hlínou, každému oddělí 

jeho kousek hlíny a vyzve děti, aby jí pořádně zpracovali, až bude měkká a poddajná. 

Po úvodní přípravě hlíny, terapeutka dětem zaváže oči šátkem a nechá děti pracovat 

poslepu. Úkolem dětí je vytvořit z kusu hlíny tvar, který jim bude v rukou nejvíce 

příjemný. Motivujeme děti, aby pracovali oběma rukama, vnímaly strukturu hlíny, její 

teplotu, měnící se tvar, nebály se experimentovat. Když dosáhnou tvaru, se kterým jsou 

spokojeni, sejmou šátek, otevřou oči a mohou zrakem porovnat výsledný tvar se svojí 

představou. 

Variace – s dětmi můžeme modelovat poslepu konkrétní předmět/tvar dle zadání – 

postavu, zvíře apod. 

Závěr: 20 min 

V závěrečné diskusi se vrátíme k pocitům, které v nás vyvolalo modelování z hlíny 

bez kontroly zraku. Zkusíme si odpovědět na otázky: Jak jsme se cítily? Bylo to pro nás 

obtížné? Jak se nám líbí výsledný tvar? Shoduje se s naší představou, je takový, jaký 

jsme ho vnímaly dotekem? 

Závěrečný rituál – probíhá stejně jako při předchozích setkáních 

 

8. Setkání – „Malování na hudbu“ 

Cíle setkání: rozvoj fantazie a tvořivosti, uvědomění si svých pocitů, rozvoj verbální 

komunikace, relaxace 

Pomůcky: vodové nebo temperové barvy, štětce, kelímky, hadříky, čtvrtky A3, CD 

přehrávač, vybrané CD s hudbou 



44 
 

Úvod: 10 min 

Přivítací rituál - probíhá stejně jako při předchozích setkáních 

Hlavní část: 30 min 

Na začátek terapeutka děti vyzve, aby se pohodlně usadily nebo položily, zavřely 

oči. Z CD přehrávače jim pustí připravenou hudbu, následuje krátká relaxace – 

uvolníme postupně celé tělo, zklidníme dech, zaposloucháme se do hudby. Po skončení 

relaxace terapeutka rozdá čtvrtky a vyzve děti, aby se nechaly inspirovat hudbou 

a přenesly své prožitky z poslechu na papír. V průběhu tvoření hudba stále hraje, nikdo 

nemluví.  

Závěr: 20 min 

Po skončení práce si děti sednou do kruhu, obrázky se dají doprostřed a následuje 

čas, kdy si můžeme prohlédnout všechny obrázky, stále se nemluví. Terapeutka pak 

vyzve děti, aby postupně ukázaly svůj obrázek a krátce řekly, jak se jim malovalo, jak 

se jim líbila hudba, zda ji vnímaly příjemně nebo spíše rušivě. Následuje diskuse, kdy 

společně hledáme podobnosti mezi obrázky, všímáme si barev, tvarů, rozdílů, hledáme 

asociace – co nám, který obrázek připomíná, jak na nás působí. 

Závěrečný rituál – probíhá stejně jako při předchozích setkáních 

 

9. Setkání – „ Zvíře, kterým bych chtěl být“ 

Cíle setkání: rozvoj zdravého sebevědomí, rozvoj neverbální komunikace, rozvoj 

fantazie a tvořivosti 

Pomůcky: vodovky, tempery, štětce, hadříky, kelímky na vodu, čtvrtky A4, pastelky, 

tužky 

Úvod: 10 min 

Přivítací rituál - probíhá stejně jako při předchozích setkáních 

Hlavní část: 30 min 

Terapeutka dětem vypráví motivační příběh – legendu přírodních národů, kde 

zvířata vystupují jako posvátné bytosti s vlastnostmi, které můžou předávat lidem. Pak 
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vyzve děti, aby si každý vybral - představil své zvíře, které by vystihovalo vlastnosti, 

které by chtěl získat. Výběr výtvarného materiálu je volný, děti můžou kreslit 

pastelkami, použít vodovky, tempery nebo techniky kombinovat.  

Závěr: 20 min 

Při závěrečné reflexi si sedneme do kruhu a každý svůj obrázek otočí lícem dolů, 

aby nebylo vidět, co na něm je. Terapeutka děti vyzve, aby se postupně pokusily 

neverbálně (pantomimou) vyjádřit zvíře, které si vybraly a namalovaly. Ostatní se snaží 

uhodnout, co je to za zvíře. Když se to podaří, dítě otočí svůj obrázek, představí ho 

ostatním, krátce řekne, proč si právě toto zvíře vybral, může pojmenovat i vlastnost, 

kterou by chtěl od zvířete získat. 

Závěrečný rituál – probíhá stejně jako při předchozích setkáních 

 

10. Setkání – „Vytváření mandaly“ 

Cíle setkání: rozvoj skupinové sounáležitost, rozvoj empatie, rozvoj schopnosti 

respektovat ostatní členy skupiny, rozvoj neverbální komunikace 

Pomůcky: čtvrtka velikého formátu (slepené A2), olejové pastely, pastelky, voskovky, 

tužky 

Úvod: 10 min 

Přivítací rituál - probíhá stejně jako při předchozích setkáních 

V úvodu terapeutka představí dětem dnešní téma – mandaly, pohovoří o jejich 

původu, významu, rituálu tvoření, použije obrazový materiál – obrázky, fotky různých 

mandal. 

Hlavní část: 30 min 

Terapeutka položí doprostřed velký papír s předkresleným kruhem. Děti mají za úkol 

vytvořit společnou mandalu, která by vystihovala naší skupinu, každý může nakreslit 

do mandaly, co považuje za důležité, co by chtěl ostatním sdělit, nebo své sdělení 

vyjádřit jen pomocí barevných ploch. Snaží se pracovat beze slov, dorozumívat se 

neverbálně. Terapeutka děti motivuje k vnímání barev, tvarů, dodržování hranice kruhu.  

Závěr: 20 min 
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V závěrečné části se opět všichni sesedneme do kruhu kolem mandaly a je zde 

prostor pro reflexi prožitého, sdílení zážitků, pocitů. Každý může pohovořit o tom, jak 

se mu malovalo, jak se mu společná mandala líbí. Děti můžou dávat návrhy, zda si 

hotovou mandalu chtějí nechat, kam jí umístí nebo co jiného s ní mohou udělat (věnovat 

ji někomu, zničit apod.) Vytvoření společné mandaly je takové rituální zakončení celého 

programu. 

Závěrečný rituál – probíhá stejně jako při předchozích setkáních 

Arteterapeutický program je možné uzavřít uspořádáním společné vernisáže, kam 

by děti mohly pozvat své kamarády, rodiny, vychovatele. 
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4 ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit možnosti využití arteterapie v zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v praktické části pak navrhnout arteterapeutický 

program pro děti z tohoto zařízení.  

V průběhu zpracování tématu jsem získala hlubší teoretické znalosti jak o cílové 

skupině klientů vybraného zařízení a o zařízení samotném, tak i o arteterapii a její 

„blízké příbuzné“ artefiletice. Porovnala jsem oba příbuzné obory a mohu konstatovat, 

že hlavní rozdíl mezi oběma směry je tento - arteterapie je více zaměřena na léčbu 

a pomoc klientovi, která může být preventivní, ale i léčebná a nápravná.  V průběhu 

práce se sleduje individuální téma klienta. Artefiletika má vazbu na výchovu 

a vzdělávání, cílem je přispívat k rozvoji osobnosti a pozitivních rysů v širších 

kulturních souvislostech, důraz je kladen na hledání individuálního vztahu k obecnému 

tématu. 

Na základě získaných poznatků mohu říci, že arteterapie má nezastupitelné místo při 

práci s dětmi s projevy syndromu CAN, s dětmi strádajícími psychickou deprivací, 

s problémovým chováním. Pomáhá jim vyrovnávat se s prožitým traumatem pomocí 

vyjádření svých pocitů výtvarným uměním, umožňuje jim lépe pochopit a orientovat se 

v tíživé životní situaci a napomáhá jim osvojit si správné sociálních dovedností.  

Došla jsem k závěru, že arteterapie je pro práci s těmito dětmi velmi vhodná, důležité 

je však ujasnit si, jaké cíle u konkrétního klienta či skupiny sledujeme. Následně pak 

volíme formy arteterapie a jednotlivé techniky. Osobně si myslím, že individuální 

arteterapie je vhodná tam, kde je potřeba navázat s dítětem hlubší vztah, postupovat 

individuálním tempem a zaměřit se na konkrétní potřeby tohoto dítěte. Při skupinové 

arteterapii je pak obohacujícím prvkem skupinová dynamika, dětem slouží k nácviku 

a osvojení správných sociálních dovedností, reflektovat svoje prožitky z tvorby v rámci 

skupiny a umožňuje jim tak rozvíjet komunikační schopnosti mezi vrstevníky. Využití 

arteterapie při práci s dětmi ze zařízení ZDVOP se mi jeví jako velice vhodné, spíše 

však ve formě skupinové arteterapie, zajímavá je i možnost obohatit program prvky 

z artefiletiky.  
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Arteterapeutický program, jehož návrh předkládám v praktické části, jsem sestavila 

s cílem pomoci dětem lépe se orientovat v těžké životní situaci, podpořit jejich 

sebevědomí a sebeprosazení ve skupině, umožnit jim prožít plnohodnotně zdravé 

sociální vztahy s vrstevníky a usnadnit jim komunikaci s druhými. Jednotlivé 

arteterapeutické techniky jsem volila tak, aby bylo těchto cílů dosaženo. Dalším 

důležitým krokem by pak mělo být ověření programu v praxi. Proto bych ráda 

v budoucnu realizovala tento program v konkrétním zařízení - Domě tří přání. 

Dle mého názoru je možné tento arteterapeutický program přenést i do jiného 

zařízení, které pracuje s podobnou cílovou skupinou dětí (dětské domovy, domy na půl 

cesty apod.) V tomto vidím přínos mé bakalářské práce. 
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