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ABSTRAKT

Jméno: Pavla Urychová

Vedoucí práce: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.

Konzultant práce: MUDr. Tereza Gueye

Oponent práce:

Název bakalářské práce: Diagnostické a terapeutické možnosti vizualizačních metod v

ergoterapii. Použití arteterapie a KAWA modelu. 

Abstrakt

Cíl práce:  Cílem mé práce je srovnání dvou vizuálních přístupů – arteterapie a Kawa

modelu – v tématu řeky, ověření možností a rizik aplikace obou technik v ergoterapii na

území ČR a snaha o spojení obou přístupů v jeden terapeutický model.

Metoda:  V teoretické  části  se  zabývám  dynamikou  psýché  a  jinými  determinanty

výkonu,  teoretickým  pozadím obou  modelů,  jejich  využitím  a  výkladem semiotiky

i psychologické  symboliky.  V  praktické  části  předkládám  kazuistiky  několika  lidí

s rozdílnými diagnozami, abych ověřila využitelnost obou modelů v praxi, stejně jako

vhodnosti propojení do společného konceptu práce s pacientem. 

Výsledky:  Dospěla jsem k závěru,  že arteterapie v tématu řeky a Kawa model mají

společné hluboké spojení přes dynamiku psýché. Arteterapie nabízí větší možnosti pro

hledání  motivů  jednání,  Kawa  model  je  lépe  aplikovatelný  bez  hluboké  znalosti

symboliky a může být ve výkladu rychleji a lépe srozumitelný. Zároveň oba modely

oslovují jinou vrstvu psýché a pravděpodobně se odlišně zapojují také centra mozku

i podíl hemisfér. Arteterapie využívá hlavně pravou hemisféru, Kawa model obě. Kawa

model  je  mnohem náročnější  na  kognitivní  funkce  než  arteterapie  a  bez  schopnosti

kategorizace  není  aplikovatelný.  Společný  koncept  umožní  srozumitelnou  formou

pracovat i  s doposud neuvědomělými determinanty a nabízí  novou možnost náhledu

na životní změnu v důsledku pacientova úrazu či nemoci. Vzniká tak zároveň koncept

diagnostický,  kdy jednotlivé  jeho složky mohou být  využity i  terapeuticky.  Velkým

omezením tohoto přístupu je jeho časová a teoretická náročnost.

Klíčové  pojmy:  Arteterapie,  Kawa  model,  Kreativní  techniky,  Grafomorika,  Čára

života, Téma řeky, Sémiotika



Abstract

Name  of  thesis:  Diagnostic  and  therapeutic  ways  of  visualization  methods

in occupational therapy. Use of art therapy and  the KAWA model.

The aim: The aim of the theses is to compare both visual conceptions – art therapy and

the Kawa model – on the theme of a river, to check possibilities and risks of the use

of both techniques in occupational therapy on the territory of the Czech Republic, and to

try joining these two concepts into the one therapeutic method.

Methods: The  theoretical  part  deals  with  the  dynamics  of  the  psyche  and  other

performance  determinants,  theoretical  background  of  methods,  their  use  and  the

explanation of semiotics and psychological symbolism. The practical part presents case

interpretations  of  several  people  with  different  diagnosis  in  order  to  verify  the

applicability  of  both  methods  in  praxes  as  well  as  the  suitability  to  connect  them

to a common concept of work with a patient. 

Results: I found out that art therapy with its river theme and the Kawa model are deeply

connected  throughout  the  dynamics  of  the  psyche.  Art  therapy offers  more  options

to look for behaviour motives, the Kawa model is well applied even without a deep

knowledge of symbolism and therefore can be well  comprehensible.  Alongside both

methods are addressed to different parts of the psyche and, most likely, brain centres

and hemisphere parts  cooperate in  different  ways.  Art  therapy mostly uses the right

hemisphere,  the  Kawa  model  both.  The  Kawa  model  is  much  more  demanding

on cognitive  functions  then  art  therapy  and  it’s  not  applicable  without  the  ability

to classify. The joint concept allows working in a comprehensive way even with the so

far unconscious determinant and therefore offers a new chance to look at any patient’s

life  change  like  injury  or  disease.  Together  a  diagnostic  concept  appears  with  its

particular parts that can also be used in therapy. The huge limit of this conception is its

theoretical difficulty and time-consumption.

Key words:  Art therapy, the Kawa model, Creative techniques, Painting skills, Life

line, Semiotics
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1 ÚVOD

Borecký  (1998)  za  jednu  z  klíčových  otázek  psychoterapie  považuje  volbu

způsobu, jakým dát pacientovi nahlédnout do jeho obtíží a upozorňuje, že vysvětlení

a výklad stejně jako rady a direktivy spíše zabraňují vhledu a porozumění. Tuto otázku

řeší i ergoterapie, byť se k ergoterapeutovi pacient již dostává se základní lékařskou

diagnózou.  Ne  vždy  to  ale  znamená,  že  plně  rozumí  své  situaci  a  možnostem.

Ergoterapeutický přístup si neklade za cíl sladění osobnosti skrze poznání sebe sama,

jak navrhuje Borecký prostřednictvím znovuprožití problému odhalujícím způsobem, to

přísluší  do oboru psychologie,  ale využívá vizualizaci za účelem lepšího pochopení

vnitřních i vnějších motivů a determinantů pro terapeuta i pacienta, s cílem zlepšení

pacientovy vědomé participace na vlastním životě. Vizualizaci pak využívá k tréninku

oslabených funkcí i jako podporu komunikace nebo smysluplně naplněného volného

času individuálně pasovaným na pacienta.  Terapie  zaměřená na vizualizaci  je  velmi

časově  náročná,  má  svá  individuální  i  obecná  omezení  a  není  vhodná pro  všechny

pacienty, byť kresba je základním psychickým i motorickým instinktem a symbolika

myšlení je jedním z klíčových aspektů lidstva. 

„Při  léčbě  inspirované  uměním  ustupuje  mentální  imaginace  velmi  brzy

nevědomému  zpracování,  uvolňuje  mu  cestu  a  otevírá  nové  perspektivy  možností.

Zdánlivě bezvýznamný spouštěč dříve či později přivodí kvantový skok vhledu, současně

se nový supramentální kontext a mentální tvar či vzorec (gestalt), který jej reprezentuje,

objeví manifestně ve vědomí“ (Goswami,  2014, str.  192). Metafora v podobě zvláště

osobnostně citlivých témat dokáže velmi kvalitně toto dění zachytit.

Arteterapie  i  Kawa  model  mají  z  pohledu  Jungiánské  psychologie  společný

základ v archetypice kolektivního nevědomí. Archetypy odkazují do Platonova světa

ideí  a  metafory  jsou  komplexním  zobrazením  složité  skutečnosti  blízké  metatextu

komunikace.  Oba  přístupy  však  oslovují  náš  mozek  jiným  způsobem  a  i  jejich

zpracování pravděpodobně vyžaduje rozdílnou kooperaci oblastí,  byť naše dosavadní

znalost mozkových funkcí i přes velký rozvoj poznání posledních let v této oblasti a to

i díky vizualizaci v lékařství, je nedostatečná k plnému pochopení.

V případě  Kawa modelu  se  jedná  o  práci  s  vědomým obsahem,  na  základě

kterého  dochází  k společnému  pojmenování  souvislostí  v  historickém,  kulturním

a sociálním kontextu.  Naproti  tomu v případě arteterapie pracujeme i  s  nevědomými

a podvědomými  obsahy,  které  nám  pomohou  lépe  porozumět  motivacím  vlastního
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jednání,  a  dáváme  je  do  kontextu  s  procesem individuace.  Arteterapie  je  zaměřená

na pacientův problém, na rozdíl od zážitkové artefiletiky, proto je důležité si uvědomit

meze působení ergoterapeuta v arteterapii. Jedná se o velmi citlivý nástroj s širokým

polem působnosti, který může při nesprávném používání i ublížit. 

Abych podala věrohodné srovnání těchto dvou přístupů, bude nutné prozkoumat

jejich historický a kulturní základ, stejně jako dimenze lidské psýché. Také bude nutné

se zabývat místem vizualizačních metod v ergoterapeutickém procesu, jeho spojením

s pojmem  grafomotorika  i  prostředky  ergoterapie  ve  smyslu  stupňování  a adaptace

procesu  zhotovování  artefaktu,  nebo  prostě  jen  otázkou  uplatnění  přístupu  odspoda

nahoru  či  odshora  dolu.  Bude  potřeba  také  popsat  metody  a  přístupy  arteterapie,

význam komponentů japonského modelu, vývoj kresby jako jednoho z diagnostických

prvků a obecné výklady artefaktu.

Důvodem  zvolení  tohoto  tématu  byla  myšlenka,  jaký  je  rozdíl  mezi

arteterapeuticky ztvárněným tématem řeky a Kawa modelem, japonským zobrazením

řeky,  která  vyvstala  na  základě  mého  studia  arteterapie  v  letech  2005-2007

n Pedagogické  fakultě  Masarykovy  Univerzity  v  Brně  v programu  celoživotního

vzdělání Arteterapie (číslo: 1116/2007) a současného studia Ergoterapie.

Hlavním cílem mé práce je pochopení kódování obou způsobů vizualizačních

sdělení  v  artefaktu,  s  hlavním zřetelem na  společné  téma řeky,  a  ověření  možností

a rizik  aplikace  obou  technik  v  ergoterapii  na  území  ČR.  Proto  základní  otázkou

bakalářské  práce  je:  Je  oprávněný  předpoklad,  že  obě  historicky-kulturně  rozdílné

techniky využívají odlišné kódování komunikace a zároveň je lze propojit do jednoho

ergoterapeutického konceptu? 

Oba přístupy pracují s konceptem živlů, odrážejícím se už v rané řecké typologii

a dosud přítomným ve východní medicíně. Živly jsou životadárné i ohrožující a dráždí

proto  naši  fantazii.   Voda získává  svou podobu až  díky atmosferickým podmínkách

a prostředí,  ve  kterém se nachází.  Nelze  opomenout  její  cyklický charakter  i  úzkou

spojitost  s  člověkem.  Tvoří  z  vysokého  procenta  naše  tělo  a  byla  naším  prvotním

prostředím.  Je  proto  ideálním nosičem pro  záznam plynoucího  času  a  změn  s  ním

souvisejících. (Stibral, 2009)

Pro  společný  koncept  jsem  si  z  repertoáru  arteterapie  vypůjčila  také  téma

ostrova, které patří k těm zvláště citlivým tématům pro pochopení autorova nastavení

ke světu, jako tématu dobře odrážejícím sociální nastavení a přibližující sociální vazby.

V případě  obtíží  nebo  myšlenkové  nezakončenosti  terapie  se  můžeme  vrátit  zpět
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k širšímu tématickému zázemí arteterapie.

K  dosažení  určených  cílů  práce  obsahuje  teoretickou  a  praktickou  část.

V teoretické  části  bude  předložen  široký  teoretický  a  kulturní  základ  obou  technik

a v praktické části se zaměřuji na ověření využitelnosti obou modelů v praxi, stejně jako

vhodnosti  propojení  do  společného  konceptu  práce  s pacientem.  Teoretická  část  má

sloužit  jako  základní  výčet  poznatků  z  oblastí,  které  by  měl  terapeut   obsáhnout

a zohlednit,  chce-li  se  věnovat  vizualizačním  technikám.  Praktická  část  bude

zpracována formou kazuistik.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Ergoterapie a vizualizace

2.1.1 Ergoterapie

„Každé zaměstnání se skládá z mnoha aktivit, které mají osobní a sociokulturní

význam, jsou kulturně podmíněné a podporují sociální participaci. Teorie ergoterapie

vychází ze znalosti aktivity, resp. pracovní činnosti a jejího terapeutického využití jako

prostředku a cíle ergoterapie“ (Kolář 2009, str. 297).

Do  oblasti  ergoterapeutické  intervence  spadají  motorické  funkce  -  funkční

hodnocení  hrubé  motoriky,  jemná  motorika  a  grafomotorika,  senzorické  funkce,

využívané  k  ovlivnění  motorických  funkcí  a  soběstačnosti,  kognitivní,  komunikační

a navazující  sociální  funkce  se  zaměřením  na  paměť,  orientaci,  tělesné  schéma,

ovlivnění  výkonu  v  ADL,  senzorickou  integraci,  sociální  interakci,  komunikaci,

motivaci  a  spolupráci.  Dále  pak  ADL,  kompenzační  pomůcky  a předpracovní

rehabilitace. (Kolář, 2009)

„Zapojení  do  soběstačnosti  je  považováno  za  jádro  ergoterapeutické  praxe“

(Turner, 2010, str. 342). Motivaci i participaci na soběstačnosti dynamicky ovlivňuje

sebepohled člověka na to, kdo je, jeho názory i hodnoty, stejně jako prostředí, ve kterém

žije, či zaměstnání. Životní prostředí tvoří kontext pracovní činnosti a zahrnuje fyzické,

sociální, kulturní a institucionální faktory. (Turner, 2010) 

COTEC,  Rada  ergoterapeutů  v  evropských  zemích,  definuje  ergoterapii  jako

léčbu  osob  s  onemocněním  nebo  disabilitou  prostřednictvím  specificky  zvolených

činností  s  cílem  dosažení  maximální  funkční  úrovně  ve  všech  aspektech  života.

Předpokladem  je  pozitivní  vliv  zaměstnání,  činností  či  aktivity  člověka.  AOTA,

Americká  asociace  ergoterapeutů,  ergoterapii  chápe  jako  teoretickou  a  praktickou

disciplínu  vedoucí  člověka  do  smysluplné  činnosti  a  učením,  facilitací  a  zvýšením

výkonu maximalizuje nezávislost jedince, podporuje jeho zdraví a dokonce předchází

vzniku postižení.  Na toto pojetí  navazuje ČAE, Česká asociace ergoterapeutů,  která

analýzou činnosti s využitím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využití

schopností jedince všech věkových kategorií a s různým typem postižení. (Krivošíková,

2011)

V  ergoterapii  využíváme  techniky  aktivního  řešení  (mimo  agresivních

a únikových  technik)  pro  řešení  náročné  situace  a  manuální  práci  považuje  Klivar

(2003) za nejdůležitější formu ergoterapie, jelikož se zde intenzivně uplatňuje svalstvo
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a podpůrný aparát. Horní končetina (HK) v hranicích pracovní polokoule je přímočaře

nastavena ze stavu klidu do optimální výchozí polohy. 

Ergoterapeutické   postupy zahrnují  dle  Klusoňové  (2011)  ergoterapii:

1) Nespecifickou, zaměřenou na zaměstnávání, kondiční a psychologickou ergoterapii

s cílem podpořit zdravé funkce motivací k fyzické a psychické aktivitě. Význam terapie

spočívá  v  zaměstnání  mysli  a v psychické  harmonizaci  s využitím  volnočasových

aktivit.  2)  Specifickou,  cíleně  zaměřenou  a  funkční,  s  cílem  obnovy  a posílení

změněných  funkcí,  dovedností  a schopností;  není-li  to  možné,  jejich  náhradou

za účelem maximální nezávislosti pacienta. Terapie využívá některé fyzioterapeutické

úkony a terapeutické nebo sebeobslužné činnosti. 3) Předpracovní s tréninkem pracovní

zátěže  pro  obnovou a podporou pracovních  schopností,  stejně  jako ergodiagnostické

pozorování  a hodnocení.  Cílem  terapie  je  připravenost  jedince  na  pracovní  výkon.

4) Poradenská  a edukační  činnost  s  cílem zajištění  spokojenosti  a  důstojnosti  nejen

pacienta, ale i jeho rodiny. 5) Diagnostika v ergoterapii využívá standardní rehabilitační

vyšetřovací  metody a  speciální  ergoterapeutické  vyšetřovací  metody  a  testy.  AOTA

veškeré  zaměstnávání,  odborně  oblast  výkonu  zaměstnávání,  dělí  do  tří  skupin:

1) všední denní činnosti - ADL, 2) práce a produktivní činnosti a 3) hra a volný čas.

(Krivošíková, 2011)

Metody ergoterapeutických postupů jsou fyzioterapeutické úkony s přípravnou

funkcí  na  ergoterapeutické  úkony  a  nácviky.  Mezi  ergoterapeutické  úkony  patří

manipulační cvičení, terapeutické činnosti, nácvik a výchova k nezávislosti i ADL, hry,

výcvik mozkových funkcí, stimulace percepčních funkcí, nácvik šetrných pohybových

stereotypů a alternativní prostředky, zahrnující také arteterapii. (Klusoňová, 2011)

2.1.2 Kreativní techniky

Problematiku  využití  volnočasových aktivit  velmi  dobře zpracovala  Šajtarová

(2009)  a  Pfeiffer  (1990)  rozpracoval  podrobnou  svalovou  analýzu  při  konkrétních

výtvarných činnostech.  „Volnočasové aktivity jsou významnou součástí života každého

jedince. V případě absence volnočasových aktivit mohou zůstat neuspokojeny základní

životní potřeby“ (Šajtarová, 2009, str. 221-222). Potřeba tvořit je pro člověka přirozená,

Maslow ji řadí do své hierarchie potřeb jako potřebu seberealizace, je však u každého

vyjádřena jinak silně.  „Využití výtvarných činností a tradičních řemesel (anglicky arts

and crafts) jako terapeutického prostředku provází ergoterapii od jejich počátků, kdy

byly hlavním terapeutickým nástrojem“ (Šajtarová, 2009, str. 223). V českých zemích
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má ergoterapie rukodělnou tradici a je proto pro ni jednodušší znovuobjevování těchto

technik  jako  terapeutického  prostředku  po  odklonu  v  60.  letech.  „Právě  díky

integrování znalostí z medicínských i paramedicínských oborů jsou nyní ergoterapeuti

schopni  velmi  dobře  využívat  výtvarné  a  rukodělné  činnosti  jak  k  diagnostice,  tak

k terapii u klientů, kteří o tyto činnosti mají zájem“ (Šajtarová, 2009, str. 223). Podle

Šajtarové se ergoterapeut dle potřeby zaměřuje na proces i na produkt tvorby, využívá

dílčích komponent činnosti, různé zaměření terapií a kladení různých nároků. Informace

pro  hodnocení  volnočasových  aktivit  získává  rozhovorem,  dotazníky,  specifickými

hodnoceními  nebo  přímým  pozorováním  při  aktivitě.  „Je  přirozené,  že  výtvarné

a rukodělné  činnosti  se  nehodí  pro  všechny  klienty  ani  pro  všechna  zařízení,  kde

ergoterapeuti pracují, ale pro některé z klientů mohou být dobrým způsobem získávání

nových dovedností a kontaktů a pomocí pro začlenění do běžného života“  (Šajtarová,

2009, str. 226).

Podle Šajtarové (2009) má každá činnost specifické požadavky na dovednosti

jedince,  potřebné  k  provedení  činnosti,  dále  na  prostředí  a  účel  činnosti.  U  osob

s disabilitou je někdy nutné přistoupit k adaptaci činnosti, nebo jen její části, aby byl

člověk schopen tuto činnost vykonávat sám, nelze-li samostatně s pomocí druhé osoby.

Jedná  se  o  úvahu  nad  každou  součástí  činnosti  odděleně,  nebo  ve  vztahu  součástí

činnosti  mezi  sebou či  celé  aktivitě.  Lze  tak  ovlivnit  všechny komponenty činnosti

– prostředí,  pomůcky,  změnu  náročnosti  na  kognitivní  funkce,  způsob  provádění,

rychlost, aj. „Celkově se dá shrnout, že adaptace se provádí proto, aby byla konkrétní

osoba schopna provést  činnost  samostatně  a  v  přiměřeném čase“ (Šajtarová,  2009,

str. 181).  K  tomu  slouží  stupňování  činnosti,  které  brání  frustraci  z  nepřiměřených

nároků stupňováním dolů,  nebo naopak při stupňování nahoru trénování požadované

dovednosti pacienta. Přestože v ergoterapii došlo k mnohým názorovým změnám, podle

Breinesové  (in  Šajtarová,  2009)  je  analýza  činnosti,  adaptace  a stupňování  stále

základní  ergoterapeutickou  dovedností.  Důležité  je  však  nezapomenout  na  kontext

výkonu, což je situace, ve které je výkon prováděn.

2.1.3 Proč zvolit terapii zaměřenou na vizualizaci

Lippertová-Grünerová (2005) uvádí, že artefakty pacientů jsou odrazem hledání

nové  rovnováhy a  orientace  v  nové situaci  zapříčiněné  nemocí  a  významně  měnící

dosavadní  způsob  života.  Krize  pak  často  ústí  k  otázce  o  smyslu  života  a  jejich

perspektivách osobní existence. Malchiodi (2003) zmiňuje, že je arteterapie  stále častěji
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užívána terapeuty pro jedince všech věkových kategorií a národností, zároveň může být

dílčím výlučným pohledem na  kognitivní  a  behaviorálního  fungování.  Podle  Čačky

(1999)  výtvarné  umění  plní  především potřebu  vnitřní  harmonizace  a vyrovnání  se

s vnějším světem v rámci dynamiky subjekt-objektové interakce osobnosti. Jako druh

neverbální  komunikace  je  tedy nositelem obecnějších  aspektů  subjektivního vědomí

tvůrce předávaných ostatním lidem a zároveň plní funkci estetizace člověka.

Téma krize a estetické postoje jsou více zpracovány v příloze 5.

„To, co nemůže být  sděleno pojmem (zejména dichotomická myšlenka),  často

můžeme projikovat do uměleckého výrazu“ (Mizuschima, 1971, str.  218).  „Výtvarný

projev je pokládán za jednu z cest k uvolnění skrytých tvořivých sil a jiných prožitků,

osobnostních  vlastností  a  postojů  ke  světu.  Výtvarná  činnost  odpoutává  klienty

od chorobných myšlenek a stavů, podporuje zdravé složky jejich osobnosti, rozvíjí nové

zájmy, podněcuje chuť k životu. Jako u všech uměleckoterapeutických technik ani zde

nezáleží  na  estetické  hodnotě  výrobku.  Výtvarná  produkce  se  pro  klienty  stává

prostředkem sdělení něčeho, co by jinak slovně nedokázali vyjádřit. Je tedy prostředkem

komunikace.“ (Kulka, 2008, str. 65)

Testy  jako  například  Mini  Mental  State  Exam  (MMSE),  Addenbrookský

kognitivní test (ACE-R), Barthel index (BI), Frenchayský test paže, Jandův svalový test

či  goniometrie  aj.  se  svým  kauzálním  přístupem  dobře  hodí  pro  aplikaci  kódů

pojišťoven,  umožňují  nám  rychle  se  orientovat  v běžných  biomechanických

a kognitivních  pojmech,  sdělí  nám,  nakolik  je  pacient  schopen  být  soběstačný,  ale

o hlubším  duševním  pozadí  tohoto  dění  nám  však  stěží  něco  poví.  Řeknou  nám

příkladem, že pacient po CMP není schopen bezpečně samostatně chodit, paměť utrpěla

deficit a není schopen dostatečné artikulace, aby byla řeč srozumitelná. Neřeknou nám,

jak se pacient v této situaci cítí, co pro něj znamená, že ztratil samostatnost, mění se mu

možnosti  a  role,  že  celý  dosavadní  život  jakoby  udělal  kotrmelec.  V  některých

případech  je  možné  většinu  těchto  informací  získat  doptáním  se  k  těmto  testům,

v některých případech nemá pacient jasno sám a je řízen pouze pocity bez racionálního

náhledu.

Ergoterapie ale umí disponovat i přístupy, které toto vnitřní dění zajímá. Mezi ně

patří  modely CMOP nebo MOHO, které ovšem pracují  s  vědomými obsahy,  i  když

MOHO  se  už  posouvá  i k nevědomé  stránce.  Neocenitelným  prostředkem,  který

umožňuje i jinou formu vyjádření než verbální, je arteterapie a Kawa model. Oba jsou

schopny pracovat také s  nevědomými obsahy a záleží na umění  ergoterapeuta,  kolik
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z nich  je  schopen  vytěžit.  Úskalím  těchto  vizualizačních  technik  je  skutečnost,  že

vývojově okolo 12.  roku kritické myšlení zastavuje spontánní snahu dětí  věnovat se

takovým aktivitám.  Nezřídka  lidé  od  tohoto  okamžiku nekreslili  a  proto se zastavil

i vývoj  kresby na  této  úrovni.  Lidé  si  jsou  této  skutečnosti  vnitřně  vědomi  a  často

následně  mají  z kresby  obavy.  Toto  je  tak  největší  překážkou  terapie  zaměřené

na vizualizaci.  Pokud  se  podaří  tuto  obtíž  chápavým přístupem překlenout,  pacienti

zviditelňují  své  představy  a  požadavky  obohacené  o dospělý  pohled  a  odvažují  se

nových pohledů či řešení situací, které si dále odnáší do reálného života.

Díky přizpůsobivosti umění různým lidským potřebám je tak umění přístupné

pro  různé  skupiny  lidí.  Flexibilita  umění  také  vychází  vstříc  lidem  se  změnou

v dovednostech. (Perrish, 2014)

2.1.4 Uplatnění vizualizace v testech

Neuropsychologické  testy obsahují  vizualizační  složkou  k  testování

exekutivních  funkcí  a regulaci  činnosti  dle  zevních  podmínek,  dílčích  kognitivních

funkcí,  profilování  osobnosti,  nonverbálních  a  prostorových  funkcí  ve  spojení

s grafomotorikou. Příkladem propojení vizualizace s grafomotorikou může být Reyova

komplexní figura nebo Matějíčkův test  obkreslení tvarů,  či  pro děti  už od 2 let  test

od McCarthyové. (Kolář, 2009)

Pro  ergoterapeuty  je  v  diagnostice  kognitivních  funkcí  velmi  dobře  známý

Krátký  test  hodin  (KTH),  který  je  součástí  různých  kognitivních  testů,  a  je

administrativně nenáročný. Jeho záchytnost časné Alzheimerovy nemoci je nevýtěžná;

lepších  výsledků lze  dosáhnout  s  MMSE.  Nejednotnost  je  i  ve  skórování  a  zadání.

(Janoušek a Bartoš, 2015)

Dále  pak  psychologické  testy obsahující  různé  grafické  projektivní  testy,

využívané  též  v arteterapii  (př.:  Kresba  postavy),  obrazovou  složku  zahrnují  také

manipulační testy (př.: Test barevné pyramidy), verbální projekční testy (př.: MAPS)

a objektivní testy osobnosti  či  výkonové testy (př.:  Porteusovy labyrinty).  (Svoboda,

1999)

2.1.5 Faktory vizualizace

Abychom lépe porozuměli vizuálním technikám a modelům, musíme se nejprve

lépe seznámit s fungováním dynamiky lidské psýché a způsobem kódování myšlenek
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do sdělení. Vizuální techniky obecně zachycují naše duševní dění a vzhledem k tomu,

že naše mysl je schopná fungovat více v obrazech než v lingvistické sféře, umožňují

nám přístup i k méně uvědomělým stránkám.

Proto  bude  potřeba  věnovat  se  i  kortikaci  kognitivních,  senzorických,

senzitivních a výkonných motorických center, stejně jako vzájemné propojenosti těchto

center  vnímání  obrazu  a  kresbě.  Důležitým  faktorem  jsou  i  různé  modely  lidské

komunikace, jelikož vizualizace patří mezi neverbální druh komunikace. V neposlední

řadě nás bude také zajímat pojem grafomotorika a vývoj lidské kresby.

2.2 Psychologický faktor vizualizace

2.2.1 Myšlení v     obrazech a význam lidské psychiky v terapii

„Základem uměleckého a  tělesného vyjádření  je  imaginační  proces.  Můžeme

o tomto  procesu  přemýšlet  jako  o  "vnitřní  reakci",  jejíž  vyjádření  je  ovlivněno

obrazovým, hudebním a tělesným pohybovým rámcem.“ (Mizuschima, 1971, str. 217)

Myšlení v obrazech, tedy fantazie, je imaginativně emotivní aktivitou s obecně platnými

principy,  která  plní  funkci  centrálního  jádra  procesu  poznání  s integrační  složkou

a vlivem  na  fyziologii  jedince.  Má  vliv  na  motivaci,  emocionalitu,  spontánnost

a autentičnost,  vychovává  emocionální  vztah  k  nepřítomnému objektu,  otevírá  cesty

mimo verbální komunikaci, umožňuje rušení zábran skrze imaginaci při řešení silných

zábran,  slouží  jako transfér  mezi  racio  a  nevědomím.  Pro volní  regulaci  chování  je

imaginace nositelem představy cíle  a  prostředků k jeho dosažení,  ale  i  prostředkem

k překonání  již  osvojených vzorců chování,  a  tak  se podílí  na formování  osobnosti.

Umožňuje  emancipované  přenášení  do  minulosti  i  anticipační  působení  na  vlastní

budoucnost. (Čačka, 1999)

Turnerová (2010) připomíná konstrukci  Christiansenovy identity se zvláštním

zřetelem na sebepojetí, kdy sebeúcta je viděna jako hodnotící aspekt sebepojetí a souvisí

„ s naším vnímáním kompetentnosti při plnění činností a životních rolí“  (Turner, 2010,

str.  343).  Drvota  ale  upozorňuje,  že  síla  ega  je  závislá  na  množství  neutralizované

pudové energie. Malia (2010) pak považuje náhled za klíč k úspěšné rehabilitaci.
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Obrázek 1: Cossonův modifikovaný model sebeuvědomění (Malia 1997)

Zdroj: Malia a Brannagan, 2010, str. 88

„Předpokladem tvorby je volná použitelnost vědomých i nevědomých symbolů,

avšak  tvorba  nesmí  být  příliš  ovlivněna  ani  jedním,  ani  druhým“  (Drvota,  1973,

str. 208).  Proto využíváme předvědomí umožňující  tvořivé asociace,  které  není  ještě

deformováno symboly nevědomí ani blokováno racionalizací. (Drvota, 1973)

2.2.2 Struktura a dynamika psychiky

Lidská psychika má dle Rollo (1993) několik adaptačních mechanismů, jimiž

jedinec působí na prostředí - vegetativní, emocionální a racionální. Žádná z adaptačních

úrovní nemůže být redukována na nižší, protože je založena na novém a kvalitativně

odlišném způsobu fungování; každá úroveň psychiky má svůj čas a prostor. Vegetativní

úroveň je základní úrovní zajišťující elementární činnost, působí skrze bolest, operuje

v přítomnosti,  možnosti  volby  jsou  úzké  a  fyziologickým  korelátem  je  retikulární

formace. Emocionální úroveň je úzce vázána na libost a nelibost, operuje v přítomnosti

a minulosti, informace zpracovává přes vegetativní filtr, prostředí reprezentuje formou

obrazů a fyziologickým korelátem je limbický systém. Poslední, nejmladší, je úroveň

racionální,  která  má  největší  duševní  volnost,  časově  je  neohraničena  a  abstraktní,

pracuje  přes  oba  předchozí  filtry,  prostředí  reprezentuje  jako  úhrn  znaků,  zpětnou

vazbou je  nezdar  a  fyziologickým korelátem je  neokortex.  „Racionalita  nemá svou

vlastní  aktivaci,  energii  ji  dodává  vegetativní  úroveň“ (Rollo,  1993,  str.  21).

Na adaptační činnosti se podílejí všechny tři úrovně, ale nestejným dílem a konfliktně,

díky nestejnému charakteru práce i stupni ontogeneze a fylogeneze. Vystupují však jako

jeden celek – subjekt. (Rollo, 1993)
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Existují čtyři sféry psychiky subjektu, které jsou hierarchicky sobě nadřazené,

jsou značně autonomními uzavřenými celky s vlastní regulací. Každá sféra představuje

totalitu funkcí,  kdy jedna funkce nabývá funkci dominantní a ostatní funkce ovládá,

deformuje  nebo  je  nechává  stranou,  ale  neztrácí  se  jejich  význam.  Dominantní

psychická sféra je pro jedince charakteristická a rezonuje s jeho pojetím světa. Nejníže

mezi tyto sféry řadíme animální (vitální) vrstvu s funkcí hmatu a autonomní kinetiky,

druhou sférou je vrstva fantazijně emocionální s funkcí fantazijní, která zachovává malý

odstup mezi subjektem a objektem, třetí sférou je vrstva smyslová s funkcí senzorické

zkušenosti  a  instrumentální  motoriky,  nejvyšší  vrstva  je  rozumová  s  funkcí  raciem.

Funkce lze zjednodušit na hmat, fantazii, vizus a ratio. Podobné uspořádání nacházíme

i u K. G. Junga a jeho typologii funkcí v podobě racionality,  emocionality, percepce

a intuice, doplněnou o extravertní a introvertní pól. Na tuto typologii navazuje Herbert

Read ve své typologii umělecké tvorby. (Drvota, 1973; Jung, 1996; Kulka, 2008).

Čačka (1999) předpokládá čtyři hierarchicky uspořádané vrstvy osobnosti, které

spolu kooperují.  První  vrstva,  elementární  duševní  funkce,  je  limitována biologicky,

druhá vrstva je představována komplexnějšími duševními postoji a rozvíjena učením

skrze konformní adaptaci, třetí vrstva je dána ještě komplexnějšími útvary jáství s cílem

dosažení  a  udržení  jednoty.  Jedná  se  o  egocentrickou  orientaci,  která  má  být

nadosobními aspekty vývoje já překonána. Čtvrtá vrstva je oblastí nejvyšších osobních

a  egopřesahujících  hledisek  s  účelem  autokultivace.  Všechny  vrstvy  můžeme  dále

diferencovat na oblast percepční, citovou a volní.

Tabulka 1 – Čačka: koncepce vrstev duševního dění

Percepční Citové Volní

I. vrstva Funkce orientační Funkce katartická Anticipační funkce
- hodnotící 

II. vrstva Fixační funkce Emancipační funkce Kreativní funkce

III. vrstva Sebereflexe Sebepojetí Seberozvíjení a
sebeuplatnění

IV. vrstva Integrační funkce Harmonizační funkce Theologická funkce

Akcentování  konkrétní  psychické  vrstvy  je  závislé  na  dimenzi  extroverze

a introverze.  „Aktivita  animální  vrstvy  subjektu  s  dominantou  hmatu  a  aktivita

fantazijně  emocionální  vrstvy  determinuje  projev  umělců  introvertních.  Aktivita
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objektivní  ovládaná dominantně  opticko-motorickými  funkcemi  a  stejně  i  formativní

aktivita tíhnoucí k závaznému řádu je pak příznačná pro tvorbu umělců extravertních.“

(Drvota,  1973,  str.205)  Introverzi  Freud  ztotožňuje  s  regresí  na  úroveň  infantility

prožívání,  která  následuje po frustraci  vnějším světem a aktivuje archaické způsoby

prožívání. (Drvota, 1973)

Se  zajímavou  typologií,  která  reflektuje  západní  dualismus  smyslů  a  racia,

přichází  Davido  (2001).  U  senzorického  typu  tak  převládá  dynamika,  připoutanost

ke konkrétnu  a  okolí.  Vyznačují  se  pohybem,  barevností,  neohraničeností  postav

a předmětů s množstvím detailů.  U racionálního typu  převládá strnulost,  nehybnost,

abstrakce, exaktnost a absence reakcí na barvy. Normálnost je mezi oběma extrémy. 

Jednotlivé  vrstvy  psychiky  zakládají  samostatné  dimenze  označování,  které

využívají optimální interpretantu plnící dominantní funkci. Tak pro vrstvu animální je

volba empiricky realistického umění s komunikací prostřednictvím ikonických znaků,

pro vrstvu fantazijně imaginativní s uměním emocionálním je komunikantou symbol,

smyslová  vrstva   upřednostňuje  umění  abstraktní  exprese  a  identifikace  s  procesem

vzniku.  Komunikuje proto skrze index,  tedy znak.  Pro racionální  sféru je příznačné

umění racionálně konstruktivní s komunikací skrze formátor, který označuje strukturální

aspekty skutečnosti. (Drvota, 1973; Kulka, 2008)

2.3 Další faktory ovlivňující vizualizaci a expresi

„Kreslení vyžaduje mnoho dovedností.  Člověk musí mít "vnitřní reprezentaci"

zamýšlené sdělení, pochopení symbolického významu (tj sémantiky), používání obrázků

a schopnost být flexibilní při provádění komunikace v různých prostředích s různými

lidmi“ (Helm-Estabrooks & Martin, 2004; Perrish, 2014, str. 15).

Významným  faktorem  ovlivňujícím  vizualizaci  je  převod  záměru

na objektivizaci skrze  kódování sdělení na straně autora a dekódování s interpretací

na straně příjemce sdělení. Komunikace se děje skrze komunikační kanál, kde hraje roli

kvalita smyslového systému pro percepci zrakového vjemu a motorika horních končetin

pro ztvárnění obrazů. Mezi nimi se nachází široká škála kognitivních funkcí.  Klivar

(2003)  uvádí,  že  člověk  přijímá  90%  všech  informací  o skutečnosti  zrakovým

analyzátorem.  Základním  předpokladem  vnímání  vizuálních  uměleckých  objektů  je

podle Kulky (2008) rozpoznání tvarů, barev a objemů. 

K zrakovému systému patří  oko,  oční  nerv  a  několik  vzájemně propojených
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specifických  míst  v mozku.  Zpracování  informace  zahrnuje  nejen  přijetí  tímto

systémem, ale i vhodné využití a manipulaci s touto informací. Zde už do hry vstupují

i kognitivní  funkce.  Aby naše  výtvarné  záměry mohly  být  realizovány,  musejí  opět

projít  složitou  neuronální  sítí  spojů,  než  se  dostanou  k výkonnému  orgánu  –  svalu

na ruce. Ruka pak v koordinaci s okem a mozkem jako řídící jednotkou teprve tvoří

výtvarnou stopu dle autorovy představy.

Význam smyslového systému, který při patologii významně mění naše vnímání

světa,  si můžeme dobře ilustrovat na barevných obdobích Vincenta van Gogha nebo

protáhlých  figurách  El  Greca  či  chybějícím  prostoru  Josefa  Lady.  Při  vnímání

jakéhokoli podnětu používáme dva percepční procesy: bottom up pro dílčí senzorické

informace  a  top  down  pro  zpracování  informace  s uplatněním  paměti.  Malia

a Brannagan  (2010)  uvádí  5  modulů  kognitivních  procesů  –  pozornost,  zpracování

vizuálních  podnětů,  zpracování  informací,  paměť  a  exekutivní  funkce.  Na  úrovni

zpracování informací dochází teprve k dekódování chemických a elektrických impulzů

a  tak  je  umožněna  integrace  veškerých  informací.  Mezi  základní  komponenty patří

organizační  schopnosti,  paměťové  schopnosti,  druhy  zpracování  řízené  automaticky

nebo vědomě (rychlost, kontrola myšlení a kapacita) a exekutivní funkce, které mají

úzkou souvislost s čelním lalokem. Metakognice umožňuje náhled na kognitivní funkce

a zahrnuje procesy sebevědomí, evalvace, predikce, anticipace a sebekontroly. 

Obrázek 2: Model zpracování zrakových informací dle Warrenové

Zdroj: Malia a Brannagan, 2010, str. 243

Podle  Goldberga  pravá  hemisféra  zvládá  nové situace  a  jejich  řešení,  řešení

rutinních úkolů pak připadá hemisféře levé. Vše se děje za neustálé kooperace informací
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s principem přechodu od novoty k rutině. Levá hemisféra je u většiny lidí západního

světa dominantní pro jazykové funkce s využitím procesu seřazování, které tvoří základ

všech  pohybů.  Je  zaměřena  na  analýzu  a  zpracování  manuálních  dovedností  se

specializací  na  využití  nástroje.  Při  levohemisferálních  lézích  kreslí  pacienti

zjednodušeně,  bez  detailů  či  s  dotvářenými  dle  fantazie,  ale  s  rozpoznatelnou

konfigurací a formou, tedy primitivně,  ale tématicky rozpoznatelně.  Pravá hemisféra

více zpracovává vizuální a prostorové informace, rozpoznává objekty, je zaměřena na

orientaci  a syntézu.  U pravohemisferální  léze  kresby obsahují  mnoho detailů,  ale  je

narušena  vnější  konfigurace,  případně  zcela  chybí.  (Vyskotová,  Macháčková,  2013;

Cséfalvay a kol, 2007; Kolář, 2009)

Obecně  je  ruka  nástroj  interakce  s  okolím  a  její  kortikalizace  předpokládá

kognitivní  i  vizuospeciální  komponentu.  Na  manipulaci  s  předmětem  se  podílí

senzitivní  senzorický  systém prostřednictvím vizuální,  taktilní  i  sluchové  informace

o objektu  a  percepční  vstup  je  interpretován  skrze  rekogniční  procesy  spojenými

s objekty  a  jejich  použitím.  Zpracované  informace  předává  levý  parientální  lalok

do frontálního  laloku,  pro  pravý  frontální  lalok  cestou  corpus  callosum.  Zde  je

informace zpracována motorickými oblastmi  za  spolupůsobení  mozečku a  bazálních

ganglií.  (Vyskotová, Macháčková, 2013) 

Gestická motorika i vnímání má své vrozené pořádající tendence, které nejsou

převzaty z vnějšku. Jsou projevem izomorfismu mezi gesticko-motorickou  a receptivní

složkou, zároveň jsou ovlivněny vrozenými pořádajícími funkcemi, raciem. Rytmické,

symetrické  a  geometrické  tvary  krystalizují  automaticky  uvnitř  tohoto  systému.

(Drvota, 1973)

2.3.1 Sémantika, komunikace a paměť

Sémantiku Perrish (2014) označuje za obsah jazyka odkazující na doprovodný

význam, což zahrnuje lexikon nebo slova a symboly,  které člověk používá.  Existuje

mnoho  společných  vazeb  mezi  sémantikou  jazyka  a  kreslením. „Podle  amerického

Museum of Natural History, využití symbolického myšlení je jedním z klíčových aspektů

lidstva,  který  nás  odlišuje  od  ostatních  forem života.  Umění  a  jazyk  jsou  projevem

symbolického významu a uvažování“ (Perrish, 2014, str. 16).

Podle R. Barthese je psýché artikulována jako řeč a obraz je tedy prostoupen

systémem smyslu stejně jako řeč člověka v nitru. Čtení nemůže ohrožovat jazyk obrazu,

jestliže  je  složen  z  idiolektů,  lexik  či  sub-kódů.  Barthes  předpokládá,  že  každý

23



symbolický obraz je konotovaný, polysémický. Výběr signifikátů usnadňuje lingvistické

sdělení a umožňuje zvolit správnou rovinu vnímání tím, že navádí ke smyslu. Obraz

zbavený konotátu, tedy denotovaný obraz, vede k radikální objektivizaci, která u obrazu

není možná, jelikož se vždy kresbě musíme naučit a odráží náš styl a historické pozadí.

(Šedík, 2012)

Horský se domnívá, že vědomí samotné má znakový charakter a nejdůležitějšími

typy znaku jsou ikon, index a symbol, kdy první dva typy nalézáme využité v oblasti

fauny,  třetí  je  spojení  sociálního  vědění  a  paměti  do  symbolického  myšlení.  Proto

v jazyce jsou dominantní znaky symbolické. (Horský, 2009)

Každou řeč  můžeme chápat  jako zrcadlo  myšlení.  Intelektualizace  proto  zde

způsobuje  největší  změny  a  nahrazuje  původní  konkrétní  myšlení  myšlením

abstraktním, zavádí otázku pravdivosti,  pro kterou emocionální myšlení nemá smysl,

protože ji nepotřebuje. Radikálním potlačením emocionální komponenty slova vznikly

pojmy. (Rollo, 1993)

Obrázek 3: Kognitivně-neuropsychologický model řečových procesů 

Zdroj: Cséfalvay a kol., 2007, str. 27

Kulka (2008) předpokládá, že sdělení dle zaměření naší pozornosti zastává různé

funkce  a  je  definováno  proporcí  CO  a  JAK.  Obecný  model  lidské  komunikace  je

zpracován v  příloze  7.  Také výtvarná  tvorba  je  formou komunikace  a  tedy dochází
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ke kódování signálu autorem, aby mohlo být objektivně sdělení komunikačním kanálem

převedeno k dešifrování a interpretaci příjemcem (komunikační efekt), který se ovšem

nestává dalším původcem sdělení, jak je běžné v obecné komunikaci, tato komunikace

je  jednostranná.  Umělecké  sdělení  je  mnohem  specifičtější,  jelikož  se  nevyjadřuje

jinými než uměleckými prostředky, a obrací se nikoliv k jedné psychické funkci, ale

k celému  duševnímu  životu  člověka.  Navíc  tyto  specifické  prostředky  estetického

zobrazení mají své druhy a tedy přitahují určité tvůrce a diváky.

Rollo (1993) upozorňuje, že nahrazování obrazu znakem v sobě skrývá určité

nebezpečí, protože konkrétní, zvláštní a jedinečné je nahrazováno ve znaku obecným,

ale samo z tohoto znaku není nikdy beze zbytku odvoditelné, je tudíž vždy ochuzeno.

Proto  může být  věc  odtržena  od slova  a původní  obsah slova  za  užití  stejné  slovní

nálepky  zaměněn  s  jiným.  Na  rozdíl  od  obrazu  tak  řeč  může  zakrývat  místo

komunikovat. 

Zapojení  do  kontextu  je  závislé  na  paměti.  Sémantická  paměť  je  druhem

deklarativní paměti, která není vázaná na kortex, tudíž není vázána na časoprostor a je

kulturně  sdílená.  Jejími  obsahy jsou fakta,  pojmy,  význam slov i  znalost  předmětů.

Pojmy  pro  objekty  jsou  reprezentovány  jako  distribuovaná  síť  senzorických,

motorických  i  dalších  abstraktnějších  znaků  osvojených  za  ontogenetického  učení.

Autobiografická paměť  má složku epizodickou i autonoetickou a umožňuje vybavení

percepčních,  kognitivních  i  afektivních  stavů  v  kontextu.  Součástí  je  i  schopnost

vizuálně i emocionálně znovuprožít události. Její sémantická složka je charakterizována

noetickým stavem vědomí, tedy zaměřeného na poznání zákonitostí. (Koukolík, 2012)

Obrázek  4:  Zjednodušené  schéma  klíčových  uzlů  vyvolávajících  informace

z autobiografické paměti dle Cabezza a St. Jacquese z roku 2007 

Zdroj: Koukolík, 2012, str. 133
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Podle Gombricha (1985) paměť mění  světelnou zprávu v barevný kód. Naše

paměť tak vytvoří vzpomínku na již viděné, paradoxně ale obraz viděný v přírodě lze

pochopit  pouze  skrze  obraz namalovaný.  Proto vzpomínkové smyslové vjemy skrze

vzdělání  ovlivňují  percepci  a  úkol  umělce  spočívá  na  kompenzaci  tónováním,  které

umožní pozorovateli rekonstituovat v mysli trojrozměrný obraz. Obraz pak vykládáme

z hlediska soudržnosti interpretace klíčů, která není narušena zorným úhlem a odpovídá

naší mentální potřebě zaměření na svoji osobu. Interpretovat znamená tedy přetvářet

prostřednictvím mihotajících se projekcí kolem zobrazení, která dokončují proces. Ale

jakmile jednou proces zakotví v zobrazení, je mnohem těžší se od něj odpoutat a vrátit

se  k původnímu  dojmu  zobrazení.  Příkladem  síly  proměny  může  být  jednoduchá

kresebná hříčka říkanky k vytvoření kočky, kdy z kruhu vzniká kabelka, poté peněženka

a s ocasem kočka. 

Obrázek 5: Výklad obrazu dle soudržnosti klíčů – síla proměny

 Zdroj: Gombrich, 1985, str. 24

2.3.2 Kulturní prostředí jako formující faktor

Člověk  však  nevystupuje  jako  tak  autonomní  jedinec,  jak  si  myslí,  ale  jako

součást skupiny, ve které žije a jíž je podřízen. Stupeň vyjádření individuality jedince je

tedy přímo úměrný vývoji kultury. 

Porovnání západní společnosti a japonské společnosti, výchozího prostředí pro

arteterapii a Kawa model, je zpracováno v příloze 8.

2.4 Grafomotorika

„Grafomotorika  je  soubor  schopností  spojených  s  psaním  a  kreslením“

(Kondziolková, 2014, str. 50), který vyžaduje určitou úroveň rozvinutí hrubé a jemné

motoriky. Zároveň odráží psychické dění. Ergonomický sed u kreslení a psaní i vhodné

prostředí je nezbytností. 

  Úchop  je  aktivní  interakcí  ruky  a  předmětu  za  účelem  předmět  udržet
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a manipulovat s ním, kdy úchopová síla převýší tíhovou sílu materiálu. Má 3 nebo 5 fází

dle dělení autora.  V interakci místo ruky můžeme použít  také jinou část  těla. Vývoj

úchopu  vyžaduje  stabilizaci  osového  systému  a  dále  vývoj  probíhá  opuštěním

úchopového  reflexu  ulnoradiálně   během  1. roku  života  a  je  zakončen  úchopem

tužkovým, který je v následujících letech zdokonalován. (Vyskotová, 2013)

K psaní, jako vrcholu grafomotorické dovednosti, používáme špetkový úchop,

který  je  u  praváků a leváků stejný a  pohyb vychází  výrazněji  z  prstů.  Rozdíl  mezi

pravákem a levákem, kromě horní končetiny vykonávající pohyb, je v uložení papíru na

stole.  „Mezi  nesprávné  úchopy  patří  všechny  úchopy,  které  se  liší  od  špetkového,

a špetkový úchop křečový.“ (Juguláková, 2013, str. 25) Na postavení ruky leváků není

jednotný názor. Přestože se obecně uvádí stejné držení tužky, mezi pedagogy ovšem

jednotný názor není. Špatné držení způsobuje únavu, bolest, snižuje motivaci, rychlost

a plynulost projevu. (Kondziolková, 2014; Juguláková, 2013)

Pro úchop určený ke kresbě a malbě není situace tak jednoduchá, je mnohdy

daný kresebným materiálem. Grafický projev může být modifikovaný do sekundárního

nebo terciálního úchopu či adaptace prostředí a činnosti. V terapii využíváme dále také

stupňování.

Podmínkou  grafomotoriky  je  stabilita  psací  pomůcky  i  stabilizace  papíru

k podložce.  Při  poruše  primárního  úchopu  ve  smyslu  jeho  neschopnosti  ergoterapie

tento  problém  řeší  sekundárním  nebo  terciálním  úchopem.  U  hrubého  úchopu

stupňujeme dolů k úpravě násady do válcového nebo kulového úchopu a tridigitálnímu

nebo dlaňovému úchopu. U snížené svalové síly volíme psací potřebu s nutností slabého

přítlaku.  U  amputací  řešíme  úchop  protetickou  pomůckou  nebo  pomůckou

s individuální  úpravou.  Pokud  dochází  k  neschopnosti  vedení  končetiny,  volíme

odlehčení  či  vedení  druhou  rukou  pro  svalovou  oslabenost  dominantní  končetiny.

Není- li  možné  využít  ke  grafomotorice  dominantní  horní  končetinu,  přecházíme

k nácviku nedominantní končetinou. (Klusoňová, 2011)

Terapeut posuzuje funkci ruky a pro nácvik grafomotoriky vychází z metodiky

pro psaní v 1. třídě. Facilitace před výkonem je vhodnou pomůckou, která je v počátku

nezbytností.  Prvními  cviky  jsou  nenáročné  cviky  vedení  čáry  s  nízkým  nárokem

na koordinaci,  náročnější  cviky  zahrnují  uvolnění  kloubů  (obtahování  čar,  kruhy,

nejjednodušší  grafomotorické  prvky)  a  teprve  cviky s plynulým pohybem po papíře

i zvládnutí grafomotorických prvků plně rozvíjejí grafomotorickou a vizuomotorickou

koordinaci. (Kondziolková, 2014; Juguláková, 2013) 
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Obrázky 6 a 7: Správná poloha vsedě při kreslení a psaní

     Zdroj: Turner, 2010, str. 534     Zdroj: Bednářová, Šmardová, 2006, str. 49

2.4.1 Expresivní tvorba - kresba

Expresivní tvorba je záměrná spontánní projektivní činnost vytvářející estetické

a  umělecké  formy,  oceňovaná skrze  význam sdělení  i  styl  vyjádření  a  se  zásadním

významem pro  individuální  i společenskou  existenci  člověka.  Tématem jsou  dojmy

nebo  představy.  Vyvíjí  se  v  závislosti  na  empatii  a  je  zprostředkována  výrazovými

prostředky  interakce  dítěte  a  jeho  okolí.  Každá  komunikační  forma  je  na  počátku

expresivní, tedy těsně spjata s osobními touhami a jejich frustracemi, později je skrze

interakci  subjekt  -  objekt  fixována  do  výrazové  jednoty  jako  formy  vyjádření

odpovídající  přiléhavým  stavům  psychiky.  Jedná  se  o  projektivní  porozumění.

Zapamatování  a  schopnost  opakovaného  použití  výrazové  jednoty  je  společnou

podmínkou rozvoje řeči  i  záměrného expresivního vyjádření,  která  se  ontogeneticky

postupně rozchází. U řeči nás zajímá, co je to, u kresby také dojem posilující smysl

sděleného významu. Expresivní formy lze zafixovat do formy výtvoru, artefaktu, kde

oslabí osobní naléhavost v průběhu opakovaného používání a silně posílí vazbu mezi

formou a obsahem. (Slavík, 2000)

Fylogenetický a ontogenetický vývoj umělecké tvorby je zpracován v příloze 9.

2.4.2 Artefakt

Autor se vyjadřuje ojedinělým rukopisem využívající fyzikální kategorie jako je

příkladem bod, linie, barva, tvar, prostor, hra světla, kompozice, materiál a jeho formát,

stejně jako doprovodnou instalací  k  navázání  komunikace s  divákem. Vyjadřuje své

myšlenky a pocity v podobě znaků, symbolů nebo hlubinných archetypů.

Kompozice  a  komponenty  artefaktu  jsou  podrobně  rozebrány  v  příloze  10.

Příloha 11 pak pojednává o obecném nazírání na schéma obrazu.
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2.5 Arteterapie v ergoterapii

1.5.1 Co je arteterapie   

„Arteterapie  je  vrácení  člověka  do  stavu  harmonie  se  sebou  samým,  svým

okolím pomocí umění. Arteterapie představuje soubor uměleckých technik a postupů,

které mají kromě jiného za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí,

integrovat  jeho  osobnost  a  přinést  mu  pocit  smysluplného  naplnění  života.“

(Šicková- Fabrici, 2002, str. 32) „Terapeutický proces, má-li být účinný, musí klientovi

zprostředkovat návrat k někdejší anteverbální autonomii a uvolnit spontánní, primární

aktivitu“ (Řezníček, Smitka, 2000, str. 67).

„Někteří  terapeuti  vidí  arteterapii  jako  modalitu,  která  pomáhá  jedincům

verbalizovat  své  myšlenky,  pocity,  názory,  problémy  a  pohled  na  svět.  Podle  této

definice je arteterapie doplňující terapií k psychoterapii, facilitující proces tvorby nejen

představou  a  rozhovorem  s  terapeutem.  Na  druhou  stranu  umění  samo  je  terapií,

to znamená,  že  tvůrčí  proces  během  umělecké  tvorby,  ať  už  je  to  kresba,  malba,

sochařství, nebo nějaká jiná formu umění, je život posilující a konec konců léčebný.“

(Malchiodi, 2003, str. 2)

Arteterapie  je  podle  Stiburka  (2000)  mladá  psychoterapeutická

a psychodiagnostická  disciplína,  která  skrze  prostředky  umělecké  formy  směřuje

k léčebným  cílům  se  zaměřením  na  odstranění  nebo  zmírnění  obtíží  nemocného.

Mimoverbální  vyjadřování  umožňuje zpracování  témat,  pro která  nenalézáme slovní

vyjádření nebo jsou na nižší úrovni vědomí.

Zpočátku  se  jednalo  o  zkoumání  emocionálních  účinků  uměleckých  výtvorů

v 18.  století  a  jako  obor  vzniká  až  díky  psychiatrovi  H.  Prinzhornovi,  filosofu

K. Jaspersovi  a  jejich  následovníkům nezávisle  v  anglicky  mluvících  a  evropských

zemí.  Specializovanou disciplínou se stává až po 2. světové válce.  Národní  profesní

sdružení existují v mnoha zemích a mezinárodní sítí přispívá k vytvoření standardů pro

vzdělávání a praxi. U nás je od roku 1967, jako studijní obor až po roce 1989 v Českých

Budějovicích. V podobě celoživotního vzdělání ji nabízí i další univerzity. Později se

dělí na arteterapii se zaměřením na komunikaci a introspekci v podobě terapie uměním

nebo  artpsychoterapie  a  artefiletiku  s  pedagogickým působením,  kde  jde  o  zážitek

a prevenci psychických a sociálních patologií. Nejedná se ovšem ani v jednom případě

o psychoterapii využívající artetechnik k izolovanému sběru dat. (Stiburek, 2000)

Arteterapii lze nalézt jak v klinickém, tak i zdravotním nelékařském prostředí,
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stejně jako v uměleckých ateliérech a dílnách tvořivosti. Arteterapeuti jsou licencováni

pod různými profesemi  dle  individuální  kvalifikace,  jedni  z  nich jsou ergoterapeuti.

Pomocí  arteterapeutické  intervence  pomáhají  svým  pacientům  zlepšit  porozumění,

vyrovnat  se  se  stresem,  pracovat  s  traumatickými  zážitky,  zvýšit  kognitivní

a neurosenzorické  schopnosti,  ovlivnit  mezilidské  vztahy  a  pracovat  na  své

seberealizaci. (Wikipedia, 2015) Od roku 2010 je obor uznán i jako samostatná profese

a zařazen  do  klasifikace  profesí  ČR,  bohužel  se  zde  její  popis  intenzivně  překrývá

s pracovní terapií a částí ergoterapie. O povinnosti akreditovaného kurzu arteterapie pro

nelékařské profese na základě studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole mluví

Z.č. 96/2004. Požadavek pro akreditaci profese ve zdravotnictví není aktuálně možno

splnit, jelikož se v ČR nenachází akreditované zdravotnické pracoviště pro tento obor.

Tento  požadavek  nalézáme  i  ve  vyhlášce  č.  55/2011.  (N.V.  č.  222/2010  Sb.,

Z.č.96/2004, vyhláška č. 55/2011)

Arteterapie je v ČR chápána úzce jako terapie zabývající se výtvarným uměním,

nebo široce jako terapie zabývající se také nevýtvarnou uměleckou tvorbou. Mnohem

častěji  ji  vnímáme  fragmentovanou  na  arteterapii,  muzikoterapii,  dramaterapii,  atp.

V zahraničí  se  setkáváme  se  zastřešujícím  pojmem expresivní  terapie  či  expresivní

umělecká terapie nebo jednoduše kreativní umělecká terapie, která zahrnuje dílčí běžné

terapie zaměřené na určité umělecké odvětví.

Můžeme ji rozdělit na receptivní, kde cílem je projekce divákova nitra do již

vytvořeného  díla  s poznáním  pocitů  druhých,  a  produktivní,  kde  pacient  vytváří

umělecké  dílo  pomocí  konkrétních  tvůrčích  postupů.  V arteterapii  dnes  vedle  sebe

existují  tři  směry.  1)  Diagnostický,  zaměřený  na  diagnostiku  a  interpretaci  děl

za pomoci symbolů. 2) Terapie nalézající terapeutický smysl ve výtvarné produkci jako

takové,  která  využívá  umění  bez  nároků,  díky  čemuž  je  blízká  artefiletice.

3) Eklektický trend s uceleným vnímáním jevů a jejich pozadí, který využívá řízenou

imaginaci a teoretické hledisko nachází v humanismu a ve Franklově smyslu života.

Terapie  pak  probíhá  skupinově nebo  individuálně.  (Šicková-Fabrici,  2002;  Stiburek,

2000)

Podle  nejdéle  praktikující  arteterapeutky  v  naší  republice  a  lektorky

na Masarykově  Univerzitě  v Brně,  Mgr.  Petry Vláčilové  (2005),  arteterapie  má  vézt

prožitkem  k  rozvoji  osobnosti,  nemá  sloužit  jako  diagnostika,  jen  některé  prvky

můžeme vnímat  jako signály  duševního  dění.  Arteterapie  je  zaměřená  na  pacientův

problém a jde proto do hlubších psychických struktur. 
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Rámec  arteterapie  je  dán  trojicí  subjektů  –  arteterapeut,  artefakt  a  pacient

– ve specifických  vztazích.  Za  nejúčinnější  typ  arteterapie  Lhotová  (2010),  zastánce

Rožnovské  školy,  považuje  akční  typ  na  pomezí  abreakčního  a  analytického  pojetí

léčebné tvořivosti.  V tomto pojetí  jde o kultivaci výtvarného projevu pomocí výuky

technik výtvarné tvorby s cílem harmonizace osobnosti pacienta. 

2.5.2 Uplatnění a možnosti arteterapie

Arteterapii můžeme v širším hledisku chápat jako terapii skrze umění, tedy bude

zahrnovat výtvarný artefakt v podobě obrazu nebo plastiky, muzikoterapii, dramaterapii,

terapii literaturou, happening. V užším smyslu nám půjde pouze o výtvarnou tvorbu.

Terapie může být pojata percepčně nebo činnostně, případně propojením obou přístupů.

Též individuálně nebo skupinově dle zamýšlených cílů.

 individuální – díky úzkému kontaktu terapeuta a pacienta vzniká emocionální

zážitek  styku  s chápajícím protějškem.   Využívá  se  pro  problémy vyžadující

celou  pozornost  terapeuta  nebo  pro  pacienty  s rušivým  vlivem  chování

na skupinu. (Šicková-Fabrici, 2002; Stiburek, 2000)

 skupinová – využití demokratičtějšího přístupu, lidé s podobnými problémy se

mohou vzájemně podpořit, cítit sounáležitost a mohou se rychleji sociálně učit.

Velmi vhodná je tato skupina pro pacienty intenzivně prožívající individuální

terapii.  Výhodou je i ekonomické hledisko. Nevýhodou pak horší  diskrétnost,

náročnější  organizace,  méně  času  na  jedince,  vysoké  nároky  na  obratnost

terapeuta a nebezpečí „nálepky“ skupiny. Skupina musí mít definovaný cíl, jinak

by se stala skupinou terapeutickou. Vždy se vytváří sociální vztahy, vztahy mezi

jedincem a jeho já, s institucí a širší společností. (Cembellová, 2000; Stiburek,

2000;  Šicková-Fabrici, 2002)

Za klíčové funkce Lhotová (2010) považuje expresi, komunikaci a interpretaci.

S výtvarnou tvorbou je automaticky předpokládaná celá řada účinků. Uvolňuje lidem

dané tvořivé síly a rozšiřuje životní horizont. Možností tvorby a cílem je terapie jako

odpočinek, prostředek aktivizace, obohacení, komunikace, odvádění od destruktivního

chování,  prostředek  růstu  a  zlepšení  kvality  života,  diagnostický  a  terapeutický

prostředek. Cíle mohou být individuální nebo sociální. 

Metody, které k těmto cílům využívá, jsou podrobně zpracovány v příloze 13.
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2.5.3 Formy terapeutické intervence

Častým postupem je sebezkoumání  pacienta v empatickém vztahu, dále analýza

vztahu v čase během intervence, ventilace problémů v abreakci a katarzi, terapeutický

výklad pomáhající  k náhledu pacienta,  pomoc při  hledání  smyslu života,  pomoc při

realistickém řešení problémů se zakoušeným úspěchem, pomoc při orientaci v žádoucím

a nežádoucím chování,  či  podpora změny chování  skrze změnu vnějších  podmínek.

(Řezníček a Smitka, 2000)

Podle Cembellové (2000) je dynamika ovlivněna nejen průběhem tvorby,  ale

i asociacemi, které v nás práce vyvolává. Proto zde mají zásadní význam pojmy přenos,

protipřenos, identifikace a projekce. Mnohdy vytváří také nejistoty, kdy se pacienti stydí

za své city, nevyspělý výtvarný projev a prvek hry může vést k určité regresi. To vše

snadno vede k pocitům ponížení a obavám z otevření se.  Z tohoto důvodu je velmi

důležité vytvořit důvěryhodné, respektující a bezpečné prostředí pro tvorbu. „Spontánní

tvorba dokáže stimulovat a mobilizovat tvořivost skupiny a tím přispívat k tvůrčímu

řešení složitého problému“ (Cembellová, 2002, str. 22). 

2.5.4 Fáze terapie     (Cembellová, 2000)

 zahájení a rozehřívací cvičení – cviční pomáhá seznámit se ve skupině, naladit

se k činnosti

 hlavní činnost a překonávání zábran během tvorby

 diskuse a zpětná vazba, povídání o prostředcích výtvarného zobrazení

 zakončení a závěr

Vzájemné  ovlivňování  témat  a  jejich  řešení  u  opakující  se  terapie  můžeme

pozorovat na obrázku procesu refigurace identity v terapii.

Obrázek 8: Cyklus terapie – proces refigurace identity v terapii

Zdroj: Štěpánek, Čermák, 2009, str. 77
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2.5.5 Rozdíl mezi ergoterapií a arteterapií

Náplň  práce  ergoterapeuta  dle  zařazení  do  8.  -  11.  platové  třídy:  Provádění

ergoterapeutických úkonů, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta

nebo klienta sociálních služeb včetně základních kineziologických a biomechanických

rozborů.  Dále  provádění  ergoterapeutického  vyšetření,  hodnocení  funkcí  ve  vztahu

k analýze běžných denních činností, provádění nácviku v oblasti pracovních činností.

Vypracovávání  specializovaných  ergoterapeutických  analýz  s  využíváním

standardizovaných hodnotících nástrojů a sestavování dlouhodobých ergoterapeutických

plánů na základě vyšetření. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence a úprav

pracovního  a  domácího  prostředí.  Vzdělávání  zdravotních  pracovníků,  příprava

standardů,  metodické  usměrňování  ergoterapie  v  rámci  zdravotnického  zařízení

a hodnocení  kvality  poskytované  ergoterapeutické  péče.  V  rámci  vyhlášky

č. 55/2001 Sb.  též  realizovat  opatření  vedoucí  k  začlenění  dětí  do  přirozeného

sociálního  prostředí,  napomáhat  adaptaci  pacientů  na  změněné  životní  podmínky

s podporou zachování  fyzických,  kognitivních  a  psychických  funkcí  prostřednictvím

cílených aktivit a provádět kondiční ergoterapii  za pomoci her a kreativních technik.

Arteterapeut nebo pracovní terapeut dle zařazení do 7. - 10. platové třídy provádí dílčí

úkony nebo komplexní léčbu pracovní terapie či arteterapie v rámci léčby a zavádí nové

metody.  Cílem  pracovní  terapie  je  vytvářet,  upevňovat  a  prohlubovat  začlenění

do společnosti  a posilovat  soběstačnost  a  spolupůsobení  v  rámci  léčby.  Arteterapie

zahrnuje plánování a vyhodnocování výsledků a jejich interpretace, stejně jako zavádění

nových arteterapeutických metod. (Z.č.222/2010 Sb., vyhláška č. 55/2011 Sb.)

V rámci  nespecifické  ergoterapie  se  arteterapie  stává  nástrojem harmonizace

pacienta skrze volnočasovou aktivitu,  v  rámci  specifické ergoterapie je naším cílem

zlepšení grafomotorických dovedností a etopedické působení na pacienta. Arteterapie

sama  má  velmi  široké  pojetí  od  diagnostiky  po  čisté  sebevyjádření,  v součinnosti

s novými postoji artefiletiky má také etopedický přesah a estetizace člověka i trénink

grafomotoriky je implicitně přítomen. Proto bude vždy velmi obtížné definovat rozdíly

v oborech, stále bude záležet na konkrétním cíli pro konkrétního pacienta.

2.5.6 Možnosti využití arteterapie v ergoterapii

Arteterapie  je  mezioborová  disciplína  s  širokým  polem  využití.  Škála  se

pohybuje  od  diagnostické  a  terapeutické,  přes  alternativu  komunikace  či  lépe
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motivovaný biomechanický přístup,  až k artefiletice,  kdy jde primárně o zážitkovou

terapii a řešení krizí. V historii vznikl spor, zda má jít spíše o terapii nebo o prožitek,

který nebyl dosud rozřešen. V ergoterapeutickém přístupu nás příliš tento spor nebude

zajímat, protože budeme vycházet z potřeb klienta a tomu nastavíme i formu. Arteterapii

lze  také  chápat  jako  úzce  zaměřenou  na  oblast  výtvarných  technik  nebo  obecněji

na mnohá umělecká odvětví.  Jde pak o pohybovou terapii  v podobě dramaterapie či

hudební terapii v podobě muzikoterapie. Lze ale využít i literární práci.

Arteterapii lze zároveň chápat i jako nedílnou součást psychosociálního modelu

a  humanisticky laděného psychoanalytického přístupu. V psychoanalytickém přístupu

využíváme kreativní techniky, ale vedení bývá direktivní, což může vést  k závislosti

na terapeutovi.  Tato  závislost  je  vhodná  v  psychoanalýze  vedené  psychologem

a nazýváme ji přenosem. Pro ergoterapii je vhodnější humanistický přístup, přesto jsou

situace, kdy i zde budeme nuceni převzít pomyslné otěže, abychom klienta nenechali

utopit v jeho myšlenkách a dojmech.

Jako alternativní  forma komunikace je arteterapie neocenitelná.  Nejenže nám

zprostředkuje  přístup  k  vnitřnímu  světu  klienta,  ale  i  klient  může  komunikovat

nejvlastnější  formou  komunikace  v případě,  že  je  verbální  schopnost  dočasně  nebo

trvale poškozena. Ve formě práce s piktogramy může být významnou pomůckou pro

klienty  s  afázií,  vývojovou  dysfázií,  či  při  práci  s  klienty  s poruchou  autistického

spektra (PAS).

Může být  použita  i  v  rámci  biomechanického přístupu,  kdy se skrze  úchopy

kreslícího  nebo  malujícího  média  pohybujeme  na  různě  velké  pracovní  ploše

a rozšiřujeme tak rozsah kloubů, trénujeme úchopy a můžeme i lehce posílit svalovou

sílu.  Procvičování  rozsahů  kloubů  může  kopírovat  vývoj  dětské  kresby  od  ramene

směrem k jemné motorice, kdy nám arteterapie slouží jako prostředník ke grafomotorice

a následně k psaní, nebo naopak nám je pomáhá kresbou na velkou pracovní plochu

udržovat nebo zvyšovat. Lze pak využít i prstových barev a zapojit celé tělo. Sílu svalů

ovlivňujeme  výběrem  kreslícího  média,  kdy  např.  voskové  pastelky  potřebují  pro

kvalitní stopu větší přítlak a progressa naopak jsou ochotné zanechat stopu i na lehký

kontakt. Pokud zařadíme také koláže, můžeme procvičovat dynamický úchop nůžek.

Významnou skupinou je pak diagnostické a analytické využití. Interpretovat lze

každou práci, avšak některé obrazy jsou zvláště vhodné jako klientův sebeobraz. Jedná

se  dle  Kastové  o  kresbu  krajiny,  ostrova,  stromu,  řeky,  zvířete  a  divadelní  scény.

V porovnání s Kawa modelem nás bude velice zajímat téma řeky s překážkami.
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„Vyjdeme-li  z užšího pojetí  arteterapie jako léčby využívající  výtvarné umění

v psychoterapii, pak musíme rovněž respektovat dělení výtvarné kultury zaprvé na volné

výtvarné umění,  zadruhé na užité  umění a průmyslové výtvarnictví.  … V arteterapii

v oblasti ergoterapie se setkáváme například s estetickou spontánností či latentností,

která  vyplývá  bezděčně  ze  zpracování  suroviny  a zpracovávaného  materiálu,  dále

souvisí s prvotními i druhotnými vlastnostmi výrobků a činností.“ (Klivar 2003, str. 46)

„V  arteterapii  v  oblasti  ergoterapie  poznáváme  tvárné  prostředky,  které  působí

bezprostředně na člověka-pacienta: rytmus vyjadřující opakované vztahy a vlastnosti,

proporce, vztahy mezi celkem a částmi, měřítko, rovnováhu, výraz atd“ (Klivar, 2003,

str. 47).

„Pacient prostřednictvím svého výtvoru identifikuje své problémy a snaží se je

překonávat. Neverbální komunikace může být někdy jedinou možností, jak s pacientem

navázat kontakt.“ (Martínková, 2010, str. 10) V terapii dochází dle Štěpánka a Čermáka

k procesu refigurace identity, tedy tvorba příběhu ovlivňuje utváření příběhu a příběh či

jeho způsob vyprávění zase mají vliv na tvorbu obrazu. Předpokládá, že tvorba artefaktu

je též utvářením vlastní identity, čímž připouští terapeutický prostor ke změně pohledu

s dalekosáhlým přesahem do běžného života. (Štěpánek, 2009)

V arteterapii  máme individuální  a  sociální  cíle.  Současné  tendence  v  terapii

dospělých  jsou  v „rekonstrukci,  integraci  a  konstituování  tvořivých  cílů,  budování

odpovědnosti  za  vytváření  vlastního  života  nebo životních  plánů.  U všech věkových

i problémových  skupin  pak  cílem  arteterapie  je  znovuvybudovat  z  různých  důvodů

narušené přirozené dispozice člověka – kreativitu, spontaneitu, schopnost komunikace

se  sebou  samým,  s  druhými,  s  prostředím,  v  němž  žije,  chápání  života  v  jeho

souvislostech a jeho smysluplné prožívání.“ (Šicková-Fabrici, 2002, str. 62)

2.5.6.1 Diagnostický prostředek osobnosti a jejího vývoje

Testy lze využít  k  ověření  psychomotoriky,  afektivity,  inteligence i  tělesného

schématu. Test postavy nám odhalí vývoj intelektu, projektivní testy se používají při

zpracování nejednoznačného materiálu. Americký test Kinetic Family Drawing (KFD)

Roberta C. Burnse a S. H. Kaufmana (1972) skrze kresbu rodiny při činnosti ukazuje

na vztahy s lidmi ve svém okolí. Poruchy v percepčně motorickém vývoji odhalí řada

testů, v nichž rozlišujeme tělesné schéma, strukturování prostoru a lateralitu. Osa těla se

stává  projekcí  v  prostoru,  lateralitu  můžeme  pozorovat  souhlasnou  nebo  zkříženou.

Dostředivý  směr  ukazuje  na  introverzi  subjektu,  odstředivý  na  extroverzi.  (Davido,
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2001) 

Test k pro měření inteligence u dětí s názvem Draw-A-Man vytvořila Florence

Goodenough v roce 1926 a dočkal  se několika modifikací.  Autoři  si  všímají  silného

propojení  mezi  vizualizační  metodou,  osobností  a  inteligencí.  (Malchiodi,  1998)

Modifikací testu je Machoverové test kresby lidské postavy z roku 1949, kdy projekcí

dochází  k  identifikaci  s  kreslenou  postavou  a  k  postavě  je  ještě  dokreslena  druhá

postava opačného pohlaví. Základním testem lidské postavy je Ogdon-DAP-kresebný

test  lidské postavy určený k diagnostice osobnosti.  Pro určení školní zralosti  dětí se

využívá  Jiráskův  test  kresby  postavy.  (Šicková-Fabrici,  2002;  Vass,  2012;  Šmahel,

2006)

KFD testu je podobný Hause-Tree-Person test  (HTP) Johna N. Bucka což je

projektivní  test  určený  k  měření  aspektů  osobnosti  člověka  (kresba  domu,  stromu

a postavy) a může být také použit pro hodnocení poškození mozku a obecné mentální

funkce.  Je  založen  na  kvalitativním i kvantitativním měření  intelektuální  schopnosti

a ukazuje přesnou míru poškození mozku. Je často používán u schizofrenních pacientů.

(Vass, 2012; www.minddisorders.com, 2005) Davido (2001) připomíná, že kresba domu

vypovídá hodně o osobnosti a charakteru dítěte a děti téma rády kreslí. 

Velmi často používaný Diagnostic Drawing Series (DDS) Barryho M. Cohena

a Barbary Lesowitz z roku 1982 je test tří obrázků, který je určen pro osoby starší 13 let

a v modifikaci pro  děti. Test zkoumá artefakt spíše na základě struktury než obsahu

a zahrnuje kritéria: počet barev, ohraničenost, vedení linky, využití prostoru, integrace,

pohyb, umístění. (Cohen, 1994)

Mandala Assessment  Instrument  Research (Mari)  Joana Kellogga,  který dává

vodítka  k psychologické  progresi  osoby  a  jejímu  aktuálnímu  psychickému  stavu

a zahrnuje volbu mandaly a olejomalbu dle jejího vzoru. (Lillienfield, 2005)

Road  drawing,  kresba  cesty  Michaela  J.  Hanese,  je  projektivní  hodnocení

grafického  znázornění  osobní  cesty  životem.  Cesta  má  potenciál  vyvolat  spontánní

obrazy,  potřeba  opravy  a  periodické  aktualizace  může  posloužit  jako  metafora  pro

změnu a obnovení. (Vass, 2012)

Kromě specifických testů je třeba si všímat obecné koncepce, volby témat a jeho

zpracování,  barev,  aj.  To  vše  nám  může  napovědět  o  deficitech  pacientů,  jejich

sebeprožívání, denních starostech, může také poukázat na počínající relaps psychické

nemoci ještě dříve,  než je to možné jinou klinickou metodou. Nabízí tak neverbální

vyjádření myšlenek a pocitů. Arteterapie tak nabízí celistvý pohled na pacienta a nabízí
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prostor pro pochopení a motivaci.

2.5.6.2 Biomechanický a neurovývojový přístup

V rámci  biomechanického  přístupu  k  vizualizaci  bude akcent  ležet  v  úrovni

grafomotoriky a rozvoje jemné motoriky. Grafomotoriku Doležalová (2010) chápe jako

složitější činnost než jen pohyby ruky při grafických úkonech. Za schopnosti potřebné

pro  její  zvládání  považuje  vnímání  senzorické  i  smyslové,  diferenciační  schopnosti,

prostorovou  orientaci,  představivost  a  analyticko-syntetické  činnosti.  Vyskotová

s Macháčovou (2013) chápou grafomotoriku jako soubor psychomotorických činností,

které  jedinec  vykonává  při  grafické  činnosti,  která  se  rozvíjí  během života  jedince

individuálním způsobem.  Z kineziologického hlediska  jde  o  soubor  volních  pohybů

prováděných  dominantní  končetinou.  Rozvoj  kresby  podle  Jugulákové  (2013)

podporuje uvolnění ruky a rozvoj psaní. Při nácviku grafomotoriky sledujeme funkci

ruky i odraz psychiky na artefaktu skrze způsob zhotovování čar. 

V  neurovývojovém  přístupu  využíváme  plasticitu  mozku,  která  je  závislá

na neurobiologických  mechanismech,  neuromodulátorech,  neurotropických  faktorech

a stimulech  z okolí.  K  reorganizaci  dochází  v  motorickém,  somatosenzorickém,

vizuálním a  auditivním kortexu,  proto  je  možné,  že  stimuly  z  okolí  oslovující  tyto

oblasti  způsobují  změnu  v  neuronální  struktuře  a tak  ovlivňují  funkce  poškozených

mozkových částí.  V neurorehabilitaci má terapie skrze vizualizaci funkci podpůrnou,

jelikož pracuje s otřesenou psychikou snížené soběstačnosti v důsledku neurologického

postižení.  Má proto úzkou vazbu na psychoanalytický přístup zaměřený na problém

pacienta.  Nezastupitelnou  funkci  má  diagnostickou  skrze  grafomotoriku.

(Lippertová- Grünerová, 2005)

Diagnostikou skrze grafomotoriku  můžeme posoudit  dětský vývoj,  psychický

stav jedince i symptomatologii poruch, zároveň může sloužit i jako terapeutická metoda.

Ergoterapeut  zde  může  uplatnit  alternativní  způsoby  psaní  a  kresby  i  se  změnou

způsobu  úchopu  či  použití  protiskluzových  opatření,  přeučování  na  nedominantní

končetinu, pracovat na koordinaci a ovlivňovat svalové napětí. (Kondziolková, 2014)

2.5.6.3 Psychoanalytický a humanistický přístup

Zde  uplatníme  celistvý  způsob  přístupu  k  pacientovi  stejně  jako  aplikaci

poznatků Rožnovské školy. Cílem terapie je oslovení metakognice pacienta, rozvinutí

sebeuvědomění a náhledu. Zároveň zde vzniká prostor pro estetizaci pacienta a jeho
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volnou expresi.

V dětských domovech pomáhá eliminovat citovou deprivaci, emocionální tenzi

a umožňuje  nahlédnout  do  aktuálních  problémů.  U  dospívajících  pomáhá  přechodu

z myšlení konkrétního k abstraktnímu, ale i  podporuje sociální dovednosti  a empatii.

U seniorů  skrze  arteterapii  cvičíme  paměť,  rehabilitujeme  jemnou  motoriku

a posilujeme vědomí vlastní hodnoty. (Šicková-Fabrici, 2002)

2.5.6.4 Nespecifické faktory všech terapií 

Jedná se o biologický,  psychologický a  sociální  kontext  terapie.  Rehabilitace

probíhá v reálném kontextu pacienta a jeho vnějšího světa. Pro změny v nitru pacienta

musíme  zohledňovat  relativně  stálé  charakteristické  vlastnosti  a  aktuální  psychický

i tělesný stav, na který má vliv prostor ošetření i ošetřující personál. K dosažení cíle

terapie  je  důležitá  motivace  pacienta  k  participaci  na  léčbě,  reálný  pohled  na  svou

situaci  i  pravděpodobnosti  dosažení  cíle  a  nikoli  pasivní  postoj  pacienta.  Pro řešení

neobvyklých  situací  je  kromě  odbornosti  a  zkušenosti  rehabilitačních  pracovníků

potřebná i kreativita. (Kolář, 2009)

2.5.7 Oblasti využití arteterapie v ergoterapii

Kresba v arteterapii umožňuje orientační odhad úrovně rozumových schopností

a  selhání  poukazuje  na  oblastí  postižení.  „Kresba  je  považována  za  projekci

psychomotorických možností jejího autora“ (Šicková-Fabrici, 2002, str. 102).

Téma  krize je  společným  jmenovatelem  pro  pacienty,  kteří  díky  svému

zdravotnímu  stavu  se  nacházejí  v  rozporu  mezi  přáními  a  schopností  je  realizovat.

Komzáková, Wawrosz a Slavík pro terapii nabízejí narativní zaměření, tedy subjektivní

reprezentaci světa pacienta jako biografickou zkušenost s pochopením jejího významu.

Cílem je pak transformace individuální zkušenosti do tvůrčího procesu. Autoři studie

využili fotografii jako komunikační prostředek uspořádanou do komiksu. ( Komzáková,

Wawrosz, Slavík, 2010)

V nemocniční péči bylo zjištěno, že umění a tvůrčí proces pomáhá odpoutat se

od emocí vyvolaných nemocí a zlepšuje životní funkce a spánek. Krajinomalby v tvůrčí

i  percepční  podobě  vedou  ke  snížení  nutnosti  využití  omamných  látek  na  bolest.

(Stuckley, 2010)  
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2.5.7.1 Tělesné a smyslové postižení

Ucelená rehabilitace u tělesného postižení: Léčba spočívá především v léčebné

rehabilitaci,  zvláště  individuální  LTV, ale  i  skupinové LTV,  a  ergoterapii,  na  kterou

mohou  navazovat  výtvarné  techniky  v  rámci  arteterapie.  Prací  s  nejrůznějšími

výtvarnými prostředky a materiály činnosti napomáhají procvičování jemné motoriky,

grafomotoriky, vizuomotorické koordinaci i vizuální percepci a psychologickému efektu

s ovlivněním emočního ladění, sebereflexi, vnímání a projekci. Především umožňuje

prožitek vlastního  úspěchu,  kde se už dostáváme do oblasti  artefiletiky a expresivní

výchovy. Zvláště významná je metoda exprese-reflexe, kdy dílo je analyzováno a důraz

je kladen na autorovu obhajobu vlastního díla. Tato terapie je velmi náročná a vyžaduje

pečlivou  přípravu  a  mnoho  trpělivosti,  protože  klade  značné  nároky,  které  je  třeba

eliminovat vhodnou motivací.  Odměnou je nenásilná integrace pacienta.  (Jankovská,

Jankovský, 2001) U dětí s poruchou pohybové soustavy je velmi často tělesné schéma

narušeno. Jeho prožitek se vytváří velmi brzy a je dán fyzickým i vztahovým kontaktem

s  okolním světem.  Je-li  kvalita  vztahu  dobře  prožívaná,  dítě  lépe  přijímá  své  tělo.

V artefaktech  jej  můžeme  sledovat  diagnosticky  nebo  můžeme  pracovat  na  jeho

zlepšování. (Davido, 2001) Skrze arteterapii můžeme ovlivňovat také neglect syndrom.

Sebehodnocení  bývá  zkreslené  kladně  i  záporně.  Prožitek  úspěšnosti  je  pro  terapii

prioritou stejně jako rehabilitace i kompenzace. (Šicková-Fabrici, 2002)

U  chronických  bolestí, kdy  pacienta  trápí  sekundárně  vyčerpávající  úzkosti,

deprese, pocity nemohoucnosti a stísněnosti, arteterapie pomáhá na  novém směřování

života  a  mírnění  bolestí  podporou  kreativity,  pozitivním  přístupem  k  řešení  krizí

a vyrovnáním se  s  bolestí.  Slučováním vědomých  a  nevědomých  tendencí  v  tvorbě

pacienti  mobilizují  vlastní  potenciál  a  tak  aktivní  přístup  k  uzdravení.  (Šestáková,

Týbová, 2003)

V neurologii „využití muzikoterapie a arteterapie při včasné rehabilitaci patří

dosud  k výjimkám.  Tyto  kreativní  terapie  ale  podporují  samostatnost  a  sebedůvěru

pacientů,  a  mohou  proto  být  velmi  účinné.“ (Lippertová-Grünerová,  2005,  str.  25)

Terapie  probíhají  většinou  individuálně  a  mají  různé  cíle.  Arteterapií  často  dochází

k reflexi deficitů a schopností pacienta, vedle ke zlepšení senzomotorických schopností

a  možností  kompenzace  poruch,  vnímání  podporuje  sebedůvěru  a  samostatnost.  Je

dobrým odrazem poruchy vnímání vlastního těla či neglect syndromu. Tvůrčí proces má

pozitivně  aktivující  vliv  na  duševní  stav  pacienta  s  podporou  obnovy  psychických

i somatických funkcí. (Lippertová-Grünerová, 2005)
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Pacienti  po poranění mozku se po nabytí vědomí dostávají do Mahlerovského

stavu  přirozeného  autismu  a  zlepšováním  funkcí   se  dostávají  do  symbiózy

s pečovatelem. Typická je apatie a ztráta iniciativy. Je to důsledek omezení kognitivních

schopností,  regrese i  zhoršení  mobility.  Jejich problémy jsou však čistě  individuální

a terapie dlouhodobá. Na místě je kromě cílené terapie i terapie psychosociální. Vhodná

je proto terapie vztahů, emocí, problémů závislosti na druhé osobě, posílení integrity

ega, terapie tělesného schématu, prostoru a orientace, práce s kognicí, na komunikaci

a v neposlední řadě i  motorika horní  končetiny.  Z počátku při  chybějící  motivaci  je

vhodnější direktivnější přístup,  po znovunalezení motivace je vhodné klást požadavky

na  aktivitu  pacienta.  Užitečnou  metodou  je  akční  akvarel,  kdy je  pocitově  předešlé

pokaženo  a  nabízí  nová  řešení,  nové  pohledy.  Prostorové  práce  s  materiálem navíc

pracuje  v  reálném  prostoru  bez  iluze,   intenzivně  podporuje  haptiku  a  zmírňuje

spasticitu. (Slámová, 2000)

Nevidomí  a  slabozrací kompenzují  funkce  zraku  sluchem  a  hmatem.  Skrze

arteterapii  ovlivňujeme objektivní,  zrakové,  i  subjektivní,  sebehodnocení,  handicapy.

Zrakový deficit ovlivňuje percepci, kognici i interakci s prostředím. (Šicková-Fabrici,

2002)

2.5.7.2 Poruchy komunikace

Skrze  arteterapii  můžeme  stimulovat  zpracování  řečových  signálů  u  dětí

s     vývojovou dysfázií. Vývojová dysfázie je centrální poruchou komunikační schopnosti,

projevující se sníženou schopností až neschopností verbálně komunikovat, svůj přesah

má ovšem i do oblasti hrubé i jemné motoriky, orientace, pozornosti, paměti, motivace,

emocionality s častou nevyhraněnou lateralitou. Arteterapie zde nepůsobí na konkrétní

symptom, ale ze své přirozenosti celistvě. Zvláště, je-li pojata multisenzoriálně, tedy

s propojením vizuálního, haptického i audio cítění. Tvůrčí proces stimuluje kognitivní

stránku, stejně jako oblast emocionální, sociální a komunikační. Činnostní pojetí terapie

s vlastním zážitkem pacienta proto posilují  jeho osobnost.  Arteterapeutické techniky

využívají princip zkušenosti, prožívání, hry a tvořivosti. (Vokáčová, 2010)

Perrish (2014) poukazuje na to, že využití kresby v rehabilitaci  lidí s afázií má

nedávné  kořeny  u logopedů  a  terapeutů  pracujících  s  jazykem.  Kresby  mohou  být

využity  terapeuticky  pro  sekvenční  líčení  událostí,  kdy  zhoršené  verbální  funkce

neumožňují  dostatečný  prostor  k  vyjádření  emocí  a  časových  konceptů,  a  jako

prostředek k integraci a podněcování motorického, percepčního a sémantického vstupu
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a výstupu. (Rumble, 1998) V souvislosti s afázií nacházíme výhody arteterapie v mnoha

ohledech. Umění a jazyk jsou projevem symbolického významu a uvažování. Existuje

mnoho společných vazeb mezi sémantikou jazyka a kreslením. Kresba je však často

považována  za  vizuální  umění  a  je  řazena  do  oddělené  kategorie.  Umění  naviguje

k použití  základních oblastí  jazyka – syntax,  sémantika a paradigma – avšak člověk

dostává  subjektivní  prostor  k  vyjádření.  Znalost  sémantiky  umožňuje  rozumět

obraznému jazyku nad doslovným kontextem. „Lidé tak mohou efektivně komunikovat

pomocí nonverbálního režimu umění“ (Perrish, 2014, str. 16).

Komunikační signály jako dotyk, držení těla, napětí,  vibrace, rytmus a tempo

jsou  zážitkem  i náhradou  komunikace  u  sociálně  znevýhodněných,  tzv.  sociálně

handicapovaných. Dobře  se  uplatňuje  hapticky  zaměřená  tvorba  a  práce  s  hlínou.

(Šicková-Fabrici, 2002)

2.5.7.3 Onkologie

Zlepšení  kvality  života  v  globálním  hledisku  dochází  také  u  onkologických

pacientů, dochází  ke  zmírnění  emocionální  bolesti,  zlepšení  motivace  a  nabízí  jim

naději do budoucna. (Wood, 2011) 

2.5.7.4 Děti a vzdělávací proces

Studiem dětské kresby se snažíme srovnat reálný svět s představou, které dítě

o světě má a graficky se vyvíjí. Podle toho určujeme, zda je dítě za, před nebo shodno

se svým duševním vývojem. Slouží k tomu příkladem kresba stromu, kresba člověka

a rodiny.  Musíme  však  neustále  počítat  s dětskou  představivostí  a  hravostí,  které

zkreslují výpověď.  Obzvláště vhodné je období mezi 6. a 11. rokem života, kdy je už

slovní zásoba dostatečná a kreslení se ještě nevyvíjí nezávisle na nevědomí (což se děje

po 11. roce). (Uždil, 2002; Davido, 2002)

Je jasné, že děti, které jsou ze školy na běžné techniky zvyklé, oslovuje mnohem

silněji cokoli, co se všednímu tvoření vymyká. (Valčík, 2011, str. 74)

Arteterapie  u školních dětí podporuje kreativitu a je prostředkem k vyjádření.

Může  být  využita  u různých  vzdělávacích  problémů  i  u  problémů  v  chování,  kde

následně  prohlubují  vzdělávací  problém.  Na  základě  spekulace,  že  dyslektici  mají

rozdílné  mozkové  struktury  i  funkce  a  mají  tak  vyšší  úroveň  visuospatiálních

dovedností, je arteterapie akceptována jako platná pomoc lidem s dyslexií. Objektivní

studie jsou ale nedostatečné. (Wikipedia, 2015)
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2.5.7.5 Psychiatrie

Rees (1998) si myslí, že umění je velmi užitečný nástroj pro  lidi s mentálním

postižením pro  podporou  a  ověření  jejich  emocionálního  a  duševního  zdraví.

U mentálně postižených je arteterapie rozličná dle forem mentální retardace a cílem je

kompenzace,  reedukce,  resocializace,  rozvoj  kognitivních  funkcí  a  aktivizace

(Šicková- Fabrici, 2002).

Arteterapie u duševní poruchy „poukazuje velmi specificky na symptomatologii

onemocnění“ a „chronický  sled  kreseb  může  poskytnout  arteterapeutovi  záznam

o průběhu a  vývoji  choroby“ (Šicková-Fabrici  2002,  str.  75).  Schizofrenici  se  snaží

o reflektování svých problémů a hledání cesty ke konkrétnímu řešení  skrze artefakt

interpretující  zkušeností  s  bludnými  konstrukcemi,  který  často  bývá  jediným

dorozumívacím prostředkem pro nesrozumitelnost  řeči.  Proto je  vhodná individuální

terapie  nebo  terapie  v  malých  skupinách.  Výtvarnou  reflexí  u  anxiózních  pacientů

iniciujeme  růst  k sebevědomí,  u  apatických  pacientů  volíme  jednoduchá  témata

a podporujeme  iniciativu,  při  manických  stavech  redukujeme  napětí  a  volíme  spíše

individuální  terapii,  pro  hystrionské  poruchy  osobnosti  volíme  práci  s  limity,

u obsedantně-kompulzivní  poruchy  vedeme  k  ventilaci  pocitů  a iniciujeme  změnu

výtvarných  prostředků,  u  depresivních  pacientů  volíme  zadaná  monotónní  témata

s dlouhým časem na  dokončení  a  usilujeme  o  vyjádření  hostility  nebo  agrese  jako

prvního pozitivního terapeutického efektu. (Šicková-Fabrici, 2002)

Arteterapie u pacientů s poruchou  autistického  spektra zlepšuje sebeprosazení

a snižuje  hyperaktivitu  a  sebepoškozující  chování.  Arteterapie  může  těmto  dětem

nabídnout prostor k vyjádření svých pocitů a myšlenek jako kompenzaci při frustraci

z verbální komunikace.  (Šicková-Fabrici,  2002) Děti  s  poruchou autistického spektra

jsou často vizuální a myslí konkrétně.  „Arteterapie nabízí způsob, jak řešit problémy

vizuálně. Nutí děti s autismem být méně doslovný a konkrétní v sebevyjádření a nabízí

neohrožující způsob, jak se vypořádat s odmítnutím“ (Epp, 2008, str. 29). Nabízí také

více přijatelných prostředků pro agresi a sebeuklidnění, stejně jako relaxaci a pobavení

v průběhu učení se sociálním dovednostem. Využití ikon, symbolů a sociálních příběhů

pomáhá dětem v  řešení  jejich  vlastních  problémů integrací  jejich  vnitřní  zkušenosti

a učí  převzít  odpovědnost,  čímž  vede  ke  zvýšení  jejich  sociálních  dovedností.  Jako

nástroje  k  tomu  často  využívá  kreslené  příběhy.  Navíc  prostřednictvím  artefaktu

můžeme získat vhled do toho, co dítě prožívá, což nejsou informace snadno dostupné

verbální  cestou.  Pomáhá  těmto  studentům,  u  kterých  je  výrazně  omezena  verbální
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komunikace a vzory chování. (Epp, 2008)

Arteterapie se používá u různých traumatických zážitků jako ukazatel tísně nebo

posttraumatické stresové poruchy (PTSD), normalizuje pocity a podporuje relaxaci, učí

zvládat dovednosti, vytváří sociální podpůrnou síť a zvyšuje pocit bezpečí a stability

(Wikipedia, 2015). Společným jmenovatelem týraných a zneužívaných dětí je regrese

v chování, extrémně nízký sebeobraz a identifikace s poškozeným zbožím. Dítě nese

pocit viny, špíny, destrukce a nenávisti nebo necitlivosti k částem svého těla. Důležité je

pamatovat na skutečnost, že umělecká exprese může být prvním místem k prolomení

mlčení o traumatu. (Šicková-Fabrici, 2002)

Arteterapii  lze využít  také  u poruch příjmu potravy, kde usnadňuje vyjádření

problémů neverbální cestou a zlepšuje tak vhled do situace, pomáhá sledovat pokrok

a pomáhá budovat  zdravý vztah  mezi  jedincem a  jeho tělem.  Zde je  velmi  úspěšná

metoda porovnání obkreslené linie vlastního těla na papír  a vlastního těla. (Mirasol,

2015)

U drogově závislých je hlavním cílem transformace sebedestruktivních  pocitů

do  společensky  akceptovatelné  podoby.  (Šicková-Fabrici,  2002)  Vyplašilová  (2003)

využívá učení Rožnovské školy. Cílem je odhalení bloku v psychickém vývoji, který

deformuje další vývoj a sebepojetí a prokazuje se pozastavením ve vývoji kresebného

projevu.  Chybějící  konkrétní  období  se  objeví  problémem  s  iluzivností

a zjednodušováním reality do znaku. V terapii pacient spontánně navazuje na období,

kde byl  vývoj  přerušen,  a  terapeut  direktivním způsobem  vede pacienta  ke zralejší

formě vizualizace. Kultivací projevu pacient mobilizuje sebeúzdravné mechanismy a je

veden k znovuprožití chybějící fáze vývoje, který má vliv na sebeprožívání a vztahování

k okolí. Terapeutická skupina má na tento vývoj facilitační vliv, stejně jako vnímání

terapie jako prostoru svobody v ústavní péči.

2.5.7.6 Etopedie

V etopedii se arteterapie stává mostem, kde bariéry ztrácejí na významu, místem

zbavování se nahromaděných emocí transformací do expresivní tvorby. 

Arteterapii lze využít i u dětí s poruchou chování při nařízené léčbě k ovlivnění

jejich  sebeprožívání  a  sociálních  interakcí.  Jedná  se  o  vytvoření  prostoru,  kde  dítě

frustrované svými neúspěchy a nedostatečným uvědoměním si vlastních emocí může

zažít uvolnění, prostředek k sebevyjádření, zažití pozitivní zkušenosti s barvou a tvarem

a umožní jim eliminovat negativní projevy. Terapie pomáhá navázat kontakt a otevřenou
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komunikaci, získat zdravý sebeobraz a sebereflexi, uvědomit si zdroj konfliktů, posílit

akceptaci názorů druhých a postupně se začlenit do kolektivu. (Škorka, 2011)

V  etopedické  prevenci  si  Beranová  všimla  možnosti  využití  artefiletiky

ve volnočasových aktivitách pro odreagování vnitřního napětí a lepší porozumění sobě

i svému okolí. Cílem terapie je setkání se sebou nebo se světem skrze artefakt, podpora

komunikace,  sebereflexe,  pochopení vlastních prožitků i  přenos do jiných sociálních

situací. Problémem této cílové skupiny je kumulace problémového chování neorientací

v sociálních situacích a frustrací s nimi spojenou, vycházející z psychické deprivace

i syndromu CAN (= Child Abuse and Neglect). (Beranová, 2010)

Studie vězňů z roku 2009 prováděná Davidem Gussakem potvrdila, více u žen,

že arteterapie pomáhá ke zmírnění deprese vězňů a zároveň posouvá těžiště kontroly

z vnější oblasti do vnitřní (Gussak, 2009). Pomocí umělecké sebereflexe se umění stává

mostem, který spojuje a eliminuje fyzické i mentální bariéry (Šicková-Fabrici, 2002).

2.5.7.7 Senioři

„U této populace je arteterapie aplikována při cvičení krátkodobé paměti, pro

posílení vědomí vlastní hodnoty, jako pomůcka rehabilitace jemné motoriky. Arteterapie

pomáhá seniorům v přizpůsobení se nové životní situaci, poklesu fyzických sil, ztrátě

zdraví,  specifikům  důchodového  věku  a  s  ním  spojeným  změnám  v  v  sociální

i ekonomické oblasti“ (Šicková-Fabrici, 2002, str. 65).

2.6 Řeka jako čára života

2.6.1 Čára života - téma s různými způsoby zpracování

Čára života představuje směrovou čáru a orientovanou životní linii. Téma čáry

života  má  různá  pojetí  od doplnění  milníků  na  čáře,  vody v  toku,  provázku s uzly,

zachycení okamžiku života formou obrazu nebo textu. Různost nacházíme i v názvu

tématu, kdy se může jednat o čáru života, mapu života, metaforu řeky atp. Cílem je

sebeuvědomění,  komunikace  nebo  emoční  přizpůsobení  situaci.  Věkový  průměr  je

v arteterapii uváděný 12+, kdy už u dětí nastupuje období abstraktního myšlení, zároveň

však nastupuje i kritický realismus. (Riedel, 2002; Campbell, 2000; Liebmann, 2010)

V psychoterapii  nalézáme  mezi  grafickými  projekčními  testy  silně  projekční

Tylův Test čáry života (1985), který je často výrazně citově prožíván. (Svoboda, 1999)
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2.6.2 Fenomenologie a symbolika vody

„Voda odkazuje k  aktuální  psychické dynamice -  k  tomu, co hýbe naší  duší,

na co se soustřeďujeme; zpravuje nás rovněž o tom, kde a jak se nacházíme na naší

životní dráze“  (Kastová, 1999, str. 60).

„Chápání vody jako jednoho ze čtyř (v evropské kultuře) nebo z pěti (v indické

a čínské  kultuře)  živlů  sahá  do  nejstarších  dob.  Voda  je  ve  většině

mytologicko- flosofických  představ  chápána  jako  živel  „ženský“  (spolu  se  zemí)

na rozdíl od živlů „mužských“ (oheň a vzduch)“ (Stibral, 2009, str. 140). Koloběh vody

a její schopnost přinášet život i smrt je v předřeckých mytologiích spojena s představou

Velké  Matky.  Nezanedbatelná  je  zde  i  analogie  s  prvotním  prostředím  embria

i podstatná procentuální složka lidského těla. (Stibral, 2009)

Jedná  se  o  bezmezný  živel,  který  svou  konkrétní  formu  získává  až  skrze

ohraničení své masy pevnou entitou. Nemá charakter věci, ale spíše energie a síly. Její

pohyb  v  přírodě  je  cyklický.  Lehce  přijímá příměsi  ze  svého okolí,  které  mění  její

vlastnosti, může se vyskytovat ve dvou dalších skupenstvích a v rámci trojbodu kolem

0°C také ve všech najednou.  Její  ovlivnitelnost  okolními  složkami prostředí  ji  tvoří

nepředvídatelnou  pro  konkrétní  pohyb.  Tento  svět  je  kontinuální,  vše  v něm  je

propojeno vzájemnými vztahy s ostatními složkami univerza,  takže  základní složky

bytí jako prostor a čas se nám jeví jako neoddělitelné a  nikdy nemůžeme s jistotou

předpovídat dění následující chvíle. Je metaforou lineárního plynutí času a prostoru. Tok

řeky vzbuzuje představu plynutí života, víry na řece nám evokují zánik, vlny rytmicitu,

oceán je analogií věčného návratu či nekonečném pronikání dualit.  Dnes se dokonce

stává metaforou fluidních identit, nahrazující tradiční pojetí světa.  (Stibral, 2009)

Voda se objevuje jako pralátka v Thalésově chápání prapůvodu všeho jsoucího.

Důvodem takového závěru bylo, že má schopnost stát se všemi skupenstvími a zároveň

je  základní  podmínkou  všeho živého  a  tedy musí  mít  život  v  sobě.  Také je  látkou

pohybující se, tedy živou a oduševnělou. V Thalésově době se příliš nerozlišoval pohyb,

život a duše. Anaximandros ke čtyřem kvalitám řadí odpovídající čtyři  živly,  vzniklé

z apeironu, které se staly základem učení Hippokrata a Galéna v rámci prvotní typologie

člověka a dosud tuto tradici můžeme nalézt v tradiční čínské medicíně. (Svoboda, 1962)

Hlubina vody je přímým odrazem hlubiny duše. Voda strhávající do sebe věci,

které do ní nepatří, a může nebo nemusí z nich tvořit naplaveniny nebo přehrazení toku.

Přehrazená  voda  pak  symbolizuje  zadržovaný  hněv.  Přehrazením  rozumíme

i přemostění. Přetékající voda nebo protržená hráz pak symbolizuje emoce, které ničivě
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zaplavily duši.  Dynamika vody se také  často  ztotožňuje  se  sexualitou. Vyskytují  se

i další  povzbuzující  motivy  v  podobě  větru,  bouře,  ohně,...  Vítr  vnímáme

zprostředkovaně  skrze  pohyb  stromů  nebo  vody.  Pohyb  obrazů  lze  animovat

i pohybujícími se živými organismy, nebo motivem cesty. Cesta sama si pak zaslouží

i vlastní interpretaci. (Kastová, 1999)

2.6.3 Téma vody v arteterapii

Podle Kastové (1999) ukazuje téma vody čilost  našeho bytí  a  jak si  stojíme

v proudu  života  za  neustálých  proměn.  Je  velmi  důležité  interpretovat  pozici

pozorovatele,  protože  může  vidět  obraz,  být  jeho  součástí,  nebo  se  s  motivem

identifikovat. Voda odkazuje k tématům, které hýbou naší duší a pozorností, k aktuální

psychické dynamice a informuje nás také o lokalizaci na naší životní dráze. Zobrazuje

aktuální emocionální, duševní a tělesné rozpoložení. Zároveň skrze ni můžeme cestovat

i časem. S vodou může být zakreslena i krajina, stejně jako v tématu krajiny může být

zachycena  i  řeka.  Různé  formy vody odkazují  k různým podobám vnitřního  života

a možnostem uplatnění životní energie. Tryskající zřídlo nebude mít stejný význam jako

velké moře, které může být součástí nás přesahujícího prapůvodu života a bytí. 

Pokud je tématem řeka s překážkami, téma zachycuje situace, v nichž se nám

život  jeví  problematický.  Překážky  nám  zastupují  konflikty,  které  někdy  mohou

i zastavit tok řeky, ale i vnitřních obrazů. 

2.7 Kawa model

2.7.1 Historie Kawa modelu   (Iwama, 2006; Iwama a kol., 2009)

Nejznámější modely rehabilitace, které se staly civilizační normou ergoterapie,

byly vytvořeny v kontextu západního hodnotového systému a jeho pohledu na zdraví

a nemoc. Kawa model, první model mimo západní Evropu, se objevil v Asii jako reakce

na profesní krizi z neustálého přizpůsobování se těmto konceptům a v poslední době

jeho význam stoupá v reakci na potřebu kulturně citlivých modelů, které odpovídajícím

způsobem řeší různé kulturní pozadí a přesvědčení pacientů. Filosofické pozadí Kawa

modelu nalezneme v příloze č.15.

Kawa model je konceptuální model kulturně situovaný mimo západní kontext

a odchyluje se od konvenční vědecké a racionální formy. Bere na sebe podobu metafory

přírody. Pracovní skupina japonských ergoterapeutů s různou specializací pod vedením
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profesora  Iwamy  hledala  odpovídající  konceptuální  model  pro  asijské  podmínky.

Na počátku výzkumu bylo diskutováno, co považují za nezbytné pro naplnění lidského

života a jak chápou nemoc, zdraví i postižení. Hledáním vznikla úvaha o rozptýlené

a neoddělitelné  integraci  Já  a prostředí  do  všeobjímajícího  celku,  kdy  změna  jedné

komponenty mění  celek.   Protože  jevy pohody a postižení  nemohou být  dostatečně

popsány a vysvětleny racionálně logickými lineárními diagramy,  skupina se rozhodla

použít  metaforu  řeky (Kawa v  japonštině),  aby lépe  vysvětlila  dynamické  složitosti

a proměnlivou  povahu  modelu  v harmonickou  perspektivu.  Životní  cesta   pacienta

protéká časem a prostorem jako řeka.  Optimální stav může být zobrazen jako silný,

hluboký a nerušený průtok. Aspekty životního prostředí a okolností, které se nacházejí

v řece,  mohou ovlivnit  její  tok.  Jsou to však oddělitelné části  řeky,  které  určují  její

hranice  a  celkovou  kvalitu.  Cílem ergoterapie  je  zvýšit  životní  průtok  harmonizací

prvků.

2.7.2 Kawa model jako japonské zobrazení řeky   (Iwama, 2006; Iwama a kol., 2009)

Kawa model navádí terapeuta zacházet s problémy v rámci holistického rámce,

snaží  se  o integraci  kontextů  každodenního  života  nikoli  pouze  z  hlediska

biomechanických složek nebo definované patologie funkce. Životní situace se zřídka

vyskytují izolovaně. Všechny prvky řeky jsou vždy interpretovány ve vztahu k celku

a v úvahu je brán kontext jejich vzájemných vztahů.

Voda  (Mizu  v  japonštině)  metaforicky  představuje  životní  energii  nebo  tok

života. Stejně jako život lidský i ona je omezená svým prostředím i okolnostmi a je tak

ovlivněna na svém objemu, tvaru a průtoku. Tyto prvky tvoří její kontext, který můžeme

popsat jako dobrý nebo disharmonický. Dosažením oceánu je dosažen konec života.

Cílem  rehabilitace  je  zvýšení  tohoto  životního  toku  prací  na  úrovni  jednotlivce,

instituce, organizace, komunity nebo společnosti. 

Stěny a  dno  řeky (japonsky uváděné  jako  Kawa Zoko)  jsou  struktury,  které

představují  prostředí  pacienta  a  jsou  možná  největšími  determinanty  životního  toku

v sociálnímu  kontextu.  V  Kawa  modelu  představují  sociální  (rodina,  instituce,

spolupracovníci...) a fyzické kontexty (bariéry budov, dopravy, aj.). Harmonické vztahy

mohou uvolnit a podporovat životní tok. Jeho zlepšení dává sílu pracovat s překážkami

v kanálu nebo vytvořit nové cesty proudu. Naopak snížení průtoku může mít negativní

vliv na další prvky v kanálu.

Kameny  (Iwa,  japonský  výraz  pro  pro  velké  kameny)  představují  okolnosti,

47



které jsou subjektivně považovány za překážky životního toku. Každá životní událost

má  svou  jedinečnost  a způsob  vzniku.  Tyto  problematické  události  mají  odlišnou

trvanlivost dle sloučeniny materiálu, ze kterého vznikly, i různou schopnost omezení

průtoku dle velikosti a tvaru. Jakmile pacient rozpozná své překážky v jejich velikosti,

terapeut  může  pomoci  s  identifikací  potenciálu  ke  zlepšení  životního  toku.

Ergoterapeutická intervence proto může zahrnovat působení na sociální prostředí.

Naplavené  dříví  (japonsky  Ryuboku)  představuje  osobnostní  předpoklady

a zdroje,  jako  jsou  charakterové  vlastnosti,  hodnoty,  emoce,  znalosti  a  zkušenosti,

nehmotné a hmotné statky, duchovní víra, které mohou pozitivně i negativně ovlivnit

tok.  Jako naplavenina v řece nesou v sobě určitou kvalitu osudu. Mohou ve spojení

s kameny nebo stěnami blokovat tok nebo naopak při kolizi s překážkou otevřít nový

prostor.  Zvláštní  pozornost  terapeutů  by  se  proto  měla  zaměřit  na  posouzení  jejich

skutečných vlivů na situaci. 

Mezery  mezi  překážkami  (Sukima)  je  prostor  vzniklý  mezi  naplaveninami

a korytem, kde život skrze kanály stále proudí a tvoří příslib pro ergoterapii. Když je

metafora objasněna, nastává čas  pro zaměření pozornosti k těmto kanálům a pomocí

přímé ergoterapie ke zlepšování poškozených funkcí a tím ke zmenšování překážek či

posilování společenských rolí pacienta, které vytvoří větší kanály a posilují tok řeky.

Tyto  prostory  mohou  zahrnovat  životní  prostředí  jako  součást  většího  kontextu

problému  a  intervence  přirozeně  bude  mít  snahu  k  integraci  a  harmonizaci,  která

v západní kultuře vede přes dualitu interní (vlastnosti) a externí (životní prostředí).

Obrázek 9: Kawa model

Zdroj: Iwama, 2006, str. 212

48



2.7.3 Použití metafory v rehabilitaci   (Iwama a kol., 2009)

 Interpretace metafory je vázána na existenci, nemá standardizované vysvětlení

a není  univerzálně  použitelná.  Harmonie  je  koncipována  jako  životní  energie  nebo

životní  tok.  Když  má  metafora  menší  vypovídací  schopnost,  model  by  měl  být

pozměněn  na  vhodnější  alternativu.  Aby  model  odpovídal  specifickým  sociálním

a kulturním kontextům různých pacientů, Iwama nechává  prostor terapeutům si model

přizpůsobit koncepčně i konstrukčně. Vzniká tak narativ pacienta a tvoří se základ pro

následný  rehabilitační  proces.  Problémy jsou  definovány  a terapeut  může  přistoupit

k kulturně citlivému léčebnému plánu s vybráním těch nejvhodnějších metod a nástrojů

pro danou situaci. Účelem ergoterapie je skrze rehabilitaci zlepšit tento energetický tok.

Rovnováha a synergie mezi prvky potvrzují jejich vzájemnou závislost.

Obrázek 10: Kawa model – terapeutická intervence

Zdroj: Iwama, 2006, str. 208

2.7.4 Práce s Kawa modelem   (Iwama, 2006; Kulhánková, 2013)

Před  zvolením  modelu  je  vhodné  mít  na  paměti,  že  jej  nelze  univerzálně

aplikovat.  Důvodem  je  kulturní  filtr  informací,  který  ovlivňuje  jak  terapeuta,  tak

pacienta  a  může  být  důvodem  nejen  selhání  modelu,  ale  i  nevhodné  interpretace.

Na nevhodné  interpretaci  a  tedy  zkreslení  se  také  podílí  projekce  terapeutových

představ do výkladu metafory.

Pro  správnou  aplikaci  je  důležité  nezapomenout  na  kulturní  kontext  vzniku

modelu a vhodně jej  přizpůsobit  pro konkrétního pacienta a v souladu s jeho danou
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kulturou. Sám autor se modifikacím nebrání a naopak je podporuje pro lepší efektivitu.

Z tohoto hlediska také nezáleží na tom, jestli pacient metaforu maluje sám, nebo vede

terapeuta k zakreslení, či využívá verbální formy. Konečnou formu určuje terapeut.

Doporučený  postup  je  kresba  řeky,  následovaná  vyjasněním  kontextů

v rozhovoru, určení prioritních témat jako cílů terapie, určení klíčových bodů intervence

a  samotná  intervence.  Každá  část  postupu  může  být  hodnocena  jako  diagnostická

i terapeutická. Tak kresba řeky může vypovídat o dominanci končetiny, stavu kognice či

grafomotoriky, stejně jako rozhovor vedený na toto téma může svým vyjasněním situace

už mít funkci terapeutickou. Zároveň lze metaforu aplikovat opakovaně, a tak artefakt

může sloužit  jako záznam pokroku.  Západní  přístup  preferuje  samostatné  zachycení

v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Součástí postupu je také zhodnocení v podobě

introspekce pacienta na začátku a na konci terapie. 

2.8 Porovnání modelů

V obou případech se jedná o způsob znázornění tématu čáry života, které lze

dále  zobrazit  různými  způsoby.  Třeba  ve  formě  uzlíků  na  provázku,  zakreslení

klíčových bodů na linii života, nebo právě metaforou řeky. Můžeme zachytit důležité

okamžiky  celého  života  nebo  jen  určitou  výseč.  Vždy  se  bude  jednat  o  zachycení

komponent,  které  pacient  subjektivně  chápe jako významné a  ovlivňující.  Pro práci

s čárou života je udávaný požadovaný věk 12+, jelikož potřebujeme už určitou míru

abstrakce a  schopnosti sebereflexe.

Holistický přístup v japonské kultuře a chápání člověka a přírody jako jeden

celek  dokazuje  také  skutečnost,  že  v  japonském  jazyce  slovo  nemá  rod  ani  číslo.

Individualita zde má jinou podobu a je vždy ve spojení se společností. Tato filosofie,

stejně jako asijský narativ, prokazatelně formují Kawa model. Tao znamená cesta. Tato

cesta může být chápána i cestou vody. Oproti tomu západní kultura doposud skutečně

holistický přístup nepřijala, přestože se o něj mnohdy snaží, což také dokazují modely

běžně aplikované v ergoterapii v těchto zeměpisných šířkách. Arteterapie svým širokým

pojetím může při citlivém působení terapeuta celistvý pohled pojmout,  protože vždy

bude mít přes nevědomí tendenci ukazovat k hybným oblastem psýché a tedy k tomu,

co pacient vnímá jako problematické a aktuální.

Kawa model  je kódován do znaku,  př.  kámen je problém, dřevo je vlastnost

člověka, a pacient si pouze dosazuje velikost a tvar tohoto zástupného předmětu. Proto
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oslovuje 4. vrstvu autokultivační a nižší vrstvy psychiky determinují tuto oblast, jelikož

struktura modelu a  racio korigují  tok nevědomých obsahů.  Zároveň je model  velice

náročný na kognitivní funkce, jelikož počítá se schopností třídění do kategorií, což se

může zdánlivě překrývat s potřebou nesníženého IQ. 

Oproti  tomu arteterapie má doménu hlavně volní  2.  vrstvu fantazijní  a skrze

symbol nechává volnost minimálně korigovanému toku nevědomí raciem. Umožňuje

spontánní expresi a nabízí možnost náhledu na artefakt a pocity vyvstávající při jeho

tvoření, stejně jako pouze tiché odžití prožitku. Skrze následného zpracování tématu má

přesah do 3. vrstvy. Významnou složkou arteterapie je skutečnost, že co není zakázáno,

je dovoleno, a tudíž nabízí prostor, kde se pacient cítí svobodný a může se plně oddat

svému dennímu snění.

U  Kawa  modelu  nezáleží  na  tom,  kdo  kreslí,  ale  na  uspokojivém výsledku

z pacientova  hlediska.  Oproti  tomu  u  arteterapie  preferujeme  pacientovu  tvorbu,

případně  lehce  můžeme  dopomoci.  Ovšem  jakákoli  dopomoc  snižuje  autentičnost

nevědomého obsahu a interpretace se stává více nepřehlednou pro projekci. O to větší

důraz je potřeba klást na ústní diskusi nad artefaktem.

Arteterapie  svým  spojením  s  hlubinnou  psychoanalýzou  může  působit  jako

obohacující prvek kawa modelu. Jednou z možností je představa materiálu, ze kterého

komponenty jsou, nebo vlastností vody. Je ale o to zásadnější, vyvarovat se zkreslení

metafory projekcí terapeutových představ do jejího výkladu.

Oba  přístupy  přes  vizuální  složku  umožňují  jedinečný  náhled  na  situaci

nezakrytou polopravdami a cílenými lži vytvářenými raciem.

2.9 Omezení vizualizačních metod v ergoterapii

Jednou z  největších  výzev v  rehabilitaci  je  vývoj  teoretického zázemí,  které

reaguje na komplexní potřeby celého člověka ve vhodném kontextu. Takové v ideálním

případě potvrdí  pacientův jedinečný zážitek z každodenního života v kontextu jeho

kulturní  a  hodnotové reality,  s využitím jeho vlastních  slov.  Ne všichni  pacienti  ale

budou nutně vyžadovat participaci na cíli své terapie.

Základním omezením je psychická blokace vizualizačních technik. Jelikož naše

západní  společnost  dává  přednost  racionalitě  a  s  ní  lingvistickému projevu,  dochází

u většiny lidí tohoto světa k zastavení vývoje kresby s nastoupením kritického období

kolem 12 roku. Jelikož dítě má tendenci kreslit kritický realismus, ale úroveň většiny
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dětí toho není schopná, dítě se stahuje z vizualizace světa kolem sebe i svého vnitřního.

To je třeba mít na paměti, chceme-li přesvědčit pacienta, aby se ke kresbě vrátil. Pacient

se bude vracet do této dětské úrovně kresby a nikoli malovat jako přední malíři. S touto

blokací souvisí i představa kresby jako dětské činnosti.

Velkým omezením je rozsah kódů terapeutických výkonů daný pojišťovnami.

V případě  využití  Kawa  modelu  pro  vstupní  vyšetření  nezbude  prostor  pro  funkční

diagnostiku  horní  končetiny  a  její  propriocepci.  Pro  využití  arteterapie  v  rámci

individuální  terapie  není  reálná  časová  dotace  30 minut,  lze  ji  ovšem aplikovat  při

dvojité dotaci, tedy na 1 hodinu. Pro skupinovou terapii se tato časová dotace jeví ještě

více  nereálná,  jelikož  je  potřeba  na  konci  arteterapie  provést  zpětnou  vazbu  všem

účastníkům terapie.

Ergoterapie  v  nemocnicích  je  zaměřená  na  rychlou  diagnostiku  a  prvotní

zabezpečení vzniklého problému, kdy cílem je stabilizace pacienta buď k propuštění

domů, nebo k překladu do dalšího zařízení. Proto se zaměřuje na základní soběstačnost.

Většinou  jde  o  nácvik  přesunů,  uvolnění  horní  končetiny  a trénink  úchopů,  nácvik

oblékání,  participace pacienta  na základní  hygieně,  orofaciální  stimulace a stimulace

polykání.  Podpůrná  funkce  kreativních  technik  při  hospitalizaci  nebývá  využívána.

V rehabilitačních  ambulancích  je  v  ČR  situace  obdobná.  Zvláštní  postavení  mají

psychiatrické nemocnice, kde je volnočasová aktivita využívána k aktivizaci pacientů

i sociálním  nácvikům  a nabízí  dobrý  prostor  pro  uplatnění  vizualizačních  technik.

V sekundárních a terciálních zařízeních se teprve dolaďují další obtíže. Zde už vzniká

prostor pro vizualizační přístupy v podobě diagnostiky i jako terapeutického nástroje.

Arteterapie  pomáhá  pacientům  po  náhlé  změně  dosavadního  života  hledat  novou

rovnováhu a orientaci, proto je vhodné její co nejčasnější zařazení.

Problém nastává, je li z nějakého důvodu rozpojena dvojice znak a význam. Zde

můžeme  pomocí  vizualizačních  technik  trénovat  znovunabytí  této  schopnosti,  ale

arteterapie nebude vhodnou metodou a schopnost zachycení japonského modelu řeky

prostřednictvím ergoterapeuta mi připadá značně problematická. 

Významnou úlohu má i úroveň kresby a lingvistických schopností. Čím hůře je

pro  terapeuta  rozpoznatelný  znak,  tím  potřebuje  větší  výřečnost  pacienta.  V terapii

potřebujeme i dostatečnou úroveň rozumových schopností, aby byla možná sebereflexe.
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2.10 Úskalí práce s vizualizačními technikami

Valčík (2011) uvádí, že neexistuje činnost, která by oslovovala všechny. Děti

z muslimských rodin pravděpodobně nebudou malovat figurální náměty, avšak i v tomto

bodě  je  výklad  koránu  nejednotný  a  závisí  na  konkrétní  rodině  i  oblasti,  ze  které

pochází.  

Význam změny osobnosti skrze uměleckou terapií není vždy dobře porozuměn,

a tak nedochází ke skutečnému vlivu na život jedince. (Mizuschima, 1971)

Nebezpečím v uměleckých metodách je proces zablokování pojmů, který může

mít za následek  dysfunkční řešení problémů a jednání ve společnosti, protože funkce

ega nás zavedou do slepé uličky umělecké dvojznačnosti.  Probíhá-li výtvarný proces

bez pochopení dění, je zde nebezpečí ve ztrátě sebekontroly a životě v oblacích, což

může  způsobit  úzkost  ze  ztráty  kontroly  a  až  patologické  násilí.  Tento  problém je

častější u  umělecko-emocionální přístupů a u hlouběji zaměřených terapií. Proto je zde

nutná verbální složka terapie. (Mizuschima, 1971)

Supervize  ergoterapeuta  je  na  místě  v případě,  že  do  aktuálního  týmu nebyl

zařazen psycholog či psychiatr, pacient není nakloněn myšlence návštěvy psychologa,

přestože  symboly  naznačují,  že  by  tato  intervence  byla  potřeba  a  nelze  tak  situaci

adekvátně řešit. Takové informace jsou velmi zatěžující a vyžadují psychickou hygienu

ergoterapeuta, i jako prevenci překročení oborových a etických hranic. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST

3.1 Metodologie práce

Bakalářská práce je v praktické části zaměřena na ověření možnosti propojení

arteterapie a Kawa modelu do společného konceptu na základě poznatků z teoretické

části.  Jedná se  o dvě  arteterapeuticky ztvárněná témata  ostrov  a  řeka  s  překážkami

a Kawa  model.  K  ověření  jsem  použila  prvky  kvalitativního  výzkumu  s  využitím

případových studií a jejich  analýz  (Hendl, 2005, Miovský, 2006). Tuto metodu jsem

zvolila, protože umožňuje podrobně zmapovat případné úskalí konceptu. Cílový soubor

byl sestaven metodou příležitostného výběru (Hendl, 2005, Miovský, 2006) s tím, že

hlavním kritériem byla různorodost diagnóz pacientů. Důvodem bylo odhalení různých

zapojení  komponent  výkonu pacienta  a  zároveň jsem tak  chtěla  předejít  úskalí  této

metody, tedy chudému výběrovému vzorku. Jako metodu získávání kvalitativních dat

jsem zvolila semistrukturovaný rozhovor pro Kawa model a nestrukturovaný rozhovor

pro arteterapii.

Osloveno bylo 10 respondentů,  z toho jedna pacientka s  expresivní  afázií  se

odmítla projektu účastnit a oslovené děti odmítly nebo situace nebyla příznivá v oblasti

souhlasu zákonných zástupců či institucí. Výzkum jsem rozdělila na pilotní studii, která

proběhla v létě 2014, kde jsem volila respondenty s vhodností ergoterapie, ale aktuálně

neindikovanou,  pro hlavní  část  studie jsem využila  pacientů s  aktuálně indikovanou

ergoterapií.  Cílová  skupina  byla  vybírána  z  diagnóz,  u  kterých  jsem předpokládala

možnost  úskalí  zpracování,  ale  zároveň jsem pro ně očekávala přínosnost  konceptu.

S případy vybrání respondenta, který následně neprojeví souhlas s účastí, bylo počítáno.

Tato událost ve studii je zaznamenána pouze v obecných souvislostech případu, nikoli

jako  kazuistika.  Etická  pravidla  šetření  byla  dodržena  informovaným  souhlasem,

ochranou soukromí a osobních údajů a zabezpečením nepřekročení přiměřeného rizika.

S odměnou pro respondenty nebylo počítáno z důvodů ochrany validity studie. 

Před rozhovorem jsem si dle vedení profesionálního rozhovoru sestavila seznam

otázek  inspirovaný  vedením  rozhovoru  dle  psychologické  diagnostiky  dospělých

(Svoboda, 1999). Pro arteterapeutickou část jsem preferovala volný rozhovor, pro Kawa

model částečně standardizovaný rozhovor  a  jednoduchou záznamovou tabulku. Dále

jsem využila pozorování zaměřené na sed, jemnou motoriku a úchopy, grafický projev

a emocionální  odraz  diskutovaných  témat  v  emocionalitě.  Pacienti  pak  kreslili

na prázdný  arch  papíru  a  měli  na  výběr  několik  výtvarných  prostředků.  Písemné
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záznamy z arteterapeutické  části  jsem preferovala  zapisovat  až  po  skončení  terapie,

z Kawa modelu jsem využívala zápis do tabulky. Proces sběru dat probíhal z1/2 případů

v domácím prostředí pacientů bez indikace ergoterapie, ze druhé 1/2 na pracovištích

odborné  školní  praxe  s  ergoterapeutickou  indikací.  Jednalo  se  o  praxe  v  Janských

lázních  a  Kliniku  rehabilitačního  lékařství  VFN  na  Albertově.  Na  dětské  onkologii

ve FN  v  Motole  bylo  osloveno  více  respondentů.  Pacienti  bez  aktuální  indikace

k ergoterapii  byli  vybráni  z  mého  širšího  okolí.  Byli  vybráni  pro  CMP s  fatickou

poruchou,  tumor  frontálního  laloku,  psychiatrickou  diagnózu  nebo  problematiku,

možnost indikace k ergodiagnostice, seniorský věk a dětský věk.

Sezení bylo rozděleno na dvě terapie s časovou dotací 1-1,5h pro arteterapii a 1h

pro Kawa model. Pouze v jednom případě na vyžádání pacientky došlo ke spojení obou

částí  v  jeden  den.   Pro  arteterapii  jsem  využila  metodu  imaginace,  kdy  představu

následně pacient zachytil vizuálně. Zadání pro téma ostrov bylo se zavřenýma očima

imaginovat  vlastní  ostrov,  dobře  si  ho  prohlédnout  a  zamyslet  se  nad  spojením

s pevninou; pro téma řeky s překážkami pak představit si řeku s předměty, které brání

toku, uvědomit si krajinu okolo a jak si voda hledá cestu. Pro Kawa model jsem volila

nejprve stručné seznámení pacientů s modelem a  následně jsme postupně zakreslovali

jednotlivé kategorie. Vždy po zpracování tématu následoval rozhovor nad artefaktem.

Pokud  po skončení výzkumu situace vyžadovala další zpracování probíraného obsahu,

zvolila  jsem imaginační  téma  Vnitřní  rádce,  kde  zadáním bylo  představit  si  krajinu

s protékající řekou, někdo nebo něco přichází a dá nám radu.

Obecný postup práce s tématy a doporučení jsou zpracovány v příloze 17.

V  případě  jedné  pacientky  bylo  možné  i  zhodnocení  účinnosti  terapie

v retrospektivním pohledu 1 rok po aplikaci modelu.

3.2 Kazuistiky

V následující části uvádím případové studie pacientů, kteří se testování modelu

účastnili. Kromě kazuistických dat v podobě diagnózy a anamnézy uvádím souhrnný

záznam  z  terapie  a  zhodnocení  informací  o  pacientovi,  které  bylo  možno  tímto

prostředkem získat, i hodnocení grafomotorického projevu. Zároveň je záznam z terapie

doplněn  o  pohled  pacienta  na  model  a  jeho  části.  Obrazová  dokumentace  témat  je

součástí přílohy 18.

Pacientka,  která  se  odmítla  testování  účastnit,  byla  po  CMP  s  následnou
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expresivní  afázií  a  pravostrannou  hemiplegií.  Jako  důvod  uvedla  neschopnost  psát

nedominantní končetinou. Během následného vyšetření jsem zjistila, že nedominantní

končetina  je  plně  funkční  a  zrakově  prostorové  schopnosti  nebyly  dotčeny.

Sebehodnocení funkčních schopností pacientky bylo podhodnoceno. 

3.2.1 Pacientka J.M., ročník 1983

Diagnóza: Coxartróza,  dráždivý  tračník,  chronická  gastritis  –  přemnožení

bakterie E. colli, dnes již vyléčeno, atopický ekzém, alergie potravinová, na prach, pyly,

plísně,  trávy.   Poruchy  příjmu  potravy  a  podpůrná  psychoterapie.  Před  1,5 rokem

sebevražedný  pokus.  Operace:  slepé  střevo.  Opakované  sportovní  úrazy,  zlomeniny

v dětství 2x HK a 1x klíční kost.

Anamnéza: Pacientka svobodná,  žije s matkou v RD. Vystudovala VŠ, obor

Mezinárodní  vztahy  a  Evropská  studia.  Práce  jako  manager.  Mobilita  dobrá,  plně

soběstačná v ADL. Orientována, kognitivní funkce bez deficitu. Ergoterapie aktuálně

neindikována. Dříve docházela na psychoterapii a arteterapii.

HM a JM: sed ergonomický, využívá ke grafomotorice dominantní končetinu,

úchop tužkový.

Zhodnocení informací o pacientovi z modelu: Kresba je silná a expresivní.

Autorka má mnoho aktivit a často je velmi vyčerpaná. Má jasně definované hodnoty

a hlubší vztahy navazuje pouze s vybranými jedinci. Je otevřená sociálním vazbám, ale

preferuje prvotní vlastní iniciativu.  Sebevědomí v konfrontaci s  historií  prověřenými

kvalitami  se  jeví  jako  snížené.  Objevuje  se  nebezpečí  maskování  emocionality

za racionalitu a ochota již vědomě opakovat pokus o sebevraždu. Nebezpečí dokonání.

První  pokus  podvědomým  aktem  z  obtíží  zastřešených  nevydařeným  vztahem.

Probráním maskování emocí za racionalitu je schopna nové kvality pohledu na situaci.

Zhodnocení modelu pacientem: Kawa model vnímá jako obtížnější, protože je

vše předem definováno. Přesto hodnocen pozitivně. U arteterapie možnost svobodně se

k artefaktu vyjádřit a vynechat, co komentovat nechce. Navrhuje, že by se měl Kawa

model malovat první, tedy v době plnější pozornosti.

Záznamy z terapií pacientky J.M., ročník 1983:

Ostrov - 22.8.2014 -  Kresba olejovými pastely,  koncepce na šířku. Ostrov je

v Tichém oceánu.  Spojení  s  pevninou  prostřednictvím vlastního  letadla,  návštěvu  si
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na ostrov sama pozve a doveze. Pokud by někdo přiletěl jiným letadlem, je ochotná ho

tam snést, bude-li příliš expanzivní, opustí vlastní ostrov. Oceán je hluboký, z opačného

směru než je pevnina i možnost ohrožení záplavou. Voda velmi dynamická. Na ostrově

chýše, deka, zvířata, o které se stará, palmy s obživou, pláž, hory chránící ostrov proti

zvýšeným vlnám, studna a zakreslena vlastní postava autorky. Ve výkladu obrazu je já

ohroženo zaplavením nevědomím, pak by autorka volila dle svých slov vyklizení pole.

Stejně  jako v případě,  že  by se  někdo pokusil  jejího života  zmocnit.  Toto  můžeme

interpretovat i jako pohotovost k dobrovolnému ukončení života.

Řeka s překážkami - 22.8.2014 - Kresba olejovými pastely, koncepce na šířku.

Řeka plyne z pravého horního rohu do levého dolního rohu a zachycuje pouze výseč

z života, tedy aktuální dění. Na levém břehu močál a uměle vytvořená cesta, na pravém

břehu louka. Proud je na počátku silný a obtéká balvan, který představuje někoho, kdo

ubližuje. Dále řeka nabírá spád, ve zlomu se objevuje kmen a za spádem se síla toku

oslabuje.  Objevuje  se  mělčina,  která  může  ohrozit  volný  průplav  klády.  Prvotní

myšlenkou ale je, že proplout může, ale v případě, že by se vzpříčila, voda se rozlije

do okolí a dojde k záplavě emocí. Kládu je možno zachytit i z umělé cesty, ale na tento

čin je nejvyšší čas. Pod spádem na jedné straně pěna a na břehu pták.

Kawa  model  -  22.8.2014  -  Kresba  olejovými  pastely,  koncepce  na  výšku.

Koncepce  na  výšku  poukazuje  na  racionalitu.  Překážky tvoří  sediment,  dno  pevné,

vlastnosti tvoří shluk. Voda téměř stojatá, ale nenacházíme objektivní překážku, která by

tok brzdila. Koryto je hluboké, tvořené hodnotami spojenými s rodinou a hrdiny, kteří

hájí staré prověřené hodnoty navzdory osudu. Autorka hodně četla i čte. Překážky tvoří

nedůvěra v lidi,  uzavřenost,  idealismus a  velká energie  investovaná do čehokoli,  co

považuje  za  důležité.  Sediment  nalevo  se  objevuje  bez  prokazatelného  původu,

zahrnující strach a nejistotu (zvláště vztahy) a soustřeďující k sobě vlastnosti chápané

jako záporné. Možnost původu sedimentu jako odštěpků ze dna vyloučena, jelikož je

pevné.  Vlastnosti  umožňují  řece  jimi  proplouvat  bez  obtíží  a  zahrnují  toleranci,

schopnost  myslet,  upřímnost,  odpovědnost,  spolehlivost,  houževnatost,  obžerství,

jedinečnost,  vznětlivost  a  sebepodceňování.  Obžerství  vadí  ve  večerních  hodinách,

momentálně  časté  večerní  doplňování  energie  po  náročném  dni,  méně  často

z emocionálního důvodu, což bylo častější v minulosti.  Konzum z emočních důvodů

hodnocen nepříznivěji. Obžerství by se chtěla zbavit. Vodu prohřívá sluníčko v podobě

kamarádky z gymnázia, která má pochopení. Toto sluníčko spontánně zachycuje.
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Tabulka 2 – Kawa model: Pacientka J.M.

Témata praxe Ergoterapeutická intervence

Kameny Nedůvěra v lidi

Uzavřenost

Idealismus

Extrémní snaha o cokoli

Strach (zvláště ve vztazích) – bez 

lokalizace původu.

Arteterapie nebo psychoterapie pro 

práci se strachem a k hledání kořenů 

potřeby vkládat do všeho extrémní 

energii i za cenu vlastního poškozování 

zdraví (doporučení psychoterapie).

Relaxační techniky

Stěny a dno Ideál hrdinství – potřeba udělat 

správnou věc bez ohledu na sebe.

Rodina

Jistota a pevnost – vědomí existence 

hodnot, o které je možné se opřít.

Práce na uvědomění si vlastní hodnoty 

(práce se silnými stránkami).

Naplavené dřevo Tolerance

Upřímnost

Schopnost myslet

Spolehlivost a odpovědnost

Houževnatost

Obžerství

Jedinečnost

Sebepodceňování

Jedinečnost

Doporučení bohaté snídaně i oběda, aby

nedocházelo k večernímu hřešení 

s jídlem.

Využití schopnosti nad věcmi uvažovat 

a docílit tak změny, práce na 

sebepoznání skrze sebereflexi.

Voda Voda volně proplouvá kolem kladných

vlastností – skoro nehybná.

Překážky jsou vodou rozemleté na 

štěrk u dna – souvislost porovnání 

ideálů a reality.

Prohřívána přátelstvím s Aničkou 

(slunce).

Využít a ocenit oporu v přítelkyni.

Hledání nových přítoků – malé radosti, 

relaxace a cenné podněty 

k osobnostnímu růstu.

3.2.2 Pacientka V.B., ročník 1978

Diagnóza:  9/1996  neuroborrefiosa  -  encefalitis,  hospitalizace  1  měs.

Na Bulovce, rehospitalizace, 8/2013 infekční mononukleóza a opakované hepatopatie.

Artróza, zvláště gonartróza. Operace: tříselné hernie 1982, apendicitis 1986,  LPS srůstů

střeva  1994,  LPS  adheziolysis  2007  a  indikace   Františkovy  lázně  2008.  11/2008

předčasný porod, 12/2012 druhý porod s 4x čištěním dělohy.

Anamnéza: Pacientka vdaná, žije s manželem a 2 dětmi v RD. Vystudovala SŠ

uměleckou,  obor  keramika.  Práce  jako keramik,  v  administrativě,  dnes  na  mateřské
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dovolené. Mobilita dobrá, plně soběstačná v ADL. Orientována, kognitivní funkce bez

deficitu.  Ergoterapie  aktuálně  neindikována,  vhodná  jako  podpora  pečujících,

do budoucna ergodiagnostické vyšetření z důvodu zhoršené pozice na trhu práce (1. syn

Aspergerův syndrom).

HM a JM: sed ergonomický, využívá ke grafomotorice dominantní končetinu,

úchop tužkový

Zhodnocení  informací  o  pacientovi  z  modelu:  Artefakt  dobře  zobrazuje

současný život autorky na vsi s dvěma dětmi a omezenými kontakty, kdy manžel bývá

doma omezeně, ostatní známí k nim musí spíše cestovat, aby se viděli. V alegorii řeky

nalézáme hluboké vztahové trhliny mezi partnery a důvody neustálého napětí i jejich

manifestaci  do  zdravotních  komplikací.  Znázornění  situace  vyvolalo  silnou  emoční

odezvu, proto bylo nutné volit katarzní téma přicházejícího rádce.

Zhodnocení modelu pacientem: Pacientce více vyhovuje arteterapie, protože jí

dává  více  prostoru  a  zároveň oceňuje  možnost  rozhovoru  při  kreslení.  Kawa model

na druhou ji stranu nutí více se zamyslet. Oboje ale mělo hluboký účinek, který hodnotí

jako stále dobíhající. Tvrdí, že by se bez kreslení sama o sobě a o svých problémech

nerozpovídala.  Zároveň  si  při  arteterapii  uvědomila,  že  starostí  má  velmi  mnoho,

protože je v situaci 24h denně a bez větších přestávek k nadechnutí. Malování ostrova

s rozhovorem jí pomáhal se dostávat hlouběji. U Kawa se jí ulevilo, když mohla něco

domalovat, protože při zadání se soustředila na tu myšlenku a nedávala prostor pro ni

tak důležitým souvislostem. Po malování si uvědomila, že skutečně potřebuje pomoc

a že se nemá bát o ní říci. Věděla, že je vnitřně nešťastná, a že touží po spoustě věcí, ale

jak se bála připustit si, že potřebuje pomoc, tak zároveň potlačila i své sny a touhy. To,

jak byla  okolnostmi  dotlačena  potlačit  svou ženskost  a  jak se  ta  vnitřní  žena  zcela

uzavřela a ukryla strašně hluboko, si uvědomila při arteterapii a velmi jí pomohlo, že

to řekla nahlas a řekla, že toužím chodit tancovat, což byl její dávný sen. A jak to bylo

řečeno, tak najednou jakoby to šlo uskutečnit. Díky uvědomění si situace skrze model

dokázala manželovi upřímně říci, že je na pokraji sil, že je na čase, aby problémy řešili

společně.  Na  otázku  náročnosti  modelu  odpovídá,  že  při  tom  malování  to  bylo

spontánní, nenásilné - náročné to bylo, až když to po více dnech a měsících dojíždělo

- to už na to byla sama se sebou, ale v podvědomí už přesně věděla, za co bojovat.

Zhodnocení modelu po 1 roce: „Obě části měly hluboký účinek, který ještě nyní

dobíhá. Po aplikaci modelu byla schopná si doma prosadit docházení na břišní tance.

„Ta vězněná žena je náhle venku, svobodná a šťastná - především při tom tancování,
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protože  jsem  mimo  domov,  mimo  všechny  starosti  a  je  to  jen  moje,  můj  prožitek.

To uvědomění si, jak to mám všechno postavené a jak jsem k některým věcem ve vztahu

donucena a v tom udržována - to jsem si začala uvědomovat až s tou probuzenou ženou

-  učím se  nedat,  bránit  se  a  uhájit  si  své...  je  to  vlastně  taková  lavina,  ale  v  můj

prospěch.“ Při tanci doma se manžel se dívá, už mu nevadí, že chodí tancovat a sám

z toho má požitek. Dokázala také manželovi upřímně říci, že je na pokraji sil, že je čas,

aby  problémy  řešili  společně.  Zpočátku  nereflektoval,   ale  po  nátlaku  přistoupil

na manželskou poradnu, protože měl strach z opuštění partnerkou. Po fyzickém kolapsu

a hospitalizaci  (léto 2015 -  hospitalizace) získala dostatečný odstup a pochopila,  že

nejprve  musí  řešit  sebe,  pak  druhé.  V  poradně  doporučena  psychoterapie,  která

nevyhovovala,  nyní pacientka dochází na arteterapii  a manžela hodnotí,  že  se více

snaží.“ (Pacientka V.B., 12.11.2015)

Záznamy z terapií pacientky V.B., ročník 1978:

Ostrov  –  6.8.2014  –  Kresba  pastelkami,  koncepce  na  šířku.  Ostrov  malý

a životaschopný,  s  pramenem  pitné  životadárné  vody.  Pevnina  je  blízko,  ale  bez

přímého  spojení,  spojení  je  přes  mělčinu,  ale  nutno  plavat.  Autorka  plave  dobře

a neomezuje ji to v kontaktu s pevninou. Cestou na pevninu a z ní nutno přejít přes les.

Z druhé strany ostrova je moře hlubší a stojí zde hora. Kravičky, autorky oblíbené zvíře,

představují děti, motýli představují krásu a křehkost okamžiku, v domě se bydlí, protože

obsahuje  kouř.  Při  rozhovoru  nad  artefaktem připouští,  že  jí  chybí  třetí  kráva  jako

představitelka maminky. Lituje, že ji nenakreslila, ale připouští,  že umí dobře plavat

a kdykoli může připlavat z pevniny. Manžel v kresbě pocitově nechybí. Artefakt dobře

zobrazuje současný život autorky na vsi  s dvěma dětmi a omezenými kontakty,  kdy

manžel bývá doma pouze po ránu a večer, ostatní známí k nim musí spíše cestovat, aby

se viděli. Matka jezdí často vypomáhat. Slunce značí pozitivní naladění.

Řeka  s  překážkami  -  6.8.2014  –  Kresba  pastelkami,   koncepce  na  šířku.

Na počátku vřídlo, které tvoří tůňku odkazující k porodu, postupně řeka nabírá na síle

fiktivními přítoky z okolí, kdy se řeka a přítoky vzájemně ovlivňují. Na počátku teče

lesem, oblasti  nevědomí.  První  kámen znamená stěhování  do Mníšku,  druhý prodej

koně a rozchod s prvním přítelem, třetí nemoc, strom přes řeku zastupuje nedobrovolné

stěhování z Mníšku a pocit vykořenění. Následně tok prudce mění směr. Čtvrtý kámen

zastupuje první práci, následující dva rodinné tajemství a následující kámen zastupuje

povodeň  v  roce  2002.  Poté  tok  opět  výrazně  mění  směr  a  musí  odolávat  drobným
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překážkám v podobě budoucího manžela a jeho rodiny. Poslední ve skupině zastupuje

hypotéku.  Ponořený  kámen  před  vodopádem  symbolizuje  potrat  a  zrychlení  toku

svatbu, zdravotní gynekologické potíže, zadluženost a neochotu manžela cokoli měnit.

První část vodopádu zastupuje období v lázních, kde dospěla k názoru, že děti chce

i za cenu adopce či opuštění manžela. Následně přišla do jiného stavu a díky rizikovému

těhotenství měla mnoho času k péči o sebe, což hodnotí jako pěkné období. Zdravotní

problémy a rodiče ji vezou do nemocnice, po týdnu komplikovaný předčasný porod,

na který  člověk  není  připraven.  Manžel  byl  v  tomto  období  u  rodičů  a  přijeli

z nemocnice  do  studeného  nevytopeného  domu.  Dopadající  vodopád  symbolizuje

cvičení  Vojtovou  metodou,  její  zdravotní  poporodní  problémy,  kdy  podpory  se  jí

dostávalo  od  přátel  a  její  strany  rodiny,  rodiče  manžela  pouze  kritika.  Zpočátku

zlehčování situace s dítětem i její vlastní matkou, po návštěvě a konfrontaci s realitou se

omlouvá a akceptuje problém. Ze strany manželovy rodiny degradace na neschopnou

a hysterickou  prvorodičku.  Situaci  zastupují  kameny  na  konci  vodopádu.  Trocha

pochopení přichází až s nedonošeným dítětem švagrové, druhá švagrová se stále chová

nevhodně. Od 1,5 let dítěte si všímá odlišností, které se vystupňují nástupem do MŠ.

Následuje spolupráce s Aplou a zklidnění, jelikož už ví, s kým se poradit, kdo pochopí.

Ve 3,5 letech pobyt  rodičů s dětmi od Aply,  ve 4 letech plná diagnostika.  Návštěva

neurologie a Prekopové, dítě konečně v noci spí a zklidní se i vlastní zdraví.  Velká

překážka napříč řekou symbolizuje 2. těhotenství s hrozbou rozvodu, protože manžel

druhé dítě nechce, a hematom v děloze. Opět předčasný porod a gynekologické zásahy,

obava  z  odvezení  dítěte  bez  matky do  větší  nemocnice  (standardní  politika  krajské

nemocnice  při  zhoršení  stavu  nedonošených  dětí),  podpora  její  poloviny  rodiny,

opakované gynekologické zásahy a odmítání prsu druhým dítětem. Následně dítě zvládá

a v noci spí. S prvním dítětem se pracovalo dopředu, takže příchod nového člena zvládá.

Přes druhého syna začíná otec chápat lépe dění v rodině a připouštět si onemocnění

prvního syna.

Rádce, který přichází – 6.8.2014  – imaginační téma zařazeno ke zpracování

emocí. Nejprve zděšení, že k řece nikdo nepřichází, poté se cosi zjevilo mezi ní a řekou.

Rádce  je  nehmotný  s  výrazným středem,  který  je  bílý.  Rada  zní:  Být  sama  sebou

a lásku, kterou dáváš druhým, je potřeba dát i sama sobě.

Kawa model – 8.8.2014 – Kresba pastelkami,  koncepce na šířku.
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Tabulka 3 – Kawa model: Pacientka V.B.

Témata praxe Ergoterapeutická intervence

Kameny Budoucnost syna s Aspergerovým 

syndromem (nástup do ZŠ).

Rodina manžela

Vlastní zdraví

Obavy o ostatními

2. syn

Zaměstnání

Financování rodiny

Ergoterapie u syna s AS – terapie 

pomocí senzomotorické integrace

Nastavení volných večerů 1x-2x týdně 

(masáž, tanec,...).

Doporučení arteterapie na zpracování 

emocí.

Doporučení zvážit psychoterapii.

Hledání způsobu, jak se živit 

keramikou.

Instruktáž pro pečující osobu.

Stěny a dno Vpravo dno z tvrdé vyvřeliny = dána 

pevná hranice handicapovaným synem 

a manželem, vliv úřadů a institucí.

Vlevo tvárná hlinito-písčitá zem jako 

drobné radosti, dlouhodobé cíle, prostor

k tomu, aby se skála zvládla.

Podpora v integraci syna (edukace, 

kontakty)

Svépomocné skupiny – vyhledání

Podpora volby volnočasových aktivit

Intervence u manžela – doporučení 

psychoterapie

Naplavené dřevo Více myslí na ostatní.

Vytrvalost - zakousne se a jde

Fungování nadoraz

Pochopení (vrba druhých)

Učí se říkat ne

Důvěřivost, ale pak je na vše sama

Asertivita

Výbuchy emocí

Volnočasová arteterapie k posilování 

sebehodnocení a síly vlastního Já.

Doporučit kurzy asertivity a kognitivně

behaviorální terapie.

Voda Vlny tvoří životní sílu a podporu její 

rodiny, která dává sílu téci silněji nebo 

překážku obtéci.

Voda proudí bez obtíží.

Ocenění podpory její části rodiny.

Hledání nových zdrojů k získávání síly.

Povzbuzení a opora v nelehké situaci.

3.2.3 Pacient J.Š., ročník 1988

Diagnóza: Úzkostná (panická) porucha

Anamnéza: Pacient svobodný, aktuálně žije s rodiči v RD. Vystudoval VŠ obor

media,  pracuje  jako  Web  administrátor.  Mobilita  dobrá,  plně  soběstačný  v  ADL.

Orientován, kognitivní funkce bez deficitu. Ergoterapie aktuálně neindikována, dochází

na psychoterapii – transakční analýza.

HM a JM: Sed ergonomický, využívá ke grafomotorice dominantní končetinu,
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úchop tužkový.

Zhodnocení  informací  o  pacientovi  z  modelu: Pacient  v  minulosti  kreslil

a tužku má oblíbenou, protože s ní musí všechny detaily řádně vypracovat. Je směřován

do nevědomí a k archetypice. Zároveň je zde akcent na hmotu a neuvědomělé emoce.

Má potřebu iniciovat společenský kontakt, přichází-li iniciativa od okolí, pečlivě řeší

jejich  motivy.  Nalézáme  velkou  obranu  nestabilního  Já.  Na  zlepšení  jeho  pozice

pracováno v psychoterapii.  Neurotický vývoj  až po užití  marihuany,  která způsobila

zážitek  III.  perinatální  matice  dle  Grofa,  neodpovídající  individuaci  pacientova  Já.

Reálné překážky je ovšem schopen řešit, obava bývá anteriorní ze selhání, kdy můžeme

pozorovat i silný vliv společenského očekávání. Tísnící vliv společenského očekávání

též v Kawa modelu zachycen s kumulací problémů v podobě kamenů. Ovšem tento

zúžený prostor pacientovi aktuálně vyhovuje a v hlubší části řeky by se necítil dobře.

Vysněná práce se stává pouze zátočinou, vydřím doupětem. Vlastnosti jsou zde pevně

vázané na prostředí a nelze je využít k manipulaci s kameny. Celkově zajímavé členění

koryta  na  více  segmentů.  Vydra  na  hladině  může  odkazovat  k  určité  neúčasti

na participaci, stává se spíše pozorovatelem.

Zhodnocení modelu pacientem: Pacientovi nevadil tento způsob vyjádření se.

Záznamy z terapií pacienta J.Š., ročník 1988:

Ostrov  –  Kresba  tužkou,   koncepce  na  šířku.  Ostrov  zaznamenán  v  levém

dolním kvadrantu, pevnina situována směrem k pravému dolnímu kvadrantu, ale není

zachycena.  Obraz  celkově  myšlen  v  dolní  polovině  obrazu.  Směřování  obrazu  je

do minulosti,  k  nevědomí a  hmotě.  Nalézá  se v ne moc hlubokém moři,  v  tropech,

přestože horko nemá rád. Na ostrov z pevniny dováží lodí potraviny, může však být

i soběstačný. Na ostrově nalézáme sopku, pod ní domek a zátočinu v dolní části, kam

loď může zaplout. Vpravo pláž s přístavem lodí. Osoby na ostrov mají povolený vstup

jen  na  pozvání,  přichází-li  někdo  bez  něj,  na  druhé  varování  střílí.  První  varování

umožňuje vysvětlit důvody návštěvy či nouzi, pak je ochoten dotyčného nechat zůstat.

Na ostrově i rostliny a zvířata.

Řeka s překážkami -  Kresba tužkou,  koncepce na šířku. Řeka nezachycuje

počátek a končí vodopádem. Později zaznamenává i horizont. V řece tři ostrovy spojené

s úzkostí: 1. sociální budoucnost – zvládání rolí jako ostatní s pocitem, že by on selhal.

2. jeho osoba a 3. hmotné zabezpečení. Řeka končí vodopádem s uplatněním změny

perspektivy (už ne shora,  ale  z  boku),  dále  se  tok ztrácí  a nepokračuje.  Lze situaci
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chápat jako zadržované emoce a vymknutí se z kontroly. Konkrétní důvod nezná, ani si

neuvědomuje v blízké minulosti nějakou událost, která by vedla k nezvládnutí emocí.

Připouští však zlost na rutinu a ranní dopravu do práce. Kresba byla původně v pevné

linii,  během  rozhovoru  obtahována  a  zesilována,  až  se  nakonec  stává  nejednotnou

a propustnou. Úzkosti vznikly s užitím větší dávky marihuany, která způsobila pocity

smrti. Už při předchozím užívání pocity nebyly pozitivní. Na otázku stability Já v době

užití  dávky  odpovídá,  že  spíše  stabilní  nebylo.  Dnes  se  před  druhými  schovává

za maskou, že je vše v pořádku. Z překážek má strach předem, když nastanou, postupně

je řeší.  Subjektivně cítí  nedostatek energie ke změně a otáčení se v kruhu, k čemuž

přispívá přemýšlivá povaha.

Kawa model - Kresba tužkou,  koncepce na šířku.

Tabulka 4 – Kawa model: Pacientka J.Š.

Témata praxe Ergoterapeutická intervence

Kameny - hodnotí je jako už trochu omleté

Moje budoucnost

Zodpovědnost za druhé

Zdraví - souvislost s partnerským 

vztahem

Pokračování v psychoterapii

Ergoterapie – kognitivně behaviorální 

přístup

Stěny a dno - jen bláto nebo písek

Sociokulturní prostředí a očekávání od 

dospělého člověka v Euroatlantické 

kultuře.

Rodina – hodnoty: manuální 

pracovitost, emoce, pohodovost

Známí a přátelé

Stěhování do svého bydlení.

Zapojení známých a přátel do zpětné 

vazby s cílem uvědomění si vlastních 

kvalit.

Naplavené dřevo - v podobě kořenů ke dvěma stromům

1) kořeny – vysněná práce, pozorování 

a učení se

2) Strom lásky a přátelství s kořeny – 

smysl činností, jistota v nesnázích

Podpora práce s meči a rozvoj ve 

vlastní nožířství – průzkum trhu práce

Spolupráce s psychologem na posílení 

sebehodnocení.

Podpora literární činnosti.

Voda - voda čistá pro přítomnost vydry a 

rozdělená do 4 částí:

1) hloubka

2) vyvýšenina s kameny

3) zátoka s vydřím doupětem

4) zátoka za stromem lásky a přátelství

Maximální využití pacientových 

schopností a sebereflexe (podíl silných

stránek v životě a jejich plné využití).

Ocenění vynaložené energie do 

terapie.

Ocenění drobných změn k větší 
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Voda volně protéká, v hloubce se necítí 

dobře

zodpovědnosti za svou osobu

3.2.4 Pacientka M.Č, ročník 1950

Diagnóza: artróza, zlomenina DK.

Anamnéza:  Pacientka  vdova,   žije  s  dcerou v  RD. Vystudovala  a  pracovala

v oboru fyzioterapie, aktuálně ve starobním důchodu. Mobilita dobrá, plně soběstačná

v ADL.  Orientována,  kognitivní  funkce  bez  deficitu.  Ergoterapie  aktuálně

neindikována.

HM a JM: sed ergonomický, využívá ke grafomotorice dominantní končetinu,

úchop tužkový

Zhodnocení  informací  o  pacientovi  z  modelu:  Autorka  s  kontaktem

s prapůvodní jednotou, ale na konci individuačního procesu. Je společenská, ale k sobě

pouští  jen  vybrané  osoby.  Pokud  má  společnosti  příliš,  nemá  problém se  ji  zbavit

a poslat  jí  domu.  Z  mládí  má  několik  dobrých  kamarádek,  které  ji  motivují

ke společenštějšímu životu.  Mužský element  aktuálně  nepřítomen,  ale  jako  možnost

do budoucna jej nevylučuje. Má i kout duše, kam nikoho nepouští. Taktéž má silnou

vazbu na dceru, která tvoří spojnici se životem po smrti muže. Proto ji trápí dceřiny

starosti, ale zároveň už vnímá, že jich bylo přespříliš. Také ji trápí kompromisní řešení

situace se strýcem. Z arteterapeutické části se zajímá o diagnostiku své osoby dříve, než

sama zhodnotí svou kresbu. Do Kawa modelu spontánně zapojuje další prvky.

Zhodnocení modelu pacientkou: Pacientka hodnotí model jako náročný. 

Záznamy z terapií pacientky M.Č., ročník 1950:

Ostrov  –  29.8.2014  -  Kresba  olejovými  pastely,  koncepce  na  šířku.  Ostrov

v oceánu, který je hluboký a obsahuje vše, co oceán obsahuje – neškodná i nebezpečná

zvířata.  Ostrov  flórou  připomíná  rozmanitost  Madeiry,  ale  zvířata  na  něm jsou  jen

bezpečná. Na něm pláž i skaliska, není plochý, ale má reliéf. Měla by tam i zvíře. Také

dva domy. Jeden veřejný, který je zakreslen, a druhý tajný uvnitř flory, značící tajnou

část duše, o které často druzí ani neví. Na ostrově je pitná voda. Spojení s pevninou

vlastní lodí, kterou by uměla řídit, nebo se to naučila, ale myšlenka vlastního šoféra se jí

líbila,  přesto  by  na  něm  nebyla  závislá.  Dnes  funkci  spojujícího  činitele  tvoří
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kamarádky, které zvou na společenské akce. Mužský element aktuálně nepřítomen, jeho

možnost do budoucna ovšem nevylučuje. Návštěvy na ostrov můžou jen na pozvání.

Pokud by byl ostrov k nežití, opustila by jej.

Řeka s překážkami - 29.8.2014 - Kresba olejovými pastely, koncepce na šířku.

Jedná se o výsek řeky zachycený ve středové horizontální  ose,  kde  řeka teče zleva

doprava. Obsahuje vodní tvory (želvu, rybu a vydru) odkazující k čistotě vody, kteří

plavou  proti  proudu.  Překážkou  je  kláda,  symbolizující  nevhodné  chování  strýce

k dceři,  které řešili  omezením kontaktů z ohledu na rodinu sestry.  Domněnka, že by

dcera přímé řešení  v  důsledcích neunesla.  Druhou překážkou je  velký kámen,  který

intenzivně omezuje tok řeky a symbolizuje anorexii dcery. Řeka do balvanu naráží, ale

není naznačeno řešení. Anorexii hodnotí jako nejtěžší životní událost. Dcera je spojnicí

s  životem  po  smrti  muže.  Voda  obecně  překážky  řeší  přelitím  se  přes,  nebo

krátkodobým  rozlitím  vody  mimo  koryto,  ale  málokdy  obtékáním.  Mezi  kládou

a kamenem most, který přehrazuje řeku. Tok řeky hodnotí tak, že má všechny podoby,

které řeka může nabídnout. Člověk má tak zažít vše, aby umíral s tím, že prožil vše,

co chtěl. Dnes má pocit, že prožila už vše, co chtěla. Jen situace strýce má jiné řešení

než jaké by si přála.

Kawa model – 3.9.2014 - Kresba olejovými pastely, koncepce na šířku. 

Tabulka 5 – Kawa model: Pacientka M.Č.

Témata praxe Ergoterapeutická intervence

Kameny Nevlastní dcera

Vlastní dcera

Strýc

Nevzdávat se

Doporučení  možnosti  psychologické

intervence v případě zájmu.

Stěny a dno Empatie

Vztahy

O rodině se bavíme, ale nemá potřebu ji

zaznačit jako formátor.

Zapojení  3  kamarádek  více

do společenského života.

Naplavené dřevo Povrchnost

Nedůslednost

Chybějící cílevědomost

Pracovitost  –  znázorněná  rostlinami

(vedena  už  rodinou  k  přivýdělečné

činnosti)

Podpora  udržení  dosavadních  aktivit,

které vykonává svědomitě a precizně.

Voda Voda proudí bez obtíží, je čistá Ocenění aktivního způsobu života
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3.2.5 Pacient P.P., ročník 1950

Diagnóza:  st.p. CMP s pravostrannou hemiplegií a afázií na podkladě okluze

ICM I. sin. Hypodenzita thymoparientální vlevo a v oblasti bazálních ganglií. Plegie

PHK, těžká paréza PDK a těžká afázie.

Anamnéza:  Pacient ženatý, žije s manželkou, dcerou a tchyní. Vystudoval VŠ

elektrotechnickou a vytvářel projekty pro Metro, nyní v SD. Chůze o vycházkové holi

s hlezenní ortézou, přesuny zvládá. Nedominantní HK je funkční i pro grafomotoriku.

Klinicky  významná  kvalitativní  porucha  myšlení,  horší  koncentrace  pozornosti

a kolísání, paměť – anomie, porušena vizuální paměť. Řeč aktuálně již ve větách s horší

výbavností slov a agramatismy. Dle psychologa thymolabilní se sklonem k depresivním

rozladám  a lakrimositě.  Na  ergoterapii  pro  sníženou  svalovou  sílu  a  poruchu  čití

na PDK, terapie opakované pohyby a protahování.

Zhodnocení informací o pacientovi z modelu: Pacient utíká do vlastního světa

fantazie,  dělá  dojem,  jako  by  se  vlastního  života  aktivně  neúčastnil  a  zároveň  ho

hluboce prožíval. Nacházím smutek a pocit z bezvýchodnosti situace. Přesto nalézám

i důkazy pro silnou životní sílu a zatím nedostatečně reflektovanou snahu o zapojení se

zpátky do sociálních interakcí.  Třídění  do kategorií  je problémem. V Kawa modelu

schopen  namalovat  pouze  prvky,  ale  problém  v  pojmenování.  Později  zhoršená

pozornost  a  problém  zachytit  i  samotný  prvek.  Sebereflexe  možná  pouze

prostřednictvím  arteterapie,  v  Kawa  modelu  nezvládne  abstrakci.  Porozumění

nedostatečné  ani  názorným  vizuálním příkladem.  Z  Kawa  modelu  získávám pouze

nosnou  informaci  o  dobrém kamarádovi  z  práce  jménem Jarda.  Záznamy z  terapií

a obrazová dokumentace v příloze.

Zhodnocení modelu pacientem:  Arteterapii hodnotí jako pomáhající  způsob,

jak vyjádřit  své myšlenky. Lépe se mu hledají slova,  když může popisovat obrázek.

Kawa  model  se  pacientovi  nezamlouval,  protože  se  špatně  orientuje  v  pokynech,

postrádá smysl, proč artefakt malovat. Na otázku, jestli je cvičení obtížné, odpovídá, že

ne, že si prostě plave.

Záznamy z terapií pacienta P.P., ročník 1950: 

Ostrov – 27.102015 - Kresba progressy, koncepce na šířku. Přijel na lodi, která

teď spadla do kanálu. Později loď zakresluje jako potápějící se v moři. První zakresluje

palmu  a  později  jí  prodlužuje  listy,  zvláště  pak  spodní.  Poté  zakresluje  sebe  jako
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postavu  z  profilu  a  držící  rybu.  Následně  kreslí  hromadu  ryb  jako  smetiště.  Také

jeskyni, ve které bydlí a která je i v podzemí. Na dotaz, jaké je spojení s pevninou, už

při  imaginaci  reaguje,  že  žádné,  poté  připouští,  že  by  nějaké  mohlo  být.  Během

závěrečné diskuse při dotazu na pevninu říká, že je daleko a jezdil by na ni kajakem, ale

ten je aktuálně rozbitý. Hodlá ho však opravovat. Následně kajak i zakreslí. Na otázku

emocí odpovídá, že je mu z toho smutno. Když se ptám, jestli by byl rád, kdyby někdo

za ním na ostrov přijel,  odpovídá,  že ne. Jako důvod uvádí obavu ze zlých úmyslů.

Kdyby však zjistil, že nejsou návštěvníci zlí, byl by rád za společnost.

Řeka s překážkami – 27.10.2015 - Kresba progressy, koncepce na šířku. Řeka

je čistá a má silný tok,  který teče z levého horního kvadrantu do pravého spodního

kvadrantu. Při imaginaci ihned odpovídá, že se jedná o mohutný tok, který na překážky

reaguje  obtékáním.  Řeku  zakresluje  s  vodopádem a  hromadou  kamení.  Poté  na  ni

dokreslil malou loďku s kapitánem a druhou osobou. Původně kapitán vpředu a on tou

druhou osobou. Následně zakreslí cestu po souši, kudy neprůjezdnou oblast z kamení

lze obejít.  Také  nově sebe zakresluje  jako člověka čekajícího na začátku pěší  cesty

a následuje kresba skalisek v oblasti  vodopádu a v okolí  kamenné překážky v řece.

Říká, že pomůže loďce na pěší stezce. Poté kreslí druhou loďku s jednou osobou. Když

se  ptám,  jak  se  dostal  na  pevninu,  odpovídá,  že  ztroskotal  o  kamennou  překážku.

Později mění pohled a říká, že tam doplaval jako plavec před loďkami, ale kamenná

oblast byla životu nebezpečná a tak vylezl na pěší stezku k jejímu obejití. Druhá loďka

má pro něj místo a následně na konci pěší stezky do ní nastoupí. Nakonec zakreslí ještě

další skaliska.

Kawa  model  –  29.10.2015  -  Kresba  křídami,  koncepce  na  šířku.  Špatná

orientace  ve  smyslu  pokynů.  Využívám  nápovědu  kresebným  příkladem  i  verbální

navedení do kategorií – př.: Jak by se popsal. Základní instrukci namalovat koryto řeky

v  průřezu  zvládá,  stejně  jako  kameny,  ale  ty  už  problém  pojmenovat.  Nakonec

problémem jsou obě končetiny, paretická ruka a srdce, které bolí, protože by rád chodil.

Naplavené  dřevo  už  má  problém  zachytit  jako  zástupce  vlastnosti.  Doplňuje

tvrdohlavost, ale vlastnost vybrána echem z nabízeného příkladu vlastností. Domnívá

se, že ho nic neovlivňuje, při doptání se na běžné zástupce kategorie spontánně vymyslí

kamaráda  Jardu  z  bývalého  zaměstnání.  Rozhovorem  o  kamarádovi  zjišťuji,  že

v zaměstnání skončil z důvodu CMP a nyní je v ID. Tvrdí, že bydlí sám v domě, posléze

zjišťuji,  že s manželkou a 26-letým potomkem. Dále má ještě tři  děti mimo domov.

O rodině ale tvrdí, že ho neformuje. Nakonec manželku a kulturu vybírá jako formující
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element z nabídky možností.  O vodě tvrdí, že může proplouvat,  protože překážky jí

nevadí. Ptám se, zda je někde a případně kde je v obrázku on, odpovídá, že plave, plave

a plave. Na otázku, zda mu v obrázku chybí něco doplnit, domaluje sebe jako plavce,

který dle svých slov kouká na obsah ve vodě. Poté ale vytyčí zorný prostor, ve kterém je

stěna koryta s kamarádem Jardou.

Ergoterapeutická intervence možná jen v oblasti překážek, tedy prací na funkci

pravostranných  končetin  a  doporučení  arteterapie  k  podpoře  zpracování  situace

i sebevyjádření. Vhodné oslovení kamaráda Jardy jako přirozené podpory. Dále může

terapeut implicitně očekávat potřebu ergoterapeutické intervence i v oblasti kognice.

Poznatky není možné zaznamenat do tabulky.

3.2.6 Pacientka J.P, ročník 1967

Diagnóza:  Stav  po  TU mozku  12/2012  typu  aplastický  astrocytom v  levém

frontálním laloku,  3x  operace  pro  recidivu,  plastika  calvy  a  chemoterapii,  residium

lowgrade  složky,  residium  pravé  hemiparesy,  hemihypestezie  a  fatické  poruchy.

Spasticita MAS 2.

Anamnéza: Pacientka vdaná, žije s manželem a dospělými dětmi, vystudovala

VŠCHT anorganické materiály, pracovala ve výzkumu ve Fakultní nemocnici v Motole,

nyní bez nároku na ID (chybí dokumentace z práce v zahraničí, v řešení) a příležitostné

práce.  Mobilita  dobrá,  plně  soběstačná  v  ADL,  postižená  končetina  zapojována

do všech  činností.  Omezení  rozsahu  pohybu  PHK  převážně  akrálně.  Pacientka

orientována,  pozornost  mírně  narušena,  porušena  krátkodobá  paměť,  zpomalené

psychomotorické  tempo,  celková  výkonnost  v  pásmu  průměru.  Na  ergoterapii  pro

sníženou  svalovou  sílu,  spasticitu  a  poruchu  čití  na  PHK,  terapie  grafomotorika

dominantní HK.

HM a JM: sed stabilní  a  ergonomický,  pacientka  využívá  ke grafomotorice

nedominantní končetinu v DF zápěstí a ve větší PRON, úchop tužkový křečovitý se

zalomením psacího náčiní zpět (se spojem I.  a II.  prstu nad tužkou, která je opřena

o II. prst  a  zalomena).  Pro  Kawa  model  volíme  dominantní  končetinu,  která  je

v základním postavení v zápěstí  s tužkovým úchopem bez FL IV. a V. prstu. Oproti

tréninku grafomotoriky nedochází k elevaci ramene a projev je uvolněnější.

Zhodnocení  informací  o  pacientovi  z  modelu:  Pacientka  ráda  kreslí

a uklidňuje se s jím. Analogii se svým životem v arteterapii si uvědomuje. Ostrov dobře
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zobrazuje její domácí osamělost, kterou se naučila vyplňovat i příjemnými činnostmi

a prací s fantazií. Sociální vazby udržuje, nemá však ráda, když jí vnucují svůj pohled

na svět. Ale i to bere jako život, že někdy dojde k neshodě, ale pak se vše zase urovná.

Ráda cestuje, nyní jen ve fantazii, a pěstuje rostliny. Zahradu vlastní matka a občas jí

s ní  jezdí  trochu  pomáhat.  Doma  mají  několik  psů.  Začátek  života  vnímá  jako

komplikovaný a dodnes ne úplně vyřešený, což jí ubírá životní sílu. Naopak sílu čerpá

ze změny, kterou její nemoc nastavila. Svůj podíl má na situaci i kontakt s esoterikou

a pozitivní ladění k věcem. V Kawa modelu opět shledáváme jako zatěžující její rané

dětství, kdy do nástupu do ZŠ vyrůstala u babičky a rodiče přijížděli na víkendy, a poté

období  častého stěhování  při  základní  školní  docházce.  Zde vznikl  dodnes  problém

nevyslyšených přání a rezonance s aktuální situací osamělosti. Podporu můžeme hledat

v úzké rodině a kamarádkách. Fyzické obtíže vadí, ale se sžila se s nimi jako s osudem.

Kladný  přístup  k  životu  je  zachycen  v  křehké  floře  místo  naplaveného  dříví,  což

odkazuje i na podmíněnost tohoto ladění v závislosti na vývoji zdravotního stavu. Jako

jediný cíl uvádí trénink psaní a aktivity. Možnost práce na zážitcích z dětství v rámci

jiných odborností neguje.

Zhodnocení modelu pacientem: Arteterapeutickou část hodnotí jako příjemnou

i jako prostředek získání si pacienta pro spolupráci. Rozhovor nad tématy by nebrala

jako nabourávání  do soukromí.  Vyslovuje ale  obavu, že někteří  by z tohoto důvodu

nemuseli  chtít  přejít  na  diskusní  část  modelu.  Arteterapeutická  část  neměla  emoční

dopad  a  proto  vyslovila  návrh,  že  by  mohly  být  obě  části  ve  stejný  den.  Mezi

arteterapeutickou částí a Kawa modelem nebyl pro ni rozdíl a dobře se jí pracovalo,

protože  je  zvyklá  kreslit.  O  Kawa  modelu  si  před  terapií  hledala  informace  také

na internetu, ale příliš mu neporozuměla.

Záznamy z terapií pacientky J.P., ročník 1967:

Ostrov – 4.11.2015 -  Kresba progressy,  koncepce na šířku. Na ostrově bydlí

sama a jmenuje se Ostrov štěstí. Čte si knihu v síti pod palmovým listem, bydlí v chatrči

nebo srubu, má vše kromě PC nebo tabletu, pěstuje bylinky, hlídá jí pes Pralinka, který

je vysněným psem do budoucna (kolie). Ze sítě si sleze, dá si sklenku vína a čte si knihu

o světě. Cestuje ve fantazii, protože v reálu to nejde. Když je unavená s očima, staví si

bábovičky.  V  určitý  čas  –  1x  za  měsíc  –  přijedou  známí  a  zájem  o  setkání  je

oboustranný. Přivezou noviny a semínka.  Může být slunečno, pak je vše OK, občas

zaprší, což znamená, že ne vše se podaří. Se známými občas vybuchne, ale pak se smíří.
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Důvodem je politika v přivezeném tisku a různost názorů na ni. Ale za dovezení tisku je

ráda. Poté se baví o jiných tématech, třeba zahrádce. Analogii s osobním životem si

uvědomuje. Ráda poznává svět, těší se do zahraničí. Takto by si představovala důchod.

Doma je neustále sama, což jí  nevadí,  ale nebaví ji  to.  Dříve se cítila  osamělá,  ale

aktuálně má činnosti (lékaři aj.)

Řeka s překážkami 4.11.2015 - Kresba progressy a křídami, koncepce na šířku.

Tok řeky z levého horního rohu dolů a pokračuje do pravého horního rohu. Na začátku

je hluboká a klikatá, postupně je mělčí a mělčí, protože jí dětství sílu ubírá. Ke konci

opět  nabírá  hloubku a  narovnává se.  Začátek  života  nebyl  tak  jednoduchý.  Kytičky

znázorňují dny naděje, kdy bylo hezky. 1. překážka v řece a zákruta znázorňuje život

s babičkou, kdy rodiče přijížděli pouze na víkend.  1. překážka přes řeku znázorňuje

smrt babičky. Pak se řeka narovnala. 2. překážka v řece znázorňuje  spory s matkou

a příjezd  do  Prahy.  Před  Prahou  vystřídali  několik  měst,  což  hodnotí  tak,  že  byla

odpradávna kočovník. Ve škole stěhování nevnímala dobře, protože díky tomu neměla

moc kamarádů. 2. velké přehrazení řeky znázorňuje změnu v životě po náhlé nehodě.

Nyní  je  ráda,  že  se  to  stalo  a  umožnilo  jí  to  tak  pohled  na  život  jinýma  očima

(vzdělávání se v ezoterice). Před nehodu několik krátkých neurologických epizod, kdy

se třásla ruka, ztrácela rovnováhu  nebo přestala mluvit. Před nehodou s kamarádkami

v knihovně. Po zjištění diagnózy si dvakrát poplakala, ale brala to jako osud. Manžel

situaci bral špatně, což zjistila až zpětně, ale podporu dodával. Vnímá jako pozitivní, že

se uzdravuje a může žít ještě dlouho. Sice ji zlobí, že už něco nezvládá, ale doufá, že se

doučí. Ráda třeba jezdila na kole a teď to nezvládá. Polena v řece hodnotí jako ponořená

a jako každý problém postupně se vynořující.

Kawa model – 11.11.2015 - Kresba tužkou, koncepce na šířku. 

Tabulka 6 – Kawa model: Pacientka J.P.

Témata praxe Ergoterapeutická intervence

Kameny První 3 zleva – starosti z dětství 

u babičky (1. bojácnost, 2. osamění, 

3. nevyslyšení a nezájem) – prostřední 

je udávaný jako těžký

4. kámen je spojnice předchozích – 

rodiče nenabídli prostor k reflexi, 

později zatvrzení a nezájem 

o odpuštění – při diskusi zvětšuje

Jediný cíl k ergoterapii udává psaní 

a vyplnění volného času aktivitami.

Na arteterapii docházela do Ergoaktivu,

nyní se sama z věcí vykreslí, má-li 

potřebu.
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Fyzické obtíže vadí, ale neměla 

potřebu je vizuálně zachytit, protože se 

s nimi sžila. Dříve myšlenka proč 

zrovna já, kterou ji pomohla vyřešit 

2. kamarádka tím, že ji přivedla 

k ezoterice

Stěny a dno Kamarádka (1.), se kterou jsou si 

zpočátku blízké, ale teď na sebe nemají

mnoho času, protože kamarádka 

pracuje (oblast pod kládami).

Maminka – někdy v dobrém a někdy ve

zlém smyslu. Maminka vnucuje svůj 

pohled na věc, ale naučili se dělat po 

svém. V dětství velký vliv – chtěla do 

zahraničí, (Finsko s dobrým 

kamarádem), ale bylo jí líto, že by zde 

zůstala matka sama (oblast dolní části 

kamenů a začátku 1. klády).

Rodina zmíněna, ale nezachycena – 

pomohla jí, když onemocněla, nyní 

jsou si s manželem blíž, děti jsou již 

dospělé (20 a 26) a mají vlastní život

Na počátku tísnění úřady, ale nyní již 

tak nevnímá a neměla potřebu tento 

vliv zachytit vizuálně.

O cílenou psychoterapii nebo 

arteterapii zaměřenou na vztah 

s matkou nemá zájem.

Během vstupního vyšetření si stěžovala

na častou samotu doma – hledání 

příležitostí k naplnění volného času.

Naplavené dřevo Bojácnost – první kláda zleva

2. kláda – starosti se vytrácejí, 

poddajnější starosti, ale zároveň 

šťastnější.

Osamělá květina mezi kamenem 

a kládou – někdy to bylo fajn

Květiny – vyrovnání – vše v mezích 

možností – představují empatii, 

hravost, přátelskost.

Dřevo nad květinami, ale uváděné, že 

nad nimi není -  kladný přístup 

k životu, pochopení osudu a sžití se 

s ním.

Podpora vitality volnočasovými 

aktivitami.

Voda Může volně proplouvat, kameny 

postupně omílá.

Tok mělčí, proto vhodné podporovat 

chuť do života, zájmy.
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3.2.7 Pacientka N.V, ročník 2006

Diagnóza:  Běžné  dětské  nemoci.  Ewingův  sarkom  pravého  femuru

a patologickou frakturu v místě nádoru. Od 1/2016 sádrová spika, 2/2016 1. a 2. CHT

s následnou  nekomplikovanou  febrilní  neutropenií,  3/2016  3.  CHT  s  nástupem

cytopenie.  Zavedený  CŽK.  Operace:  adenotomie  a  hernioplastika.  V  RA rakovina

přítomna.

Anamnéza:  Pacientka svobodná, žije v plné rodině s 4-letým bratrem, v bytě

bez výtahu, studuje základní školu. Mobilita: chůze o vysokých holích cca 20 m, v ADL

nutná dopomoc při koupání, oblékání, inkontinence, nakrmí se sama potravinami, které

lze jíst vleže a základní hygienu zvládá také sama. Bez omezení rozsahu pohybu a čití

na  HKK,  dominantní  PHK.  Pacientka  orientována,  paměť  bez  deficitu,  aktuálně

pozornost  mírně  narušena  a  zpomalené  psychomotorické  tempo.  Ergoterapie  není

indikována,  ale  vhodná  intervence  v  oblasti  instruktáže  a  volnočasových  činností

s cílem odvedení pozornosti od nemoci.

HM a JM: sed aktuálně nemožný ani v úrovni polosedu, pouze stoj o vysokých

holích nebo leh na lůžku. Limitace únavou. JM odpovídající  vývoji,  úchop tužkový,

lehce křečovitý. Vliv také nepohodlí daného pracovní polohou v leže.

Zhodnocení informací o pacientovi z modelu: Vzhledem k vývoji zdravotního

stavu model nebylo možné v období šetření pro tuto práci realizovat.

Plán intervence v modelu:  Pro základní diagnostiku je vhodné se po kresbě

ostrova  věnovat  Kawa  modelu  a  následně  zvolit  arteterapeutické  téma  řeky

s překážkami,  zaměřené  na  pohled  k  toku  řeky do budoucnosti,  případně toto  téma

nahradit tématem vyplývajícím z aktuální emoční situace. Toto třetí téma volíme pro

smysluplné vyplnění volného času s podchycením duševního dění.

3.3 Závěr praktické části

Otázka  rozdílu  mezi  arteterapeuticky  ztvárněným  tématem  řeky,  arteterapií

samotnou a Kawa modelem byla v teoretické části vysvětlena a praktická část ji pouze

dokladuje se zaměřením na možnosti a rizika jejich využití na našem území v oblasti

diagnostiky.  Důležitým  kritériem  pro  takto  diagnosticky  vedenou  vstupní  terapii

s rozborem sociální stránky a introspektivního náhledu je dosažení dostatečného rozvoje

kognitivních funkcí umožňujícího reálný náhled své situace a na jeho základě volbu

relevantních cílů pro léčebnou, sociální, pedagogickou i pracovní rehabilitaci. Zásadní
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možností  prohlubující  účinnost  jednotlivých  přístupů  je  vzájemné  prolínání  jejich

prvků.

U Kawa modelu můžeme taktéž uplatnit arteterapeutickou diagnostiku obrazu.

Na příkladu kazuistiky J.M. můžeme ilustrovat, že je vhodné arteterapeutické zakončení

kresby Kawa modelu  otázkou,  zda  má  autor  potřebu něco do artefaktu  doplnit  nad

rámec zadaných symbolů. Také nám arteterapeutické pojetí výkladu umožňuje pochopit

další rovinu sdělení, kdy výběrem materiálu či čistotou vody sdělujeme další informace

o tíži situace. Princip kategorizace do symbolů uplatněný v Kawa modelu se již pro

některá  témata  v  arteterapii  využívá;  významná  je  však  transformace  poznatků

rozklíčovaných  při  arteterapeutických  tématech  do  reálného  zázemí  pacienta,  které

skrze  Kawa  model  stále  udržuje  podobu  vizualizační,  ale  s  větším  důrazem

na racionální složku.

V případě nedosažení nebo ztráty potřebné úrovně kognitivních schopností lze

přesto využít potenciál jednotlivých složek modelu a citlivě získat i využít informace

sdělené touto cestou k nalezení vhodného cíle terapie,  což dobře dokládá kazuistika

pacienta P.P.

Předpoklad propojení obou přístupů v jeden koncept se tak ukázal jako reálný.

Důležitým kladem, ať už spojeného modelu nebo využitím pouze jednotlivých složek,

je,  že  nás  nutí  nazírat  na  pacienta  jako  na  člověka,  nikoli  pouze  na  diagnózou

redukované individuum, v horším případě na pouhou diagnózu. Tím tato metoda ale

klade značné nároky na zvolení relevantních cílů pro ergoterapii konkrétního pacienta,

jelikož  je  snadné  se  v  záplavě  informací  ztratit,  stejně  jako  je  obtížné  vyhodnotit

význam neverbalizovaných možností  a úskalí  vyjevných z artefaktů či  vyplývajících

z jejich analýzy. Značnou roli zde bude hrát nejen profesní kvalita ergoterapeuta, ale

i jeho duševní vyzrálost. Velmi důležité je též si uvědomit sílu takto vedené terapie, což

dobře ilustruje kazuistika pacientky V.B.

Kazuistiky ukázaly,  že je  nutné se věnovat  i  kritice pevné struktury modelu.

Kazuistika V.B. jako první naznačila, že nelze brát model jako pevné dogma bez ohledu

na  duševní  dění  pacienta.  Naopak,  je  nutné  k  respektu  výtěžnosti  témat  z  hlediska

informací  relevantních  pro  ergoterapeutickou  intervenci  zařadit  také  ošetření  tíživé

situace. Někdy tohoto efektu dosáhneme už změnou pořadí témat.  Základem je znát

vlastnosti  a funkce jednotlivých témat.  Kazuistika N.V. nás dále  nutí  znovu kriticky

zauvažovat  i  o  terapeutické stránce modelu,  kdy je  na místě  přiznat  arteterapii  také

úlohu  smysluplné  aktivizace  ve  volném  čase,  která  může  přesahovat  do  terapie
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grafomotoriky,  kognitivních  funkcí  i  sociálních  interakcí.  Zároveň  nás  opět  vrací

k diagnostice výkonu pacienta.

Bohužel ověření spodní věkové hranice se nepodařilo prokázat z důvodu vývoje

zdravotního stavu respondentky. Oblast onkologie a konfrontace s vlastní smrtelností

umí  umožnit  významný  skok  vpřed  v  duševním vývoji,  a  proto  by  bylo  zajímavé

porovnat  úroveň  kognice,  celkového  náhledu  a  zavedeného  arteterapeutického

požadavku 12+ pro téma čáry života nebo dalších sebezkušenostních témat.

Také je potřeba kriticky zmínit, že model nepomohl vždy k nalezení cílů, které

by pacient nebyl schopen definovat i bez tohoto terapeutického vhledu, nebo v případě

pacientky J.P. dokonce zastíral cíle reálné intervence ergoterapeuta. Ale pravděpodobně

by jejich naléhavost vyvstala při trvání na kresbě Kawa modelu postiženou končetinou.

Přesto model přináší dobrý vhled do situace a prožívání pacienta. Dále je třeba zmínit,

že  i když  využijeme  k identifikaci  klíčových  cílů  tento  multiúrovňový  dialog,

neznamená to záruku, že pacient na nich bude chtít pracovat. Dává nám ale šanci silně

projekčním charakterem ovlivňovat motivaci pacienta.
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4. DISKUSE

V této části bych chtěla zrekapitulovat výsledky práce vzhledem k rozdílnosti

různých přístupů k této problematice. Tyto poznatky budu také dávat do souvislosti se

svou zkušeností  několikaleté  práce s  arteterapií  a  otázkám vyplývajícím z praktické

části.  

Cílem práce je srovnání dvou vizuálních přístupů v tématu řeky, dále ověření

možností  a  rizik  aplikace  obou  technik  v  ergoterapii.  Tento  záměr  se  ukázal  jako

srovnání západního a východního přístupu k životu a jeho hodnotám. Přestože jsou oba

modely kulturně a historicky velmi odlišné, spojuje je prapočáteční dynamika psychiky.

Té  jsem  se  věnovala  ve  třetí  kapitole  z  hlediska  základního  nastavení  psychiky

a v kapitole sedmé, která představuje interpretaci artefaktu.

Prvním  důležitým  krokem  bylo  vysvětlení  vztahu  vizualizačních  technik

k ergoterapii, čemuž jsem se věnovala v kapitole první v teoretické části. Kolář (2009)

poukazuje na pracovní činnost jako prostředek  a cíl ergoterapie. Spolu s Turner (2010)

se shodnou v hlavním cíli kterým je zapojení pacienta do vlastní soběstačnosti.  Tyto

poznatky odpovídají i aktuální definici dané AOTA, COTEC a ČAE, byť terminologie

je  poněkud  odlišná.  Klivar  (2003)  jako  výtvarník,  pedagog  a  kritik  umění  ovšem

za hlavní  cíl  ergoterapie  vidí  manipulační  práci,  poukazuje  však  také  i na techniky

aktivního řešení náročných situací. Autoři se však napříč názorovým spektrem shodnou

na  významu  motivace  a  prostředí,  které  člověka  obklopuje.  Klusoňová  (2011)

i Šajtarová  (2009)  se  shodnou  na  významu  nespecifické  formy  ergoterapie,  kam

můžeme zařadit i arteterapii a ostatní volnočasové expresivní techniky. Klusoňová nás

zároveň  upozorňuje,  že  v minulosti  již  byly  zhotoveny  postupy  pro  využití  těchto

technik pro specifickou terapii.

Zmiňovaný význam kultury je více rozpracován v kapitole třetí, příloze 8 a 15,

kde je řešen životní pohled západu a východu. Zde vystupuje otázka, nakolik je Kawa

model přenosný do západního světa. Bylo zajímavé zjistit, že japonská kultura se dosud

nevyčleňuje ze  vzájemných interakcí  s  přírodou a tvoří  tak vzájemně se ovlivňující

celek (Iwama, 2006; Kuwayama, 1992; Mizuschima, 1971) s pevným sociálním řádem.

Zároveň je dle Barthese (2012) orientovaná na přítomnost.  Svým velmi racionálním

zaměřením a silnou inferiorní  emocionalitou  odpovídá  Jungovu (1996) pojetí  vrstev

psýché. Vzhledem k intuici jako inferiorní složce západní kultury si myslím, že máme

možnost  svým západním způsobem převzít  Kawa model  do  ergoterapeutické  praxe,
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přestože  naše  historické  kořeny  jsou  individualisticky  Newtonovsko-Darwinistické

(Grof, 1993).

Vzhledem k potřebě porozumět egosložkám zabývala jsem se ve druhé kapitole

a  jejími  přílohami  dynamikou  psychiky,  která  je  zároveň  spojnicí  obou  kultur

na preverbální  úrovni  a zároveň  nám  pomůže  chápat  možnosti  využití  vizualizace

i jednotlivých  přístupů.  Za nejpochopitelnější  třídění  vrstev  psychiky  ve  vztahu

k vizualizaci  jsem  zvolila  Čačkovo  (1999)  pojetí  vrstev  osobnosti,  které  vychází

od přijetí a zpracování percepce k metakognitivním složkám pro oblast percepce, citů

a volní  složky.  Jednotlivé  složky  jsou  v  vzájemné  kooperaci.  Drvota  (1973)  také

přichází  se  čtyřmi  sférami  psychiky,  které  jsou  ovšem autonomními  celky s  vlastní

regulací a jedna sféra se stává pro člověka dominantní. Akcent je na straně extroverze

nebo introverze. Tato typologie je podobná typologii Jungově (1996). Jinou koncepci

představuje  Davido  (2001),  která  zaměřuje  typologii  pouze  na  dualitě  racionalita

a senzorika.  Pro  práci  se  symboly  však  považuji  za  velmi  důležité  se  seznámit

i s hlubinnou  psychologií  a  různými  pohledy  na výklad  obrazu,  které  jsou  součástí

přílohy  a  čtvrté  kapitoly.  V  souvislosti  s  arteterapií  bývá  zmiňován  rozpor  mezi

Freudovým  a  Jungovým   výkladem  obrazu.  Zde  je  zásadní  si  uvědomit  cíl  obou

přístupů.  Freudovým  je  maximální  pochopení  vlastní  osoby  skrze  racionalizaci,

Jungovým  je  individuační  proces  a  vědomé  splynutí  s  Bytostným  Já.  Grof  (1993)

upozorňuje, že se jedná vždy o částečný popis psýché. Sám stanovuje transpersonální

pojetí individuace skrze čtyři vývojové matice.

S pojetím psychiky souvisí i různé pohledy na vývoj vizualizace. Ontogenetický

vývoj kresby je autory velmi podrobně zpracován do úrovně kritického realismu, tedy

přibližně do 12 let,  další  vývoj  rozpracovává Löwenfeld (in Šicková-Fabrici,  2002).

Vývoj  dětské  kresby  detailně  popisuje  Uždil  (2002),  což  nám  velmi  pomůže

v diagnostice vývoje i případné patologie. Šmahel (2006) i Příhoda (1967) nabízejí více

psychologický pohled s uplatněním motivů jednání.  Příhoda dále uvádí  5 stádií, Drvota

(1973) 3 se zaměřením na způsob exprese. Na fylogenetické úrovni je situace složitější

i proto, že jedna větev arteterapie, Rožnovská škola, se zaměřuje na terapii skrze vývoj

kresby. Proto jsem zvolila srovnání Drvoty a Rožnovské školy zastoupené Vyplašilovou

(2003).  V obou případech se jedná o zvládání vývojových stádií,  které je v základě

podobné vývoji dětské kresby.

Ve  čtvrté  kapitole  jsem  se  zabývala  řízením  procesu  vizualizace  a  jeho

výsledkem grafomotorikou s produktem artefaktem. Obecná shoda vyplývá u autorů
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v tom, jak by měl vypadat ergonomický sed, různí se však ve sklonu pracovní desky.

Bednářová (2006)  uvádí  vodorovný sklon,  Turner  (2010) sklon lehce  šikmý.  Žádný

z autorů se nezabývá kresbou u stojanu. Neshoda panuje i ve správném držení tužky

u praváka  a  leváka.  Také  panuje  neshoda  mezi  rovným  umístěním  papíru  či  jeho

sešikmením.

Kapitolu  zabývající  se  sémantikou jsem zvolila  pro pochopení  kódování  řeči

jako  specifické  schopnosti  do  jazyka  jakožto  prostředku  komunikace.  Rollo  (1993)

ovšem upozorňuje,  že současná tendence k redukci obrazu do znaku je nebezpečná,

protože konkrétní a zvláštní je redukováno na obecné. Horský (2009) chápe vědomí

jako znakové se třemi typy, kdy jazyk má dominantní znaky symbolické. Barthes (2012)

vnímá samotnou psýché jako řeč a proto i obraz je prostoupen systémem konotovaného

polysémantického  smyslu.  A zbavený  konotátu  je  radikálně  objektivizován.  Obecný

pohled  na  mezilidskou  komunikaci  představuje  Kulka  (2008).  Ta  dle  zaměření

pozornosti zastává různé funkce a zároveň v umění předpokládá, že východiskem jsou

potřeby, a zahrnuje anticipaci vycházející ze zkušeností s publikem.

Téma komunikace prostupuje celou práci a je mu věnována pozornost v jednom

z mnoha kognitivně-neuropsychologických modelů vysvětlujících fungování řeči. Je ale

potřeba mít na mysli, že označuje předpokládané fyziologické fungování a pathologie se

mezi komponenty nemusí nebo nemůže pohybovat v souvislosti se správným převodem.

Tak jako nerozpoznáme psaný text, není nikde zaručeno, že velmi přímý vztah mezi

reálným objektem a jeho sémantickým významem bude funkční. Zároveň mě to nutilo

věnovat se i fungování kognitivních funkcí a konkrétně paměti, která je nezbytná pro

naše zakotvení v čase a prostoru. Porovnávat vzájemně různé pohledy na tyto oblasti by

vydalo na samostatnou práci, proto jsem vybrala jen ty, které z mého pohledu dobře

ilustrují komplikovanost systému.

V mé práci se občas objevuje nejednotnost terminologie pacient a klient. Velmi

jsem  tuto  část  zvažovala,  jelikož  ve  zdravotnictví  je  vyžadováno  používat  termín

pacient, na druhou stranu už Maslow a Rogers zavádějí do ergoterapie pojem klient.

Nakonec  jsem  se  rozhodla  pro  označení  pacient,  termín  klient  uvádím  v  přímých

citacích. 

Považuji  za  vhodné  se  zde  zmínit  také  k  výběru  zdrojů  a  citacím.  Cituji

významné  množství  starších  zdrojů.  Důvodem  je,  že  obsahují  stále  relevantní

informace,  přehledné v problematice,  autentické v autorovi  a jeho názorech.  Mladší

zdroje  často  přejímají  jen  starší  názory  a  mnohdy  budí  až  dojem  pouze  práce
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s literaturou na dané téma bez nového osobitého vkladu. Někdy ale proto uvádím citaci

již z tohoto mladšího zdroje, abych prokázala, že autor původní citace je stále aktuální

a impakt  faktor  mu  nevypršel.  Někdy naopak  kooperace  autora  s  volnými  citacemi

předešlých relevantních autorů zpřehledňují pohled na problematiku a proto jsem volila

tyto citace bez dohledání původního zdroje, které by problematiku jen více zamotalo.

Dále jsem nedohledávala autocitace použité v mladších zdrojích. Za velmi spornou lze

považovat  citaci  wikipedia.com.  Mým  záměrem  bylo  prozkoumat  jeden  z  prvních

zdrojů, kde je možné se o arteterapii dozvědět, a zjistila jsem, že tato mezinárodní verze

wikipedie  má oblast  arteterapie  kvalitně  zpracovanou a  je  tak  relevantním zdrojem,

který odkazuje na další literaturu a oblasti s problematikou související a kterému mnohé

práce na téma arteterapie kvalitou nedosahují. 

Prvním úskalím byla volba základního přístupu v arteterapii. Otázkou bylo, zda

se vydat formou prožitku nebo diagnostiky. Oba přístupy mají své zastánce a v historii

to  vedlo  k  odštěpení  artefiletiky.  V  ergoterapii  budeme  volit  vždy  přístup  dle

požadovaného ergoterapeutického cíle a tak využijeme celou škálu možností, které nám

tento prostředek nabízí. Pro potřeby společného terapeutického modelu jsem však dala

přednost diagnostickému směru s tím, že zážitkovou formu nechávám otevřenou jako

možnost pro terapeutické využití. Vždy si však můžeme všímat vedení linky, zacházení

s prostorem, symboly, volbou materiálu, možnostmi úchopu a manipulaci s kresebným

materiálem. 

Využití  arteterapie  v  ergoterapii  souvisí  s  možností  rozvoje  grafomotoriky

a zároveň proces  tvorby obrázku je  schopen nám hodně říct  o svém tvůrci.  Dodnes

u mnohých velikánů výtvarného umění rozpoznáváme zdravotní obtíže, které ovlivnily

zpracování  nebo  výběr  tématu.  Zde  se  nám  ale  objevuje  základní  otázka,  zda

ergoterapeut má právo hodnotit i psychologickou komponentu tvorby. Z mého pohledu

tuto stránku nemůže opomíjet, jelikož by popíral holistický přístup k pacientovi, přesto

nemá nejmenší oprávnění pouštět  se na psychologizující  úroveň. Zde může pracovat

na společných cílech s psychologem či psychiatrem, ale musí respektovat, že je to jejich

doména.

Vyvstává  zde  zajímavá  otázka  o  míře  proškolenosti  terapeuta  pro  aplikaci

arteterapie.  Obecně arteterapii  může aplikovat  pouze člověk v oboru vzdělaný,  tedy

po absolvování příslušného akreditovaného vzdělání, a ostatní mohou aplikovat pouze

prvky této metody.  To je ovšem velmi svízelné pojetí,  protože příkladem lékař také

nepředepíše antibiotika jen na základě jednoho ukazatele, i když se dá namítnout, že

- 79 -



CRP (=c-reaktivní protein) velmi přesně určí jejich vhodnost. Lékař musí dobře znát

fyziologii  a  etiologii  nemocí,  aby mohl  korektně  a  účinně  léčit.  Tato  situace  se  dá

vztáhnout i na arteterapii. Nelze si nezodpovědně hrát se symboly a emocemi. Nelze

dělat  terapii  bez toho, že bychom věděli,  co s čím souvisí.  Na druhou stranu je ale

vhodné zmínit, že fantazie a kreativita je lidskému druhu vlastní a je jeho spontánním

projevem. Díky čemuž je vhodné tuto expresi podporovat jako protiváhu k racionálnímu

západnímu pojetí světa. Tak vzniká zajímavé dilema, v jaké míře si může poučený laik

dovolit aplikovat tuto metodu.

V arteterapii pracujeme často s velikým množstvím informací, které nám sice

dobře ilustrují prostředí pacienta a jeho pohled na svět, ale jsou velmi osobní. Kawa

model  se  do  této  kategorie  také  přidává,  jelikož  jeho  cílem  je  holistický  pohled

na situaci  pacienta.  Zde  tak  vznikají  dvě  zajímavé  otázky.  Jednak  nakolik  si

ergoterapeut může dovolit pohybovat se na pomezí svého oboru a psychoterapie a druhá

otázka – jak naložit s informacemi, které nám situaci pacienta přiblíží, ale přímo s naší

odborností  nesouvisejí.  Také  zde  vzniká  i  potřeba  vytvořit  skutečně  důvěryhodné

prostředí, aby pacient byl ochotný se o svůj pohled na svět podělit. Na první otázku

bych odpověděla ano smí, za předpokladu, že informace souvisejí s cílem pacienta pro

naši  odbornost.  Pokud  ovšem  pozadí  konkrétního  determinantu  je  natolik  svázané

s podmínkami,  které  nemůžeme  ovlivnit,  problematika  náleží  psychologovi,  nebo

dalšímu odborníkovi multidisciplinárního týmu. Příkladem můžeme se pokusit zapojit

do problematiky přílišné péče blízkých o pacienta, která ho limituje v možnostech větší

soběstačnosti, ale těžko můžeme řešit nevyjasněný vztah pacienta a jeho rodiče, který

pramení z dětských křivd. 

Pak ovšem vznikají další dvě zajímavé otázky. Kdy sdělovat dalším odborníkům

tato data a míra spolupráce ergoterapeuta a psychologa. Obecně zase platí pravidlo, že

není-li  souhlas  pacienta,  můžeme  informace  poskytnout  jen  v  případech  daných

legislativou.  Zde  se  jedná  příkladem o  podezření  na  týrání,  zneužívání  či  aktuální

podezření na ohrožení života. V ideálním případě se nám podaří pacienta motivovat pro

konzultaci s další odborností, v horším případě se začneme pohybovat v šedé zóně, kdy

nejsme  oprávněni  reagovat,  ale  zároveň  se  nemůžeme  vyhnout  emocionální  účasti.

V těchto  případech  určitě  má  smysl  supervize.  Druhou  otázkou  je  spolupráce

ergoterapeuta a psychologa na holistickém řešení pacientovy situace. Zde bych chtěla

zmínit, že velké množství psychologů arteterapeutickou cestu k řešení v rukou jiných

odborností neradi vidí a mnozí se i významně vymezují. Proto bych této problematice
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ráda věnovala další odstavec. Co se týká spolupráce, dle mých zkušeností záleží hodně

na konkrétních odbornících. V rámci ambulantního docházení na terapie budeme vždy

ve  složitější  situaci  než  v  rámci  hospitalizace,  kdy  se  kolegové  z  jednotlivých

odborností potkávají v rámci multidisciplinárního týmu.

Projektivní metody vznikaly v období, kdy arteterapie se nesnažila být vlastním

oborem a většinou jejími autory byli ve skutečnosti psychiatři, kteří si více uvědomili

význam vizualizace. Proto z mého pohledu je zcestné řešit otázku, čí tyto metody jsou

a nakolik si  obory tunelují  know-how. Dnes se z  běžně přístupné literatury můžeme

s těmito testy setkat a tudíž částečně ztratily svou relevantnost k diagnostice osobnosti

psychologem. Psychologové k diagnostice osobnosti mají i další relevantní a mnohdy

i relevantnější testy. V obhajobu takového postoje ovšem nutno dodat, že se dnes často

dostávají  do rukou více či  méně poučených laiků a  ne všichni  s  nimi  nakládají  dle

náležitosti. Opět musím zdůraznit, že se jedná o velmi silnou metodu, která nevhodnou

interpretací i nevhodným zacházením s emocionálním nábojem může pacienta velmi

poškodit.

Kawa model je náročnější na kognitivní schopnosti. Symboly jsou redukovány

na piktogramy, kde znak je pacientem konkrétně pojmenován. Tato metoda je dle mých

zkušeností přehlednější pro význam a směřování terapie. Iwama (2006) nabízí široký

rámec  formy testu,  tím vzniká  možnost  přizpůsobení  se  jinak  založeným kulturám.

Klade ovšem tak větší nároky na terapeuta. Japonská kresba prima načrtává grafický

tvar bez gumy a neumožňuje gesto vzít zpět (Barthes, 2012), naproti tomu Kawa model

umožňuje  změnu  na  základně  dialogu.  V  ČR  Kulhánková  (2013)  využívala  pouze

variantu průřezu řeky, Iwama nabízí i dosazování do toku z bočního pohledu, s kterým

se častěji setkáváme v arteterapii ve znázornění řeky. Proto jsem řešila otázku, zda pro

srovnání  využít  tohoto  bočního  pohledu  zpracovaného  dle  arteterapie  a  průřezu  dle

Kawa modelu. Nakonec jsem se rozhodla pro společný koncept doplněný ještě o jedno

arteterapeutické téma (ostrov), které nám přiblíží sociální nastavení pacienta. 

Dlouho  jsem  volila  mezi  sousledností  jednotlivých  motivů.  Nakonec  jsem

dospěla  k  názoru,  že  je  nejvhodnější  začít  sociálním  založením  (téma  ostrova),

postupovat přes zobrazení událostí v kontextu celého života (řeka s překážkami) a triádu

zakončit průřezem konkrétní situace s přesahem do terapie (Kawa model). Zbývá ale

zodpovědět  otázku,  proč  slučovat  dva  samostatné  systémy.  Protože  skutečným

úběžníkem  je  pro  nás  každý  jednotlivý  člověk  se  svými  specifickými  potřebami,

zálibami a touhami a arteterapie nechává lépe promluvit nevědomé děje, které hýbou
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aktuální psychikou, a Kawa model umožňuje větší racionalizaci a přetavení poznatků

směrem do terapie.  Sloučený model  je  stejně jako samostatný  Kawa model  vhodný

u složitějšího pozadí pacientovy situace, při rezistenci terapie či nedostatečné motivaci

k naplnění aktuálně zvolených cílů,  abychom zjistili,  zda jsou skutečně pro pacienta

relevantní nebo vznikly v souvislosti s tlakem na pacienta z jeho okolí. Obě metody jsou

časově náročné a sloučení proto na tom nemůže být jinak, ale doplňují se a mohou být

velkým přínosem pro pacienta.

Také se objevila zajímavá otázka využívání prvků z arteterapie v Kawa modelu.

Dle mého názoru nám debata o materiálu zástupného předmětu může poskytnout další

informaci ohledně konkrétního obsahu znaku a tak se více přiblížit symbolické úrovni

sdělení. To platí i o zavedení nových zástupných předmětů. Vodní rostliny jako zástupci

kategorie naplavené dříví odkazují k větší křehkosti těchto pasiv i aktiv. Vznikla tak

možnost  využití  spontánního  prvku  na  konci  kresby  nebo  na  konci  verbálního

zpracování tématu v případě,  že pacientovi v artefaktu stále něco chybí.  Tento nový

symbol nám může odhalit nové zdroje, které lze v terapii využít, a má komplexnější

působení než samotné komponenty nebo nám může lépe odhalit celkový postoj pacienta

ke své životní situaci.

Propojením modelů vzniklo též úskalí, že v arteterapii je překážkou toku často

chápán  nejen  kámen,  ale  i  naplavené  dříví,  které  v  Kawa  modelu  zastupuje  aktiva

a pasiva  pacienta,  která  bychom mohli  zjednodušit  na  jeho  vlastnosti.  Díky tomuto

posunu  ve  významu  může  snadno  dojít  ke  změně  původní  myšlenky  kategorizace

v Kawa modelu s ne dosud prozkoumanými důsledky.

Zajímavou otázkou bylo vymezení schopností, které musí pacient ovládat, aby

měl v modelu možnost uspět. Obecně pro téma čáry života je udávána věková hranice

12+. Arteterapie se používá už u malých dětí k podpoře exprese i rozvoji grafomotoriky.

Kawa model je založen na třídění do kategorií, což je jako dovednost vyžadováno už

pro  vstup  do  běžné  základní  školy.  Ovšem  společný  sebepoznávací  cíl  terapie  má

skutečně smysl až od jisté úrovně abstrakce. Na základě těchto poznatků lze souhlasit se

spodní věkovou hranicí modelu 12 let. S tím souvisí i otázka, která centra a dovednosti

musí CNS ovládat, aby abstrakce byla možná.

Zajímavou otázkou je tak využití Kawa modelu u dětí, který na území ČR nebyl

dosud  zpracován.  Bohužel  aplikace  modelu  u  dětí  se  v  této  práci  zdařila  pouze

v teoretické rovině a určitě by si zasloužila i praktické ověření. Velmi by mě zajímalo,

zda v Japonsku tento model využívají i pro děti mladšího školního věku. Tuto informaci
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se  mi  nepodařilo  dohledat.  V  západní  kultuře  se  dítě  v  tomto  období  postupně

diferencuje od nánosu rodičovských soudů o jejich vlastnostech a povaze. Proto jsem

nakonec tyto děti do studie nezařadila, přestože již umí třídit do kategorií, ale kategorie

aktiv  a  pasiv  – tedy vlastností,  by nebyla  dostatečně  jejich  subjektivním pohledem.

A v případě, že bych počítala v terapii i s touto skutečností, protože děti tohoto věku

do terapie  vstupují  a  disponují  prostě  tímto  pohledem,  bylo  by  velmi  náročné

zpracování  této  kategorie.  Proto  by  obtížnost  Kawa  modelu  vedla  k  velkému

soustředění  na  formu  a  menšímu  prostoru  ke  zpracování.  Zároveň  musíme  počítat

i s tím, že tyto děti ještě abstrakci nemají dostatečně rozvinutou, což dále znesnadňuje

zpracování  informací  do  přínosného  celku.  V  tomto  případě  bych  využila  pouze

spontánnosti vyjádření v arteterapii, které by z mého pohledu umožnilo dětem v této

věkové kategorii lepší zachycení a formulaci cílů terapie. U předškolních dětí, které si

teprve osvojují základní vyjadřovací prostředky kresby, je interpretace obrazu z těchto

cílů  vždy  zavádějící.  Může  nám  ovšem  poskytnout  důležité  informace

o psychomotorickém vývoji  dítěte  a  případné  sociální  patologii.  Tento  diagnostický

faktor je spojující pro všechny věkové kategorie.

Myslím, že arteterapie nabízí větší možnosti pro hledání motivů jednání, Kawa

model je lépe aplikovatelný bez hluboké znalosti  symboliky.  Může být pro pacienta

rychleji a lépe srozumitelný ve výkladu, na druhou stranu Kawa model svou konstrukcí

klade velké nároky na kognici pacienta. Arteterapie ale může být pojata velmi povrchně

ve  smyslu  nakreslím  nějaký  obrázek  a  hotovo.  Nechci  se  nad  ním zamýšlet,  nebo

počkám si, co mi dle obrázku ergoterapeut naordinuje. To by byl chybný přístup a není

vždy jednoduché pacienta přivést k zodpovědnosti za svou prezentaci a skrze ní ochotu

k sebepoznání. Společný koncept umožní srozumitelnou formou pracovat i s doposud

neuvědomělými determinanty a nabízí novou možnost náhledu na životní změnu. Přesto

bude  vždy  záležet  na  osobnosti  ergoterapeuta,  jak  účinným  nástrojem  bude.

Do společného  tance  vstupuje  jak  psýché  pacienta,  tak  terapeuta.  Pacient  si  může

dovolit být nevědomý, terapeut nikoli.

Oba  přístupy  pacientovi  nabízejí  nejen  kvalitní  zmapování  jeho  situace,  ale

i terapii  zaměřenou  na  jím  skutečně  vnímané  potřeby.  Oba  nabízejí  plně  holistický

přístup  k  němu,  ovšem  za  předpokladu,  že  ergoterapeut  bude  dostatečně  vyzrálou

osobností ovládající své nástroje. Je otázka, kolik z nás takových skutečně je. 

V průběhu testování  modelu  vyvstala  zajímavá otázka,  zda  ke  kresbě využít

méně funkční dominantní HK, která je do běžného života v mezích svých možností
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zapojována  a  na  terapii  se  s  ní  počítá   na  trénink  grafomotoriky,  nebo  využít

nedominantní končetinu, která je aktuálně ke kresbě využívána. Pro využití dominantní

HK se svou sníženou funkci a nutností vyšší volní kontroly je obtížnější vyjádření, což

může  blokovat  spontánní  expresi.  Naopak  nedominantní  HK  neblokuje  spontánní

expresivní  tok,  je-li  běžně  k  této  činnosti  využívána.  Zde bude určitě  důležité  před

využitím modelu zhodnotit potenciál dominantní končetiny a zjistit tak, zda vyjadřování

nedominantní HK bude pouze dočasným řešením. Tuto otázku jsem vyřešila tak, že pro

arteterapeutickou část jsem volila končetinu, kterou pacient aktuálně ke kresbě využívá,

a  v  Kawa  modelu  preferovala  využití  funkčně  poškozené  dominantní  končetiny

ke zhodnocení jejího potenciálu. Konečná volba ovšem byla na pacientovi a připouštěla

jsem  i  možnost  kombinace  obou  HKK.  Umožnila  jsem  tak  schématickou  kresbu

dominantní HK a případné psaní využívanou HK k této činnosti. Kombinace zapojení

obou HKK mi umožnila v porovnání zhodnotit vliv práce obou končetin na sed, synergii

a samotný grafomotorický projev.

Ještě bych se zde ráda zastavila u teze Kulhánkové (2013), že k aplikaci Kawa

modelu je potřeba dobrých kognitivních funkcí, dobré schopnosti imaginace a řečových

schopností  ve smyslu  porozumění i  exprese.  Náročnost na kognitivní  funkce mohu

potvrdit, ale během mé studie se nepodařilo prokázat souvislost mezi snížením IQ jako

jedním z  ukazatelů  kognitivních  schopností  či  poruchou  frontálního  laloku  a  Kawa

modelem. Spíše se mi podařilo prokázat mnohem větší souvislost s poruchou schopnosti

zpracovávat řeč, ale pro obtíže modelu z důvodu porušené lingvistické exprese jsem

nenašla důkazy. Situace ovšem klade mnohem větší nároky na terapeuta komunikovat

i na  nonverbální  úrovni.  Pro  dobrou  schopnost  imaginace  jsem  také  nenalezla

odpovídající  důkazy.  Zde  může  být  mnohem  větším  determinantem  racionalizací

snížená  sugestibilita  pacienta  než  schopnost  imaginace,  která  je  dána  všem  lidem.

Na terapeutovi je vytvořit podmínky, aby se k této vrstvě své osobnosti pacient mohl

navrátit a dále ji rozvíjet stejně jako jakoukoli jinou dovednost.

S tím vyvstala i zajímavá otázka, jak přesně Kawa model a případně i arteterapie

působí  na  lidský  mozek.  Které  oblasti  a  jakým  přesným  způsobem  ovlivní  nebo

dokonce podmíní vizualizaci a její podobu. Z hlediska podoby kresby můžeme hledat

oporu  v  regresivním  přístupu  k  vývoji  dětské  kresby,  z  hlediska  vlivu  funkcí

konkrétních oblastí mozku by bylo přínosné se této problematice věnovat v samostatné

studii.

V rámci obhajoby projektu Bakalářská práce jsme se se studentskou oponentkou
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shodly v otázce, proč se vizualizační metody tak málo používají a jsou stále brány jako

okrajová  či  alternativní  část  ergoterapie.  Jedním z  důvodů,  dle  Šajtarové  (2009),  je

odklon  od  terapie  zaměřené  na  tradiční  řemesla  v  60.  letech  20.  století.  V  této

souvislosti jsem uvažovala o tom, zda je možné, nebo jestli bylo provedeno, prověření

vizualizačních technik jako je arteterapie nebo Kawa model v rámci Evidence Based

Practise  (EBP).  Vzhledem  k  výrazně  individuálnímu  zaměření  těchto  terapií  by  se

jednalo o nesnadný úkol, který by ale na druhou stranu legitimizoval tyto metody jako

relevantní  a  aktuální  i  pro  hlavní  směr  ergoterapie.  Bohužel  se  mi  nepodařilo  najít

studie, kde by v rámci Kawa modelu byl použit kvantitativní výzkum a zasloužil by si

pokus o takové prověření, stejně jako v rámci EBP. Arteterapie se objevuje v rámci

souboru  lidí  diskutovaných  na  základě  jednoho  společného  znaku,  nikoli  jako

relevantně  řešený  kvantitativní  výzkum.  Její  přínos  je  dosud  podložený  pouze

mnohaletou empirií.

Na závěr  bych zde ještě  chtěla  probrat  jednu oblast,  která  ovšem spadá více

do problematiky  arteterapie  než  ergoterapie,  ale  vzhledem  k  tomu,  že  arteterapie

je jeden z prostředků působení ergoterapeuta na pacienta, dovoluji si ji též zařadit. Jedná

se o západní pohled, že fylogeneticky i ontogeneticky nejvyspělejší je dílo obsahující

lineární perspektivu. Oblast perspektivy, diskutovaná v teoretické části i v příloze 11,

má význam k pochopení výtvarných sdělovacích konvencí, symbolické nosnosti sdělení

i psychologické fylogenezi obrazového vyjádření.  Zde je vhodné vzpomenout na oblast

středu,  který  v západním světě  je  plný a  soustřeďuje hodnotu;  pro Japonce  zůstává

posvátně  vyprázdněný.  Aperspektivní  díla  jsou  nosná  pro  absolutismus  sdělení.

V japonské  tradiční  malbě  s  typickým  přístupem  k  perspektivě  se  uplatňuje  též

v požadavku na vedení čáry, které jako gesto má mít platnost jednou provždy. Západní

lineární  perspektiva  je  dětem vštěpována již  při  docházce  na  ZŠ a  odráží  zaměření

na tady  a  teď,  chápané  jako  jediné  správné,  ale  zbavující  prvky dle  Riedel  (2002)

znakově symbolické potence.  Proto je velmi sporné u lineární  perspektivy aplikovat

diagnostiku symbolického obsahu. Bohužel tento přístup převzala i Rožnovská škola,

která  ovšem  relativistický  pohled  lineární  perspektivy  chápe  jako  cíl  harmonizace

člověka.  Důvodem  může  být  Ridelovou  též  zmiňovaná  skutečnost,  že  část  své

symbolické  výpovědní  hodnoty v  této  perspektivě  může prvek získat  díky umístění

v prostoru  a  dopadajícímu  světlu;  symbolický  obsah  je  tedy  závislý  na  vnějších

podmínkách prvku, nikoli vnitřních jako u aperspektivního obrazu. Stejné tendence má

celá diagnostická větev arteterapie.
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5. ZÁVĚR

Klíčovou otázkou ergoterapie je volba způsobu náhledu, kterým může pacient

nahlédnout  svoji  změněnou  situaci,  motivace  k  participaci  na  terapii,  odhalení

potenciálu návratu do běžného života a práce na něm. Jedná se tedy o diagnostické

a terapeutické  možnosti  ergoterapie.  Jestliže  naším  cílem  bude  holistický  přístup

k pacientovi,  vizualizační  metody  budou  časově  náročnou,  ale  kvalitní  formou,  jak

nechat  pacienta,  aby  nám  prezentoval  svůj  svět  a  náhled  na  něj.  Je  to  zároveň

grafomotorická metoda, která nám pomůže s uvolněním i posílením horní končetiny,

které  využijeme  u  písemného  projevu.  Dále  vede  k  sebepoznání  a  sebevyjádření,

odpoutává od chorobných stavů, rozvíjí zájmy a podněcuje chuť k životu.

Fantazie  je  imaginačně  emotivní  proces,  který  je  zdrojem poznání,  aktivace

a rozvoje motivace, proto vizualizační metody vyjádření jsou staré jako lidstvo samo.

Už neolitický člověk zobrazoval v jeskyních své vnímání okolního světa nikoli jako

redukci vnějšího světa do dvojrozměrného prostoru, ale jako fixaci mentálních obrazů.

Naše  myšlení  je  primárně  obrazové,  svou  lingvistickou  podobu  získává  později

s rozvojem jazyka, kdy je symbol převáděn na znak či piktogram. 

Na tomto základě tedy nemůže být pochyb o tom, že arteterapie západního světa

a Kawa model světa východního mají společné základy, přestože jsou formovány jiným

kulturně-historickým prostředím. Na druhou stranu nemůžeme opomenout vliv druhu

písma  na  přednostním  využití  oblastí  mozku  a  tím  i  formování  myšlení.  Proto

nemůžeme očekávat,  že  forma  obrazu  bude  stejná  u  obou skupin.  Základní  úroveň

kolektivního  nevědomí  komunikující  s  námi  skrze  komplexy  sama  o  sobě  není

determinována  geograficko-historickým  působením,  toto  působení  jen  určuje  cestu

k bytostnému  já  a  znovunalezení  komplexnosti  lidské  duše.  Západnímu  světu

přetrvávající Newtonské myšlení brání v akceptaci duchovní stránky světa, cestu nám

otevírá  imaginace  skrze  hlubinou  psychologii  K.  G.  Junga,  jeho  následovníků

a poznatků moderní vědy, které otřásají zkostnatělým paradigmatem. Japonská kultura

je odpradávna spjata s cestou k individuaci a bytostnému já, je pevně spjatá s přírodou,

vše  se  odehrává  v  horizontálních  vztazích  a  individualita  jedince  má  svůj  význam

ve spojitosti se sociální skupinou.

Během našeho života se opakovaně dostáváme na rozcestí, kdy hledáme nový

směr a vizi našeho života. Jsou to období přirozených krizí, které se projevují větší nebo

menší nespokojeností s dosavadním životem a hledáním nového smyslu života. Úrazy
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a nemoci jsou znásobením a prohloubením této krize, jelikož se obvykle jedná o zásah

nezávislý na přirozené duševní dynamice. Stranou v tomto pojetí ponecháme ty případy,

kdy  úraz  nebo  nemoc  jsou  vyvrcholením  našeho  způsobu  života  a  tedy  odrazem

dynamiky  psychiky.  Vizualizační  metody  svou  komplexností  nabízejí  výbornou

alternativu běžně užívaným biomechanickým a neurovývojovým přístupům. Jedná se

o skutečně  holistický  pohled  na  pacientovu  situaci,  který  ovšem  nevylučuje  akcent

na zdravotní stav, jen ho lépe začleňuje do běžného života pacientů. Zohledňuje nejen

fyzické, ale i duševní stránky jedince.

Díky tomuto širokému holistickému pojetí se nejedná o jednoduchou a běžně

akceptovanou metodu. Má i svá úskalí, jelikož od terapeuta vyžaduje rozsáhlé znalosti

nejen fungování těla, ale i psychologických procesů a duchovních směrů. V neposlední

řadě klade i velký důraz na multidisciplinární spolupráci. Ergoterapeut není guru, aby

byl  schopen vyřešit  veškeré otázky,  které  se v rámci  terapeutického procesu objeví.

Důležité je, aby znal sám sebe a meze své pomoci.

Kawa  model  pracuje  s  předem  danými  symboly  s  přesným  výkladem

a arteterapie  pracuje  skrze  imaginaci  a  asociace  k  zadanému  tématu.  Z  hlediska

sémantického srovnání je Kawa model kódován do znaku, př. kámen je problém, dřevo

je  vlastnost  člověka,  a  pacient  si  pouze  dosazuje  velikost  a  tvar  tohoto  zástupného

předmětu. Proto oslovuje 4. vrstvu autokultivační, s důrazem na metakognitivní funkce,

nižší vrstvy psychiky tuto oblast pouze determinují a struktura modelu i racio korigují

tok nevědomých obsahů. Oproti tomu arteterapie oslovuje hlavně volní oblast 2. vrstvy

fantazijní  a skrze  symbol  nechává  volnost  toku  nevědomí  minimálně  korigovanému

raciem. Skrze následné zpracování tématu oslovuje také 3. vrstvu s vlivem na autoiluzi.

To ovšem klade velké nároky na zpracování tématu v dialogu a uchopení prožitého v

racionálním kontextu. Není-li obsah dobře uchopen, stává se překážkou v terapii. Rozdíl

nacházíme i v zapojení CNS. Doménou arteterapie je pravá hemisféra, u Kawa modelu

se zapojují obě - levá analytická hemisféra i pravá „umělecká“. 

U Kawa modelu nezáleží na tom, kdo kreslí, ale na uspokojivém sdělení, oproti

tomu u arteterapie preferujeme pacientovu tvorbu, případně lehce můžeme dopomoci.

Ovšem jakákoli  dopomoc snižuje autentičnost  nevědomého obsahu a interpretace se

stává z diagnostického hlediska více nepřehlednou. Pak o to větší důraz je potřeba klást

na ústní diskusi nad artefaktem.

Díky osobitému přístupu autora Kawa modelu, který dává velkou volnost svým

následovníkům ve formě aplikace modelu v praxi, lze propojit arteterapii i tento model
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ve funkční celek. Lze tak využít výhod hlubinných poznatků psychiky z arteterapie,

propojit  je s  cílenější  aplikací do běžného života skrze Kawa model  a  volnou prací

s nástroji obou přístupů zachovat lehkost vyjádření duše.

U mladších dětí není potřeba volit imaginaci, protože žijí běžně v denním snění.

Ke konci  1.  stupně ZŠ se  tato  schopnost  pro  většinu  dětí  západního světa  uzavírá,

jelikož jsou vedeny výukou k racionalizaci, a je proto potřeba vytvořit prostor pro denní

snění  v  imaginaci.  Bohužel  pro  některé  už v  tomto období  začíná  být  obtížné  také

imaginovat.

Terapie  musí  být  vždy přizpůsobena  věku  a  individuálním obtížím pacienta.

Během šetření vyšlo najevo, jak významně jsou řečová centra zapojena do racionálního

zpracování  tématu  a  naopak jak poškození  frontálního laloku nemusí  nutně  ovlivnit

racionalizaci  a  schopnost  sebereflexe.  Zpracování  tématu  skrze  imaginaci  je

z vývojového  hlediska  dostupné  všem  lidem  i  po  rozsáhlých  traumatech  CNS,  ale

někteří  se  více soustředí  na  funkce  levé hemisféry a  pak je  toto zpracování  pro ně

obtížnější a nebudou mít zájem o spolupráci. Abstraktněji zaměřený Kawa model bude

vždy více závislý na kognitivních funkcích a funkci řečových center. 

Proto odpověď na základní otázkou bakalářské práce je: Ano, předpoklad byl

oprávněný  a  spojení  obou  technik  v  jeden  ergoterapeutický  model  je  možné,  byť

obsahuje rizika důkladně zpracovaná v závěru praktické části.
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Seznam zkratek 

ACE-R – Addenbrookský kognitivní test

ADL – activity daily living = všední denní činnosti

AOTA – American OCCupational Therapy Association

AS – Aspergerův syndrom

BI – Bartel index

CAN – Child abuse and neglect = Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného

dítěte

CMOP – Canadian Model  of  Occupational  Performance = Kanadský model  výkonu

zaměstnání

CMP – cévní mozková příhoda

CNS – centrální nervová soustava

COTEC – Council of Occupational Therapists for European Countries

CRP – C-reaktivní protein

CŽK  –  centrální žilní katetr

ČR – Česká republika

ČAE – Česká Asociace Ergoterapeutů

DF – dorzální flexe

DPN – Dětská psychiatrická léčebna

DK – dolní končetina, 

DKK – dolní končetiny

E. Coli – Escherichia coli (G- bakterie)

EBP – evidence based practise

FL – flexe

FN – fakultní nemocnice

HK – horní končetina

HKK – horní končetiny

HM – hrubá motorika

CHT  – chemoterapie

ICM – arteria carotis interna

ID – invalidní důchod

IQ – inteligenční kvocient

JM – jemná motorika
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KTH – Krátký test hodin (též CDT – Clock drawing test)

LDK – levá  dolní končetina

LHK – levá HK

LPS – laparoskopie/ laparoskopicky

LTV – léčebná tělesná výchova

MAPS –  verbální projekční test

MAS – modifikovaná Ashvortova škála

MMSE – Mini Mental State Exam

MOHO – Model of Human Occupation = model lidského zaměstnávání dle Kielhofnera

MŠ – mateřská škola

PDK – pravá dolní končetina

PHK – pravá HK

PRON – pronace

PTSD – Posttraumatic Stress Disorder = Posttraumatická stresová porucha

RA – rodinná anamnéza

RD – rodinný dům

SD – starobní důchod

St.p. – status post

SŠ – střední škola

TU – tumor

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice

VŠ – vysoká škola

VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická

ZŠ – základní škola 
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Příloha 1 – Biopsychosociální model a pracovní výkon

Obrázek 11: Labonteův model in Turner, 2010 (Orme et al 2003, reprodukovaný z

Open University Press). Překlad autorky

Zdroj: Turner, 2010, str. 241

Obrázek  12:  Komponenty  pracovního  výkonu  -  rámec  použitý  jako  vodítko  pro

analýzu pracovního výkonu. (Z AOTA, 2002, 2008). Překlad autorky. 

Zdroj: Turner, 2010, str. 163
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Příloha 2 – Mysl a obraz

Hájek (2006) chápe prožívání jako proces interakce mezi tělem a myslí, které se

odráží v chování, což je naše aktivita pozorovatelná druhými, a jednání, naší záměrné

aktivitě.  Myšlení  je  pak  vnitřní  samomluvou,  se  kterou  se  vnitřně  identifikujeme

a neustále nám běží hlavou, což znesnadňuje její pozorování. Interpersonální hledisko,

rozené ze spolubytí osob, nese v daném okamžiku sdílený význam, který je ovlivňován

intrapersonálním prožíváním těchto jedinců. Tak dochází k vzájemnému ovlivňování

osob.  Sebepoznání  tak  spojuje  s  možností  zachycení  emoce  v zárodku,  porozumění

vzniku a spojením emoce s událostmi a jejich kontextem. 

Obrázek 13: Obsah mysli 

Zdroj: Hájek, 2012, str. 27
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Obrázek 14: Pocit – co vše k němu patří

Zdroj: Hájek, 2012, str. 19

Obrázek 15: Vynořování se spontánního obrazu

Zdroj: Hájek,  2012, str. 30
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Příloha 3 – Jedna psýché a mnoho pohledů

Psychologický a psychiatrický pohled na psýché, postrádá přesná a objektivní

kritéria, a je vždy hluboce ovlivněn sociální, kulturní a politickou strukturou daného

prostředí.  Co je normální,  přijatelné a patologické se proto liší  podle společenského

zakotvení,  zeměpisné  oblasti,  historického  období  a  náboženství.  Mechanická

a materialistická koncepce západní vědy umožňuje dobrou, a dle poptávky i maximálně

přesnou,  diagnostiku  patologie  v  biomechanické  oblasti  medicíny;  v komplexním

přístupu  k  dynamice  psychických  dějů  tvoří  velkou  slabinu.  Duševní  zdraví  je

v takovém prostředí definováno jako nepřítomnost  psychopatologie,  kdy chybí  popis

normálního  člověka.  Na  tuto  otázku  se  pokouší  odpovědět  různé  existující

psychologické školy, které se liší v popisech základní dynamiky lidské osobnosti, stejně

jako v interpretaci psychogenních příznaků i strategií terapie. Některé školy uznávají

pouze postnatální, tedy biografickou úroveň vědomí, jiné zohledňují intrauterní období,

tedy  perinatální  úroveň  vědomí,  další  jdou  ještě  dále  k  smyslu  existence  či  až

k transpersonální  úrovni  spojující  veškerou  existenci  vesmírnou.  Problémy  psýché

mohou být spojeny s kteroukoli z těchto oblastí vědomí nebo i v několika najednou. Jak

říká   Lichtenberg  (1984,  str.197):  „Avšak  člověk,  který  žije  na  třech  místech,

v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti, může být nešťastný, když jedno z nich za nic

nestojí.  Náboženství  k  tomu  přidalo  dokonce  ještě  čtvrté  –  věčnost.“ V  kontextu

mechanické  vědy je  spiritualita  spojována  s primitivismem nebo  patologií,  případně

jako regrese v pojmech Freudovské psychoanalýzy. Změnu chápání nabízí Jungovská

škola,  kde  skrze  symbolické  prožívání  a  integraci  nevědomých  kvalit  dochází

k transformaci  bytí  člověka pod vedením kolektivního nevědomí.  Tak se  dostáváme

k pojmu individuace  Já  a  k  Bytostnému Já.  S  psychologickými  školami  však  nelze

zacházet jako s úplnými popisy psýché.  (Grof, 1993) 

Hlubinné teorie

Během historie vzniklo mnoho teorií, jak naše psychika pracuje. Ve vizuálních

technikách  pacient  zrcadlí  své  vize  a  chápání  světa,  proto  je  přínosné  se  seznámit

s hlubinnými přístupy, které nabízí škálu výkladů jejich symbolů. Zároveň jsou často

využívány v arteterapii.

Sigmund  Freud je  zakladatelem  psychoanalýzy  a  k  člověku  přistupuje  dle

Lockova přístupu jako k tabule rase, na kterou píše až sám život od nejranějšího období.
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Životním cílem  člověka  je  osobnost  plně  racionalizovaná  s  vlastním  logosem  jako

nejvyšší  instancí,  čímž navazuje  již  na  Aristotelovo přesvědčení.  S  tím mu pomáhá

terapie,  která  ho  učí  skrze  uvědomění  podstaty  konfliktů  nastolit  energetickou

rovnováhu. Využívá k tomu přesných metod mířících až do hlubin psýché, čímž skrze

symboly  dešifruje  latentní  význam.  Vědomí  je  tak  chápáno  jako  špička  ledovce

a většinu  psýché  tvoří  předvědomí  a  nevědomí.  Symboly  jsou  zde  brány  jako

symptomy. Dynamika člověka je dána interakcí ega, superega a id. Podstatu člověka

chápe jako pudovou s principem slasti, která se dostává do protikladu k požadavkům

společnosti a proto dochází k městnání energie a jejímu vybití na jiném objektu. Jeho

pozdější  revize  teorie  dává  do  konfliktu  erot  a  thanatos,  pud  ke  smrti  a  návratu

k anorganickému stavu.  Jedná se  o  biologicky pojatou  interpretaci  lidského jednání.

Naproti tomu neopsychoanalýza klade důraz na sociální a kulturní determinanty vývoje.

(Nakonečný, 1997; Zweig, 1981)

Karl  Gustav  Jung (1996)  velmi  zjednodušeně za  vším viděl  nevědomí.  Jeho

koncept lidské psychiky je dělen na vědomí, shlukující se energii kolem komplexu Já

s vlastnostmi  relativnosti  a  lineárnosti,  a  nevědomí,  které  rozlišoval  na  osobní

a kolektivní.  Vědomí  dále  dělí  na  ektopsýché,  zahrnující  vnímání,  cítění,  myšlení

a intuici, a endopsýché, zahrnující paměť, subjektivní komponenty kognitivních funkcí,

emoce  (afekty),  a  invaze.  Vnímání  má  poznávací  funkci,  cítění  hodnotí  vnímané,

myšlení pracuje s vnímanými prvky, intuice syntetizuje poznání a říká, kam to spěje.

V endopsýché  postupně  klesá  vliv  Já.  Paměť  ukazuje  do  minulosti,  subjektivní

komponenty zahrnují vše vnímané (př.: z gest do vědomí jen část), emoce jsou tím, co

s člověkem hýbe, a invaze mají absolutní vědomou sílu a zahrnují pronikání toho, co

v psýché nebylo.  Nevědomí  zahrnuje  stín,  který  je  inferiorní  částí  osobnosti,  a  pud

s opačným  pólem  archetypem.  Pracuje  na  osobní  úrovni  s  komplexy  vzniklými

vytěsněním v procesu socializace a odstraňuje je sestupem k jejich jádru. Kolektivní

nevědomí hraje úlohu v procesu individuace a využívá k tomu archetypů. Psýché je

celistvost vědomě nevědomá směřující k bytostnému Já. Jung poukázal na to, že psýché

má  čtyři  funkce,  rozum,  city,  intuici  a  percepci,  kdy  je  jedna  funkce  z  dvojice

dominantní a protilehlá, inferiorní, je nevědomá a nediferencovaná. Na tomto základě

sestavil  osmičlennou  typologii  osobnosti.  Zavádí  též  pojem  synchronicita,  který

definoval jako „současný výskyt jistého psychologického stavu a jedné či více vnějších

událostí, které se vyskytují jako smysluplné paralely okamžitého subjektivního stavu.“

(Grof, 1993, str. 61)
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Stanislav  Grof je  český  psychiatr  a  psycholog  žijící  v  Americe,  který

experimentoval  s  LSD a zavedl  transpersonální  psychologii  s  rozšířeným vědomím.

Dále  je  autorem metody holotropního dýchání  jako formy navazující  změněný  stav

vědomí bez užití drog. Dospěl k názoru, že je užitečné rozlišovat čtyři základní hladiny

lidské  psychiky a  jim odpovídající  zážitky.  Jedná se o hladinu smyslových zážitků,

individuálního  nevědomí  se  čtyřmi  porodními  matricemi,  úroveň  zrození  a  smrti

a poslední  transpersonální  sféru.  Grof  zastává  názor,  že  prožitek  porodu  a  blízká

postnatální  péče určuje nastavení  psychiky a  naši  schopnost  reagovat  na požadavky

okolního světa, člověk však může psychologicky uvíznout v některé porodní fázi. 

„Ve svém psychedelickém výzkumu jsem velice záhy zpozoroval, že v průběhu

psycholytické terapie  s  LSD se začne  průměrný pacient  pohybovat  od freudovského

stadia k rankovsko-reichovvo-existencialistickému a pak k jungovskému stádiu. (Grof,

1970). … Hlavní chybou těchto rozdílných škol je, že každá má sklon zobecňovat svůj

přístup a aplikovat ho na celé spektrum vědomí, ačkoliv je přiměřený pouze pro určitou

hladinu“ (Grof, 1993, str. 103).

Obrázek 16: Jungův model psýché

Zdroj: Jung, 1996, str. 55
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Příloha 4 - Imaginace jako prostor zrcadlení psýché

Gaston  Bachelard  se  věnuje  práce  z  oblasti  imaginace  živlů,  kdy imaginaci

chápe  jako  nějaký  způsob  neskutečnosti,  ale  jako  modalitu  skutečnosti  a  způsob

uchopení přítomnosti. Chápe ji jako sebereflexi vědomí prostřednictvím snění. Není pro

něj ozvěnou archetypové minulosti, ale jako náhlý reliéf psychiky, a odkazuje k přímé

ontologii. (Borecký, 1998)

Gilbert Durand navazuje na bachelardovu fenomenologii imaginace a snaží se

vytvořit  obecnou  archetypologii,  přesahující  individuální  psychologickou  rovinu

ke kolektivním, sociálním a kulturním polohám, a zbavuje tak archetyp jeho Jungovské

tajemnosti.  Prostor  je  uchopen  jako  apriorní  forma  fantazie,  který  je  zaplněn

konkrétními  obrazy  a  symboly  a  je  eufemizován  rétorikou.  Transcendentální

archetypologii vyvozuje z ze dvou bipolárnách řádů, denního a nočního jako dvou pólu

univerza, a dále ji rozkládá do tří hlavních struktur imaginace, dischizoidní, mystické

a syntetické. Polární dynamika je dána změnou, protikladnou soudržností a úpadkem.

Symbol považuje za atom struktury. Jeho obecná archetypologie představuje mapu pro

porozumění organizace imaginace. (Borecký, 1998)

Paul  Diel přichází  s  psychologicko-etickým pojetím a  psychologií  motivace,

která  se  blíží  k  humanistické  psychologii  nebo  logoterapii  Victora  Frankla,  a  vede

k psychologicko-etické  alegorizaci  symbolů.  Jeho  snahou  je  harmonizace  lidské

motivace  skrze  rozlišení  dobrých a  špatných  motivů.  V motivaci  rozlišuje  animální

a biologickou úroveň instinktů a speciální lidské motivy, touhu a přání. Nadvědomí je

zdrojem nevědomé pravdy. Božstva považuje za projekci lidské psychiky do symbolů,

která označují konflikty mezi motivy nadvědomými a podvědomými. (Borecký, 1998)

Roger  Muchielli přichází  s  pojmem  strukturální  konstanty  a  protovědomím,

které se utváří mezi 2.-6. rokem, kdy se vytváří vazba mezi prostředím a individuem,

které  chápe  jako  komplexní  celek.  Afektivní  není  podle  něj  podvědomí,  ale  toto

protovědomí,  kde  jeho  struktura  je  integrálně  a  výlučně  žitá.  Axiomy  jsou  vlastní

regulující  principy  člověka  za  účelem  normalizace  ve  vztahu  k  prostředí.  Analýza

scénářů má za cíl zachytit směr stereotypie dosavadních rolí a dovolit objevení nové

svobody.  Tohoto  mechanismu  můžeme  plně  využít  u  vizualizace  v  ergoterapii.

(Borecký, 1998)

Verena  Kastová  upozorňuje  na  mimořádnou  vhodnost  některých  témat

k sebeobrazu  pacienta  prostřednictvím  imaginace.  Jedná  se  o  téma  krajiny,  stromu,
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ostrova, řeky, zvířete a divadelního představení. Krajina zachycuje pocity z aktuálního

prostředí,  strom  ukazuje  naši  zakořeněnost  ve  světě,  ostrov  naše  sociální  vazby

a odkázanost  na sebe sama,  voda k aktuální  psychické  dynamice,  zvíře  naši  vitalitu

i instinktivní  stránku  a  divadelní  představení  probouzí  obrazy  toho,  co  se  právě

odehrává, aktivuje i případné protiklady ke konfrontaci. (Kastová, 1999)
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Příloha 5 – Estetické postoje a krize v životě

Estetické postoje

Estetické  postoje  jsou  dle  Klivara  (2002,  2003)  vědomé  vztahy  člověka

k hodnotě a estetické zážitky patří mezi ego-postoje konstituující ego. Kladné estetické

podněty celkově mobilizují energii a urychlují proces zotavení se z únavy. Estetický

prožitek při určité intenzitě zvyšuje absolutní práh čivosti a její  estetické zvýšení se

nazývá  estetická  senzibizace.  Dochází  k  ní  zejména  při  spolupůsobení  podnětů

(výtvarné, hudební) nebo při synestezii. Zároveň estetický zážitek v arteterapii zmenšuje

tzv.  naučenou  bezmocnost  (termín  Selingmana)  a  přináší  libé  city  s  vyústěním

v estetické  uspokojení,  což  je  aspekt  motivace.  „Estetizace  má  v  kultuře  práce

především  úlohu  sjednocujícího,  integrujícího  činitele“ a  „je  organickou  součástí

užitých hodnot výrobků.“ (Klivar 2003, str. 11 a 15)

Krize v životě člověka

Slova neštěstí, tragedie, rána osudu  mají své obecně sdílené významy a jejich

hranice jsou rozmlžené. Jednou z duševních potřeb je nalezení smyslu na otázku proč,

odpověď se různí dle vyznání (hinduista v něm spatřuje očistný smysl, u buddhisty se

nedotýká jeho Já,  zastánci monotheistických náboženství  vnímají  boha jako někoho,

kdo nechá zlé dít se a dobrému napomáhá). Mnozí filosofové a psychologové mluví

o významu  mezních  okamžiků.  Antické  krinien/krisis  má  řadu  významů  ve  vztahu

k rozlišování,  posuzování  a  rozhodování.  Bez  ohledu  na  další  jedná  se  tedy  vždy

o reakci na změnu, případně na sled změn. (Baštecká, 2013)

Fáze  katastrofy  v  komunitě  dle  Haaga  jsou  ticho  a  ohromení,  první  výkřik

emocí,  hněv,  fáze  solidarity  a  empatie,  deziluze  a  reintegrace.  Základní  emoce

mimořádné události jsou apatie, znepokojení, strach, hrůza, panika a popření. Kromě

toho se též objevuje reakce zlostí nebo depresí. Na postoji k riziku se podílí kontext

(osobní,  sociální,  kulturní),  dále  postoj  k  přijímání  rizika  a  jeho  vnímání  nebo

rozpoznání,  následuje  zhodnocení   a  chování.  Při  krizové  komunikaci  je  důležité

dodržovat  přesně  daná  pravidla,  aby  nedocházelo  k  sekundární  viktimizaci.

S viktimizací, která je přítomná vždy, přichází i pocity viny a vztek jako formy zranění

sebeúcty. (Vymětal, 2009) 

Vodáčková  vnímá  krizi  jako  životní  situaci,  která  přesahuje  charakter
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vyrovnávacích strategií se subjektivním charakterem, ale týkající se celého rodinného

systému.  Znamená  nebezpečí  i příležitost,  je  činitelem změny a  zrání  jedince.  Mezi

přirozeně vyrovnávající mechanismy řadí vývojově staré chování v podobě útěku, útoku

a boje. Fyziologicky jde o aktivaci nebo útlum. Mezi přirozené mechanismy, chránící

před bolestí, řadí regresi, disociaci a skotomizaci. Do inventáře vědomých adaptivních

strategií k řešení krize řadí kontakt s emocemi a jejich respekt, schopnost sdílení, dobrý

kontakt s tělem a vlastními potřebami, vědomí vlastních hranic, orientace v situaci skrze

informace,  schopnost  využití  starších  zkušeností  svých  i  druhých,  využití  komunity

a vzorců kolektivního chování, inspiraci příběhy, zapojení tvořivých řešení a fantazie,

v neposlední řadě také víra a naděje.  (Vodáčková, 2002). 

Tvořivý  proces  v  častých  případech  s  intrapsychickou  tenzí  počítá,  někdy ji

i záměrně zvyšuje za účelem psychoanalytické interpretace uměleckého díla nebo jako

katalyzátor likvidace tenze skrze artefakt. Nepředpokládá se však, že by byl skutečným

faktorem jeho reálné podoby. (Drvota, 1973)
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Příloha 6 – Vidění a vlastnosti zorného pole

Vidění  je  psychickou  funkcí  reagující   na  elektromagnetické  záření  od  400

do 750 milimikronů vlnové délky. Světlo prochází do oka zornicí a je lámáno čočkou

na sítnici.  Za  fyziologických  podmínek  má  vzdálený  bod  v  nekonečnu  a  blízký

u dospělého člověka leží asi 20 cm od oka, u dětí asi 7 cm. Zorné pole je koncipováno

kolem optické osy každého oka a je výsledkem biologické evoluce. Středová zóna je

oblastí  binokulárního  vidění  a  zahrnuje  úhel  1,5  -  2  stupně  a  vyniká  ostrostí.  Její

porucha vede k neschopnosti číst.  Mimostředová osa má rozsah 30° a periferní pole

v horizontální ose dosahuje dalších 50°, ve vertikální ose pak nad ní dalších 25° a pod ní

40°.  Mimostředová a periferní zóna vyniká v rozlišování pohybu i vysoké citlivosti

na rozdíl světlotma, porucha se projeví neorientací v prostoru. Naše oči ovšem neustále

mění  fixační  body  svým  pohybem.  Základním  předpokladem  vnímání  vizuálních

uměleckých objektů je rozpoznání tvarů, barev, objemů a objemů. (Kulka, 2008)

Obrázek 17: Tvar binokulárního zorného pole

Zdroj: Kulka, 2008, str. 98
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Příloha 7 – Obecný model lidské komunikace

Obecný model mezilidské komunikace dle Kulky (2008) v umění předpokládá,

že východiskem komunikace jsou potřeby a tato motivace k umělecké tvorbě zahrnuje

i anticipaci vycházející ze zkušenosti s publikem. Vzniká nám pretext. Následuje fáze

pojetí  záměru,  tedy  tvůrčí  intence,  kdy autor  začíná  uvažovat  o  způsobu  vyjádření

a obrazovém rámci  díla.  Tedy můžeme hovořit  o koncepci,  architextu.  Dále  dochází

k formování obsahu, kdy obsah přebírá proces kódování informací, ale zpětně kódování

má vliv i na výběr jednotlivých prvků. Proto kód vymezuje obsahové prvky díla, vzniká

konstrukce  a  vzniká  prototext.  Kód  objektivizuje  záměr  a  obsah  prostřednictvím

transformace informací,  vzniká specifický druh textu – ve výtvarném umění jsou to

barvy a tvary. Dílo je hotovo a vysláno k příjemci, vzniká metatext. Autor má ovšem

dva způsoby prezentace svého díla, bez svého vlivu vysláním artefaktu do světa, nebo

prezentace  svými  silami  a s  možností  ovlivnění  prezentace.  Využije-li  autor  druhou

možnost, následuje fáze resorbce a reflexe, která u první možnosti chybí. Také na straně

příjemce se setkáváme s  pěti  fázemi  vnímání.  Fází  motivační,  receptivního záměru,

přijmu zprávy, kdy dochází k dekódování prostřednictvím transformace kódu na alespoň

analogii původní zprávy. Sdělení je vnímáno skrze osobnost příjemce, který má nejen

dekódovat, ale současně sdílet a zhodnotit. Poslední fáze interpretace je proto závislá

na dekódování a zařazení díla do kontextu života a osobnosti příjemce. 
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Příloha 8 – Historické pozadí Západu a kultura Japonska

Historické pozadí Západu

Evropská  kultura  je  pevně spjata  s  křesťanskou dualitou,  kdy stínové složky

osobnosti jsou kulturně potlačovány a projevují se ve fantaziích nebo mimo ně jako

perverze či agrese. Díky zaměření na Otce na nebesích ztrácí západní kultura respekt

k Matce zemi, projevující se mimo jiné myšlenkou, že můžeme kus společné planety

vlastnit.  Důležitou komponentou Západní společnosti  je její  orientovanost na vlastní

osobu  podporovaná  darwinistickou  a  neodarwinistickou  teorií.  Významnou  složkou

v Západním  pojetí  světa  je  podle  Grofa  (1993)  materialistické  pojetí  vědy

s karteziánsko- newtonovským  modelem  a  degradace  živých  organismů  na  složité

biologické  stroje.  Poznatky 20.  století  v  oblasti  fyziky,  matematického  formalismu,

teorie systémů či procesu, teorie morfické resonance, bootstapová teorie či holonomní

přístup ke světu nás ve svých paralelách se zážitkovým světem mystiků konfrontují

s naším pojetím současného paradigmatu a konsteluje se tak nové celostní paradigma.

Prozatím je svět fyziky mnohem nakloněnější ke změně než medicína.  Přesto moderní

výzkum vědomí ve vztahu k vyvíjejícímu se vědeckému světovému názoru přinesl zcela

nový obraz lidské psychiky. 

Citově vyprahlý Západ s racionálním myšlením do sebe počátkem 20. století

začal nasávat citovost emocionálně založených kultur. V umění jako příklad můžeme

uvést  secesi  inspirovanou  japonským uměním a  primitivismus  inspirovaný  uměním

přírodních národů.

Japonská kultura

Japonsko si zachovalo časovou orientaci tady a teď. Jde zde o grafický způsob

existence, který neodkazuje k utváření vlastního já, ale prostě nechává existovat. Navíc

nejde o západní nutkavý metafyzický vztah mezi protipóly, ale o zproštění smyslu dle

Zen-Buddhistické cesty zataraseného smyslu. Na rozdíl od západu, kde je střed plný

a místem pravdy, východní centrum je prázdné, ukrývající posvátné nic, které dodává

oporu středové prázdnoty. O japonštině se říká, že vyjadřuje dojmy, a ne konstelace.

Různými  výrazy  pro  slovo  být  odlišuje  životnost  od  neživotnosti  a  tak  neživotné

udržuje  v  postavení  výtvorů  odříznutých  od  referenčního  alibi  živoucí  věci.  Každé

jméno  –  signifikant  není  vzpomínkou,  ale  anamnézou  cesty  ke  znaku.  Cestou

buddhistického Mu či zenového satori, tedy probuzením do skutečnosti, uchopení věci

- 117 -



jako  události  a  ne  jako  substance.  Základ  každé  japonské  věci  je  ukončenost,

zarámování a halucinační kontura. Znaky, stejně jako gesta, jsou načrtnuty vždy alba

prima, tedy aby byl tah načrtnut jediným pohybem a jednou pro vždy bez možnosti

opravy. Ideografický rukopis je základem malby, přestože se zdá, že z malby vychází.

Štětec  je  proto  dědictvím  ideogramu  a  psaní  si  podmaňuje  malířské  gesto,  „takže

malovat znamená vždy pouze zapisovat.“ (Barthes, 2012, str. 138) Individualita zde není

uzavřenost, ale odlišnost lomená jako světlo bez výsady, bez hysterie; nechce vytvářet

originální  a  odlišné  od  ostatních,  ale  odlišné  vytvářející  obecné.  Tělo  i  slovo  zde

znamená jen samo sebe, ale odkazuje zároveň na třídu. (Barthes, 2012)

Japonský  naturalismus  podle  Iwamy (2006)  neuznává  nezávislost  přírody na

lidských bytostech ani víru v podřízenost přírody boží či lidské moci, ale jeho podstata

spíše spočívá v posilování interakce mezi lidmi a přírodou než převahou nad ostatními

tvory. I  neživé věci se chovají jako lidé. „Takový pohled na svět obvykle umístí přírodu,

ego  a společnost  v  těsně  uzavřený  integrovaný  celek.  Spíše  než  lineární  vertikální

svazky loajality a důvěry k jednotnému božstvu nebo univerzálnímu ideálu se ustanoví

do složitého, flexibilního souhvězdí horizontálních vztahů“. (Iwama, 2006, str. 61)

Základní jednotka sociálních skupin může být chápána v individualitě jedince,

nebo  jako  individualita  ve  vztahu  ke  skupině  v  japonském  smyslu.  „Japonsko

předpokládá, že existují tři dílčí kategorie v japonských sociálních vztazích, které jsou

koncentricky spojené s egem (jibun) jako centrem: mawari, hito a seken“ (Iwama, 2006,

str. 97 a Kuwayama 1992). Ego se však téměř vždy nalézá v souvislosti s jinými členy

skupiny.  Decentralizovaná  konceptualizace  chápání  sebe  sama,  nikoli  centrálně

postavené  ego,  umožňuje  situační  etikou  ovlivnit  chování,  přičemž  sociální  situace

svázaná v rigidních horizontálních vztazích preferuje zisk ze sociálně zaměřené normy

nad  osobním  ziskem.  Záležitosti  existencialismu  a  identity  podléhají  také  tomto

principu.  Proto iniciace, která je na Západě většinově vnitřní, je zde umístěna mimo

vlastní já ve vymezených sociálních hranicích. Chování je tak relativní záležitostí se

vztahem k sociální situaci a dopadu události, které osobám mimo tuto skupinu nemusí

být srozumitelné. Při formování hodnot a společenského chování zde svou úlohu hraje

také kosmologie a univerzalistické ideje Bachi (boží trest na konkrétní skupinu osob)

nebo Inem (karma). Velká míra respektu a vlivu jednotlivce je přímo určena sociálním

kontextem nebo organizací, ke které patří.  Stopy těchto kauzálních přesvědčení jsou

v pozadí  sebeobrazů  japonských  pacientů  při  rehabilitaci  a negativnějším  aspektem

postižení tak jsou sociální důsledky než ztráta funkčnosti. (Iwama, 2006)
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Příloha 9 – Vývoj umělecké tvorby

Fylogenetický vývoj

a) Podle Drvoty (Dvorta, 1973):

„I v archaickém a primitivním období můžeme vysledovat podobná stádia jako

v kresbě  dětí“ (Drvota,  1973,  str.  186).  V  období  bezprostředního  ozřejmování

některých  aspektů  lidské  psychické  konstituce  je  impuls  k  výtvarnému  projevu

autonomní. V jeskyních prehistorický člověk zanechával rýhy, linie a čáry jako projev

samoutvářecích  gestických  rytmů  a  optického  samotvarování.  V  tomto  abstraktním

období se uplatňují principy hravosti a dekorace, nicméně bez symbolické či objektivní

signifikace. 

U  primitivních  náboženství  je  nezbytně  nutné  rozlišit  jeho  animistický

a magický aspekt, přestože oba  aspekty byly zaměřené k ovládání sil nebo objektů.

Animistické  umění  má  již  symbolickou  povahu,  ale  podceňuje  objektivní  na  úkor

aktivních  tajuplných  sil  mimo  dosah  smyslového  vnímání.  V  animismu  je  objekt

uchopen pouze skrze subjektivitu člověka a subjekt je tísněn nejistotou a záhadností

okolního  světa,  pudové  impulzy  vnímá  jako  hrozbu,  čímž  maximální  roli  získávají

interpretanty regulující afektivní a instinktivní přetlak. Proto tomuto vývojovému stupni

nejlépe  odpovídá  abstraktní  nefigurativní,  zejména  geometrický  symbol.  Magické

umění  již  má  primitivní  formu  kauzality,  protože  předpokládá,  že  se  událost  děje

ve shodě s jinou událostí v důsledku zákona symetrie na podkladě tajného spojovacího

článku. U magie jde o praktickou činnost a nikoli  subjektivní stav, z čehož vyplývá

zaměření  na  konkrétno  s  akcentem na smysly a popisnost.  Zobrazuje proto předmět

v celé jeho hmotné sytosti, nikoli jako symbol, ale jako projev snahy o zmocnění se

zpodobňovaného.  „Nejvhodnější  interpretanty  této  dimenze  signifikace  jsou

instrumentální motorika a vizuální funkce subjektu“ (Dvorta, 1973, str. 188). Můžeme

spatřovat transparenci, vrstvení těl a simultánnost. Jsou-li uplatněny jiné než optimální

interpretanty,  deformují  nebo  racionálně  schematizují  podobu,  čímž  se  ztrácí

realističnost. Zoomorfní magický znak má aspekt sakrální i profánní, zooantropomorfní

božstvo je spojujícím článkem k antropomorfnímu božstvu.

V antickém umění  dochází k syntéze vlastního pocitu člověka s jeho okolím

a člověk usiluje o smyslové ztotožnění s objekty,  které mu umožňuje odhalení kvalit

v předmětu  odpovídajících  jeho  vlastnímu prožívání.  Toto  přizpůsobení  se  vnějšímu
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světu se přes renesanci stalo tradicí západního umění. Jedná se o extravertní umění, kde

emoce a pudy tu mají stejně plnou sílu jako vůle a duch, čímž dochází k harmonii. Stojí

zde  napodobující  umění  s  puzením  ke  splynutí  a  jeho  pozdější  forma  s  puzením

k svobodnému vytváření a vymýšlení symbolů.

Středověké umění je symbolické se sklonem k formální i materiální libovůli, kde

se význam nevyčerpává v bezprostřední  podobě.  Celý svět  je  chápán jako metafora

něčeho  jiného,  mnohoznačný  symbol  dokonalosti  boží.  Gotické  umění  přechází

od hrůzy z boha k lásce jako impulzu zbožnosti. Dochází tím k obratu na  organickou

a empirickou skutečnost, tedy k materiální stránce věci.

Renesance  a  baroko  věří  ve  svou  podobnost  s  bohem,  objevují  tělesnou

dokonalost jako odraz duchovní dokonalosti, nahota je chápána jako znamení čistoty

a pravdy. Člověk je ke světu důvěřivý a optimistický, manýrismus pak zahrnuje opačné

tendence s pocitem úzkosti a pochyb. Od renesance se otevírá nový prostor beztvarosti

tentokrát v objektivní dimenzi signifikace, který umělci umožňuje volbu mezi přísnou

formou a spontánním sebevyjádřením.

Moderní  umění  posouvá  proces  dále.  Expresionisté  proklamují  vnitřní  zření

a objekt je schematizován, impresionisté chtějí zpevnit skvrny v novou realitu bez přímé

reprodukce  skutečnosti.  Osvobozují  se  formativní  prostředky od objektivní  dimenze

a zakládají  nové abstraktní  dimenze  signifikace.  Na druhé straně  jde  o  spontánnější

způsob vyjádření  s  preferováním iracionálních  impulzů  a  pudů v  podobě abstraktní

exprese  s  uplatněním  konstitutivním.  V  obou  případech  jde  o  vitální,  spontánní

a formativně  strohý  řád  vyjádření,  který  potřebuje  stále  silnější  výpomoc  přilehlých

interpretant,  které  se  osamostatňují.  Předmět  je  uveden  jako  factum  brutum,  tedy

s anonymním  věcným  obsahem.  Ze  symbolické  dimenze  označování  se  přechází

v abstraktní  dimenzi.  Moderní  umění  pak  můžeme  vnímat  jako  následek  chorobné

jednostrannosti nebo frustrací. Tak vznikají čtyři typy umění, ve kterých se manifestuje

individuální psychická struktura a soubor všech typů dává dohromady celou pluralitu

psychických  možností.  Jedná  se  o  expresivně-tašistické,  fantazijně-imaginativní,

naturalisticko-objektivní a abstraktní geometricko-konstruktivistické umění.

b) Rožnovská škola

Vyplašilová  vychází  z  tezí  Rožnovské  školy,  která  se  opírá  o  zvládnutí

vývojových  fází.  Tomu  odpovídá  také  historický  styl.  Období  senzomotorickému

odpovídají  čmáranice,  fenomenistickému  období  odpovídá  chápání  věcí  jako  celků,
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a proto toto období zahrnuje primitivní kultury, přes románské a gotické malířství, až

k egyptskému  umění.  Období  konkrétních  operací  je  zaměřeno  na  realitu  v  plném

rozměru fyzickém i emocionálním a  odpovídá 1.  krizi  hledání  výtvarného projevu,

které je nalézáno skrze poučení o perspektivě. Tomuto období osvojování iluzí odpovídá

pozdní  gotika  a  renesance.  Po  další  vývojová  období  je  pak  nutné  iluze  bourat

na základě reflexe. Období adolescence odpovídá fylogeneticky období manýrismu, kdy

se objevuje umělecká krize z pocitu již všeho objeveného. Baroko pak odpovídá rané

dospělosti  a  období  formálních  operací.  Historický  vývoj  následně  je  individuální,

řízený touhou po jedinečnosti a sebevyjádření. (Vyplašilová, 2003)

Ontogenetický - dětská kresba a plastika

Na vývoj dětské kresby existuje více názorů lišících se v pojmenování období

i částečně časovým obdobím. Obecně souvisí  s vývojem centrace ramenního kloubu,

rozvojem  úchopu  a duševním  vývojem.  Podle  Drvoty  (1973)  se  u  dítěte  postupně

objevují tři stádia. Naivně abstraktní umění je dáno motorickým instinktem a spontánní

svalovou činností, kdy cílem je radost z viditelných stop a záznamem tohoto díla jsou

abstraktní dimenze označování. Abstraktní umění tohoto období ale ještě neodpovídá

abstraktnímu  umění  rozvinutého  typu  psychiky.  Ve  druhém  období,  afektivně

symbolickém,  je  dílo  prostoupeno  libovůlí  a  nesoustavností  symbolů.  Dítě  vytváří

vlastní  symboly  pro  své  pocity  a  afekty,  kterými  je  prostoupeno.  Dochází

k symbolicko-zástupné dimenzi označování v dětské iracionální psychice, která reguluje

vnitřní afektivní tenzi. Ve třetím stádiu empirickorealistickém reflektuje dítě, co přichází

z  vnějšího  světa,  a  optické  znázorňování  do  plochy  není  zprvu  zvládnuto,  později

zvládnutím  empirických  schémat  znázorňování  dochází  k  objektivně  vizuálnímu

realismu a  školní  docházka  skrze  apel  na  abstrakci  myšlení  tento  vývoj  podporuje.

Zpočátku dítě magicky znovuvytváří realitu, později přechází až k naturalismu. 

Začátky  dětské  kresby  Uždil  (2002)  klade  do  období  mezi  1.  -  2.  rokem,

tzv. období  čmáranic  a  čárání  neohraničených  prostorem papíru,  kde  se  čáry  různě

prohýbají,  až  ke  konci  období  se  stáčejí  do  klubíček.  Klivar  (2002)  poukazuje

na souvislost  kresebné  stopy s  distálním  vývojem dítěte,  kdy dítě  kreslí  v  rozmezí

polokoule dané ramenním kloubem. Šmahel (2006) období čmáranic chápe jako odraz

vnitřní  touhy získat  všechnu lásku, a  proto silné čáry ukazují  na šťastné dítě,  slabé

na nejisté  dítě.  S  vědomím změny  směru  čáry  vzniká  kříž,  propojující  horizontální

i vertikální  rovinu,  a  ovládnutí  těchto  dvou  nezávislých  pohybů  je  základem  pro
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složitější  kresby. Ve  2  letech  je  v  centru  zájmu  okolí  dítěte  a  kresba  izolovaných

představ. Přibližně 3,5 letech se objevuje hlavonožec zachycující důležité znaky hlavy

jako symboly (př.: otevřené oči = život), postupně se do 5 – 6 let diferencuje v postavu

z anface.  V  tomto  období  symboly  přebírají  funkčnost,  ale  mimika  a  pohyb  ještě

postrádají  váhu.  Jedná se o období  subjektivního pohledu na okolí  dítěte,  proto děti

malují, co znají, a jsou snadno ovlivnitelné tvary kreslenými rodiči. Obsah není ještě

zakreslen  a  je  sdělován  verbálně.  Ve  stádiu  vizuálního  realismu od  7  do  12  let  se

objevuje prostor, tím i kresba z profilu, pohyb, transparentnost neprůhledného. Dále se

objevuje  odpoutání  od  zrakové  vzpomínky  a  dítě  začíná  operovat  s  představami.

Naznačuje vnitřní vztahy a ozřejmuje se duševní  stav.  Období postrádá perspektivu,

která  přichází  až  s  rozvojem kritického  myšlení  mezi  11.  –  12.  rokem,  kdy ovšem

nesoulad mezi schopností zakreslit a raciem u většiny dětí zabrzdí rozvoj kresby. Od

tohoto  období  dle  Löwenfelda  (in  Šicková-Fabrici,  2002)  lze  u  člověka  rozpoznat

perceptuální orientaci a jeho konceptuální kategorizaci. Vzniká typ vizuální, zaměřený

na celek a vnějšek, a haptický, zaměřený na vlastní prožitky. Objevuje se i smíšený typ.

Podle Drvoty (1973) znázornění kolísá mezi dvěma póly. Při pólu expresivní deformace

kresby se výtvarný projev uvolňuje do fantazijních tvarů a je modelován jakoby zevnitř,

druhým pólem jsou geometrická racionální schémata s potlačením výrazu kresby, která

na  symbolické  úrovni  pomáhají  regulaci  afektů  subjektu.  Při  vývoji  se  ozřejmují

a uplatňují  dimenze  signifikace  a  významu,  dítě  volí  způsob  vyjádření  odpovídající

aktuálně danému typu psychiky.

Obrázek 18: Vývoj dětské kresby – Schuytenovo schéma postavy

Zdroj: Čačka, 1999, str. 132
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Příhoda (1967) rozděluje kresbu dítěte na 5 období. První je stádium črtacích

experimentací před 2. rokem, druhé je stádium prvotního obrazu v období okolo 3. roku

dítěte,  třetí  je stádium lineárního náčrtu okolo 4. roku, které čerpá z vnitřního světa

dítěte  a  zaměřuje  se  na  hlavní  znaky,  čtvrté  stádium  je  stádiem  realistické  kresby

nastupující  mezi  4.  a  5.  rokem  a  oddělující  v dvoudimenzionální  kresbě  zážitek

od reality.  V posledním pátém stádiu naturalistické kresby po 10.  roce dítě  přestává

kreslit, co ví, ale kreslí, co vidí. Tím vzniká kritická fáze. 

Vývojová stádia trojdimenzionálního projevu podle Benderové jsou 1) produkty

motorických funkcí, 2) napodobeniny výtvorů jiných, 3) projekce obrazu vlastního těla

a 4) vyjádření fantazie, emocí a sociálních problémů. (Šicková-Fabrici, 2002)
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Příloha 10 - Komponenty artefaktu 

Umělecká kompozice (Kulka, 2008)

Z psychologického hlediska se autor vyjadřuje kategoriemi: bod, linie, plocha,

objem, barva, tvar, těleso, prostor, světlo a stín, kompozice. A se zvláštní souvislostí

rukopisem,  vybraným  materiálem,  velikostí  artefaktu  (formátem)  a  jeho  umístěním

s osvětlením při prezentaci. 

Bod  můžeme  chápat  jako  základní  element  přitahující  pozornost,  je-li  sám,

jsou- li  dva,  vytvářejí  specifické  vztahové  napětí  a  tři  už  opticky vytvářejí  plochu.

Orientace  linií  má  specifickou  kvalitu.  Horizontála  vyvolává  dojem klidu,  vážnosti

a statičnosti, vertikála vzbuzuje dojem růstu, lehkosti a štíhlosti, křivky obsahují větší

bohatství  psychických  pocitů,  protnutí  linií  vytváří  dojem  bodu  přitahující  pohled

diváka.  Plocha  reprezentuje  dvojrozměrnost,  objem  trojrozměrnost.  Velké  plochy

a objemy budí dojem stability a klidu, malé opačně. Význam má i diferenciace. Barva je

psychickým prožitkem s expresivním významem, tedy subjektivní interpretací odrazu

vlnové délky od předmětu, podmínek pozorování a psychického stavu člověka. Úlohu

zde hraje i zkušenost, symbolismus barev a emotivní obsah. U každé barvy rozlišujeme

tón, sytost a světlost definované  odrazivostí barev (čím světlejší, tím větší). Celkový

barevný dojem je totalitou a má základní význam pro charakterizaci nálad a atmosféry.

Teplé barvy nebo světlé barvy mají větší psychologickou váhu než studené nebo tmavé.

Tvarem se prosazuje forma a jednotlivými významy obsah. Jedná se o celistvý útvar

nadřazený  bodu,  linii,  ploše  i  tělesu  a  jeho  konceptuální  podoba  nám  umožňuje

rozpoznat, o jakou věc se jedná. Zároveň má obsah nejen konceptuální, ale i expresivně

symbolický. Geometrické tvary mají jednoduchý konceptuální obsah, organické tvary

mají  vyšší emotivní účinek konkretizovaný obsahem. Proporce tvaru vyjadřuje vztah

celkem a částmi.  Narušení proporcí  nese velkou informaci.  Uzavřený tvar  je chápán

jako relativně dokonalý, otevřený hledá kontakt s okolím. Těleso je tvarovým objemem,

které malířství zobrazuje prostřednictvím iluze, plastika se jím přímo stává. Tělesa mají

povrch,  který je psychologicky napojen na haptiku.  Základní prostorovou křivkou je

šroubovice.  Život  je  určen  časoprostorovými  souřadnicemi,  kdy  prostor  je  lineárně

naznačen poměrem částí  mezi  sebou,  symbolickým naznačením hloubky,  kombinací

pohledů  nebo  centrální  perspektivou,  která  hraje  velkou  úlohu  v západním  umění,

a vzdušnou perspektivou danou proměnlivostí barev. Plastika navazuje kontakt se svým
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okolím.  Světlo   má  dvojí  povahu  a  v  malířství  vyniká  jako  atmosféra.  Světlo  je

symbolem života a jeho nedostatek působí depresivně. Velký význam má také kontrast

a stín.  Skloubení všech prvků do jednoty vytváří  kompozici  s  cílem vytvoření řádu.

Jedná se o syntax výtvarné řeči s důležitým estetickým vlivem. Obrazové prvky bývají

seskupovány ve vztahu ke středu kompozice a úlohu zde hraje skrytý strukturální plán

vizuálního pole. Uplatňuje se zde základní orientace lidského těla,  zvyk směru čtení

i symbolické  asociace  (př.  gravitace  směřuje  dolu,  tedy  dole  je  hmotnost  a  nahoře

vzdušnost). Proto horní část obrazu je lehčí než spodní a pravá strana přitahuje více

pozornosti. Co se objevuje v centru vizuálního pole, je významově zdůrazněno a každá

figura  má v celku  určitý  význam.  Jedním z klíčů  k dešifrování  obrazů signalizující

silnou emocionální angažovanost autora má v kompozici také poloha optické osy, kdy

nadhled zdůrazňuje podklad a zvyšuje přehlednost,  podhled vede k monumentalizaci

objektu a pohledu dítěte. K častému odklonu dochází také ve vertikální rovině.

Obecné schéma výkladu kompozice obrazu nalezneme v příloze 8.

Znak

Znak je  definován jako něco zástupného věci; je  jeho reprezentantem,  nikoli

jeho přirozenou  vlastností.  Jedná se  o  souvislost  mezi  pojmenováním a  významem,

které není libovolné, ale musí být zakotvena v konvenci kultury. Podle intenzity vazby

jej  dělíme  na  ikonu  (vnější  podobnost),  index  (věcná  souvislost)  a  symbol  (dán

náhodně). (Kulka, 2008)

Symbol

Symbol vzájemně propojuje polarity a paradoxy určité věci, díky čemuž získává

smysl nepoznatelný jen z obrazů, protože obsahuje přesahující složku k nadřazenému

cíli a uvádí do pohybu. Jedná se ve své celistvosti o těžko uchopitelný a formulovatelný

stav věcí, který působí na myšlení, emoce, vnímání, intuici, fantazii, potřeby a pudy,

i na vědomí a nevědomí. Psychoanalýza manifestující symbol chápe jako jednoznačné

a konkrétní přání, kdežto analytická psychologie tento rozměr rozšiřuje o jedinečnou

tvůrčí  podobu  smísenou  z  prvků  osobnosti  s  prvky  archetypovými,  vedoucími

k rozšíření vědomí. (Müller, 2006)
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Obrázek 19: Symbol

Zdroj: Müller a Müller, 2006, str. 397

Podle Freuda dochází k relaci cokoli znamená jedno a podle neopsychoanalytiků

naopak jedno může znamenat cokoliv. Ovšem objekt sám nemusí ještě být symbolem,

přestože vzbuzuje volné asociace na toto téma. (Drvota, 1973)

Kastová (2000) chápe symbol jako viditelné znamení neviditelné skutečnosti,

který se vždy vyznačuje nevyčerpatelným přebytkem významů. Je-li nám ovšem jedna

emocionální  rovina  jasná,  nehledáme více  významových  rovin.  Tento  symbol  si  po

určitou  dobu  zachovává  svoji  důležitost  v naplnění  smyslu  života,  později  ustoupí

do pozadí a je nahrazen symbolem jiným. To jej odlišuje od znaku, který nezobrazuje

nic skrytého, je pouze zástupný.

Archetyp

„Podle C. G. Junga je každý archetyp ve své podstatě nevědomým psychickým

faktorem, a proto je naprosto nemožné přeložit jeho obsah do intelektuálních pojmů“

(Franz,  1998,  str.  15).  Vyvolává  celou  síť  asociací,  do  níž  jsou archetypové obrazy

vetkány.  V  centru  všech  archetypů  je  Bytostné  Já,  které  je  jednak  přesahujícím

psychickým celkem individua  i  regulujícím  centrem celého  kolektivního  nevědomí.

Archetyp  je  základní  strukturální  uspořádání  na  pozadí  mytologématu,  obsahuje

elementární  myšlenku,  emoci,  fantazii  a  je  podnětem  k jednání.  Proto

„nejarchetypálnější forma archetypu je rituální gesto“  (Franz, 1998, str. 24). Jelikož

archetyp je relativně uzavřeným energetickým systémem s  probíhající  energií  celým

kolektivním nevědomím, archetypy jsou  vzájemně kontaminovány.  Pro interpretaci je

důležité  odlišit  interpretaci  osobní  spojenou  se  vzpomínkami,  a  odbornou,  kdy  si

předem nic nemyslíme o tom, co vyplývá z motivů archetypu. (Franz, 1998)
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Příloha 11 - Nazírání na obraz a výklad – obecné schéma

V  každém  artefaktu  je  spousta  neznámých  složek.  Existuje  nezáměrnost

nevědomá, předvědomá i podvědomá. Co se ale původně mohlo jevit nezáměrné, může

se později jevit jako záměrné. Z informativního hlediska je důležité sledovat symboliku,

která je zachycena, ale i tu, která je vynechána. (Drvota, 1973; Mirasol, 2012)

Neverbální imaginativní postupy pracující s vizualizací chápeme jako spontánní

psychickou výpověď umožňující nahlédnutí do psychického stavu. Spontánní vizuální

dílo umožňuje vytvořit závěry o duševním stavu autora stejně jako zjistit, jak se s tímto

stavem vyrovnává.  Nedosahuje ovšem takové procentuální přesnosti  jako grafologie.

Důležité je také všímat si, jak pacient při práci pracuje, jeho nakládání s energií, časem,

gumou a výtvarnými prostředky. (Müller, 2006)

K relevantní interpretaci potřebujeme zohlednit: 1) celkový dojem, 2) vlastnosti

linií,  3)  barvy,  4)  tvary  a  5)  hlediska  významu  obrazu.  Celkový  dojem  zahrnuje

působení obrazu – barevný/černobílý,  živý/strnulý,  nakládání s prostorem, atp.  Linie

zachycují  uvedení  energie  do  pohybu  a  umožňují  vyvozovat  závěry  o  aktuálním

psychickém  stavu  autora  či  o  propustnosti  jeho  osobnosti  vůči  vnějším  vlivům.

Hodnotíme proto druh čáry, tlak a případné gumování. Barvy odkazují k emocím. Tvary

chápeme jako symboly mající původ v osobním nebo kolektivním nevědomí. Vědomí

může za jistých okolností působit jako cenzor a blokovat tak přímou výpověď. (Müller,

2006)

Obrazová  plocha  tvoří  většinou  čtyřúhelníkové  ohraničení  do  čtyř  hlavních

orientací. Důležitým rozhodnutím je volba formátu na výšku nebo podélného, případně

naprosto dokonale vyváženého čtvercového. Úsečka osového kříže dává napětí  mezi

vzdálenějšími stranami;  u formátu na výšku je to vertikála  zdůrazňující  napětí  mezi

nahoře a dole, u formátu podélného je to horizontála zdůrazňující napětí mezi pravou

a levou stranou. Horizontála je rovinou dialogu či sledu dění v časové posloupnosti,

vertikála  je  rovinou pronikání  následnosti  do světa  horizontálních napětí.  Čtvercový

prostor bývá chápán jako realizační rovina bytostného Já. (Riedel, 2002)

Různí  autoři  vypracovali  interpretační  pomůcky a zdůraznili  neschématičnost

psychického projevu. Proto je nelze aplikovat apriori. Jacobi vychází z grafologického

rozvržení,  kdy horní  třetině  přísluší  duševní,  ideové  a  teoretické  obsahy,  prostřední

třetině psychické a emoční a spodní třetině přísluší pudové, hmotné a praktické obsahy.

Dále směr doprava ukazuje do budoucnosti a doleva do minulosti. Riedel (2002) však
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upozorňuje, že nelze tento model trojí horizontály jednoznačně přenášet na jiný materiál

než rukopis. Příkladem obrazu rozděleného do kvadrantů může být prostorové schéma

dle Grünwalda nebo kombinovaná prostorová symbolika dle Diedelové, která propojuje

prostorový  model  dle  Michela  se  schématem prostoru  dle  Bachové.   Další  přístup

k rozvržení na ploše nabízí Mašková ve skriptech k baumtestu. (Müller, 2006; Riedel,

2002; Mašková)

Obrázek 20: Riedel – interpretace rozvržení obrazu rozpracované dle Michela

Zdroj: Riedel, 2006, str. 37

Obrázek 21: Prostorové schéma podle Grünwalda

Zdroj: Riedel, 2002, str. 29
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Obrázek 22: Mašková – interpretace rozvržení obrazu

Zdroj: Mašková, str. 2

Momentální  místo  na  životní  linii  evokuje  prostorová  projekce,  ta  je  dána

souřadnicovým systémem, kde nulový bod je počátek cesty, vodorovná osa ve směru

doprava představuje čas pohybu po této cestě a svislá osa vyjadřuje dosaženou úroveň.

U  frontánních  objektů  jako  je  postava  nebo  strom svislá  a  vodorovná  osa  splývají

ve svislici. (Riedel, 2002)

Ještě  je  potřeba  zmínit  hledisko  perspektivy,  kde  člověk  zaujímá  vědomé

stanovisko.  Aperspektivní  obrazy  jsou  schopné  vyjádřit  absolutno  symbolického

obsahu; lineární perspektiva vytváří relativistické obrazové jeviště objektů doby, kde

symbolické obsahy nemohou být vyjeveny v neutuchající realitě a jsou naprosto určující

pro význam objektů na obraze.  Perspektiva zbavuje čáry jejich konturované ostrosti

a zbavuje je jejich znakově symbolické potence, která je přítomná u aperspektivních

obrazů.  Také  barvy  perspektiva  zbavuje  jejich  významové  hodnoty  a  přirozeným

prostorem  vyjádření  je  přibližuje  k  barvám  předmětů.  Část  symbolické  výpovědní

hodnoty  může  být  barvě  vrácena  dopadajícím  světlem  vyjadřujícím  obsah  sdělení.

Výuka perspektivy na školách v rámci geometrie přenesené též do výuky kresby může

vytvořit výrazovou konvenci, kdy je autor donucen k takové malbě jako jediné správné.

(Riedel, 2002)

- 129 -



Příloha 12 – Práce s artefaktem

Obrázek 23: Model procesu práce s artefaktem dle Rožnovské školy

Zdroj: Lhotová, 2010, str. 50
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Příloha 13 - Arteterapeutické metody

Arteterapeutické metody   (Šicková-Fabrici, 2002)

 Imaginace – zprostředkovatel mezi hmotným, fyzickým a duševním. Představy

projikují  aktuální  duševní  stav  a  problémy.  U  dítěte  je  těžké  rozpoznat

halucinace a eidetické představy. Metodu aktivní imaginace navrhl C. G. Jung

a je vhodná pro sebepochopení, uvolnění emocí a vyjádření postojů. Pracujeme

se symbolikou, asociacemi a významy.

 Animace –  metoda vhodná zvláště ve fázi rozhovoru nad artefaktem. Jedná se

o rozhovor ve třetí osobě za předmět artefaktu. Informace jsou tak předávány

nepřímo.

 Koncentrace –  mandaly  –  pomůcka  ke  koncentraci  a  meditaci.  Jedná  se

o symbol zrodu identity, když je člověk začleňován do reálného časoprostoru.

 Restrukturalizace – metoda pracující s fragmenty původního artefaktu a jejich

znovusložení  do  artefaktu  nového  s  novým  smyslem.  Téma  stromu  života

zpracované touto metodou je vhodné pro pacienty, kteří mají pocit,  že se jim

původní život rozpadl do fragmentů.

 Transformace – spočívá v transformaci pocitů z jednoho artefaktu do artefaktu

jiného. Dochází k iniciaci myšlenek s tím spojených. Je vhodnější pro dospělé.

 Rekonstrukce –  jedná  se o dotvoření  částečného artefaktu  v  kompletní  dílo

a obě  části  splynou.  Metoda  učí  pojmenování  částí  celku,  buduje  fantazii

a kreativitu.

 Trojdimenzionální výtvarná exprese –  hlína je materiál archaický a zahrnuje

v sobě  mysterium  stvoření.  V  terapeutickém  kontextu  dává  zakoušet  reálný

prostor  věcí  a  umí  zmírňovat  výbuchy emocí,  ať  už  v  polaritě  aktivní,  tedy

agresivity,  tak  v  podobě  pasivní,  tedy  smutku.  Oslovuje  naší  haptiku,  první

smysl  pro  zkoumání  světa  dítěte,  který  v  deficitu  negativně  ovlivňuje  vývoj

kognitivní  i emoční.  Löwenfeld  dokonce zkušenost  tvarů staví  nad zkušenost

vizuální. Terapie vrací úctu k manuální práci, budí haptické zážitky a v dnešní

virtuální počítačové éře vrací třetí dimenzi a tak i rozlišení fikce a reality. Mezi

metody esteticko-haptické stimulace patří prostorové hry s materiálem, prstové

barvy a malba řídkou hlínou, malování na stěnu nebo zamlžená okna, vytváření

artefaktů z různých materiálů, koláž, modelování sebe jako figury s dokresleným

stínem či jako mimina, modelování předmětů nebo společné krajiny či těla, otisk
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a pozitiv s negativem, maska a masáž materiálem.

Další arteterapeutické metody a nové obory   (Klivar, 2002)

 Hra  v  písku  od  švýcarské  psycholožky  Dory  Kalffové  se  stavbou  krajiny

v písku

 Řízená imaginace hudbou (Guided Imagery with music - GIM) Heleny Bonny

 Muzikomalba – Pelzova využívá geometrické tvary po vzoru hudební grafiky

 Hudební prstomalba, která dynamicky zvyšuje akustické vnímání skrze taktilní

vnímání

 Akční umění – metody: happening, event, performance, akční malba, body art,

land art

 Klivarovy  nové  metody: Klivarova  luminoterapie,  která  je  modifikací

Cramerova experimentu s iluzorním objemem barevného osvětlení a cílem je

prohloubení  vnímání  třírozměrné  dimenze,  Klivarova  grafi-hudba spojující

v subjektu hudební představy a grafického umění podobné jako u tzv. barevného

slyšení,  a  Klivarova  technika  holoarteterapie pracující  s  hologramy  jako

interferenčními obrazci. 

 Ekoarteterapie,  nový  terapeutický  obor  Masarykovy  univerzity,  uplatňuje

vědecké  poznatky  ekologie  v  arteterapii  –  metody:  kůrová  kopírující  hra,

přírodní hudba v podobě zvuků přírody, šiškové sochy, listové obrazy, hledání

domova, energie jednotlivých živlů atp.

Japonské   způsoby uměleckého vyjádření (Mizuschima, 1971) 

„Mezi ně patří  malba-terapii,  terapie v pískovišti  (Hakoniwa),  některé druhy

psychodramatu,  hudba,  rytmus  a  pohyb,  imaginační  rozhovor,  a  různé  japonských

umělecké  směry,  včetně  poezie  (Waka  a  Haiku),  kaligrafie  a  tušové  malby(Shodo

a Suiboku),  květinové aranžování a čajový obřad (Kado a Sado), tanec a zpěv (Mai

a Yokyoku) a manželské umění.“ (Mizuschima, 1971, str. 213)

 Terapie  malbou  -  „Říká  se,  že  obrazy  jsou  "zrcadla"  mysli“  (Mizuschima,

1971, str. 213). Důraz je kladen na rozvoj vhledu skrze ústní interpretaci obrazů

a empatické porozumění prostřednictvím verbalizace, se zaměřením na vlastní

kresebný výtvor. Stejná pozornost má být věnována významu sebevyjádření při

tvorbě, procesu malování i následným dynamickým procesům změn, které tyto
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interakce  můžou  generovat.  Při  skupinové  terapii  mluvíme  o  svém artefaktu

s ostatními a tak mezilidské a sociální vztahy se mohou zdravě vyvíjet. 

 Hakoniwa -  „Tato metoda může být popsána jako úprava "terapie hrou" pro

dospělé“ (Mizuschima, 1971, str. 214). V Japonsku Kawai se spolupracovníky

vyvinuli  tuto  terapii,  známou  jako  Hakoniwa,  kdy  účastník  vytváří  "scény"

z písku a miniatur a usiluje o vstup do  jiného světa. Ve skupině je pozornost

nejprve věnována produkci jednotlivce, ale brzy dochází k interakci s osobami

a následuje druh psychodramatu nebo debata o výtvoru. 

 Psychodrama  - je  zejména  využíváno  ve  skupinové  terapii  a  jde  o  druh

interakce  přenesením  role  loutky  do  skutečných  lidí.  Přivádí  tak  člověka

do hlubší úrovně interakce založené na hlubším prožívání sebe sama.

 Hudba, rytmus, cvičení - „Jsou všechny určeny k podpoře sebevyjádření skrze

celistvost  osoby  prostřednictvím  projekci  jedinečného  tělesně-mentálního

rytmu“ (Mizuschima  1971,  str.  214).  Jde  o  terapeutický  účinek  svobodného

sebevyjádření,  kdy  cílem  je  katarze.  Zároveň  dochází  skrze  koncentraci

k probuzení  a  dosažení  přírodní  identity.  Instance  "pohybu"  bez  hudebního

doprovodu, která podporuje vysoký stupeň volnosti,  je Katsugen hnutí  (hnutí

životního zdroje).

 Imaginační rozhovor - „V základu veškerého uměleckého vyjádření je nějaká

forma zobrazovací představivosti. Imaginační rozhovor napomáhá vyjadřování

obrazů v jejich slovní formě“ (Mizuschima 1971, str. 215). V západní tradici se

využívá pro psychoanalýzu, v Japonsku podporuje volný pohyb mysli spontánně

generovanými vzory, terapií dochází k restrukturalizaci emocí skrze metafory,

čímž se pomůže manifestaci původní mysli. 

 Japonské  umělecké  směry  - „Waka  a  Haiku  (poezie),  Shodo  a  Suiboku

(kaligrafie a tušová kresba), Kado a Sado (aranžování květin a čajový obřad),

Mai  a  Yokyoku  (tanec  a  zpěv),  Kendo,  Judo  a  Kyudo  (šerm,  džiu-džitsu

a lukostřelba),  všichni  vyjadřují  na  jedné  straně  duševno  jednoho  nevědomí

(patos)  a  Wabi  a  Sabi  (kultivovanosti  a  patiny  dobrého  užívání)  -  termíny

s nuancí významu, které mohou být vyjádřeny pouze v japonštině. V podstatě,

tyto  pojmy  poukazují  na  Zenový  princip  tělesného  a  mentálního  řízení

a zproštění se ega.“ (Mizuschima 1971, str. 216) V současnosti je význam tradic

potlačen častým pojetím umění jako diletantského koníčku.
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Příloha 14 - Typické znaky ve výtvarném projevu dle disability

Cholerici a hystrionské osobnosti preferují červenou. Žlutou ti, kteří mají rádi

prostor a volnost. Dyslektici malují oči jako prázdné kruhy. Pozor, jsou-li děti něčím

oddělené, což může být i jeden z rodičů. Postavy stojící vedle sebe a držící se za ruce

jsou znakem dobrých sociálních vztahů. Jakoby rozházení členové rodiny jsou znakem

negace. Obsedantní vytváří velmi precizní díla až s přílišnou detailností. Černá barva

nebo vyceněné zuby jsou znakem agresivity. Průbojné až agresivní děti se rozmáchnou

už na začátku. (Šmahel, 2006)

Symbolika grafického projevu dítěte

Jestliže  dítě  přikládá  velkou  důležitost  horizontálním  čarám,  ukazuje  to

na psychologické  konflikty  (ležící  zpodobnění  sebe  před  autoritou,  aj.)   Dávání

přednosti tečkám a drobnějším skvrnám svědčí až o úzkostné pečlivosti. Mírné a citlivé

dítě  kreslí  raději  křivky  (příliš  mnoho  křivek  upozorňuje  na  možnou  nezralost),

realistické a podnikavé děti  často používají  přímky a úhly.  Vyrovnané dítě umisťuje

kresbu  do  středu  papíru.  Dítě  s mnoha  problémy  má  kresbu  excentrickou.  Kresba

položená příliš vysoko ukazuje na pýchu, kresba zcela dole je známkou stability.  Dítě

s chybějící  sebedůvěrou,  se  zábranami,  kreslí  obvykle  tenké,  lehce  naznačené  čáry,

někdy si  pomáhá pravítkem. Obrázek často předělává a gumuje,  což vede ke snaze

potlačit to, co by mohlo vyjít najevo. Agresivní dítě má naopak stopu silnou, až občas

protrhne  papír.  Vyrovnané dítě  má  intenzitu  síly  stopy pod kontrolou.  Dítě  používá

barvy dvěma způsoby.  Buď napodobuje reálné  barvy přírody,  nebo se nechává vést

fantazií a nevědomím. Změny, které na předmětech světlo způsobuje, nemají pro malé

dítě žádný smysl.  Svou úlohu hraje kultura,  móda, i kombinace barev,  jež naznačují

konflikt mezi dvěma tendencemi. Extrovertní dítě používá velký počet barev, hlavně

červenou,  oranžovou,  žlutou  a  bílou.  Introvertní  dítě  se  spokojí  s jednou  až  dvěma

barvami, většinou modrou nebo zelenou, fialovou nebo černou, případně šedou. Stabilní

subjekt,  který  je  dobře  sociálně  adaptován,  používá  zpravidla  čtyři  až  šest  barev.

Nepřítomnost barvy v celé kresbě nebo při zpracování určitých témat prozrazuje citovou

prázdnotu,  někdy  asociální  tendence.  Obecně  platí,  že  zdravé  děti  kreslí  barevné

a optimistické krajiny. Teplé barvy svědčí o vyrovnanosti,  tmavé ukazují na tendenci

ke smutku,  úzkosti,  případně  odporu.  Děti  s podlomeným  zdravím  používají  spíše

mdlých a smutných barev. (Davido, 2002)
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Kresba tělesně postiženého dítěte - Dítě přisuzuje významné místo tomu, co je

jeho problémem, nebo dané místo skryje (nezakreslí).  Grafickému projevu předchází

vlastní  zkušenost.  Z toho  musíme  vycházet  při  posuzování  každé  odchylky

od standardu.  Představa  vlastního  tělesného  schématu  je  představou  vlastního  těla

v prostoru a čase. (Davido, 2002)

Kresba psychotického dítěte - Psychotické dítě je uzavřené ve svém vlastním

světě.  I  na  papíře  nepřemýšlí,  jedná  instinktivně.  Kreslí  předměty  stylizovaně,  bez

vzájemného vztahu, odděluje je mezi sebou čarami, má smysl pro geometrii. Paranoik

se přeceňuje a jeho postava „pána“ je neúměrně velká. U mentálně postiženého dítěte

záleží na stupni retardace. Obecně lze říci, že úroveň, na které se pohybují, se nepodobá

stejné úrovni zdravého dítěte. Grafický projev má primitivní vzhled, zjednodušené rysy,

sklopení, transparentnost. (Davido, 2002)

Typické  znaky  u  schizofreniků podle  Žiaka,  Wiedermana  a  Wadesonové:

chudost  námětů,  bujné  formy  a  barokní  zdobnost,  styl  fragmentární,  rámování

a stereotypie,  důraz  na  detail  a  precizní  zpracování,  strnulost  figur  i  tváří,  postavy

poskládané  z  částí,  časté  symboly  smrti  a  náměty  sebevraždy,  utrpení  či  zármutku,

geometrické vzory, častá nevšední barevnost a nemíšené barvy, obrazy mají nedostatek

smyslu,  narušená  prostorová  orientace,  deformace  a  transparentnost,  nevyvážená

dezintegrovaná kompozice, vpisované texty. (Davido, 2002)

Pacienti  po  poranění  mozku bývají  obvykle  v  časném  období  onemocnění

apatičtí, s malou iniciativou a spontánností. Dochází k významné regresi a zablokované

agresi,  stereotypii,  časté je opakování jednoduchého tvaru nebo námětu,  objevuje se

schématická symbolika a kreslí pouze obrysy s většinovou plochou prázdnou. Při práci

s barevnými  skvrnami  chybí  často  imaginace  a  asociace.  U  práce  s  barvou  je  pro

organicitu  typické  zadrhávané  a  nerovnoměrné  nanášení,  vydřené  nebo  začmárané

pozadí.  Barvy bývají  v  ušpiněných  tónech,  preference  studených  tónů  a  kombinace

černé se zelenou. Kresba bývá hrubá s nelogickým napojením a u pacientů s poruchou

úchopu i po korekci je gesto vedené převážně z lokte a ramene. (Slámová, 2000).
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Příloha 15 - Filosofické základy Kawa modelu

Abychom poznali hloubku Kawa modelu, je vhodné znát i historické a kulturní

pozadí místa jeho vzniku, protože tak jako malé dítě determinuje kultura, ve které se

narodí, tak i model čerpá energii ze svých kořenů. Mezi tyto školy patří Šintoismus,

Buddhismus, Konfucismus a Taoismus. 

Náboženská situace  v moderním Japonsku se vyznačuje pluralismem různých

náboženských představ s učením nacházejícím se téměř vedle sebe. „Šintó je domácí či

(jak někteří říkají) národní náboženství Japonska, které vzniklo na základě kultu přírody

a duší s mytologických představ.“ (Naumannová in Eliadé, 2008, str. 318-319) Na šintó

existuje mnoho výkladů. Pro někoho je to sběrný pojem náboženských představ, pro

někoho kultické akty, někdo jej dělí na více druhů šintó, jiný jej považuje za lidové

náboženství. Šintoističtí teologové ortodoxní šintó považují za překračující protiklady

mezi náboženstvími s dlouhou tradicí národního i státního kultu, které není omezeno

pravidly.  Můžeme rozeznat  šintó  Velké  tradice,  představující  oficiální  větev,  a  Malé

tradice, představující ústní podání lidu. V dobách absence moci císařství bylo základem

pro  vznik  idealizace  vlastního  národa  jako  národa  vyvoleného.  Původní  šintó  bylo

obohaceno o buddhistické, taoistické a konfuciánské myšlenky vedoucí k modifikacím

a proměnám. Náboženství Japonska se dá charakterizovat jako uctívání kami, které jako

každé japonské slovo nemá rod ani číslo a lze ho ztotožnit s bohem i duchy. Šintai je

pak symbol božstva, jeho sídlo při kultickém aktu. Význam kami je podobný jako pro

západní svět význam katolických světců. Původně byl buddhismus považován za další

podobu kami,  posléze  se  stal  duchovním vlastnictvím vzdělané  horní  vrstvy,  přesto

Japonsko  není  buddhistickou  zemí.  Poválečný  úpadek  po  II.  sv.válce  vedl

i k roztříštěnosti  do sekt,  formalismu i  mravní  vlažnosti,  zároveň z minulosti  čerpají

i pozitivní prvky. (Naumannová a Dumoulin in Eliadé, 2008)

Buddhismus přišel z Indie přes Korejský poloostrov. Učí o pomíjivosti života,

jeho  bezpodstatnosti  a  strastnosti.  Jádrem  učení  jsou  čtyři  ušlechtilé  pravdy.  Věří

v koloběh  života  prostřednictvím  reinkarnace,  kde  vrcholem  je  nesnadné  dosažení

Nirvány (jap. Nehan) a splynutí s celistvostí kosmu, k němuž dojde skrze osmidílnou

cestu. Cesta zahrnuje školení v mravnosti, meditaci, moudrost a vcítění. (Čechák a kol.

1983; Winkelhöferová, Löwensteinová, 2006) 

Konfucismus není  jednotným učením a  obsahuje  mnoho prvků jiných učení,

především  taoistických  a  buddhistických.  Východiskem  je  soubor  klasických  knih
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a v jeho středu je řád, který se stává kategorií vztahů v přírodě, vztahů člověka k přírodě

a  mezi  lidmi.  Zvláště  stojí  za  zmínku kniha  I´ting  s  jednotou protikladů ve  vztahu

ke světu  a  člověku.  Řád  se  naplňuje  ctností  a  plnění  funkcí  na  jeho  základě  vede

k lidskosti. Osobnost je tak pojímána pro společnost a individuum degradováno na svou

funkci.  Společenské vztahy jsou paralelou rodinných vazeb. Učení  Sün-c´ vede zpět

k myšlence, že apriorní určení člověka není, je součástí přírody a harmonie znamená

jednotu. (Čechák, 1983)

Základem taoismu je  pojem Tao,  které  je  nedělitelné,  nepojmenovatelné,  bez

počátku, spojující protiklady. V předmluvě Berty Krebsové k základní knize taoismu

O tao  a  ctnosti  (Tao  te  ťing)  se  dočteme  že:  „V  taoismu  neexistuje  pojmem

determinismu, člověk vlastní osud ve svých rukou, pakliže zachovává svou přirozenost,

jež je jedinou „daností“, „určením“, formou a způsobem jeho existence“ (Lao-c´, 2003,

str.  20).  Nejvyšším  cílem  je  splynutí  s  přírodou,  s  přirozenou  mírou  věcí.  Proto

neuznávají  zákony a  instituce.  Důležitou  zásadou je  wu-wej  = ne-jednání,  které  lze

chápat jako úměrnost či vyrovnanost, jako aktivitu bez zasahování. (Lao´c, 2003)

„Tao, které lze postihnout slovy,

není věčné a neměnné tao;

jméno, které lze pojmenovat,

není věčné a neměnné jméno.

Bezejmenné je prapočátkem nebe a země.

Pojmenované je matkou všeho stvoření.

Proto ten, kdo zůstává bez žádosti, 

proniká k jádru této tajemnosti;

kdo je naplněn žádostmi,

postihuje jen vnější tvářnost věcí.“ (Lao´c, 2003, str. 29)

„Tao plodí jedno, 

jedno plodí dvě,

dvě plodí všechny věci.

Každá  z bytostí nese na svém týle temnotu,

ve svém náručí objímá světlo.

Proudící životadárný dech

je uvádí v soulad.“ (Lao´c, 2003, str. 126)
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Příloha 16 – Kawa model

Obrázek 24: Kawa model – schéma účinnosti

Zdroj: Carmody, 2007, str. 227
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Obrázek 25: Kawa model – zobrazení čáry života jako řeky

Zdroj: Disabilita & Rehabilitace, 2009, Vol. 31 Vyd. 14, p1125-1135, 11p, 1 Obrázek, 6

diagramů. Diagram ze strany 1129. Přeloženo do češtiny.

Obrázek 26: Kawa model – komponenty

Zdroj: Disabilita & Rehabilitace, 2009, Vol. 31 Vyd. 14, p1125-1135, 11p, 1 Obrázek, 6

diagramů. Diagram ze str. 1130. Přeloženo do češtiny.
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Příloha 17 – Zadání a práce s tématy společného modelu

1) Ostrov 

Instrukce:  Dnes budeme malovat ostrov.  Zvolte si,  prosím, jakým materiálem

budete pracovat, a pohodlně se usaďte.

Imaginace: Zavřete prosím oči. Představte si váš ostrov. Jak vypadá ten ostrov?

Dobře si ho prohlédněte. Jaké má spojení s pevninou? Až se budete cítit, otevřete oči

a ostrov namalujte.

Doporučení: Po  společném rozboru  se  zeptáme,  jestli  pacient  ví,  proč  jsme

konkrétně toto téma malovali, a případně jeho význam vysvětlíme. Ověříme, jestli se se

svým artefaktem identifikuje.  Nakonec vyzveme pacienta,  aby zhodnotil,  jestli  jsme

téma vyčerpali, nebo jestli by ještě něco chtěl říct.

2) Řeka s překážkami

Instrukce: Dále budeme malovat řeku, ve které budou nějaké překážky. Zvolte

si, prosím, jakým materiálem budete pracovat a pohodlně se usaďte.

Imaginace: Zavřete oči. Představte si řeku, která teče krajinou. V té řece jsou

nějaké překážky. Pozorujte, jak si s nimi řeka zachází. Jak se asi cítí ta řeka? Kde se

nalézáte vy? Až se budete cítit, otevřete oči a výjev namalujte.

Doporučení: Zajímáme se, jak se pacient jako řeka cítil a jak se mu pracovalo

s překážkami.  Zde  je  vhodné  význam  tématu  vysvětlit  před  společným  rozborem

konkrétních překážek a okolností zachycených krajinou.

3) Kawa model

Postup: Základem je představení Kawa modelu a významu jeho komponent. Po

domluvě volíme instrukci 1 nebo instrukci 2. Nakonec rozebíráme vtahy mezi prvky.

Instrukce 1: Pokud je vám model srozumitelný, namalujte jej prosím. 

Instrukce 2: Namalujte koryto řeky v průřezu a do něj nakreslete kameny, které

představují  vaše  problémy a  starosti.  Následně  pacienta  vyzveme,  aby do  prostředí

koryta  zaznamenal  to,  co  ho  ovlivňuje  z  okolí.  Pokud  je  to  nezbytné,  můžeme

napovědět, co obecně do této kategorie patří. Poté vyzveme pacienta významově označit

kameny.  Dále  upozorníme,  že  máme  i  nějaké  vlastnosti,  které  můžeme  zachytit

v podobě naplaveného dříví.

Doporučení: Když je artefakt hotový, zeptáme se, jestli by pacient ještě něco
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nechtěl sám dokreslit či domalovat. Po společném rozboru jednotlivých komponent a

jejich vzájemných vztahů hledáme oblasti možných změn a cíle, na kterých můžeme

společně pracovat. Pokud v průběhu chce něco v artefaktu změnit, necháme ho.

- 141 -



Příloha 18 - Obrazová dokumentace z terapií pacientů

Orázek 27 - Pacientka J.M. - Ostrov

Orázek 28 - Pacientka J.M. - Řeka s překážkami
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Orázek 29 - Pacientka J.M. - Kawa model
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Orázek 30 - Pacientka V.B. - Ostrov

Orázek 31 - Pacientka V.B. - Řeka s překážkami
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Orázek 32 - Pacientka V.B. - Kawa model

Orázek 33 - Pacientka V.B. - Někdo k řece přichází
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Orázek 34 - Pacient J.Š. - Ostrov

Orázek 35 - Pacient J.Š. - Řeka s překážkami
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Orázek 36 - Pacient J.Š. - Kawa model

Orázek 37 - Pacientka M.Č. - Ostrov
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Orázek 38 - Pacientka M.Č. - Řeka s překážkami

Orázek 39 - Pacientka M.Č. - Kawa model
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Orázek 40 - Pacient P.P. - Ostrov

Orázek 41 - Pacient P.P. - Řeka s překážkami
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Orázek 42 - Pacient P.P. - Kawa model

Orázek 43 - Pacientka J.P. - Ostrov
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Orázek 44 - Pacientka J.P. - Řeka s překážkami

Orázek 45 - Pacientka J.P. - Kawa model
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