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Anotace
Bakalářská práce pojednává o principech a metodách arteterapie

s adolescenty se syndromem rizikového chování. V práci stručně představuji

východiska arteterapie v práci s touto cílovou skupinou a zároveň

praktickou implementaci jejích východisek v rámci sociální práce ve

stacionáři psychiatrické léčebny (dále jako „PL“)  Ke Karlovu. Na závěr

bych ráda poukázala na úspěšnost arteterapie u  adolescentů, kteří prošli

touto terapií.
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Karlovu. At the end of this written work I want to show success of

artetherapy and high number of adolescent people who went though it.
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Úvod
Téma SRCH vyplynulo ze zkušeností z mé praxe v denním

stacionáři pro adolescenty ve Všeobecné fakultní nemocnici. Zaznamenala

jsem, že právě různé projevy rizikového chování jsou tím, co měla většina

klientů společné. Závažnost této problematiky spočívá v tom, že je jednou

z hlavních příčin úmrtnosti mladých lidí. Následky rizikového chování

mimo to mají vedle osobního i celospolečenský dopad, například finanční

náklady na léčbu pohlavních chorob, látkových a jiných závislostí či

dopravních úrazů každým rokem stoupají.

Cílem mé práce není najít řešení pro SRCH, ale více přiblížit některé

jevy, se kterými jsem byla během praxe konfrontována. Práci jsem rozdělila

na dvě části. První je teoretická a vysvětluji v ní základní pojmy, arteterapii

a problematiku SRCH. Druhá část je praktická. Představuji v ní své

pracoviště a mou činnost ve stacionáři – vedení arteterapeutické skupiny.

Dále reflektuji svou práci s klienty a personálem zařízení, vyjadřuji se k

tomu, co by se mělo změnit. V praktické části jsou komentáře k obrázkům

klientů, ve kterých poukazuji na typické znaky ve výtvarné produkci klientů

se SRCH.
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1 Vymezení pojmů

Klíčové pojmy jsou: adolescence, agrese, agresivita, arteterapie, skupina,

syndrom rizikového chování (SRCH),

Adolescence: V psychologickém slovníku je definována takto: „v české

literatuře období mezi pubescencí, které se vyděluje jako samostatná fáze,

a ranou dospělostí; nástup sekundárních pohlavních znaků, dosažení

pohlavní zralosti, dozrávání rozumových schopností a dotváření integrity

osobnosti; u dívek mezi 12. a 18. rokem, u chlapců mezi 14. a 20. rokem.“1.

„Termín adolescence je odvozen z latinského slovesa adolescere (dorůstat,

dospívat, mohutnět)…Adolescence (v české terminologii mládí) je pak

většinou datována od 15 do 20 (22) let. Počátek je spojován s plnou

reprodukční zralostí, v jejím průběhu se obvykle ukončuje tělesný růst. Pro

ukončení adolescence biologická kritéria již takovou váhu nemají –

důležitější jsou kritéria psychologická (dosažení osobní autonomie),

případně sociologická (role dospělého) a pedagogická (ukončení vzdělávání

a získání profesní kvalifikace).“2

Agrese (z lat. aggredere = jíti proti): „Je multidimensionální souborný

pojem, který zahrnuje jednoduché formy agrese, přes složité komplexy až k

násilí. Jde o otevřený útok nebo hostilitu, či pasivně negativistické formy

vzteku s emoční podrážděností a agresí, sexuálně agresivní chování, nebo

nemotivované destruktivní chování, či případně o agresi ve formě životní

energie spíše s pozitivní konotací jako asertivní úsilí sloužící k uskutečnění

konstruktivních, kreativních tendencí jednotlivců, rodiny nebo národa.“3

1 Hartl P., Hartlová  H., Psychologický slovník, Portál, Praha, 2000, s. 18
2 Macek, P., Adolescence, Portál, Praha, 2003, s. 9
3 Malá, E., Agrese u dětí a adolescentů in: Česká a Slovenská psychiatrie, 1/1996, s. 58
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Agresivita: „Je vnitřní tendence reagovat dlouhodobě útočným, hostilním

zaměřením s vysokou pohotovostí k agresi.“4

Arteterapie: Psychologický slovník uvádí, že termín pochází od J. M.

Charcota z 2. pol. 19. stol.5 a jedná se o „použití uměleckých technik jako

nástroje diagnostiky, psychoterapie, výchovy, sociální práce; klade důraz na

aktivitu, přičemž využívá uvolňující, katarzní a projektivní vlastnosti lidské

tvořivosti; protože pro terapeutické účely využívá hlavně výtvarné umění,

termín se postupně zúžil převážně na modelování, kreslení, malířské

projevy, práci s textilem apod.; patří sem však i muzikoterapie,

biblioterapie, pohybové kreace aj.; pomocí kresby, koláže, modelování

dochází k porozumění sobě i druhým a k překonávání některých problémů;

tématem může být: čára mého života, můj totem, co chci mít apod.;

výsledkem je získání nadhledu, změna hodnot, radost z tvorby; provádí se

obvykle skupinově, výjimečně též individuálně.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s.

55). Šicková chápe arteterapii jako „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.“6.

Cílová skupina sociální služby – Target Group of Social Services –

Skupina definovaná nepříznivou soc. situací, které je určena sociální služba.

Tato nepříznivá situace může být vyvolána věkem, nemocí, zdravotním

postižením, životními návyky, nepříznivým prostředím, ohrožením ze strany

jiných osob a dalšími příčinami.

4 Malá, E., ibidem,  s. 58
5 Hartl, P., Hartlová H., ibidem, s. 55
6 Šicková – Fabrici, J., Základy arteterapie, Portál, Praha, 2002, s. 32
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Dynamika skupinová: znamená „označení hybných sil ovlivňujících rysy

skupinového chování“.7 Myslí se jimi: „rozvinutí patologie skupiny, procesy

a mechanismy, které používá pro její zvládnutí, ale i vývoj směrem k jejímu

zdraví“.8

Klient – Client – Subjekt, který využívá sociálních služeb. Může to být

rodina, jedinec i sociální skupina.

Rozhovor – Interview – Základní technika pomáhajících profesí užívaná

v poradenství, psychoterapii, v různých formách sociální práce. (viz kapitola

4.4.)

Syndrom rizikového chování (dále SRCH, angl. Syndrome of risk

behavior): „zahrnuje především to chování, které pokládáme za problémové:

delikvence, konzumace alkoholu a drog (a gamblerství) a časný sexuální

život, který je většinou současně nezodpovědný.“9 „…je v zásadě dvojího

druhu. Jednak se týká poškozování zdraví adolescentů (tělesného či

duševního), ve druhém významu je rizikové a problémové chování

adolescentů spjato s ohrožením společnosti…Mezi oblasti problémového

chování současných adolescentů se tak nejčastěji zařazují: predelikventní

chování a páchání trestné činnosti, agrese, násilí šikana a týrání (včetně

rasové nesnášenlivosti a diskriminace některých skupin), užívání drog

(včetně alkoholu a kouření), sexuální rizikové chování (včetně předčasného

7 Hartl, P., Hartlová, H., ibidem, s. 126
8 Vymětal, J., Obecná psychoterapie, Portál, Praha, 2004, s. 69
9 Hamanová, J., Hellerová, P., Syndrom rizikového chování v dospívání, Československá
psychiatrie, 6/2000, s. 382
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mateřství a rodičovství), poruchy příjmu potravy, sebevražedné pokusy

a dokonané sebevraždy.“10

Sebezraňující chování - sebepoškozování: „Představuje chování bez

vědomého a cíleného záměru zemřít, jehož důsledkem je poškození tělesné

integrity.“11 Termín sebepoškozování „je nejčastěji spojován s vědomým,

záměrným, často opakovaným sebepoškozováním (sebezraňováním) bez

vědomé suicidální motivace, v němž dochází k narušení tělesné integrity, bez

závažného letálního dosahu…nejčastěji uváděným motivem bývá pocit

vzteku na sebe samého, úleva od napětí, někdy též přání zemřít.“12

Související termín syndrom záměrného sebepoškozování „představuje širší

pojetí sebepoškozujícího chování, které je vydělené z kategorie suicidálních

pokusů a zahrnuje sebepoškozování jako specifický patologický projev

u poruch osobnosti…nebo u pacientů s poruchami příjmu potravy…a

pacientů závislých na návykových látkách.“13

Supervize – Supervision – V sociální práci metoda řízení, kdy nadřízená

nebo zkušenější osoba vede podřízenou nebo méně zkušenou osobu

metodou podobnou vztahu mistra k tovaryši, předáváním zkušeností

a znalostí během výkonu práce.

Terapie skupinová – Group Therapy -  „terapie, která probíhá v rámci

skupiny pacientů či klientů, zpravidla 8-12; je indikována pro většinu lidí s

výjimkou osob vypjatě introvertních a přecitlivělých, snadno komunikačně

10 Macek, P., ibidem, s. 77
11 Koutek, J., Kocourková, J., Sebevražedné chování, Portál, Praha, 2003, s. 73
12 Koutek, J., Kocourková, J., ibidem, s. 74
13 Koutek, J., Kocourková, J., ibidem, s. 74
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zranitelných; pacienti, resp. klienti debatují a sdílejí své osobní

problémy“.14

2 Teoretická část - Arteterapie

Disciplína psychoterapie označovaná jako arteterapie je relativně

mladá. Poprvé použila výraz art therapy ve svých pracích Margaret

Naumburgová ve 30. letech 20. stol. v USA15. Ovšem počátky arteterapie

jakožto léčby uměním lze vystopovat již v 18. a 19. století.

2.1 Historie  a vymezení pojmu arteterapie

O začátcích psychoterapeutických prostředků, včetně arteterapie,

hovoříme tehdy, jsou-li psychologické postupy využívány záměrně,

systematicky a cíleně k léčebnému ovlivnění druhého člověka. Arteterapie

je léčebný postup16, který využívá výtvarného projevu jako hlavního

prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů.

Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy

je pojímána jako samostatný obor. V učebnicích psychoterapie se s ní

setkáme jako s jednou z psychoterapeutických metod.17 Obvykle se rozlišují

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

potenciál tvůrčí činnosti samotné, a artpsychoterapie, kde výtvory a

prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.

„Artererapie je cílený terapeutický proces, který usměrňuje speciálně

vyškolená osoba – arteterapeut. V arteterapii hovoříme „o výrazné pomoci

14 Hartl, P., Hartlová, H., ibidem, s. 614
15 Šicková-Fabrici, J., ibidem, s. 26
16 Americká psychoterapie užívá slov o arteterapii jako o hybrid discipline, která je
založena na principech moderní psychologie a umění – viz Vick R., A brief History of art
Therapy in: Malchiodi C., Handbook of Art Therapy,  The Guilford Press, New York, 2003,
s. 5
17 Kratochvíl, S., Základy psychoterapie, Portál, Praha, 2006, s. 248
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v oblasti seberealizace, o rozvoji imaginativního vnímání reality, rozšíření

výčtu normálních životních situací a jejich adaptability.“18

Vlastním počátkem vývoje arteterapie jako samostatné profese bylo

zkoumání výtvarné produkce u duševně nemocných, zaměřené původně

spíše k upřesnění a potvrzení diagnózy. Jako terapeutická metoda se

arteterapie začala cíleně využívat ve 30. až 40. letech 20. století v návaznosti

na rozvoj psychoanalýzy (Freud, Adler) a dalších psychoterapeutických

směrů. Průkopníky arteterapie byli většinou výtvarníci, kteří prošli

psychoterapií a hledali možnosti propojení výtvarného působení s

psychoterapeutickými postupy a jejich uplatnění v léčbě (např. M.

Naumburgová, C. Lewis, E. Kramerová a další).19

U nás se arteterapie využívala od 50. let minulého století v různých

léčebných a psychoterapeutických zařízeních jako součást psychoterapie. V

70. letech 20. stol. vznikla na půdě Psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.

Purkyně arteterapeutická sekce, založená a vedená PhDr. D. Kocábovou.

Sdružovali se v ní zájemci o danou problematiku z různorodých oborů a

byly pořádány speciální semináře a dílny. V průběhu 80. let narůstala

popularita arteterapie zvláště mezi studenty a absolventy speciální

pedagogiky, neboť arteterapie byla začleněna do plánů výuky, a počátkem

90. let zásluhou PhDr. M. Kyzoura bylo na Jihočeské univerzitě otevřeno

bakalářské studium arteterapie. V roce 1994 vznikla Česká arteterapeutická

asociace, jako samostatné občanské sdružení, otevřené všem zájemcům o

arteterapii, které postupně usiluje o přeměnu na organizaci profesní.

18 Adamec, J., Šamšula, P., Průvodce výtvarným uměním I., Praha, Práce, 2000, s. 22
19 Arteterapie se také v anglosaské literatuře je zařazována mezi tzv. Mind-Body
Intervention – tj. intervence směřující do mysli a do těla. Hovoří se o metodě, která
umožňuje zdokonalení kapacity myšlení, aby skrze tento impulz došlo k „uzdravení“
tělesných funkcí a symptomů. (viz Malchiodi, ibidem, s. 17)
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2.2 Arteterapie receptivní a produktivní

Arteterapie receptivní je vnímání uměleckého díla vybraného s

určitým záměrem arteterapeutem. Cílem je lepší pochopení vlastního nitra,

poznávání pocitů jiných lidí. Umělecké dílo při vnímání divákem vyžaduje

divákovu spoluprácí, „vcítění“. Znamená to, že divák promítá své vlastní

emoce do uměleckého díla. Může takto objevit duchovnost, životní sílu,

smutek i naději. Vcítění se mění podle vnitřního zaměření diváka, ale

i podle jeho momentální emocionální dispozice. K receptivní arteterapii

patří návštěvy výstav a galerií, projekce diapozitivů nebo videozáznamů

spojené s rozhovory o vnímaných výtvarných artefaktech apod.20

Arteterapie produktivní znamená použití konkrétních tvůrčích

činností (kresby, malby, modelování) nebo intermediálních aktivit (tj.

činností propojujících různá média), happeningu u jednotlivce či skupiny.21

V arteterapii vedle sebe v současnosti existují tři trendy:

1) Trend akcentující především diagnostické možnosti arteterapie

a interpretaci výtvarných produktů klientů. Tato forma arteterapie je

chápána klinicky ve výlučně psychoanalytickém smyslu a jde v ní

o důsledně analytickou práci s klientovou osobnostní strukturou.

2) Trend, který nalézá terapeutický smysl ve výtvarné produkci jako takové,

i bez interpretace a diagnostiky. Tento přístup se označuje též jako „art for

therapy“. Jde o využití umění bez nároku na interpretaci nebo analýzu.

20 Americký arteterapeut Vija Lusebrink poukazuje na to, že obrazy jsou mostem mezi
tělem a myslí, nebo ještě lépe, mezi poznávacími vrstvami procesu vnímání informace
a psychologickými změnami v těle. (viz Malchiodi, ibidem, s. 18)
21 Šicková-Fabrici, J., ibidem, s. 30
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Výtvarná reflexe sice neopomíjí osobnost a prožívání klienta, nesměřuje

však k analýze, ale ke zobecnění poznatků a souvislostí v kulturním

kontextu.

3) Eklektický trend 22. Eklektický směr ve skupinové terapii se snaží přebírat

z různých směrů a škol účinné postupy. Tento trend nalézáme rovněž i

v arteterapii. Vědeckou tvůrčí formu tohoto fenoménu na úrovni

psychoterapie významně reprezentuje I. D. Yalom, který usiluje o

výzkumné zhodnocení skupinově terapeutických postupů, vysledování

společných i alternativních účinných faktorů v různých formách terapie a o

jejich racionální výběr pro vlastní praktický postup.

2.3 Cíle arteterapie

2.3.1 Uschopnění klienta – Empowering the Client

Autoři23 zabývající se problematikou arteterapie se shodují v tom, že

základním cílem artetrapie je uschopnění (Empowering the client)  klienta

k tomu, aby dokázal vyřešit své problémy sám, bez přispění dalších osob.

Arteterapie může formou imaginace pomoci klientovi pochopit jeho

problém z jiného úhlu pohledu, aby problém byl lépe identifikovatelný a

jemu samotnému srozumitelný. Kresby jsou důležitým nástrojem k popsání

a k vyjevení vnitřních procesů v člověku, které se skrývají za symbolickými

a metaforickými vyjádřeními.24 Cíle arteterapie souvisejí rovněž s tím, z

jakých teoreticko-psychologických pozic arteterapie vychází. Proto se také

22 Šicková-Fabrici, J., ibidem,, s. 34
23 Oster G., Crone P. G., Using Drawings in assessment and therapy, 2nd edition, Brunner-
Routledge, New York, 2004, s. 171
24 srv. Riley, S., Contemporary Art Therapy with Adolescents, Jessica Kingsley Publishers,
London 1999 in: Oster, G., Crone,  P. G., ibidem.
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někdy rozlišuje arteterapie dle svého zaměření na jungiánskou terapii,

rogeriánskou arteterapii a další.

2.3.2 Odstranění chorobných příznaků

Definici arteterapie jako léčebného postupu musíme doplnit

konstatováním, že jde o léčebné působení na určitý psychický nedostatek, či

anomálii, který má být zmírněn, či odstraněn. Přitom může docházet ke

změnám v prožívání a chování klienta. Je-li hlavním cílem terapie

dosáhnout zmírnění nějakého psychického nedostatku či anomálie, potom

dílčím cílem je obnovení pracovní schopnosti, radosti ze života vedoucí k

rozvoji integrace klientovy osobnosti. Využívání tohoto léčebného nástroje

provádí kvalifikovaná osoba terapeuta.25

2.4 Indikace arteterapie

V rámci terapie vystupují do popředí dvě proměnné. První z nich je

pacient/klient, druhou terapeut. Obě dvě tyto veličiny jsou proměnné,

protože v sobě zahrnují proměnné vlastnosti vlastních povahových a

psychických potřeb obou veličin. Začněme však nejprve pacientem/

klientem.

2.4.1 Předpoklady pacienta pro arteterapii

Na terapeutický proces a efekt má nepochybně zásadní vliv druh a

závažnost poruchy či anomálie. Je rozdílné, zda se jedná o neurotické

poruchy, psychózy, závislosti na alkoholu a drogách či o poruchy osobnosti.

Dále je důležité, zda je porucha akutní, fixovaná, či chronická.26 Zpočátku

se odborný zájem soustřeďoval na produkty těch pacientů, kteří tvořili

25 Kratochvíl, S., ibidem, s. 12-15.
26 Kratochvíl, S., ibidem, s. 314
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spontánně. Procentuálně je to však velmi malý počet pacientů, Prinzhorn

i Rennert27 udávají asi 1-2% ze všech pacientů, Plokker28 5% psychotiků.

Pokud bychom tedy pracovali v arteterapii jen s těmito pacienty, byl by její

dosah relativně velmi malý. Existuje mnoho studií o autosanačním vlivu

výtvarné činnosti, která často propukne nečekaně v pozdním věku a stav

pacientů, po léta setrvávajících v léčebně, se náhle výrazně zlepší. Byly však

publikovány i případy, kdy spontánní tendence k malování ústila do

psychotické ataky nebo se stav pacientů nelepšil. Plokker nedoporučuje

nechat schizofrenní pacienty volně tvořit, tvrdí, že to často vede k autismu

a dezintegraci a že se obvykle jen opakuje vlastní patologie.29

Faktem je, že se nemůžeme spoléhat pouze na tyto samouzdravovací

vlivy, i když je tento model v našich léčebnách doposud častým jevem.

Chuť nebo potřeba malovat se často vyskytuje v přímé souvislosti s talentem

nebo předchozí uměleckou zkušeností či vzděláním. V západních studiích je

arteterapie umělci pojednávána obvykle jako speciální případ. Často se

jedná o umělce, kterému neuróza brání v tvorbě, což je zvláštní případ, který

podporuje názor psychoanalyticky orientovaných autorů, kteří ve sporu s

humanisticky smýšlejícími autory tvrdí, že ani vznik neurózy není tvořivostí

vyloučen. Ukazuje se, že předchozí umělecká zkušenost může být

i nepříznivá, protože takoví pacienti ve skupinové arteterapii zesilují

u ostatních pocit nedostatečnosti a význam tvorby přesouvají směrem ke

konečné estetické hodnotě produktu, o což v arteterapii vůbec nejde. Pro

pacienta samého je pak skupinové malování příležitostí jak vyniknout

a stává se často expertem, někdy i vůdcem. Pokud malují všichni společně

na jeden papír, mají tendenci přesouvat odpovědnost na tuto „znalou“

27 Strnadlová, H., Teorie, indikace a předpoklady arteterapie, časopis Arteterapie, 11/2006,
s. 4
28 Strnadlová, H., ibidem.
29 Strnadlová, H., ibidem, s. 4
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osobu, takže  získáváme méně informací než v jinak strukturované

skupině.30

U pacientů, kteří mají o arteterapii zájem, nemusíme být na

pochybách, zda jim možnost výtvarné činnosti poskytnout či nikoliv. V

případě, že zájem nejeví, shoduje se většina autorů v tom, že je třeba jim

tuto možnost nabídnout, aby byl překonán onen strach z dovednosti kresby

(Performance fear) a strach ze sebeodhalení (Fear of Self-Revelation).31

Někteří autoři dokonce tvrdí, že terapeut nesmí dbát námitek, pacient se

totiž buď obává, že jde o test, nebo se stydí, že neumí malovat. Obě

eventuality se dají snadno zvládnout individuálním pohovorem nebo již

sama atmosféra ve skupině přiměje pacienta k činnosti. Důležité je nechat

pacienta aktivitu prožít. Někteří autoři zdůrazňují další kritéria pro

arteterapii – určitou míru inteligence, technické šikovnosti a barevné

představivosti, a také schopnost užívat umění jako prostředku vyjádření, což

se ukáže v předem prováděné individuální terapii.32

Vzhledem k tomu, že se u arteterapie jedná o nonverbální expresi, je

nejvhodnější indikací právě u těch pacientů, kteří mají verbální schopnost

omezenou nebo znemožněnou. Toto kritérium jako hlavní pro indikaci

arteterapie uvádějí Hachett a Cimon u pacientky v depresi, Doughertyová

u schizofreniků. „Když se začíná pacient integrovat, a tím nabývá

i schopnosti verbální komunikace, ztrácí zájem o malbu“.33

Horowitz doporučuje arteterapii u pacientů autistických, němých, a

u těch, kteří nedůvěřují mluvenému slovu, u malých dětí nebo u osob

intelektuálně nedostačivých, také u přeintelektualizovaných, kteří ve

30 Strnadlová, H., ibidem, s. 5
31 Wadeson, H., The Dynamics of Art Psychotherapy, John Wiley and Sons, inc., New
York, 1995, s. 61-62.
32 Strnadlová, H., ibidem, s. 5
33 Dougherty, C. A., A group art therapy: A Jungian approach. AJAT XIII, 3/1974, s. 229-
236  in: Strnadlová, H., ibidem, s. 5
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verbální komunikaci těžko realizují své emoce. Zdůrazňuje možnost jejího

použití u pacientů v tenzích. Soustředění se na činnost tu odpoutává

pozornost pacienta od sociální úzkosti, která se v důsledku toho lépe snáší.

Z hlediska diagnózy se doporučují pacienti afektivně labilní (vzteklý pacient

svůj vztek nakreslí a zjistí, že emoci, o které se domníval, že je

nezvládnutelná, může tímto způsobem zkrotit), hysteričtí a „acting out“

(agující) pacienti, kteří odpovídají dobře relativně primitivnímu a akčně

zaměřenému přístupu. Doporučuje se rovněž pro pacienty, kteří mají  obtíže

se svou sexuální identifikací. S tvrdými materiály mají pracovat ti, kteří mají

potíže s mužskou sexuální identifikací, a obráceně, ženy mají pracovat s

měkkými materiály. Arteterapie je vhodná pro pacienty fyzicky

handicapované, chronické, regredované, seniory s poruchami paměti,

autistické, narkomany, alkoholiky, oběti znásilnění apod. Obrazové

vyjádření je důležité v těch případech, kdy je pro normálního člověka

problematické slovně vyjádřit určité informace (například rané dětské

vzpomínky, sny apod.) nebo když chce pacient vědomě nebo nevědomě

některé informace zamlčet. Cenzura vizuální komunikace je méně přísná.

Věk pacientů nepředstavuje z hlediska možnosti použití arteterapie

téměř žádný omezující faktor. Devinová34 hovoří o věku od 20 let ve své

skupině, Beighleyová35 o věku 8-100 let.

Lze konstatovat, že spontánně dříve malovalo méně žen než mužů,

ze 450 děl mentálně chorých uvádí Prinzhorn jako autory jen 16% žen. Při

skupinové arteterapii se tímto kritériem (pohlavím) řídíme obvykle ve

smyslu rovnosti, skupina má být složená z poloviny mužů a poloviny žen.

34 Devin, D., A preliminary invesigation of paintings by alcoholic man. AJAX, 3/1970, s.
115-128, in: Strnadlová H., ibidem, s. 5
35 Strnadlová, H., ibidem, s. 5
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Arteterapii není možné použít jako léčebný postup tehdy, když jsou

pacienti ve stavu, který jim zabraňuje v aktivitě (silná deprese, inhibice,

stupor, drogová, či alkoholová závislost), nebo když vůči nabízené činnosti

cítí příliš silný odpor či nechuť.36

2.4.2 Osobnost terapeuta – Formální a osobnostní požadavky

Terapeut je odborník (psychiatr nebo psycholog, zřídka jiný obor),

který kromě výše uvedených předpokladů ještě absolvoval výcvik

(sebezkušenostní, teoretickou i praktickou výuku v rozsahu nadstavbové

atestace) v oboru psychoterapie (zpravidla v některém ze základních směrů)

a obdržel od příslušné instituce Osvědčení o funkční specializaci, je tedy

legálně oprávněn k provozování psychoterapie ve zdravotnictví. Toto jsou

formální požadavky, které terapeut musí splňovat.  Ve vztahu ke  klientovi

jsou ovšem důležité též osobnostní předpoklady terapeuta, i když různé

terapeutické školy mají na osobnostní předpoklady terapeuta rozdílné

požadavky.37 Kromě toho se ve skupinové terapii projevuje i vliv skupiny

jako další proměnné, která ovlivňuje dynamiku svých členů a také terapeuta.

2.5 Individuální arteterapie

Výhodou individuální arteterapie je, že klient má terapeuta k

dispozici jen pro sebe, navazuje s ním úzký kontakt a vzniká tak intenzivní

emocionální zážitek styku s chápajícím člověkem.38  Horňáková39 se

domnívá, že individuální terapie je vhodná pro klienty, jejichž problém

vyžaduje celou pozornost terapeuta nebo jejichž chování by ve skupině

působilo rušivě, odstrašujícím způsobem a mohlo by mít pro druhé klienty

36 Strnadlová, H., ibidem, s. 5
37 Kratochvíl, S., ibidem, s. 313
38 Pogády a kol., in: Šicková-Fabrici, J., ibidem, s. 43
39Horňáková, M., in: Šicková-Fabrici, J.,  ibidem, s. 43



22

negativní následky (např. agresivita, negativní vůdcovství, psychotické

projevy). Zpočátku vyžadují individuální arteterapii např. hyperaktivní,

nebo naopak anxiózní děti.

V individuální arteterapii je důležité, podobně jako v arteterapii

skupinové, dodržet postup, který spočívá v tom, že klient vytvoří obrázek,

poté následuje diskuse nad vytvořeným dílem a případně jeho interpretace.

Právě diskuse s klientem je podstatnou složkou arteterapie. To, co říká klient

při interpretování svého díla, je v tuto chvíli stěžejní. Zde se projevuje

emocionální a racionální složka klientova prožívání. Jako významná se jeví

závěrečná fáze, kdy terapeut ukazuje možnosti, jak obrázek - problém

„vylepšit“.40

2.6  Skupinová arteterapie

Skupinová arteterapie je svou formou náročnější hlavně pro

terapeuta. Jak už název napovídá, jedná se o arteterapeutický postup, který

provádíme s více pacienty najednou, a využíváme při něm skupinovou

dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny.41Má však řadu výhod:

- sociální učení probíhá rychleji a intenzivněji;

- lidé s totožnými nebo podobnými problémy se mohou podpořit a cítit

sounáležitost;

- zpětné vazby členů skupiny jsou podnětné pro každého jednotlivce ve

skupině;

- je vhodnější pro toho, kdo prožívá individuální terapii příliš intenzivně;

- je demokratičtější, protože moc i odpovědnost se dělí;

- má ekonomický efekt: za tentýž čas se pomůže více lidem.

40 Wadeson, H., ibidem, s. 112.
41 Kratochvíl, S., ibidem, s. 219.
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Nevýhody skupinové arteterapie jsou:

- hůře se dosáhne diskrétnosti než při individuální arteterapii;

- skupinu je těžší organizačně zvládnout;

- vyžaduje větší pohotovost a obratnost terapeuta;

- každému jednotlivci v rámci skupiny se věnuje méně času;

- skupina může dostat „nálepku“ nebo stigma (např. alkoholici).

Podle Horňákové42 lze ve skupinové terapii zařadit cvičení a techniky, které

jsou dynamičtější a zajímavější. Skupinová arteterapie má velký sociální

a integrační náboj.43

2.7  Diskuse

Vedení diskuse o vytvořených dílech by v ideálním případě mělo být

celým dalším skupinovým sezením.

Nejběžnějším modelem jsou:

a) Na každého přijde řada. Podstatné je rozhodnout se a říci, zda se

vyjádření k vlastnímu výtvoru očekává od každého, nebo to není povinné.

Terapeut či vedoucí se může zeptat, kdo by chtěl začít, a ostatní postupně

pokračují kolem dokola, anebo předchozí hovořící vybere následujícího.

Zbude-li na konci čas, může se rozpoutat obecná diskuse.

Jedná-li se o velkou skupinu, zmínit každý obrázek jednotlivě zabere

hodně času, ale je důležité to umožnit. Jestliže čas sezení vyprší v momentě,

kdy zbývá vyslechnout posledního jednoho či dva členy skupiny, mohou tito

klienti diskusi vnímat jako „nedotaženou“. Je nutné, aby terapeut společně

se skupinou rozhodl, kolik času k vyjádření má každý člen k dispozici, a

určil též způsob, jakým se bude vymezený limit dodržovat. V některých

42 Horňáková, M. in: Šicková-Fabrici, J., ibidem, s. 43
43 Šicková-Fabrici, J., ibidem, s. 44
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případech sestává, že ne všichni klienti si přejí mít prostor vyjádření stejně

dlouhý a časování se tím vyřeší samo, jindy je zapotřebí formálně

poskytnout „každému pět minut“.

Terapeut může podpořit účast na skupině dotazováním se, co si myslí

ostatní klienti, takže veškerý výklad díla nemusí nutně vycházet pouze z

jeho strany. Jestliže byl terapeut sám do výtvarné činnosti zapojen, bude se

pravděpodobně očekávat i jeho komentář, pokud ovšem čas na diskusi

vymezený do té doby nevyprší. V tomto případě ovšem musí terapeut dobře

zvážit úskalí a rizika takového rozhodnutí a postupu – být či nebýt členem

skupiny, odhalit něco o sobě samém, a nezatěžovat přitom skupinu svými

nejpalčivějšími problémy.44

Existuje několik výhod postupu, kdy klienti hovoří jeden po druhém:

1. Pro lidi, kteří takto výtvarně ještě nepracovali, může být povídání o jejich

obrázcích (jež mohou obsahovat velmi osobní sdělení) objevnou zkušeností.

Přijde-li řada na každého, pomáhá to klientům uvědomovat si, že nejsou

sami a že cílem skupiny je „prolomit ledy“. (Je však žádoucí respektovat ty

členy skupiny, kteří se o svůj výtvor z jakýchkoli důvodů s ostatními podělit

nechtějí.)

2. V nové skupině pomáhá společné sdílení jednotlivým členům vzájemně

se skrze své obrázky poznat.

3. V pokračující skupině pomáhá jistota strukturovaného sdílení lidem

budovat důvěru a odhalovat se ve svých obrázcích nebo diskusi s větší

odvahou.

4. Jde o jeden ze způsobů, jak zajistit, že méně průbojnější členové skupiny

také dostanou svůj prostor a  že jiní klienti nebudou skupinové diskusi

dominovat.

44 Liebmann, M.,  Skupinová arteterapie, Portál, Praha, 2005, s. 45
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5. Aspekt „rovnoměrného podílu“ této metody vyhovuje mnoha

vrstevnickým a svépomocným skupinám.

Jsou zde ovšem jisté nevýhody:

1. Každý člen skupiny bude mít k dispozici pouze velmi krátký čas (pokud

nepůjde o velmi malou skupinu), což může být frustrující. Můžeme si

pomoci tak, že rozdělíme skupinu do dvojic nebo podskupin.

2. Diskuse se obyčejně těsně vztahuje k obrázkům, což ji někdy může činit

povrchní.

3. Strukturování diskuse se může jevit jako umělé, a to zamezuje výskytu

některých „volně plynoucích“ skupinových interakcí.45

b) Zaměřit se na jeden či dva obrázky. Někteří terapeuti cítí, že

metoda „každý popořadě“ je nepřirozená a vede k povrchnosti. Domnívají

se, že lze více získat tehdy, když jeden či dva klienti mají k dispozici delší

čas než ostatní nebo když je celý diskusní prostor věnován pouze jednomu

či dvěma obrázkům. Jedinci mohou být v rámci diskuse vybráni terapeutem

nebo se přihlásí sami, protože cítí největší momentální potřebu vyjádřit se.

Ostatní můžeme zapojit dotazem, zda měli podobnou zkušenost. Zaměření

se na jeden obrázek může někdy vést k hluboké diskusi, která velmi

významně zapojuje všechny klienty ve skupině.46

c) Zaměřit se na skupinovou dynamiku. Při tomto druhu diskuse je

skupina jednoduše otevřená čemukoli, co v  průběhu diskuse nastane.

Výsledkem může být povídání na obecné úrovni anebo verbální terapeutická

skupina volně vycházející z obrázků pod vedením zkušeného terapeuta.

Terapeut se zeptá, jestli by někdo chtěl o svém obrázku pohovořit, a pak

čeká na reakce klientů. Ve volně plynoucí psychoterapeutické skupině je

podporováno vyjadřování skutečných pocitů a konfliktů.  Například rozčílí-

45 Liebmann, M., ibidem, s. 46
46 Liebmann, M., ibidem, s. 46



26

li se člen skupiny, lze to chápat jako projekci pocitů vůči jeho rodičům nebo

partnerovi. V odborné literatuře47 se tento jev nazývá přenos. Pokud

k tomuto jevu dojde, je tím dána velká příležitost odhalit určité motivy,

které s velkou pravděpodobností přivedly klienty do terapie. Členové

skupiny jsou povzbuzováni, aby pomáhali ostatním a přispěli svými

vlastními zkušenostmi. V tomto modelu diskuse jsou obrázky výchozím

bodem. Mohou v diskusi hrát roli významnou nebo relativně malou a jen

výjimečně zbude čas hlouběji se zaměřit na obrázky všech členů skupiny.48

2.8 Interpretace
Existují dvě obecně rozšířené domněnky týkající se interpretace

arteterapeutických děl, které jsou dosti zavádějící.

Jednou z nich je, že úkolem terapeuta je obrázky interpretovat. Tento

názor má původ v jednom z prvních využití arteterapie, a to jako doplňku

psychoanalýzy. Proces vytváření díla nebyl považován za důležitý. Tento

druh interpretace se vždycky odehrává v rámci konkrétního teoretického

systému (nebo psychoanalytické školy) a vyžaduje značný trénink

a zkušenost.

Druhou z široce zastávaných domněnek je názor, že interpretace je

založena na znalosti symbolů ve smyslu jeden symbol – jeden význam. Toto

však může platit jen zcela výjimečně. Mnohem častěji mají symboly celou

řadu kulturně podmíněných významů, včetně těch subjektivních, lišících se

od člověka k člověku.

Interpretace je samozřejmě velmi náročná činnost s četnými riziky

pochybení na straně terapeuta. Konkrétní interpretace může vypovídat více

o mluvčím než o autorovi interpretovaného obrazu.

47 Kratochvíl, S., ibidem, s 201-202
48 Liebmann, M. ibidem, s. 46
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Východiska neinterpretačních směrů jsou ve fenomenologii, tvarové

psychologii, v humanistické psychologii C. R. Rogerse49 a v existenciálně

analytickém přístupu V. E. Frankla.50

2.9  Arteterapeutický vztah

Vztah mezi klienty a terapeuty zdůrazňuje většina terapeutů. Ve

vztahu má dominovat důvěra, rovnocennost a úcta k člověku, s nímž

pracujeme, a rovněž snaha prožít jeho úhel pohledu. Terapeutický vztah je

kreativní aliance, klient je v ní doprovázen na určitém úseku života.

V některých případech je to doprovázení celoživotní. Cílem je navigovat

klienta tak, aby se zřekl chování a vztahů, které jemu nebo jeho okolí

způsobují bolest, a dokázal je nahradit takovými, z nichž by měl radost

a které by posílily jeho vědomí vlastní hodnoty.

Krédem arteterapeuta je být tvořivý v budování klientovy kreativity,

která mu může dát stimul k pozitivním změnám v jeho životě. Terapeut

i klient se snaží porozumět výtvarné symbolice, myšlenkovým vzorům a

celé struktuře klientovy osobnosti.

Klient by měl být veden k zodpovědnosti za sebe, za svoji výtvarnou

reflexi. Terapeut by měl být schopen navrhnout klientovi nové techniky, ale

i perspektivy, jež klient dosud neznal. Klienta je třeba vést k sebeakceptaci,

nikoliv k sebenegaci. Klient by měl přes arteterapeutickou intervenci

49 Carl Ransom Rogers (8. ledna 1902 Oak Park, Illinois – 4. února 1987 La Jolla,
Kalifornie) byl americký psycholog a psychoterapeut. Spolu s Abrahamem Maslowem
patřil mezi nejvýznamnější představitele humanistické psychologie. Prosazoval „na osobu
zaměřenou terapii“ (angl. Person-Centered Approach), která studuje osobnost z vnitřního
vztažného rámce, což se projevuje důrazem na pohled z klientova hlediska. Uplatňoval
kombinace empatie (vcítění), kongruence (shody) a reflexe (porozumění, účast na
pacientově světě). Rozvinul skupinové techniky psychoterapie (skupinová setkání)se
zaměřením na uvolnění kulturního napětí ( rasového, náboženského, sociálního,... ) Také je
autorem teorie osobnosti soustředící se na pojem „já“.
50Viktor E. Frankl (26. března 1905, Vídeň - 2. září 1997, Vídeň) byl rakouský neurolog
a psychiatr, zakladatel existenciální analýzy a logoterapie. Viz také Šicková-Fabrici J.,
ibidem, s. 39
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přijmout odvahu nejen experimentovat s novými výtvarnými technikami, ale

nacházet i nové cesty řešení ve svém životě.

Přes umělecké aktivity arteterapeut pomáhá klientovi:

- hledět na sebe – prostřednictvím své umělecké reflexe – jinak než

doposud;

- vytvořit si určitý nadhled, tak jak se z nadhledu dívá na své dílo;

- plněji prožívat a akceptovat své pocity během vlastní tvorby;

- být ve výtvarné reflexi otevřenější a svobodnější;

- víc akceptovat druhé, jejich výtvarný názor a styl.

L. Hoffman (1985)51 se domnívá, že terapeuti by měli zahrnout do

procesu arteterapie sami sebe a být ochotní se též měnit. Arteterapeut nemá

stát mimo arteterapii. Někdy je vhodné, tvoří-li arteterapeut společně se

svými klienty. Tento princip osobního příkladu je často schůdnou cestou,

jak klienta stimulovat k experimentům s barvou nebo hmotou.

Arteterapeut někdy pomůže v začátku tvorby úzkostnému pacientovi

tím, že sám udělá první čáru na obrázku, anebo mu naopak poradí při

dokončení díla. Zásah však nesmí provést bez souhlasu klienta. Někdy sám

klient poprosí arteterapeuta, aby mu např. nakreslil některou partii na

obrázku, s níž si neví rady. Schopnost požádat o radu nebo o pomoc se

hodnotí jako pozitivní jev a může klienta motivovat v další tvorbě.52

2.10  Adolescentní výtvarná tvorba

Zralejší náhled dosažený na konci tohoto období  umožňuje již

reflektovat krizi puberty. Oživení zájmu o výtvarné aktivity je zřejmě

výrazem hledání metaforického prostoru pro ideální sebeprojekci, která

51Hoffman, L., Betone power and control; Toward a „second order“ family systeme therapy
in: Časopis Family Systeme Medicine, 3/1985, in: Šicková-Fabrici, J., ibidem, s. 59
52 Šicková-Fabrici, J.,  ibidem, s. 60
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potenciálně zahrnuje i korektivní zkušenost deziluze. V souladu s

abstraktností formálních operací je výtvarná podoba osob a předmětů, tahů

skutečných a možných  zobrazena zástupně, pomocí plošného, neiluzivního

abstraktního schématu, výtvarné zkratky či stylizovaného symbolu.

Narativní perspektivní scény předchozích období je metodicky vhodné

rozčlenit na jednotlivé prvky, které vytvoří skutečnost nezávislou na

viděném. Na rozdíl od předchozích etap, kdy při výtvarné tvorbě děti ve

velké míře pracují intuitivně, je výtvarné dílo adolescentů výsledkem

estetické volby a rozhodování.

2.11 Arteterapie s dospívajícími

Arteterapii s adolescenty rozvinula Shirley Rileyová.53 Domnívá se,

že arteterapie u této věkové kategorie může klientům pomoci dostat se z

oblasti konkrétního myšlení k myšlení abstraktnímu, může budovat sociální

zručnosti, altruismus, empatii, rozvoj zdravé sexuality. Obraz sebe samého

se může formovat směrem ke zdravé sebekritičnosti. Krystalizuje tak

osobnost adolescenta, proces dospívání je doprovázen schopností reflektovat

změny ve svém fyzickém a psychickém vývoji. Adolescenti jsou mimořádně

citliví, zranitelní, někdy i narcističtí, hledají pro svůj život vzory. Práce

arteterapeuta se zaměřuje na podporu klienta v nalézání vlastní identity.

Rileyová54 doporučuje pro práci s teenagery například tato témata: Jak se

vidím, Jak mě vidí rodiče, Jak mě rodiče trestají, Jak trestám rodiče. Vhodné

53 Šicková-Fabrici, J., ibidem, s. 65
54 Rileyová, S., Contemporary Art Therapy with Adolescents. London, Jessica Kingsley
Publishers, 1999 in: Šicková-Fabrici, J., ibidem s. 65
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jsou i kolektivní kresby, tj. když jeden obrázek kreslí více osob, ale každý

jinou barvou.55

3 Syndrom rizikového chování v dospívání (dále jen „SRCH“)

3.1 Definice SRCH

Termín rizikové chování tedy označuje jakékoli chování, které může

negativně ovlivnit psychosociální aspekty úspěšného vývoje dospívajícího.

K zjevným případům patří například zneužívání omamných látek,

zanedbávání školní docházky, nechráněný pohlavní styk, řízení po požití

alkoholického nápoje a násilí.56

3.2 Dospívání

Vývojové období dospívání je přibližně vymezeno dolní hranicí 11-

12 let a horní hranicí 20-22 let. V průběhu dospívání dochází k výrazným

změnám na úrovni biologické, psychologické a sociální. Biologické změny

organismu vedou k akceleraci růstu a rozvoji primárních a sekundárních

pohlavních znaků. Psychologické změny dospívání zrcadlí kognitivní vývoj

adolescenta a ustálení jeho osobnostní organizace. Sociální změny

předpokládají odpoutání se od primární rodiny, volbu profese a nalezení

osobního životního stylu. Proces dospívání je determinován biologickými

i psychosociálními faktory.57 Vnější vlivy však mají dopad i na urychlení

vývoje biologických známek dospívání („sekundární akcelerace“). Způsob,

jakým je adolescentní období posuzováno, je také závislý na aktuálních

potřebách společnosti (např. v dobách válek jsou dospívající jedinci

55 Šicková-Fabrici, J., ibidem, s. 65
56 Jessor, R., Risk behavior in adolescence; A psychological framework for understanding
and action in: Journal of Adolescent Health, volume 12, Issue 8, New York, 1991, 597-605.
57 viz příloha č.1.
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posuzováni jako psychosociálně zralejší). Zajímavým faktem jsou závěry

některých významných současných výzkumů, které uvádějí, že většina

adolescentů (přibližně 80%) je adaptována dobře a neprožívá výraznější

„adolescentní zmatek“ nebo jiné psychické poruchy.58

Období dospívání lze dále členit na dvě následující fáze:

Pubescence (přibližně 11-15 let). Začíná obdobím prepuberty,

spojené s nástupem prvních známek pohlavního dospívání a končící

nástupem menarché u dívek (u chlapců první imisí semene). U většiny

českých dívek probíhá tato fáze mezi 11. a 13. rokem, u chlapců o 1-2 roky

později. Z psychologického hlediska je podstatný vztah mezi pubertálními

změnami a psychosociálním významem, který dospívající těmto změnám

přisuzuje a jak je prožívá.

Adolescence (přibližně ukončovaná mezi 20.-22. rokem). Období,

v němž dochází k nejvýraznějším psychosociálním změnám. Kognitivní

vývoj, který se dostává do stádia formálních operací (podle J. Piageta),

dosahuje svého vrcholu kolem patnácti let a má vliv i na morální usuzování.

Mění se vztahy k rodičům, vrstevníkům i k sobě samému. Důležitým

úkolem adolescenta je akceptace psychosexuální role sebe jako ženy nebo

muže a schopnost sexuálního vztahu.

Vztahy s rodiči. Jedním z významných vývojových úkolu dospívání

je uvolnění dítěte z primární rodiny. Průběh adolescentní separace je

nepochybně závislý na předchozím vztahu dítěte k rodičům, typu rodiny

(ztíženou adolescentní separaci má dítě vychovávané pouze jedním

rodičem) a způsobu reakce rodičů na separační projevy dítěte.

Komplikovaná separace může přetrvávat v podobě tzv. hostilní závislosti,

58 Hort, V. a kol., Dětská a adolescentní psychiatrie, Portál, Praha 2000, s. 38
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kdy adolescent na jedné straně rodiče odmítá, na druhé straně se od nich

nedokáže odpoutat.

Vztahy s vrstevníky procházejí různými změnami. Například v

pubertě je typické vyhledávání vrstevníků stejného pohlaví v partě, později

je větší význam přičítán párovému přátelství. V adolescenci se již rozvíjejí

hluboké vztahy a více než 75% adolescentů probírá svoje emoční problémy

s vrstevníky.59

Sexualita představuje v adolescenci významnou zkušenost, často

zjednodušovanou pouze na otázku koitální sexuality. V dospívání dochází k

prohloubené integraci pohlavní identity (jsem muž, nebo žena), reaktivity

(schopnosti prožívat sexuální vzrušení a orgasmus) a objektní preference.

Normálním projevem je masturbace, častější u chlapců než u dívek.

Případné psychické konflikty a pocity viny mohou plynout z nepřijatelnosti

fantazií, které masturbaci provázejí. Přechodné homosexuální kontakty se

objevují obvykle před patnáctým rokem, spíše u chlapců a nemají přímou

souvislost s homosexuální orientací v dospělosti.

Vývoj sexuální identity homosexuálního charakteru je ztěžován

devalvujícími postoji společnosti. První zkušenosti erotického a sexuálního

charakteru získávají dospívající většinou mezi 14.-16. rokem, avšak

průměrný věk první zkušenosti sexuálního styku je přibližně 17. rok věku. V

literatuře se opakovaně zdůrazňuje potřeba sexuální výchovy a prevence

pohlavních nemocí (AIDS), nechtěných a předčasných těhotenství

(informace o antikoncepci), rizikového chování (prostituce).60

Vývoj sociální kompetence a adolescenta předpokládá výběr

přiměřeného studijního oboru nebo pracovního začlenění. Problém může

nastat při neúspěchu, nemožnosti sladit vlastní zájmy, představy rodičů

59 Hort, V. a kol., ibidem, s. 38
60 Hort, V. a kol., ibidem, s. 39
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a zájem společnosti. Na úspěchu ve studijním či profesním začlenění se

nepodílí jen inteligence a specifické schopnosti, ale také motivace,

připravenost akceptovat sociální normy a hodnoty a schopnost snášet

frustraci při neúspěchu.61

Vývoj vlastní identity („kdo jsem“) vede k nalezení sebe sama jako

svébytné osoby, která má konzistentní cíle, profesní orientaci, přátelství,

sexuální vztahy, morální hodnoty a skupinovou příslušnost. Je schopná

nezávislého života a realistického sebehodnocení, sebecenění a sebeutěšení.

V průběhu dalších vývojových období (např. v různých fázích dospělosti)

může docházet k identitním krizím, které jsou provázené životními změnami

a případně psychopatologickými symptomy.62

61 Hort, V. a kol., ibidem, s. 39
62 Hort, V. a kol., ibidem, s. 39



34

4. Praktická část – Arteterapie s klienty se SRCH

4.1. Charakteristika denního stacionáře
Praxi jsem vykonávala v denním stacionáři63 pro adolescenty na

psychiatrické klinice Ke Karlovu, která patří pod Všeobecnou fakultní

nemocnici v Praze. Do zařízení jsou přijímáni klienti ve věkovém rozmezí

14 – 23 let. Diagnostická kritéria pro přijetí jsou: emoční poruchy dospívání,

adaptační poruchy, psychosomatické poruchy, obsedantně kompulzivní

porucha, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, resocializace

odeznívajících schizofrenních epizod, diagnostické pobyty pacientů se

symptomatickým abusem alkoholu a drog, diagnostické pobyty zdravých

pacientů, adolescentní krize. Program obsahuje komunity, skupinové

psychoterapie, arteterapii, pracovní terapii, autogenní trénink, rehabilitaci.

Kapacita stacionáře je 16 klientů. Jelikož pracoviště neposkytovalo

supervizi, jednou týdně jsem s kolegy docházela na skupinovou supervizi

pod vedením PhDr. Masákové.

Personální zajištění dětského stacionáře:

-   dětský psychiatr (předsedkyně psychoterapeutické sekce, člen výboru

psychoterapeutické společnosti), vede dynamickou PST;

-     dětský psychiatr, KBT;

-      sestra;

-      pedagog volného času, arteterapie;

Externí spolupracovníci:

63 Denní stacionář patří mezi služby sociální péče, které definuje zákon o sociálních
službách 108/2006 Sb. v §38. Služby sociální péče definuje zákon jako služby, které
„napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim
v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.“ in: KRÁLOVÁ, Jarmila,
RÁŽOVÁ, Eva, Sociální služby a příspěvek na péči, Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 978-
80-7263-405-7.
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-      2x psychoterapeut, 3x studenti PVŠPS

Interní spolupracovníci:

-      rehabilitační pracovníci

-      psychologové

-      sociální pracovnice

-      základní školaŠ při VFN

Zařízení zajišťuje klientům následnou péči a to formou psychiatrické

ambulance, konzultacemi pro bývalé klienty (po dohodě možná účast na

skupině) a psychoterapeutické skupiny pro bývalé klienty.

4.2 Průběh arteterapeutické skupiny

Každou středu jsem se účastnila celého programu denního stacionáře

pro adolescenty. V dopoledních hodinách jsem se účastnila ranní komunity,

která probíhala pod odborným vedením, a poté jsem se zúčastnila náslechu

psychoterapeutické skupiny, kterou vedli moji dva kolegové.

           Program vlastní arteterapie probíhal následně,  vždy od 13:00 hod.

do 14:00 hod. Arteterapii jsem vedla zpravidla společně s paní

arteterapeutkou („pedagog volného času“), v některých případech i sama.

V těchto případech má práce spočívala ve volbě tématu, které jsem buď

měla připravené dopředu, nebo jsem je zadávala podle toho, co bylo na

předcházející psychoterapeutické skupině nejvíce probíráno a rovněž s

přihlédnutím k rozpoložení klientů, v jakém z posledního

psychoterapeutického sezení odcházeli. Vysvětlila jsem klientům, na co je

vhodné se při práci zaměřit a  po kratší časový úsek jsem s nimi o významu

zadání diskutovala. Během jejich činnosti jsem se zapojovala do rozhovoru
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klientů, popřípadě jsem jej usměrňovala; různě jsem radila a povzbuzovala

tam, kde jsem se domnívala, že je to zapotřebí. V průběhu tvorby se mezi

klienty ukazovaly vztahy a interakce, které jinak zůstávají například na

skupinové terapii zastřené. Mohu konstatovat, že v průběhu arteterapie se

klienti celkově uvolnili a byli verbálně sdílnější,  což se netýkalo jen klientů

úzkostnějších, ale všech přítomných. Když byli všichni hotovi, dobrovolník

(popř. ten, koho jsem určila) ukázal svůj výtvor ostatním klientům a objasnil

své pojetí obrázku. Potom druzí říkali své postřehy ohledně jím

představeného díla. Ponechávala jsem ještě kratší časový úsek na možné

doptávání se, a poté dobrovolník předal slovo dalšímu z klientů, který ukáže

svůj výtvor.  Pokud někdo odmítal  obrázek ukázat či hovořit o něm,

nenutila jsem ho. Arteterapií vždy středeční program končil.

Témata vhodná pro mou cílovou skupinu jsem vybírala podle

problémů typických pro věk klientů, tak, jak tyto problémy  vyšly najevo na

předcházející skupinové terapii. Nejčastěji to byla tato: Jak vidím sám sebe,

Jak si myslím, že mě vidí druzí (kamarádi, rodiče, učitelé, apod.), Maska

(jakým způsobem a kde se klienti přetvařují, kdy naopak masku odkládají

apod.),  Mužská a ženská postava, Panák – tělové schéma (kreslení do

obrysu podle šablony lidské postavy, což má význam především pro klienty

s poruchou příjmu potravy), Rozhovor (dvojice má jeden společný papír na

kterém spolu mlčky komunikují bez použití slov i číslic, každý jinou

barvou), Emoce jako bytosti, Chvíle pohody, Akční kolečko (po třech

minutách každý z klientů postoupí svůj obrázek svému sousedovi do doby,

než se po kolování mezi všemi přítomnými vrátí ke svému původnímu

autorovi; cílem je především uvolnění).
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4.3 Typické znaky ve výtvarném projevu

V tvorbě klientů jsou samozřejmě veliké rozdíly, které se týkají zájmu,

zručnosti, pozornosti apod. I tak jsem však z kreseb vypozorovala jistá

specifika. Z mé zkušenosti klienti upřednostňují zejména černou barvu (a

často se používání jiných odstínů brání). Tu rádi kombinují s červenou,

kraplakem nebo šedivou. Převažují tlumené odstíny. Stále opakujícími se

motivy bývají hroby, kříže, lebky a vůbec tématika smrti. Dále jsou to

zastřené či otevřené narážky na omamné látky a násilí. Také pláč, osamění,

obavy, preference určité subkultury, stylizované fantastické výjevy.

Sexuální motivy bývají spíše okrajové. Zato únik do abstraktních tvarů či

přímo opozice projevující se celkovým minimalismem nebývají nijak

vzácné. Vnitřní předpisy nemocnice Ke Karlovu mi neumožnily prezentovat

v této práci obrázky klientů z průběhu mé praxe. Z toho důvodu jsem

využila reprodukce z odborné literatury, které jsou však bohužel všechny

černobílé a k jejich komentáři mi chyběl osobní  kontakt s jejich autory.

Přesto kresby jsou podobné těm, které vytvářeli naši klienti.
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Obr. 164

Autorkou je čtrnáctiletá dívka hospitalizovaná po sebevražedném

pokusu. Byla dlouhodobě depresivní, stýskalo se jí po mrtvých prarodičích.

Doma bývala svědkem týrání své matky nevlastním otcem. Své pocity jasně

64 Oster, G. D., Crone, P. G., ibidem, s. 4-5
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vyjádřila v této kresbě. Stále přítomná duševní bolest – nůž bodající do

srdce, smutek se stresem vyjádřený okem s naběhlými žilkami a slzami.

Zřetelná touha zemřít – náhrobek, a konečně vpravo dole sama autorka

s přáním opětovného shledání se s prarodiči. Výrazný je nepoměr mezi

drobným autoportrétem a ostatními symboly. Zejména zobrazení bolesti a

náhrobku zaujímají největší prostor. Postavička dívky jakoby nebyla tolik

důležitá. Na výkresu je mezi ní a ostatními symboly spousta prázdného

místa.
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Obr. 265

Autorka uvedla, že se cítí už více než dva roky depresivní, má sebevražedné

myšlenky a cítí velkou zlost a frustraci. Ke svému nevlastnímu otci chová

silné nepřátelství. Vnímá ho vůči sobě jako příliš kontrolujícího, verbálně

agresivního a kritického. Když měla dívka kresbou vyjádřit své pocity,

načrtla svou ruku po pořezání. Obrázek komentovala: „Řezání tiší můj

vztek“. Linie ruky jsou v porovnání se zraněním a zejména se střepem slabé.

65 Oster, G. D., Crone, P. G., ibidem, s. 30-31
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Právě na nástroj sebepoškození vynaložila autorka nejvíc energie: výrazné

hrany a stínování. Také masivnost střepu je přehnaná.

Obr. 366

Čtrnáctiletá dívka byla přijata na psychiatrii pro své

nekontrolovatelné chování. Často utíkala z domova, zanedbávala školní

docházku a neuznávala autority. Výraz načrtnuté tváře je dobře čitelný:

svěšené koutky úst značí nepohodu, rozevřené oči se dívají ostražitě.

Z trojice slov dominuje „deprese“, následuje „sebevražda“ a „život“, uveden

na posledním místě, je dokonce téměř vytlačen.

66 Oster, G. D., Crone, P. G., ibidem, s. 67-69
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Obr. 467

Dívka, 14 let, zkušenost s injekční aplikací pervitinu. Hospitalizace po

suicidálním pokusu zkratkovitého charakteru, kterému předcházel konflikt

s rodiči. Abúzus drog je jedním z podnětů, při jejichž nahromadění

významně stoupá riziko sebevraždy.68 Motivy smrti a drog jsou ve

výtvarném projevu typické u SRCH. Námět zabírá střed papíru, jeho

naléhavost umocňuje temné pozadí. Pavučina – pocit, že není úniku a

zároveň jakési pojidlo jednotlivých komponentů.

67 Koutek, J., Kocourková, J., ibidem, s. 26
68 Hamanová, J., Hellerová, P., ibidem, s. 383
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Obr. 569

Dívka, 15 let. Nakreslila představu o svém pohřbu. Vedle přemýšlení

o sebevraždě se zabývá i případnými reakcemi na svou smrt. Na obrázku se

nachází celkem pět křížů – obvyklý motiv smrti.

69 Koutek, J., Kocourková, J., ibidem, s. 80
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Obr. 670

Autorem je jedenáctiletý chlapec s problémy s vrstevníky. Pokusil se

o sebevraždu skokem z výšky. Kresba znázorňuje úzkostné sny, kterými

trpí. Opět motiv kříže.

70 Koutek, J., Kocourková, J., ibidem, s. 91
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5  Hodnocení zařízení

Pokud se týká chodu zařízení nemocnice Na Karlově, jeví se mi

počet přijímaných adolescentů nevhodný. Ideální docházka pro denní

stacionář je podle mých zkušeností 8-10 klientů.  V případě, že se jich

dostaví více než deset, je velmi obtížné udržet chod skupiny. Zvlášť patrné

je to při arteterapii, jednak proto, že ateliér nemá dostatečnou kapacitu, a

rovněž i z toho důvodu, že spousta klientů má k tvorbě blok a navzájem se

ve svém negativismu posilují, což zase ruší ty klienty, které program baví.

Navíc přítomnost klientů s diagnózou hyperkinetické poruchy na

arteterapeutické skupině považuji za problematickou. V některých případech

bylo dokonce nutno pro ně vyjednat s vedením zákaz docházky na tyto

skupiny. Rovněž hodnotím negativně občasné přijetí dvanáctiletých klientů,

neboť tito se očividně cítí v prostředí plném starších lidí „nesví“ a bohužel

od nich přejímají rizikové chování. Naopak hodnotím kladně občasné přijetí

i čtyřiadvacetiletých klientů, protože pobyt mezi klienty zřetelně mladšími

jim zcela zřejmě nedělá problém a oni sami jednoznačně působí na

komunitu jako stabilizující prvek. Ze všeho nejvíce jsem však na uvedeném

pracovišti postrádala lidský přístup personálu ke klientům, i když musím

konstatovat, že ke konci mé praxe se situace v tomto směru poněkud

zlepšila. Částečně chápu okolnosti, kvůli kterým k nedostatkům v lidském

přístupu personálu docházelo: počet klientů je zde na počet pracovníků

zařízení příliš vysoký a kromě toho na pracoviště docházejí i klienti

ambulantní. Pokud jsou navíc lékařky po noční službě, je jejich

nenaladěnost  zcela pochopitelná. Problém vidím i v chybějící supervizi, na

kterou zařízení nemá finanční prostředky. Tím vším je bohužel narušen
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denní program, klienti upadají do odporu, vznikají zmatky a časové prostoje.

Z ohlasu klientů jsem vyrozuměla, že ve srovnání s jinými dny je to právě

středa (jejíž program je v rukou stážistů), která má jasnou strukturu

a probíhá plynule.

Podstatnou částí mé praxe byla arteterapie. Jak jsem se již zmínila,

nezanedbatelná část klientů má k malování negativní vztah. Zde je třeba

citlivosti. Naprosto není přínosné nutit klienty k tvorbě stylem „aby na

papíře bylo aspoň něco“. Odmítavý postoj se tímto spíše utvrdí,

přesvědčování „za každou cenu“ narušuje soustředění těch, kteří mají

naopak o činnost zájem a výsledek takto nemotivované tvorby nakonec

postrádá předpokládaný účinek. Bohužel musím konstatovat, že tento

nevhodný přístup uplatňovala paní arteterapeutka velmi často. Ostatně

nemohu souhlasit ani  celkově s jejím způsobem vedení arteterapie,

především mi vadí, že do ateliéru často přicházela již rozladěná. Patrně

předjímala, že někteří klienti opět nebudou chtít spolupracovat, a její

nenaladěnost tak již od počátku  brala skupině tolik potřebnou atmosféru

přijetí a klidu. To zase vedlo k odporu ze strany klientů, na který paní

arteterapeutka reagovala okřikováním.   Rovněž mám za to, že se na skupiny

nepřipravovala dostatečně důsledně, často si nepamatovala cvičení, která již

klientům zadala. Zjišťováním tohoto přímo od nich pak zbytečně skupině

ubírala čas. Dospěla jsem k závěru, že paní arteterapeutce šlo především o

to, aby měla sezení formálně odbyté a potřeby klientů byly až druhé v řadě.

Na druhou stranu, abych nebyla kritická pouze směrem ven, přiznávám, že

jsem za celou dobu praxe nenašla odvahu si s ní o tom pohovořit.
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Jsem toho mínění, že jedna hodina vymezená pro arteterapeutické

sezení je nedostatečná. V ideálním případě by mělo sezení  trvat alespoň 90

minut. Během tohoto časového úseku by se práce rozložila na tzv.

rozehřívací úvod (vyladění na téma, „rozmalování“), což by trvalo  přibližně

10-20 minut. Navazující samotná činnost by pak trvala přibližně  30-45

minut a diskuse a zakončení skupiny by trvalo celkem 20-30 minut. Krátký

časový úsek, který jsme měli k dispozici, je důsledkem skutečnosti, že

arteterapie nemá v zařízení plnohodnotné postavení vedle verbální

skupinové psychoterapie, nýbrž že je považována za doplňkovou aktivitu

v rámci pobytu ve stacionáři. Při takovémto pojetí arteterapie samozřejmě

nemůže být její přínos natolik významný, jak by tomu mohlo být při jejím

plném docenění. Kvůli vysoké frekvenci klientů nebylo možné se zaměřit na

dlouhodobou práci s nimi a využívat tak i jejich starší díla.

Jelikož jsem docházela na praxi pouze ve středu, chyběla mi

návaznost na dění ve stacionáři v průběhu uplynulého týdne. Pohled lékařek

na problémy klientů býval navíc diametrálně odlišný od toho, jak jej

podávali sami klienti. Celkově jsem měla ze své praxe pocit malé součástky

ve stroji, který se blíží hranici své funkčnosti.
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Závěr

Práci jsem rozdělila na dvě části Její první část je teoretická a

vykládám v ní základní pojmy a přibližuji arteterapii a problematiku SRCH.

V druhé části, která je praktická, přestavuji a reflektuji svou činnost

v denním stacionáři pro adolescenty včetně ukázek tvorby adolescentů

s SRCH.

Arteterapie má nezastupitelnou úlohu v rámci léčby rizikového

chování adolescentů, neboť nenásilným a přitom velmi účinným způsobem

odstraňuje potíže, které adolescenti zpravidla mívají s přímou komunikací.

Zejména zpřístupnění vnitřních stavů a prožitků adolescentních klientů,

které se manifestují poruchou chování,  představuje pro terapeuta velký

problém, s nímž se však lze cestou arteterapie poměrně velmi úspěšně

vypořádat.

Přestože  je úloha arteterapie v rámci celkové terapie adolescentních

klientů tak významná, je její důležitost v denním stacionáři psychiatrické

kliniky Ke Karlovu podceňována. Vzhledem k přínosu arteterapie v rámci

celkové léčby SRCH by bylo na místě věnovat jí do budoucna podstatně

větší pozornost.
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Přílohy:

Níže uvedené přílohy jsem do práce zařadila z důvodu podrobnějšího

a celostnějšího předestření problematiky příčin a způsobů  rizikového

chování  adolescentů, jeho následků a možností, jak mu čelit,  a dále pro

získání celkového přehledu o četnosti výskytu jednotlivých diagnóz, a to i

ve vazbě na pohlaví klientů, a též pro získání rámcového přehledu o

procentuálním objemu jednotlivých druhů  medikace.

Přiložením rozvrhu hodin v denním stacionáři doplňuji své pojednání

o průběhu mé praxe v nemocnici na Karlově.
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Příloha č. 1 – Koncepční rámec pro rizikové chování dospívajících: rizikové

a ochranné faktory, rizikové způsoby chování a dopady rizik –

převzato z http://www.msmt.cz/file/1594_1_1/download/
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Příloha č. 2 - Četnost diagnóz v DSA

Diagnózy podle Mezinárodní klasifikace nemocí 10:71

F0  demence, duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození

n. dysfunkce mozku atd.

F10-19 – poruchy duševní a poruchy chování vyvolané účinkem

psychoaktivních látek

F20-29 – schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy

F30-39 – poruchy nálady (afektivní poruchy)

71 Hartl, P., Hartlová, H., ibidem, s. 153-157
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F40-49 – poruchy neurotické, poruchy vyvolané stresem a somatoformní

poruchy

F50-59 – syndromy behaviorální spojené s fyziologickými poruchami a

somatickými faktory

F60-69 – poruchy osobnosti a chování u dospělých

F70-79 – retardace mentální, opoždění duševní

F90-98 – poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v

adolescenci
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Příloha č.3 - Statistika DSA v letech 1999-2006
(jedná se o část přednášky z konference, abstrakt byl publikován, viz citace
Uhlíková, P., Hellerová, P., Šesták, P., Denní stacionář pro adolescenty –
teorie a praxe in: Psychiatrie. Supplementum 1, 2008, s. 45.)
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Příloha č. 4 – Rozvrh v denním stacionáři Ke Karlovu
(jedná se o část přednášky z konference, abstrakt byl publikován, viz citace
Uhlíková, P., Hellerová, P., Šesták, P., in: Denní stacionář pro adolescenty –
teorie a praxe. Psychiatrie. Supplementum 1, 2008, s. 45.)
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