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Anotace 

Diplomová práce se zaměřuje na využití arteterapie v sociální práci a to jak s dětmi, tak 

mladistvými. Tato využitelnost arteterapie v sociální práci je zároveň i srovnáním České 

republiky a Rakouska. 

Prvníčást je teoretická, a snaží zmapovat východiska, zmíněných oborů. Druhápraktická 

část prácezjišťuje kvalitativním výzkumem využitelnost arteterapie v sociální práci s dětmi 

a mladistvými a zároveň srovnává tuto využitelnost obou zemích. Závěr sumarizuje a 

vyhodnocuje výsledky zmíněných cílů, arteterapie v sociální práci s dětmi a mladistvými 

v České republicea Rakousku. 
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Abstract 

The diploma thesis focuses on the use of artetherapy in social work with children and 

young people. This use of artetherapy in social work is also a comparison of the 

Czech Republic and Austria. 

The first part is theoretical, which attempts to map the starting points of the mentioned 

fields. The second part of the thesis is a practical study of the use of artetherapy in 

social work with children and adolescents by qualitative research and it compares the 

usability of the artheterapy in both countries. The conclusion then summarizes and 

evaluates the results of the mentioned arteterapies in social work above with children 

and adolescents in the Czech Republic and Austria. 
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Úvod 

  Již se dávno ví, že k poznání a rozklíčování vnitřního světa dítěte, lze nejlépe 

dosáhnout pomocí kresby. Ne nadarmo se říká, že zkoumání kresby představuje 

„královskou cestu do dětské duše“ (Davido, 2008 s. 13).  

 

  Jak uvádí Davido (2008), psychologické studium dětské kresby, je datováno od 

vzniku empirické, experimentální psychologie. V roce 1879, byla vydána první 

monografie o dětské kresbě. Monografii vydal italský autor Corrado Ricci. Srovnává 

v ní tvůrčí proces dítěte s dílem stvoření. Hovoří o tom, že zatímco člověk je pro 

stvořitele vrcholem a korunou stvoření, pro dítě v jeho kresebném vývoji je člověk 

prvým a provždy klíčovým tématem. Toto je faktu, že skrze vztah k člověku si dítě 

uvědomuje samo sebe, skrze druhé se stává sebou samým. Jak píše Davido (2008), a tak 

se každá práce o kresbě nutně v hojné míře zabývá právě kresbou člověka, ať již 

samotného, anebo v lidském společenství, zvláště v tom nejmenším, ale 

nejvýznamnějším, to jest v rodině. 

 

  O arteterapii a jejich přístupech, bylo v různých bakalářských a diplomových 

pracích napsáno již mnoho. Tato práce se zabývá také zabývat arteterapii, ale z hlediska 

přístupu k dětem a mladistvým v sociální práci u nás a v zahraničí, konkrétně 

v Rakousku. Rakousko bylo vybráno z důvodu určitého vztahu autorky práce, a také 

proto, neboť Rakousko je kolébkou vědeckého zkoumání dětského vědomí a rozvoje 

psychoanalytické teorie. 

„Sny jsou královskou cestou k lidské duši“ 

Sigmund Freud 

  Jak uvádí Malchiody (2000), Sigmund Freud vytvořil svoji teorii o nevědomí a 

poukázal na vztah mezi symbolikou a sny, ve kterých se objevují. Freud předložil 

tvrzení jeho pacientů, že mohou namalovat svůj sen, ale nejsou schopni ho popsat slovy. 

Toto zjištění inspirovalo a potvrzovalo domnění, že výtvarné vyjádření může být právě 

cesta k pochopení vnitřního světa lidské psychiky. Freud říká, že umění má velmi blízko 

k nevědomí, protože obrazové vnímání předchází naši schopnost verbálního vyjádření. 
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Obrazy jsou naší nejranější zkušeností. 

   

  Podobně jako sen, jak píše Adamec (2017), tvrdil Freud, všechno, co souvisí s 

kresbou, má smysl. Zdánlivost spontaneity, zejména ve výběru a způsobu „zpracování“ 

kresleného objektu, dokonce i kresebného projevu během doby jeho vznikání, odkazují 

na v hlubších vrstvách naší psychiky uložené motivy. Kresba a sen jsou svého druhu 

uplatněné způsoby naší komunikace s aktuálně prožívanou nebo v minulosti prožitou 

realitou. Stejně jako je kresba skutečná svojí smyslově vnímanou objektivací, kdy se 

z ní stává věc užitku, je i sen skutečný svým souborem vnitřních, ve vlastním vědomí 

člověka evidovaných, obrazů a pocitů. Kresba vyvěrá do prostoru, má tedy potřebu jisté 

extraverze; sen se soustředí do hlubších vrstev podvědomí, má tedy zájem po ještě 

konkrétnější subjektivizaci, podporou vlastní introverse. 

  Jak zmiňují Caseová a Dalleyová (1995), Freudovská teorie zvýšila zájem o dítě 

a pokusila se dětské vědomí objektivně posoudit. V tom významně pomohli dětští 

psychoanalytici, jakými byli Melanie Kleinová, Anna Freudová, nebo Donald 

Winnicott, jejichž teorie byly významně zaměřeny na prožitky raného dětství, 

především na předmětné vztahy a pojetí vnitřního světa. Melanie Kleinová užívala 

kresbu k tomu, aby získala přístup k dětskému nevědomí. Výtvarná práce dětí v terapii 

je základním prostředkem těžiska bezpečné komunikace vědomých a nevědomých 

procesů. 

  Hlavním cílem diplomové práce je popsat a srovnat sociální práci v rámci 

arteterapie u nás a v Rakousku. Zaměřením se na sociální pracovníky jako 

arteterapeuty, dále potom na činnosti, postupy, obsáhlost arteterapie a na to, jaký přínos 

má arteterapie v sociálnípráci. První kapitola je věnována vymezení oblasti sociální 

práce dnešní doby, arteterapii jejím technikám a přístupech. Dále bude obecně popsána 

arteterapie v sociální práci a závěr kapitoly bude věnován arteterapeutickým 

pracovníkům, jejich kvalifikaci a uplatnění v sociální práci. 

  Druhákapitola je zaměřena na sociální práci v rámci arteterapie s dětmi a 

mladistvými v České republice. Je zde specifikovánaarteterapeutická práce s dětmi 

předškolního a školního věku na prvním stupni, typy postižených dětí, pro které je tato 

metoda určená a jaké techniky jsou aplikovány. Následně je popsána arteterapie pro 

mladistvé v rámci sociální práce. Jedná se o mladistvé jedince školního věku na druhém 
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stupni a o mladistvé na středních školách do 18 ti let. Stejně jako u dětí předškolního 

věku, budou specifikovány typy postižených mladistvých, pro které je tato metoda 

nápomocna a také techniky arteterapie, které jsou pro tento věk vhodné. Je zde také 

popsána jak práce s jednotlivcem, tak se skupinou a to v obou případech.  

 Třetí kapitola pojednává o sociální práci v rámci arteterapie v Rakousku a o jejím 

využití v práci s dětmi a mladistvými, jako v České republice. To znamená stejné 

věkové kategorie dětí a mladistvých jako v ČR, typy postižených dětí a mladistvých, 

pro které je arteterapie určenataké techniky a přístupy. Je zde popsána práce s 

jednotlivcem i se skupinou. 

  Čtvrtá kapitola je věnována metodě, která vychází z arteterapie a to na 

artefiletice. Je to jedna z dalších metod, o které je vhodné se zmínit v rámci sociální 

práce.   

  Pátá kapitolaje zaměřena na metodiku výzkumu. Jako výzkumná forma, je 

zvolen kvalitativní výzkum. Hlavním cílem je zjistit, zda arteterapie plní stanovené cíle 

v rámci sociální práce s dětmi a mladistvými, jestli je vhodným nástrojem řešení 

problémů v sociální práci s dětmi a mladistvými a jaký má v sociální práci přínos pro 

tyto skupiny. Výzkumným vzorkem jsou sociální pracovníci v České republice a 

v Rakousku. 

  Konečná fáze je určena ke srovnání obou zemí z hlediska kvantity využívání 

metody arteterapie v sociálních službách a následných kvalitativních výsledků. 

Veškerádatajsou získána prostřednictvím rozhovorů na základě 4 otázek. 

  V šesté kapitole interpretuje zjištěné údaje. Jednotlivé rozhovory jsou zde 

shrnuty a zhodnoceny, následně je provedena jejich komparace. Sedmá závěrečná 

kapitola, shrnuj získanépoznatky výzkumné části diplomové práce.  

 

Komunikaci lze chápat jako druh sociální interakce (Nakonečný, 2008), tedy 

jednostranné sdělování, nebo vzájemnou výměnu informací, jejímž prostředkem jsou 

slova, gesta a chování komplexně. Schéma komunikace názorně ilustroval H. D. Laswel 

(in Bryson, 1948 in Nakonečný, 2008) takto:  
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1. „kdo (komunikátor) 

2. říká co (komuniké) 

3. komu (komunikant) 

4. čím (druh komunikace) 

5. prostřednictvím jakého média (např. řeč) 

6. s jakým úmyslem (intence, motivace) 

7. s jakým účinkem“ 
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1 Pojetí arteterapie v sociální práci 

1.1 Současnost v sociální práci 

  Jak uvádí Elichová (2017), dnešní doba přináší tak zvanou mizérii sociální 

práce. Tato mizérie spočívá v rozmazání její identity a ve ztrátě její prestiže ve 

společnosti. Důvodem je nejen oslabování sociálního státu, ale také snižování výdajů na 

systém státem garantované sociální pomoci. Toto vede některé odborníky 

k upozorňování na skutečnost, že sociální práce ve své „aktuální podobě - zarámované 

systémy sociálních služeb a dávek - sklouzla někam před počátky svého vlastního 

konstituování jako samostatného oboru lidské činnosti a vědy“ (Musil, in Opatrný a kol. 

2013 s.144).  

 

 „V postmoderním společenském kontextu, který je charakteristický tím, že sociální 

rizika produkuje i nadále společnost, ale jejích řešení je na rozdíl od období moderny 

privatizováno, se tak nakonec uvažuje i o postupném zániku sociální práce – 

společenský kontext a v něm zejména materiální zajištění realizace sociální práce 

prostřednictvím systému sociálních služeb se pro ni stává dusící přikrývkou“ (dostupné 

z www.socialniprace.cz). 

 

  Bauman (2008), pojmenovává dnešní společnost, jako „tekutou“. Tato tekutost 

se projevuje nárůstem nejistoty. Ta se existenciálně dotýká nejen jedinců, skupin, ale i 

organizací. I instituce mají tekutý význam. Co platí dnes, nemusí platit zítra. Lidé jsou 

nuceni k čím dál větší flexibilitě, která vede k oslabování jejich přirozených hranic a 

psychických a fyzických sil. Toto vše vede k frustraci člověka, která vyplývá z nejistoty 

a rozšířenosti všeho, co bývalo soudržné. Co dále přináší současnost, je nárůst nedůvěry 

v mezilidských vztazích. Člověk ztrácí důvěru sám v sebe, v rodinu, v instituce a ve 

struktury. Výsledkem je, že společnost se rozvolňuje a trhá se na jednotlivce, který 

zůstává sám a tápe v samotě. 

 

  Jak upozorňuje Elichová (2017), politika nereprezentuje vůli lidu. Co ale velice 

dobře reprezentuje, je nejednoznačnost, zmatek, nejistotu, chaos. „Přidáme-li egoistické 

prospěchářské tendence účastníků sociálních procesů, názorovou pluralitu, 
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pragmatismus, a sekularizaci“ (Komárek in Čichová, 2017, s.17). Jak poukazuje 

Lipovetsky (2013), dnešní společnost je značně neutěšená a jednotlivce vede do 

osamělosti a k existenciální prázdnotě. 

   

  V západní společnosti se postmoderní doba popisuje jako značně materialistická 

a nárůstem materialismu se stalo to, že jednotlivec je tímto materialismem ovlivněn v 

přístupu k druhým a k sobě samému. Jak uvádí Červenková, Honzák (2014), 

v předchozích etapách měla sociální práce svůj pevný základ, svůj smysl. Plnila službu 

utlačovaným, lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti, dále lidem znevýhodněným, 

plnila ochranu a obranu slabýchči osamělýchjedinců. Později převzal ochranu a 

povinnosti stát, ale vždy zde byla konkrétní idea pro konkrétní činnost. V současné době 

jsou ideje sociální práce nejasné a chaotické. Jejich základní charaktersplňují především 

neziskové organizace. Ty hrají velmi důležitou roli ve fungování společnosti. Jak 

předkládá Prokopová (Noviny, 2017), kdyby nebylo činnosti neziskových organizací 

v sociální oblasti, zastavila by se pomoc a podpora jak zdravotně postiženým lidem, tak 

starým, invalidům, nemocným dětem, obětem násilí, chudým lidem nebo lidem bez 

domova.  

 

  Kdo stále více využívá sociálních služeb neziskových organizací, je stát a obce. 

Neziskové organizace jsou dotovány státem, ale nejvíce si hradí svoji činnost ze svých 

příjmů a ze sponzorských darů. Jak zdůrazňuje Červinka (Doživota, 2011), je ale 

důležité, že řízení těchto organizací je nezávislé státu. Pokud svojí činností neporušují 

nestátní organizace zákon,nemohou být na podpořesvé činnosti omezovány.Krédem 

neziskových organizací je myšlenka a ne prospěch. Proto jsou mnohem efektivnější než 

komerční organizace a dále se mohou zabývat aktivitami, které by z komerčního 

hlediska nebyly udržitelné, a to proto, že by si je určitá cílová skupina nemohla dovolit. 

Jak předkládá Červinka (Doživota, 2011), v neziskových organizacích se seskupují 

jedinci, kterým jde o smysl jejich počínání, přičemž často řeší, zdali je účel ještě stále 

postaven nad podstatně nižší mzdy těchto pracovníků. Zatím je vidět, že naštěstí ano.  

Dále poznamenává Červinka (Doživota, 2011), finance ať již od státu, samospráv nebo 

různých sbíreknemizí na nějakých anonymních účtech, se kterým si pakneziskové 

organizace dělají, co chtějí, alevšechno má svá jasná pravidla.Předkládaný projekt 

obsahuje rozpočet, kde musí být uvedeno, jaké výdaje organizace bude mít, kolik z nich 

bude na samotný projekt a kdo uhradí zbytek. Dále každý dárce nebo sponzor má svá 
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pravidla, která určují, co bude konkrétně hrazeno. Závěrem každého i v průběhu rokuse 

podávají dárcům zprávy a vyúčtování, za co byly peníze utraceny, a zda je vše 

v souladu s určenými pravidly. Veškeré výdajejsou doloženy účtem a označeny, ze 

kterého projektu byly uhrazeny. Jak popisuje Červinka (Do života, 2011), pokud 

náhodou něco nesedí, organizace může vracetveškeré finance. Transparentnost je 

v tomto případě výhodou, kterou lze dárce přesvědčit. „Hrát férovou hru“ se nestátním 

neziskovým organizacím rozhodně vyplácí (dostupné na www.dozivota.cz). 

Nasnadě je otázka, zda je možné v současné společnosti vykonávat sociální 

práci. Jak Keller (1998) zmiňuje, že to samozřejmě lze, as jakými výsledky, nástroji a 

účastníky.Elichová (2017) dále uvádí, že postmoderní společnost stírá rozdíly mezi 

sociálními skupinami. Co bylo tradiční a je ještě tradiční, se pomalu, ale jistě mění na 

neznámé. A právě neznámé může vyvolávat strach. Na rodiny jsou kladeny velké 

nároky na výkonnosti, které jsou „neslučitelné s charakterem základní buňky 

společnosti“ (Elichová, 2017, s. 20). Sociální práce se v dnešní době nachází na jakémsi 

rozcestníku a vlastně neví, kam jít. Jak upozorňuje Elichová (2017), roztříštěnost 

oborového spektra se dotýká v současné společnosti dalších profesí, například 

psychoterapie, psychiatrie, ale oboru sociální práce se dotýká přímo existenciálně. 

Změna současné společnosti sebou přináší nové nároky a požadavky. Jak popisuje 

Elichová (2017), spolu s výhodami postmoderny jako jsou bohatství, svoboda přicházejí 

i náročné životní situace, které jsou nepřehledné. Klienti sociální práce již zmíněné 

hypermoderní doby jsou rovněž zatíženi touhou po rychlé změně své aktuální situace, 

kdy vyžadují všemocné řešení. 

 

Jak již bylo zmíněno, sociální práce se v této době nachází na jakémsi 

pomyslném rozcestníku a vlastně neví, kudy kam. A možná právě tou správnou cestou 

by mohl být jiný přístup k člověku. Neřídit se jen nesmyslnými nic neříkajícími 

předpisy, ale vycházet hlavně z přirozenosti a kvality člověka. Nastolit taková pravidla 

v sociální práci, která člověku mohou pomoci, ukázat mu správný směr a nemu 

ubližovat. V sociální práci, by měli pracovat lidé, kteří rozumí dané věci, kteří mají 

lidskou duši, a ne ti, kterým nezáleží na člověku, ale jen na jejich egu a prospěchu. 

„Pomocnou berličkou k nápravě, může být připravovaný profesní zákon a malým 

povzbuzením, samotné označení postmoderní, jež značí přechod“ (Elichová, 2017, s. 

20). Jedním takovým pozitivním přechodem je to, že mezi námi jsou lidé, kteří si tuto 

situaci uvědomují a mají snahu o změny. Není jich mnoho, ale jsou. Snaží se o inovace 
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a nové postupy. Takovým novým prvkem v sociální práci je arteterapie, která byla 

zasazena do konceptu sociální práce teprve nedávno a jejíž výsledky se dostavují. Je to 

metoda, která by měla patřit k základním kamenům v práci s klientem v sociální práci. 

Otevře v člověku právě to, co je potřeba vidět a stavět na tom. Arteterapie v sociální 

práci nezasahuje a ani nechce zasahovat do hloubky psychoterapeutických metod. 

V této práci, jde o poznánía nasměrování člověka tak, aby mohl žít kvalitním a 

spokojeným životem. A právě o tom, by měla sociální práce být. 

1.2 Profese arteterapeut v sociální práci 

V synergii s profesí arteterapeuta nutno specifikovat sociálního pracovníka současné 

doby. Jak již bylo uvedeno, dnešní společnost, ve které žijeme, klade velké nároky na 

člověka a to jak ve formě výkonu, pružnosti a flexibility, tak na to, aby zvládal vše, co 

se po něm žádá, takže i nemožné. Toto vše sebou přináší disbalanci tomu, kdo tempo 

této doby nezvládá. Člověk ztrácí půdu pod nohama a musí se naučit plavat 

v rozbouřeném moři. Jak předkládá Zajacová z článku (Sociální práce 2014), sociální 

pracovník je jedinec, který je také součástítéto postmoderní doby a jeho posláním je 

pomáhat druhým s jejich těžkou životní situací a snaží se tuto společnost ovlivňovat 

v tom, aby pomoc byla realizována. Na místě je otázka, zda nejsou přeceňovány síly 

sociálních pracovníků a na zda je na ně pomýšleno „v základních dokumentech a 

legislativě z hlediska péče o duševní zdraví, a kde může najít potřebnou oporu“ 

(dostupné z www.socialniprace. cz, 2014). Společnost by si měla uvědomit, co vše je 

žádáno od sociálního pracovníka a jak je ohodnocen. Jsou zde kladeny nároky na 

vzdělání, to znamená nejlépe vysokoškolské, velké pracovní nasazení, být ke všem 

vstřícný a nejlépe hned k dispozici. Tímto dostál dnešní sociální pracovník role 

„superhrdiny“ (Moravcová in Elichová 2017, s.  210). 

  Sociální práce je posláním jako i jiné pomáhající profese, ale to 

neznamená, že by společnost neměla hledat nástroje, jak práci sociálním pracovníkům 

ulehčit, zlepšit jim pracovní podmínky tak, aby poslání v sociální práci bylo opravdu 

posláním. Jak zdůrazňují Matel a Roman (2010), v současné sociální práci 

v postkomunistických zemích je zásadní problém v tom, že není věnována pozornost 

„zodpovědnosti samotné komunity sociálních pracovníků vůči sobě samým, respektive 

vůči sobě jako lidským bytostem“ (Matel a Roman 2010, s. 63). K sociální práci 

neodmyslitelně patří pojem „lidská důstojnost“. „O lidské důstojnosti se však 
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v dokumentech vztahujících se k sociální práci hovoří především s ohledem na 

respektování důstojnosti klienta sociálním pracovníkem. Přitom přijetí sebe sama, 

utváření svého profilu na základě vlastní důstojnosti spojené s úctou k důstojnosti 

klienta je základem kvality práce sociálního pracovníka“ (dostupné z www. 

socialniprace.cz, 2006). 

  Společnost je vázána na sociální práci a to znamená, že změní-li se 

pozitivně celkový koncept sociální práce, pozmění se jedinec i společnost, protože 

bude vědět, že se může v krizové životní situaci na někoho obrátit, kdo mu bude 

oporou, a najdou společnou cestu k nápravě. Člověk pak nebude hledat jiná řešení, 

která by mu mohla ještě více ublížit. Určitou změnu, jak předkládá poradní tým MPSV 

(2015), by mohl přinést nový profesní zákon. Mělo by to znamenat, že profesní 

komora by měla chránit sociální pracovníky v konfliktních situacích s klienty, 

zaměstnavatelem a dalšími subjekty. Jednalo by se také o ochranu před vyhořením a 

dále o ochranu zájmů sociální práce a sociálních pracovníků.  

  Podle Řezníčka (1994) ať již zastává sociální pracovník jakoukoli roli, 

jeho úkolem je vždy komunikace s klientem v jakékoli formě nebo podobě. Měl by 

dokázat komunikovat jak o potřebách a problémech, kterými klient prochází, tak i o 

cílech, kterých chtějí ve společné práci dosáhnout. Když se podaří sociálnímu 

pracovníkovi navázání vztahu a vzájemné komunikace s klientem Navrátil (2001), je 

to další cesta k využití všech jeho schopností, dovedností a znalostí, aby společně 

s klientem našli nejlepší a pro klienta nejoptimálnější cestu k vytyčeným cílům. Jinak 

řečeno, musí si správně určit přístupy a techniky, které jsou v sociální práci využívané 

a dostupné. Z takových nově dostupných oborů v sociální práci, z nichž může sociální 

práce čerpat je obor, který se nazývá arteterapie. 

  Hlavní zásadou při práci s klientem v sociální práci je respektování klienta a 

jeho případ. Jak bylo již zmíněno, sociální pracovník by měl najít co nejvhodnější 

metodu a směr, po nichž se s klientem vydají. Jak popisuje Matoušek et al. (2005), co je 

velmi důležité, je držet se zásady, která vychází z osobnosti člověka, a to tak, že 

využívá jak nástroje sociální práce, tak i například již zmíněnou arteterapii. 

 

  Obor arteterapie v sociální práci je v našich končinách tak říkajíc v plenkách, ale 



17 

 

již slaví své úspěchy, a proto se začíná v sociální práci využívat a hledat v ní dosud 

nepoznané. Sociální pracovník, který pracuje s arteterapií nebo se s ní chystá pracovat, 

by si měl nejprve osvojit arteterapeutické techniky, které se dají využít v sociální práci 

jak s klientem v různém věkovém období, tak i se skupinou. Tento pracovník by měl 

mít v tomto oboru určité vzdělání, ať již jsou to různé arteterapeutické kurzy, studium 

na vysoké škole nebo mít již dlouholetou praxi v rámci arteterapie vůbec. Nelze jen tak 

věštit z obrázku, který klient nakreslí. Arteterapie má svá pravidla, a hlavně se zde jedná 

především o člověka, se kterým se pracuje a o jeho nitru, se kterým si nejde jen tak 

pohrávat. 

 

  Jak popisuje Elichová (2017) technika, která má být účinná, musí mít také 

správné načasování a měla by být takzvaně klientovi ušitá na míru, aby i jemu 

samotnému dávala smysl a přinesla správný výsledek. Takovými hlavními technikami, 

které byly prozkoumány, vybrány a ohodnoceny pro sociální práci jako zatím 

nejúčinnější, jsou: techniky na abreakci, techniky k navázání kontaktu, techniky na 

posílení komunikace, techniky rozehřívací, techniky na zdynamizování skupiny, 

techniky na sdílení informací, techniky umožňující orientaci ve vztazích. To je výčet 

arteterapeutických technik, které se v současné době v sociální práci využívají. 

Předpoklad je, že jejich počet bude narůstat. Podrobněji budou tyto techniky zmíněny 

v další kapitole. 

1.3 Arteterapie v sociální práci – techniky 

  Jak pokazuje Strnadová (in Elichová 2017), většina autorů doposud pokládá 

arteterapii za součást nebo složku celkového komplexu terapií. Anebo se arteterapie 

staví jako samostatná terapie nebo samostatný obor. „Arteterapii můžeme definovat, 

jako teoreticky usměrněné působení na člověka jako celek v jeho psychických a 

fyzických danostech, v jeho uvědomělých i neuvědomělých snaženích, sociálních a 

ekologických vazbách, plánované ovlivňování postojů a chování pomocí umění a 

z umění odvozených technik s cílem léčby nebo zmírnění nemoci a integrování nebo 

obohacení osobnosti" (Šicková-Fabrici, 2008, s.31). Arteterapie má také své trendy; 

jako jiné terapie, které se používají v praxi. Šicková-Fabrici (in Elichová 2017), uvádí 

příklad jednoho z trendů Arteterapie, takzvaný elektrický trend, který není chápán 

klinicky přímo v psychoanalytickém smyslu. Podstatné je, že tento trend není stavěn 
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primárně na interpretaci a diagnostice, avšak neopomíjí osobnost a prožívání klienta. 

Jak píše Liebman (2005), jako důležitý fakt chápeme navíc skutečnost, že arteterapie 

kromě individuálních cílů disponuje i takzvanými sociálními cíli, například 

komunikace, společné řešení problémů, pochopení a vytváření sociální podpory, což je 

také vlastní i sociální práci. A tady se nabízí myšlenka využít některé nástroje 

arteterapie pro dosažení těchto společných cílů v sociální práci. Jak poukazují 

Kořínková a Vindušková (in Elichová 2017), výtvarné techniky usnadňují proces, 

v jehož rámci klienti vyjadřují své pocity. Tento proces je významný nejen pro 

terapeuta, ale může být významný také pro sociálního pracovníka, jelikož jsou mu tímto 

způsobem zpřístupněny některé osobní rysy klientů, po nichž by v jiném případě mohl 

dlouho pátrat. „Dále je prostřednictvím arteterapeutických technik možné ovlivňovat 

proces uvědomování či dosahovat fascilitace vzhledem ke komunikaci jako celku, což je 

pro sociální práci základní pracovní nástroj (Landischová in Elichová, 2017, s.132).  

 

  Jak uvádí Elichová (2017), arteterapeutinázev techniky na abreakci přiřadili 

k technikám pro uvolnění atmosféry nebo k uvolnění stresu. Čermák (in Elichová 2017), 

předkládá, žearteterapeutické techniky zaměřené na odreagování nebo snížení stresu 

jsou vhodné a využitelné i v sociální práci a také mohou být přínosem této disciplíně. 

Jak předkládá Korbelová (in Elichová 2017), abreaktivní techniky lze také využít 

k tématům, ke kterým se člověk vrací, například ke svým minulým prožitkům. Svoji 

zkušenost s abreaktivními technikami popisují Krištofová Sobihardová (in Elichová 

2017). Tuto techniku využívají k práci s hyperaktivními dětmi, a to abreakcí na papíře. 

Sociální pracovník může abreaktivní techniky využít s roztržitým nebo nerudným 

klientem. Vhodnou technikou pro sociální práci je technika k navázání kontaktu a 

seznámení. Tato technika se velice často využívá ve vztahu ke skupinové práci. Nejenže 

lze pomocí nich navázat kontakt mezi klientem a terapeutem, ale také k vytvoření 

vzájemné důvěry mezi nimi. K navázání kontaktu s dítětem je právě arteterapie i v 

sociální práci velice přínosnou technikou. Dítěti je kreslení velmi blízké a přirozenější 

než dospělé osobě. 

 

V sociální práci je důležitá komunikace, proto techniky na posílení komunikace 

jsou nedílnou součástí práce s klientem. Víšková (in Elichová 2017) hlavní využití 

komunikačních technik vidí v kresbě a malování. Využití komunikace v sociální práci 
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vidí v komunikační kresběa to buď ve dvojicích, nebo ve skupině s různým zadáním. 

Klienti mohou kreslit na papír a držet spolu jednu tužku nebo mohou mít každý svou, a 

při kresbě nesmí mluvit. Ve skupině mohou být také různá zadání například – chovej se 

tak, jako by ti patřil celý papír a celý ho počmárej, a ty se chovej také tak. Techniky 

kreslení a malování lze využít tam, kde pracovník tuší určité problémy klientů. 

Například se může klientům zadat úkol, aby si vyzkoušeli jinou polohu kresby než tu, 

na kterou jsou zvyklí. Jak dále zdůrazňuje Víšková (in Elichová 2017), tyto techniky 

fungují velmi dobře. Další příklad malované a kreslené techniky uvádí dva sourozence, 

kteří spolu nemohou vyjít a komunikovat. Když mají dělat něco společně, nikdy se 

neshodnou a nedojdou ke společnému cíli. Buď se hádají, nebo nespolupracují. V tomto 

případě se dá pracovat neformálním a netradičním způsobem. Jeden ze způsobů je, že se 

jim zaváží oči a zadá se jim úkol, aby pomalovali papír. To způsobí, že najednou spolu 

mohou spolupracovat. Dobré u těchto technik je, že se o nich dá následně diskutovat. 

Jak popisuje Strnadlová (in Elichová 2017), tento styl komunikace kresbou a malbou lze 

zadat také partnerům, dítěti a rodiči. Nebo si lze tímto způsobem povídat ve vztahu 

sociální pracovník a dětský klient. Dobrá alternativa je zadání konkrétního tématu nebo 

jen instrukci - „povídejte si spolu na papíře beze slov“. Potom už jen záleží na konkrétní 

dvojici. 

 

Strnadlová (in Elichová 2017), předkládá názornou ukázku. Někteří malují 

konkrétně - například domečky – jeden namaluje domeček a druhý mu k němu něco 

přikreslí. Jsou pak tací, kteří malují abstraktně. Například malují proti sobě šipky a 

zkouší, kam až daná šipka může dojít. Další technikou arteterapie vhodnou pro sociální 

práci lze označit tak zvané čmáranice. Jak naznačuje Koblicová (2000), tato technika 

má svůj účinek a má své místo v sociální práci. Ale dále tvrdí, že žádná technika nemá 

stoprocentní paušální účinnost a je vždy nutné zvolit takovou techniku, která je pro 

klienta vhodná. Zde je velice důležitý jemnocit pracovníka. 

 

Možnou technikou arteterapie v sociální práci je tak zvaná technika na sdělení 

informací. Jak poukazuje Elichová (2017), důležitou roli u této techniky hraje 

především správné kladení otázek a nedělat ukvapené závěry, aby nedošlo k negativní 

reakci u klienta. Jak píše Strnadlová (in Elichová, 2017), správné kladení otázek umožní 

sociálnímu pracovníkovi to, že se může dozvědět podstatné informace, ať už je to klient 

dětský či dospělý, nebo i celá rodina. Proces by měl být otevřený bez souzení a 
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sugestivních otázek. Takovým pravidlem pro sociálního pracovníka by mělo být to, aby 

k terapeutické práci přistupoval vždy se zvědavostí. Jakou techniku sociální pracovník 

ke své práci využije, vždy záleží především na proměnných, jako je situace klienta a 

oblast, o které se pracovník potřebuje dozvědět dané informace. 

 

Podle Korbelové (in Elichová, 2017), je možné použít techniky, jako je kreslení 

životní cesty, časové osy člověka. Jako další techniky se uvádějí například: mapy 

problémů, reálné mapy, mapy života v různých životních situacích. Elichová (2017) 

píše, že takové techniky jsou schopné dosáhnout lepšího uvědomění si klientova 

problému a spolupráce sociálního pracovníka s klientem. Krištofová Sobihardová (in 

Elichová 2017) poukazuje na to, že když se utváří nějaká zakázka s klientem, tak 

například zobrazovací metody mohou být vhodným pomocníkem, jak se společně 

domluvit. Dále je to metoda sdílení skrze arteterapeutické techniky. Metoda sdílení je 

vlastně takovým dalším krokem ve spolupráci s klientem. U nás již existují tak zvané 

job-kluby. Je to například skupina lidí, kteří mají problémy najít si zaměstnání. V tomto 

jim mohou pomoci techniky výtvarné tvorby, na jejichž základěsi uvědomí své příběhy, 

které pak dokážou více sdílet. Vždy záleží na kreativitě a šikovnosti pracovníka. Forma 

zobrazování podle Krištofové Sobihardové (in Elichová 2017) je jednou 

z arteterapeutických technik, která zapadá do konceptu sociální práce s klientem. Jak 

předkládá Elichová (2017), užitelnost arteterapeutických technik v sociální práci je pro 

jakoukoli sociální skupinu. Jak Čermák (in Elichová 2017) podotýká, pokud jsou 

oblasti, kde se arteterapeutické techniky dají využívat a nepatří mezi ně samotná terapie 

a diagnostikování. Potom záleží už jen na pracovníkovi, u které cílové skupiny techniky 

použije. Mohou to být jak psychotici, neurotici, onkologicky nemocní pacienti, tak i 

senioři, děti, adolescenti, lidé řešící zásadní životní problém a jiní. Záleží vždy na 

zkušenostech pracovníka a jakou cílovou skupinu preferuje. Není však možné, aby 

pracovník byl schopen pojmout všechny cílové skupiny. Jak popisuje Elichová (2017), 

dle arteterapeutů je velké množství technik, které jsou přizpůsobeny jakékoli cílové 

skupině. Ale vůbec se nevylučuje to, že technika přiřazená jedné cílové skupině, 

nemůže pomoci jiné cílové skupině. Hulíková (in Elichová 2017) upozorňuje na to, že 

v arteterapii jak terapeutické, tak v sociální práci, „není efektivní dělat přesnou 

kuchařku“. Vždy to záleží na tom člověku, který s lidmi pracuje. Podmínkou je, aby 

danou techniku ovládal a následně by měl pracovat kreativní formou dle daného 

případu. „Kuchařku ne, ale nástřel, příklady různých možností, to jistě lze“.  
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„Dětský klient se vydiferencoval jak z oblasti práce s jednotlivcem, tak i 

z oblasti práce s rodinou“ (Elichová 2017, s.143). Hanušová (2013) říká, že děti 

přistupují ke kresbě a k malování se svojí přirozeností, a proto mohou být určité 

arteterapeutické techniky dobrým nástrojem, jak pracovat s dětským klientem v rámci 

sociální práce. Jak předkládají Whitney et al. (2002), pro děti je kresba vlastní, ať už 

používají tužku a papír nebo něco jiného. Děti kreslí především to, co považují za 

důležité, jako jsou zvířátka, příroda, lidé, pohádkové postavy a další. Jsou spontánní a 

nevnášejí do malování racionalitu a sebeovládání, jako dospělí. Dále upozorňuje Kopta 

(2008), na zajímavý prvek, který bývá součástí dětské tvorby. Popisuje, že děti při 

kreslení, malování či jiné tvorbě hovoří. Je to jakýsi dobrovolný element jejich tvorby. 

Děti povídají, popisují své výtvory a svoji činnost. Tímto poskytují nespočet informací 

o svém vnitřním světě. Z výzkumných metod vyplynulo, že přínosné mohou pro děti 

býtabreaktivní techniky. Hanušová (2011) ze své zkušenosti uvádí, že tyto techniky 

přinesou dítěti zklidnění, osahá si prostor, ve kterém se nachází, zabydlí se v něm a tím 

bude lépe připraveno k další spolupráci. Jak doplňuje Elichová (2017), jsou dále 

techniky, kterými může sociální pracovník nenucenou formou získat cenné informace a 

dítě tak nemusí být vystaveno stresu a pro něho těžkým otázkám. Stresující a náročná už 

je jen ta situace, že musí spolupracovat s neznámou osobou. Podle Whitney et al. 

(2002), kreslení zpřístupňuje dítěti možnost vylíčit svůj prožitekvyhovujícím způsobem. 

Proto může být pro dítě komunikace kresbou daleko zajímavější než samotný dialog. 

Whitney-et al. (2002) poukazují na možnost využívat abreaktivních technik i pro 

sociální práci, neboť kreslení uvolňuje napětí – mentální energie dítěte je přesouvána 

směrem od zvládání silných emocí k soustředění se na výtvarné vyjádření. Vágnerová 

(2001) říká, že kreslením lze s dítětem dojít k celkovému uvolnění, snížit napětí, 

nejistotu, nedůvěru a dojít ke spolupráci dítěte s pracovníkem. Šiňanská (in Elichová 

2017) se vyjadřuje k technikám arteterapie u dětí ve skupině těžce nemocných, v 

případně nevyléčitelně nemocných dětí, kdy jsou za pomoci různých výtvarných technik 

rozvíjeny cesty komunikace. Zájem se tak přesouvá na komunikaci. Jde především o 

neverbální cestu vyjádření pocitů, které můžou být složité verbalizovat a to například: 

zlost, úzkost, strach. Co nelze opomenout, je radost a zábava u dětí při samotné realizaci 

arteterapeutických technik. Jak zmiňuje Banderová (in Šicková - Fabrici 2008), 

arteterapie má za úkol pomáhat dítěti k navazování kontaktu s okolím, možnosti 

nahlédnout do jeho nevědomého života, snižovat agresivitu, vytvářet prostor pro 
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vyjádření jeho impulzivní motorické aktivity. Napomáhat mu v socializaci, podporovat 

integraci osobnosti a formulovat hodnotnou zprávu o dítěti. Autorka Ganttová (in 

Šicková - Fabrici, 2002) si při práci s kresbou všímá například, jaká je integrace kresby, 

využití prostoru na ploše papíru, úrovně nakreslených postav, barev, linie, logiky 

kresby, sklonu kreseb, vložené energie, detailů, pozadí kreseb. Kresba tak může 

poskytnout orientaci ve vývoji rozumových schopností dítěte. Určitá selhání v kresbě 

můžou ukázat poruchy zrakové, poruchy soustředění, jemné motoriky atak dále. Jak 

píše Šicková – Fabrici (2002), aby sociální pracovník mohl použít v arteterapii metodu 

diagnostiky, musí projít psychoterapeutickým výcvikem nebo kurzy, které jsou na 

diagnostiku v arteterapii specializované. Po absolvování výcviku a vzdělávacích kurzů 

může sociální pracovník z dětské kresby odhalit úroveň intelektuálního vývoje, ale i 

poruchy osobnosti. Zjištění těchto skutečností je velmi důležité pro otevření 

komunikace pracovníka s dětským klientem a k jejich další spolupráci. Autorka Jebavá 

(1997) zdůrazňuje, že sociální pracovník by měl určitě zhodnotit, jestli arteterapeutická 

technika, kterou chce využít je odpovídající k věku dítěte jeho mentální vyzrálosti nebo 

duševní poruchy, ale také jestli nejsou nějaké překážky v jemné motorice nebo i očních 

vad. Jak píše Davido (2008), dětská kresba se vyvíjí v závislosti na jeho vývoji, a to bez 

ohledu na to, jak jeho kresba vypadá. Někdy bývá provedení kresby neobratné, ale 

nemusí to být nutně příznakem duševní poruchy. „To musí mít každý, kdo interpretuje 

dětskou kresbu na paměti“ (Davido, 2008, s. 21). 

 

Šimovcová (Eseznam, 2013) upozorňuje na to, že z jediného namalovaného 

obrázku dítěte se nedá odhalit vše a nedoporučuje se vyvozovat okamžité závěry. 

Obrázek dítěte se má především posuzovat podle sociální a kulturní souvislosti. V 

současné době je dětem vyjádřit se po svém často odpíráno. Takovým příkladem je 

škola, kde se vyžaduje, aby děti kreslily nařizovaná a stále stejná témata. Šimovcová 

(Eseznam, 2013) popisuje, že dětská kresba prochází etapami těsně spojenými s 

vývojem intelektu dítěte. Každý věk dítěte má svoje specifika kresby. Je to například 

období skvrn, které je specifické pro děti, které nemají ještě jeden rok a kreslí takzvané 

skvrny. Po období skvrn nastává stádium čmáranic. Toto období čmáranic trvá u děti 

přibližně do dvou let. Jak píše Šimovcová (Eseznam, 2013), spokojené děti kreslí tlusté 

čáry a snahou je zaplnit co nejvíce volného místa. Nevyrovnané děti nevydrží u kreslení 

a brzy je tato aktivita přestává bavit. Děti opožděné nebo špatně se vyvíjející drží tužku 

nesprávně. V tomto stádiu se dítě ale teprve vše učí, tak by se rodiče nebo pracovník 
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neměli unáhlovat v závěrech. Jako dalším stádiem je tak zvané stádium čárání. Toto 

stádium je mezi druhým a třetím rokem. Jak poukazuje Davido (2001), hovoříme o tak 

zvaném nezdařeném realismu. V tomto období dítě napodobuje písmo dospělých, a to 

kreslením uzavřených smyček anebo na konci kreslení se může dítě snažit obrázek 

pojmenovat. Hlavonožci – univerzální postavy. Hlavonožce děti kreslí kolem třetího a 

pátého roku. Děti kreslí tělo a hlavu zároveň jako kolečko a k němu kreslí čtyři čáry, 

které mají znázorňovat horní a dolní končetiny. S přibývajícím věkem dětí se 

v obrázcích vyskytuje stále více podrobností. Do kroužku kreslí oči, nos, pusu, a to 

v podobě tečky, puntíku, malého kolečka. Kolem pátého a šestého roku se děti snaží 

nakreslit trup, který je opět nakreslen jako kolo. Celá postava má i různě vysoko 

nakreslené končetiny. V šestém roce nakreslí děti již celé tělo. Davido (2001) dodává, 

že děti projektují do nakreslené postavy sebe samo a kreslí tak, v jakém rozpoložení se 

právě nachází. Pátý až sedmý rok dětí je typický tím, že děti kreslí svůj svět než ten 

opravdový. Zhruba do sedmi let děti kreslí transparentní obrázky. Jako příklad může být 

dům, ve kterém je vidět, jak je vybaven, kdo v něm bydlí. Toto období by mělo trvat do 

deseti let. Po desátém roce by mohlo již u dítěte docházet o opožděný vývoj nebo také o 

nějakou emoční poruchu.  

 

Jak popisuje Šimovcová (Eseznam, 2013), vizuální smysl pro skutečnost se 

dostavuje mezi sedmým až dvanáctým rokem a v tomto období dítě kreslí, co skutečně 

vidí, a postavy zkouší nakreslit z profilu. Tak zvané zobrazení v prostoru neboli 

prostorové vnímání se zlepšuje s věkem dítěte. Jak předkládá Šimovcová (Eseznam, 

2013), když dítě nakreslí čáru, tak se podle ní dá poznat, jestli dítěti chybí sebedůvěra, 

jestli má zábrany nebo jestli je dítě ustrašené. Čáry těchto dětí jsou tenké nebo jen 

naznačené. Kresbu tyto děti často předělávají a používají také pravítko. Za to agresivní 

děti kreslí čáry silné a můžou protrhnout i papír. Vyrovnané děti mají kreslené čáry pod 

kontrolou. Nízkou sebedůvěru u dětí naznačuje častější přeškrtávání a gumování. Jak 

uvádí Šimovcová (Eseznam, 2013), svou kresbou dítě vyjadřuje určitý příběh a podle 

toho, jak se jeho příběh odvíjí, kreslí i postupně postavy. Co je velmi podstatné, jak jsou 

postavy nakresleny za sebou. Jako první jsou nakresleny postavy, které pro dítě něco 

znamenají. Důležité také je, jak postavy zobrazí. To ukazuje, jaký vztah k postavám má.  

Jak ze své praxe uvádí Davido (2008), výběr a použití barvy má 

psychologickou hodnotu, ale při její interpretaci musíme přihlížet věku dítěte. 
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Nepřítomnost barvy v kresbě prozrazuje citovou prázdnotu a někdy asociální tendence. 

Při použití barev hrají také roli: intenzita barvy, její hustota, viditelnost a odstín. Jak 

poznamenává Davido (2008), v kresbě barva nemá absolutní hodnotu, ale jasné a teplé 

barvy ukazují na vyrovnanost dítěte, tmavé barvy poukazují na tendenci ke smutku a 

úzkosti anebo také k odporu k nějaké osobě či věci. Citovou nevyrovnanostnebo i 

špatný zdravotní stav vyjadřují bledé odstíny. Davido (2008) dále píše, že určité spojení 

barev působí harmonicky, jiné působí nesouladem, křiklavostí a tím poukazují na 

poruchu, která většinou bývá citového původu. Dítě barvy používá dvěma způsoby: 

jeden způsob je ten, že napodobuje přírodu, a ten druhý, že se nechává vést svým 

nevědomím a to vypovídá o jeho myšlení a osobnosti nejvíce.   

Co je velmi důležité ještě předtím, než se pustíme do interpretace barev je 

ověřit si, jestli dítě není náhodou barvoslepé. Pak by symbolika barev ztrácela smysl.U 

barvoslepého dítěte, jak podotýká Davido (2008), barevný kód jasně ztrácí smysl. Barvy 

nám mohou odhalit tak zvaný Daltonismus – barvoslepost. V kresbě dítěte se vyskytují 

tlumené nevýrazné barvy a barvy, které se liší od skutečnosti (zelená obloha, červená 

tráva). 

Jaký může být význam barev Davido (2008) píše, že do šesti let věku je u 

dítěte zcela přirozené, pokud používá ke své tvorbě výhradně červenou barvu. U dětí, 

které jsou nemocné, nemá červená barva tak sytý odstín. Časté používání červené barvy 

po šestém roce poukazuje na tendenci k agresivitě a na nedostatečnou kontrolu emocí. 

Modrá: modrou barvu používají i děti mladší pěti let. Tyto děti se od dětí, které 

používají spíše červenou barvu, liší tím, že mají více své chování pod kontrolou. 

Používání modré barvy v šesti letech poukazuje na to, že je dítě dobře adaptované. 

Pokud ale dítě používá výhradně modrou, je tu velký předpoklad přílišné sebekontroly. 

Zelená: použití zelené barvy se dá srovnat s modrou barvou. Zelená odráží spíš sociální 

vztahy. Žlutá: bývá často používána samostatně nebo v kombinaci s červenou barvou. 

Někdy nám může ukázat na přílišnou závislost na dospělém. Hnědá: podobně jako 

ostatní tmavé nevýrazné barvy (a někdy i žlutá) odráží špatnou rodinnou i sociální 

adaptibilitu dítěte a také na jeho konflikty. Tuto regresivní barvu používají velice rády 

umíněné děti. Fialová: tato barva vyjadřuje neklid a malé děti ji používají velice zřídka. 

Vyskytuje se často ve spojení s modrou barvou a znázorňuje nám úzkost. Děti ji 

používají hlavně v obdobích obtížné adaptace. Černá: vidíme ji v jakémkoli věku a 

prozrazuje námurčitou míru úzkosti a může svědčit o bohatém vnitřním životě. Černá je 
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zvláštní v období puberty. V této době vyjadřuje nepřístupnost a ostych v projevování 

citů. 

Davido (2008) uvádí, že stabilní děti, které jsou dobře adaptované, používají 

čtyři až šest barev. Dítě někdy projde obdobím bezbarev anebo naopak zase obdobím 

velmi barevným. U symboliky barev je nutné přihlížet k dalším faktorům, jako jsou 

například: kultura, móda, formy, linie, kombinace barev, „jež naznačuje konflikt mezi 

dvěma tendencemi“ (Davido, 2008, s.37). Extravertní dítě, je impulzivní, afektivní, 

neustále vyhledává kontakty, vřelým způsobem vyjadřuje své city, je nestabilní, a i když 

se jeví jako necitlivé, tak ho lehce zraní prudká emoční reakce. Tyto děti používají 

velkou škálu barev, ale nejvíce oranžovou, červenou, bílou. Naopak introvertní děti, se 

kterými se obtížněji navazují kontakty, které mají jen omezenou činnost, používají 

malou škálu barev, a to jednu až dvě barvy. Zpravidla je to zelená, modrá, někdy 

fialová, černá nebo šedá barva.  

 

Davido (2008) poznamenává, že v dětské kresbě rozeznáváme tak zvanou 

základní symboliku. Do základní symboliky patří dům, strom, zvířata, hvězdy, živly, 

konstantní symboly. Například kresba domu vypovídá mnoho jak o osobnosti, tak i o 

charakteru dítěte. Dům je nejoblíbenějším symbolem kresby u dětí a sám o sobě má v 

sobě také četné symboly jako jsou: přístřeší, rodinné teplo, otevření vnějšímu světu a 

další. Jak se píše v článkuDětská kresba jako diagnostický prostředek (Promeg, 2007), 

kresba domu nám může napovědět o osobnosti a charakteru dítěte. Dítě, když kreslí 

dům, tak ho kreslí jako postavu a jeho prostřednictvímvyjadřuje dítě své já. Bachelard 

(in Davido 2008) popisuje, že každá stavba se podobá člověku, je antropomorfní, má 

obličej, oči, nos, ústa, uši, a dokonce i duši. Dům děti kreslí jako postavu a tím vyjadřují 

stavbu svého „já“. Dále se vyjadřuje Davido (2008), že při interpretaci se přihlíží, jak k 

vlastnímu domu – okna, dveře, balkón, výzdoba, tak i k okolí domu – zahrádka, stromy, 

ploty, cestičky. Nejčastěji se u dětí vyskytuje obyčejný dům. Dítě, které je přívětivé, 

živé, otevřené, kreslí dům přímo uprostřed s otevřenými okny a otevřenými dveřmi a 

může být i několik dveří. Okolí domku, chaloupky je většinou harmonické a nenápadné. 

Naopak když je domek malý, dítě nevyužije celou plochu papíru, okna jsou zavřená, 

jsou malá nebo úplně chybí, v okolí jsou různé jednotlivé prvky, například velké 

stromy. Toto vše v kresbě poukazuje na poruchy afektivity. Jak dále píšeDavido (2008), 

když dům zaplní celý papír, je pravděpodobné, že malý kreslíř touží po lásce, 

adaptacinebo po ovládnutí svých pudů. Jak popisuje článek Dětská kresba jako 
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diagnostický prostředek, dětí (Promeg 2007), které mají rodiče, ale nežijíspolu, tak 

obvykle malují dva domy, a to otcův a matčin. Za pozornost stojí také kresby domů, 

které namalovaly děti z dětských domovů. Tyto děti většinou pokryjí celou plochu 

papíru a obklopují dům různými auty, letadly a podobně. Kromě domku namaluje dítě, 

co ho zrovna napadne. Obrázek je celý takový zvláštní a nesourodý. To ukazuje na to, 

že tyto děti se obtížně soustředí na symbol, který pro ně vlastně ve skutečnosti nic 

neznamená, ale zatímco symboly jako auto, letadlo jsou jim bližší a více známé.  Dům, 

který je ve tvaru zámku, je ideální útočiště, dům nepěkného vzhledu vyjadřuje, že dítě je 

pod tlakem rodiny a tím se vyznačuje omezení vlastní svobody. V každé věkové 

kategorii je opuštěný, uzavřený dům, který nemá dveře nebo i okna, je obehnaný 

vysokým plotem a může chybět i cesta, je znakem prohry a nezdaru. Děti do šesti let 

kreslí obvykle otevřená okna a kreslívají je přilepené po obou stranách průčelí těsně k 

hraně zdi. Davido (2008) nazývá tento jev „vyplňování“. Děti si do tohoto věku neumí 

představit prázdný prostor, proto obrázky co nejvíce vyplňují. Děti starší šesti let, které 

kreslí narušená okna po stranách, mohou vykazovat známky opoždění z hlediska 

duševního vývoje nebo závažnou citovou poruchu. Co je důležité, to je cesta, která vede 

ke dveřím domu. Cesta u narušených dětí bývá vybarvena černou nebo červenou 

barvou, což svědčí o agresi, úzkosti a může být zaslepena. Často děti na domech kreslí 

dva komíny, které můžou znázorňovat matku a otce. „Strom je symbolem člověka; 

analogii lze spatřovat v tom, že člověk i strom stojí. Strom je také symbolem růstu a 

plodnosti, síly a tajemství“ (DidierAnziehu in Davido, 2008, s.42). 

 

Jak uvádí Davido (2008), stejně jako postava, tak i strom podle věku autora 

kresby, prodělává svůj vývoj. Dítě, které není nějak narušené, kreslí během vývoje 

různé stromy. První znaky stromu jsou „čmáranice“, potom stejně jako postava nabývá 

svého vzhledu „hlavonožce“, dále nastává stádium kmene, který se směrem dolů 

rozšiřuje a na ničem nespočívá. Další vývojové stádium je čára, která má znázorňovat 

zem a přetíná spodní část kmene, strom zakoření. Jak podotýká Davido (2008), tato 

nová etapa vypovídá o dobrém zařazení dítěte jak do rodinného, tak i sociálního života. 

Osmý až desátý rok kreslí dítě „strom ve tvaru koule“ – listy a kmen symbolizují 

nepřerušené zahnuté čáry. S vývojemdítěte strom se začíná podobat rostlině zvláštního 

druhu. Pokud dítě po desátém roce života a později ještě kreslí „strom ve tvaru koule“, 

naznačuje to zpoždění vývojové i citové. Davido (2008) upozorňuje, že pracovník při 

této interpretaci musí hledat různé charakteristické znaky. Je velmi důležité, jak je strom 
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na papíře umístěn. Grafolog Max Pulver v roce 1879 k tomu vytvořil schéma„ na listu 

formátu 21x29,7 cm“ (Pulver in Davido, 2008, s.42) vrchní část představuje oblast 

intelektuální a duchovní, kontakt s okolím. Je to „já“ subjektu, jeho probuzené vědomí, 

city. Spodní část ukazuje na nevědomí, na pudy a také na erotický a sexuální život. V 

levé části se nachází introverze, minulost, egoismus, pouto k matce, na pravé straně se 

nachází extraverze, pokrok, pouto k otci, altruismus. Dítě, které nakreslí strom na 

pravou stranu, má dobrý vztah s otcem, orientuje se k pokroku a sociabilitě. Je-li strom 

nakreslen na levou stranu, dítě směřuje k egoismu, větší připoutanost k matce a strachu 

z budoucnosti. Na co by se měl pracovník orientovat, je struktura stromu, který má dvě 

části. Jedna část je stabilní, která se skládá z kořenů, kmene, větví a různých 

dekorativních prvků, což jsou listy, plody a jiné. Kmen stromu představuje stabilitu 

dítěte, větve ukazují na osobnost dítěte ve vztahu k okolí. Na trauma z minulosti může 

pracovníka upozornit poškození kmene nebo větví. Jak popisuje Davido (2008) čím výš 

se na kmeni poškození nalézá, tím kratší doba od traumatu uplynula. Dítě, které nakreslí 

strom se širokým kmenem ve spodní části je materiálně založené. V kresbě, ve které 

směřuje strom hlavně nahoru, je dítě duchovně a mysticky založené.  

 

Článek Dětská kresba jako diagnostický prostředek (Promeg 2007) představuje 

test stromu od J. N. Bucka a K. Kocha. Původní zadání Kochova testu zní: „Nakreslete 

jakýkoli ovocný strom”.  

Renée Stora pak navrhuje trochu odlišné zadání, které má čtyři části:  

1) Nakreslete jakýkoliv strom kromě jedle. 

2) Nakreslete jiný strom, ale také ne jedli. 

3) Nakreslete vymyšlený, vysněný strom, který ve skutečnosti neexistuje. 

4) Nakreslete se zavřenýma očima libovolný strom, takový, jaký chcete. 

 

„Díky souboru kreseb lze získat následující poznatky o osobnosti subjektu:  

První kresba umožní zaznamenat chování v neznámém, cizím prostředí, protože se 

subjekt kontroluje. Při druhé kresbě ztratí většinou zkoumaný jedinec ostražitost, takže 

o sobě prozradí víc. Na třetí kresbě vysněného stromu se objevují hlavně neuspokojené 

tendence. Alarmující jsou hlavně příliš originální stromy, které ukazují na propast mezi 

skutečností a snem. Čtvrtá kresba naznačuje těžce prožívané situace v dětství, které se 

znovu vynořují a ovlivňují chování subjektu v současnosti“ (Článek Dětská kresba jako 

diagnostický prostředek, Promeg, 2007, s.1.). 
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Jako dalším základním symbolem je zobrazení zvířat. Zvířátka jsou dětem 

velmi blízká. Jak představuje Davido (2008), setká-li se dítě s nějakým zvířetem, 

zaujímá k němu citově zbarvený vztah. Buď je mu zvíře sympatické, nebo 

nesympatické. Zvíře je pro dítě reálnou bytostí, proto se stává, že kreslí raději zvířata 

než lidi. Dítě může i takovým způsobem nevědomě zakrývat nebo také cenzuruje své 

citové problémy. Zvířata ve skutečnosti představují samotné dítě a jeho vztahy 

k vnějšímusvětu. Kresba domácích zvířat je častým odrazem toho, že dítě je dobře 

přizpůsobeno okolí. Je ale důležité, se na otázky podívat blíž. Dítě, které je dobře 

adaptované, ale může zakrývat nějaký citový problém, například agresi. Agresi může 

vyjádřit nakreslením psa, který štěká nebo kočku, která vystrkuje drápy. 

Prostřednictvím zvířete může dítě vyjádřit touhu po rodině, nebo aby bylo hýčkáno. Jak 

zdůrazňuje Davido (2008), na psa můžeme pohlížet z různých úhlů pohledu. A to, že 

pes je věrný svému pánovi, ale bývá často na vodítku (jeho samostatnost, nezávislost 

jsou relativní). S pejskem se dá špatně zacházet, aniž by se stavěl na odpor, ale zároveň 

se mu dá závidět pohlazení. Symbolika psa není tedy jednoznačná. U malých dětí je 

kresba psa, kterého někdo hladí znakem mazlení. Po desátém roce je to u dětí již 

znakem určitých citových problémů. U dětí, které jsou týrané, například bité nebo 

zneužívané, je kresba vytvořena tak, že v jednom rohu papíru je dítě se psem a v 

druhém rohu jsou ostatní členové rodiny. Je to známka toho, že dítě se se zvířetem 

identifikuje. Jak se vyjadřuje Davido (2008), v kresbě, ve které se například vyskytují 

vlci, krokodýli, lvi, tygři obvykle vyjadřují otce, ze kterého má dítě strach. Ale jsou-li 

druhy těchto zvířat nakresleny proti postavě, tak jí dodávají na důležitosti. O úzkosti 

dítěte poukazují kresby, na kterých se vyskytují divoké a dravé šelmy. Jak předkládá 

Aubin in Davido (2008), ptáci a ryby se v dětské kresbě objevují také velmi často. 

Letící pták vyjadřuje určitý stupeň mysticismu, hnízdící ptáci představují domov nebo 

„ztracený ráj“. Pokud se v kresbách desetiletého dítěte vyskytuje hnízdo, tak je to 

známka určité formy citové nevyzrálosti. Ryby většinou kreslí děti, které jsou šťastné a 

vyjadřují tím svoji pohodu. Může se stát, že dítě nakreslí rybu jako oběť v rybářské síti 

nebo udici. Podrobnějším zkoumáním můžeme zjistit, kdo je opravdu oběť. Se 

zvláštními zvířaty se můžeme setkat v kresbách u duševně nemocných dětí. Pokud se v 

kresbách dětí stále objevují zvířata, může to být známka závažných problémů s lidmi. 

„Dalo by se to přirovnat k interpretaci snů, kde podle Sigmunda Freuda divoká zvířata 

znamenají zavrženíhodné pudy“ (Davido 2008, s. 45).  
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Co znamenají v dětských kresbách hvězdy. Například slunce, jak poukazuje 

Aubin in Davido (2008), má v dětské kresbě určitý význam. Slunce je v dětské kresbě 

nepostradatelné a ukazuje na vliv otce. Dítě, které má se svým otcem pěkný vztah, 

kreslí teplé slunce a s paprsky. V opačném případě je slunce vybledlé, a i schované za 

stromy či horou. Dítě, které otce neakceptuje anebo má z něho strach, nakreslí slunce 

buď červenou, nebo černou barvou, která ukazuje na úzkost dítěte. Slunce, které je 

zářivé představuje ideál otce. Když chce pracovník dojít opravdovému poznání dítěte je 

určitě zapotřebí většího počtu kreseb. I pod zdánlivě „obyčejnými náměty“ se mohou 

skrývat starosti a různéproblémy, které dítě má a trápí ho a které mohou „ve svitu 

slunce vyjít najevo“. Co znamená v kresbě dítěte měsíc a noc?  Měsíc symbolizuje noc 

a skrývá tajemství. Noc, ale bývá temná, plná různých stínů a jezdrojem fantazií a 

úzkostí.  Některé děti prožívají nocjako drama. V noci se navazují mezi dospělými jak 

přátelské, tak milostné vztahy. Zažije-li dítě sexuální kontakt rodičů, je zmatené a 

otřesené. V jeho kresbách se scény odehrávají v noci, aby byla možnost je skrýt. Jak 

předkládá článekDětská kresba jako diagnostický prostředek, (Promeg, 2007), obloha 

představuje symbol tužeb a představuje dokonalost. Pobývají v ní bohové a je spojována 

s posvátnem. U dětí je někdy obloha spojována se symbolem smrti a vyjadřuje také 

úzkost, dále otevírá cestu k představám o mimozemském světě.  

 

Velice důležitá je kresba postav. Postavy nám ukazují více než jiné symboly. 

Jak zdůrazňuje Davido (2008), dítě do kresby promítá celé své „já“. Kreslení dalších 

postav je také velmi důležité. Postavy jsou vyobrazeny v různých a rozmanitých 

podobách. Jsou nakresleny celé nebo jim něcoschází anebo přebývá. Obličejová část je 

důležitá, to proto, že postavy „polidšťuje“. Znázornění nosu je ekvivalent falického 

symbolu. Pokud se vyskytují sexuální problémy, je nos zdeformovaný. Velmi dlouhý 

nos znázorňuje kastrační úzkost. Oči jsou „zrcadlem naší duše“ a vypovídají o vidění 

světa. Oči nás ochraňují, upozorňují na různá nebezpečí a také svádí a okouzlují. Prvek 

svádění a okouzlování se objevuje u dětí s homosexuálními sklony. Tyto děti kreslí 

postavám oči velké a doplňuje je výrazné obočí. U dětí, které jsou agresivní, je 

rozježené. Vlasy jsou sexuálním atributem. Načesané a kudrnaté vlasy kreslídětí, které 

mají sklony k narcismu. Uši nám slouží k tomu, abychom slyšeli a abychom se něco 

dozvěděli. Zvídavé děti kreslí velké uši. Děti, které nedoslýchají nebo neslyší, kreslí uši 

obrovské. Neschopnost komunikace je u dětí, kde uši chybí úplně. Dalším důležitým 
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symbolem jsou ústa. Ústa nám symbolizují řeč, přijímání potravy – váže se k matce a v 

jisté míře erotiku a prostředek komunikace. Davido (2008) upozorňuje na to, že když v 

kresbě chybí ústa, zpravidla to ukazuje na sexuální problémy dítěte nebo také na 

problémy ve vztazích s matkou, oidipovský komplex. Postava bez úst znázorňuje také 

špatnou komunikaci v rodině. To znamená, že dítě postrádá vlídnou a láskyplnou 

komunikaci. Ústa, která jsou otevřená, mají vyceněné zuby, jsou spojenas agresivitou. 

Jazyk v ústech naznačuje nevyřešené sexuální problémy. Když jsou ústa zavřená, mají 

sevřené rty a neusmívají se, je to známka určitého napětí. Kulatá ústa kreslí velmi malé 

děti. Pokud kreslí kulatá ústa starší děti, je to známka opožděného duševního vývoje. 

Brada se na kresbách objevuje až v pozdějším věku. Velmi agresivní děti kreslí 

výraznější detaily a kreslí postavy z profilu. Davido (2008) říká, že ruce nabývají 

různých podob. A to smetáčků, hřebínků, koleček, ale jsou i ruce s pěti prsty. Ruce jdou 

spolu s vývojem dítěte. Správně namalované ruce ukazují na sociabilitu. Když ruce 

úplně chybí nebo jsou schované, zmrzačené, je to známka sexuální – masturbace, nebo 

sociální – delikvence. Nohy u depresivních a křehkých dětí jsou ohnutéa to značí o 

snížené psychické a fyzické schopnosti. Jak zdůrazňuje článek Dětská kresba jako 

diagnostický prostředek (Promeg, 2007), významnou roli v kresbě postavy je oblečení. 

Když dítě kreslí nahé postavy do sedmi let, je to zcela přirozené.  Od deseti let má být 

postava již oblečená. Pokud dítě dále kreslí postavy nahé, odráží to asociální nebo 

patologické chování. Kolem pátého a šestého roku je dítě již schopné postavu 

obléknout. Dítě kreslenou postavu obvykle oblékne podle svého vkusu. Když jsou šaty 

roztrhané, je tu velká pravděpodobnost toho, že si postavy moc neváží. Teplé šaty 

skrývají zvláštní význam. Podle Flugela představují teplé šaty určitou nutnost chránit se 

před jistým druhem chladu nebo citového chladu. Teplé šaty symbolizujímatku jako 

„ochrannoudělohu” (Flugela in Davido 2008, s.56). Připomínají matčino láskyplné 

teplo. Děti, které kreslí sami sebe ve větším množství teplých šatů, jsou depresivní a 

nemilované. V teplém oblečení se cítí dítě být chráněné. Šaty skrývají mnoho významů. 

Davido (2008) popisuje, že kreslená postava dostává různé podoby, které charakterizují 

to, co dítě trápí nebo zajímá. Nejčastěji se v kresbách vyskytují tyto typy postav: 

námořník, kovboj, policista, klaun, stařec, zmrzačené postavy. Námořníka kreslí děti, 

které jsou nešťastné a nejsou spokojené. Tato postava vyjadřuje touhu uniknout ze 

skutečného světa a vydat se na cestu. Je to vyjádření určité neadaptovanosti a může být 

spojena i s delikvencí. Kovboj je agresivní postava, která vyjadřuje revoltu, touhu být 

silný, velký a vzbuzovat dojem na okolí. Čím více má kovboj zbraní, tím větší je v dítěti 
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úzkost a nejistota. Policista stejně jako kovboj je agresivní postava. Tradiční představy 

policisty jsou hluboce zakořeněné. O klaunovi píše Davido (2008), že patří k oblíbeným 

postavám dětí. Kresbou klauna vyjadřuje dítě samo sebe. Co je v kresbě klauna nejvíce 

zdůrazněno, z toho lze usoudit, jaké problémy dítě má. Mohou to být velké uši, zvláštně 

nakreslené oči, končetiny a tak dále. Postava klauna vyjadřuje i sklony k depresím a 

také to, že se dítě špatně adaptuje na školní systém. Postava střelce je v kresbách dětí, 

které jsou asociální, agresivní. Je to malý důkaz, že se dítě chce zbavit určité osoby. 

Střelec také vyjadřuje agresivní city dcer ke svým otcům. O zmrzačené postavě v kresbě 

dítěte se vyjadřuje Davido (2008), že ji kreslí děti, které ji používají jako účinnou zbraň 

proti sokovi. Vynechávání určitých zón na postavě znamená, že je dítě zasaženo 

agresivitou nebo lhostejností, nebo může mít pocit viny kvůli nějaké osobě. 

Vynechávání zónznamená časté konflikty v rodině. Jak dodává Davido (2008), dítě při 

testování kresbou dokáže někdy svoji intuici. Pokoušíme se o něm něco dozvědět a dítě 

začne s úspěchem kličkovat a obcházet části, které se mu zdají indiskrétní. Tím, že 

záměrně kazí obrázky, váhá nad tím, co v obrázku vynechá, však na své potíže poukáže.  

Tajemství, které dítě má a chce si ho uchovat, tak nepřímou formou odhalí. „Umění vést 

dětskou arteterapii nespočívá v tom, zda umíme obrázky dítěte interpretovat, ale v tom, 

zda zachytíme v jeho chování a částečně (někdy i značnou měrou) v jeho kresbách 

stopy prožitku z terapeutického vztahu a využijeme jich žádoucím směrem“ (Widlöchre 

in Davido, 2008, s. 95). 

 

V práci s mladistvým klientem se velice cení snaha o vyjádření pocitů, které 

jsou v tomto věku často těžce dosažitelné. Jak předkládá Šicková-Fabrici (2002), 

adolescenti jsou velmi citliví, zranitelní, i narcističtí a hledají vzory pro svůj život. 

Práce arteterapeuta či sociálního pracovníka je zaměřena na podporu mladého člověka v 

nalézání sama sebe. Pocity můžou být zprostředkovány verbálně či neverbálně, důležité 

je, že se vůbec nějak vyjádří. Pomocí technik arteterapie v sociální práci se také ukázala 

cesta, jak se dá zvyšovat možnost v komunikaci s mladistvým klientem, který má 

zábrany v komunikaci s dospělým člověkem. Svět dospělých je pro dospívajícího 

člověka nepřátelským územím a jakékoliv odhalení svého vnitřního života pociťují jako 

ohrožení a zradu. Umělecké výtvory jsou jedinečné výpovědi, které slova nedokážou 

obsáhnout. Jak dále poznamenává Šicková-Fabrici (2002), obrazy tvoří záznamy, které 

obsahují tisíce slov, jež nám mladý člověk může odhalit. V rámci sociální práce 

s mladistvým klientem lze nejlépe využít arteterapeutických technik jako je malování, 
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modelování nebo použití jiných materiálů k navázání kontaktu a komunikaci. Jak 

pokazuje Malmquist (in Riley 1999), jedním z opomíjených, ale dominantních rysů 

mladistvých je kreativita.  Kreativitu mladého člověka lze využít pro nalézání nových 

úhlů pohledu v řešení jejich problémů, ale také v poznání arespektu vůči jejich vidění 

světa. 

 

Jak předkládá Banderová (in Šičková-Fabrici 2008), arteteterapie může 

mladým klientům pomoci se z jejich určitého konkrétního myšlení, dostat se k myšlení 

abstraktnímu a tak rozvíjet: sociální zručnosti, altruismus, empatii, zdravou sexualitu. 

Svůj obraz může formovat ke zdravé sebekritičnosti. Tím, že má mladý člověk větší 

možnosti výběru ve své tvorbě, tím pociťuje větší svobodu svého vyjádření a pracovník 

má tedy možnost k navázání lepší komunikace a dobrý vstup pro další spolupráci. Je to 

také prostředek, kterým lze nahlédnout do vnitřního světa mladého člověka. Do jeho 

minulých zážitků, prožívání, do jeho ideálů, které slova přesně nevyjádří. Čím můžeme 

mladistvého klienta vedle tradičních technik a materiálů v arteterapii zaujmout, jsou 

materiály, které nejsou tak obvyklé. Například: lepicí páska, se kterou se dají tvořit 

zvláštní obrazy, dále tesání do cihel, batikování látek, tvoření masek ze sádry, práce se 

staniolem, z pletiva vytváření různých tvarů a tak podobně. Co je také velice účinné a 

povzbudivé k samotné tvorbě je hudba, která celou atmosféru tvoření umocní. Výtvarně 

se mohou zpracovávat různá témata, která se na začátku arteterapeutické práce zvolí a to 

například: rodinná témata, vlastní pocity (zlost, smutek, radost), erby, ideální já – reálné 

já, můj stín, pohádkové postavy, různá akční témata – bitvy, dům v plamenech, bouře na 

moři, můj přítel-můj nepřítel, já zvíře, můj domov. Zvolená témata a techniky by měly 

nacházet cestu ke komunikaci, odpovídat psychickým potřebám, schopnostem 

mladistvého klienta a k vytvoření prostředí, ve kterém se mladý člověk cítí dobře a je 

respektován. S čím se často na začátku práce s mladistvým klientem arteterapeuti a 

sociální pracovníci potýkají, je nezájem a nechuť mladého klienta vůbec spolupracovat. 

Závisí na pracovníkovi, jaký arteterapeutický způsob nebo nástroj zvolí, aby byl klient 

přístupný ke svým problémům a mohl je pomocí arteterapeutických technik řešit. Čím 

více jsou mladistvý klienti ochotni malovat a svobodně si tvořit, tím méně jsou ochotni 

mluvit s dospělými. Aby mohl být vybudován určitý vztah mezi klientem a 

pracovníkem, tak nejlépe s trpělivostí a postupně, a to na základě „povídání si,“ kdy 

jsou obrácené role. To znamená, že mladistvý klient je v roli experta a popisuje 

pracovníkovi své pocity a problémy. Což pomůže pracovníkovi se touto metodou dostat 
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blíže k mladistvému klientovi a pochopit, co ho tíží nebo v jaké se nachází životní 

situaci. Velmi důležité je něčím mladého klienta oslovit a vzbudit v něm zájem. Dobrou 

technikou, kdy pracovník vnímá nerozhodnost u klienta, je tvoření skupinového obrazu. 

Dominantou mladistvých je kreativita a jak zdůrazňuje Riley (1999), kreativita 

adolescentů se dá v arteterapii velmi dobře využít k nalézání i jiných úhlů pohledu 

k řešení jejich problémů a také v poznání a respektu vůči jejich vidění světa. Když se 

mladý člověk snaží odpoutat od rodičů, tak mluvíme o tak zvané individuaci. Mladý 

člověk vyhledává své vrstevníky, kde vyhledává ochranu a také podporu. Je-li svými 

vrstevníky odmítán, může se dostat do sociální izolace. Vhodnou metodou je skupinová 

arteterapie. Jak píše Janotová (1995), zkušenosti jednotlivých členů skupiny jsou 

řešeny, hodnoceny a akceptovány celou skupinou. Takovou technikou, kde u 

mladistvých je zaznamenáno nízké sebevědomí, jsou odmítáni vrstevníky a důsledkem 

toho je, že nespolupracují se skupinou, je technika ZOO. Každý člen skupiny si 

namaluje zvíře podle svého uvážení, následně zvíře vystřihne a nalepí na společný 

prostor tam, kde se cítí nejlépe. Tím, že má každý své zvíře, může měnit místo na 

společné ploše, přibližovat se k jinému zvířeti, oddalovat se a zároveň komunikovat 

s ostatními členy skupiny. Jak popisuje Janotová (1995), zvířata jsou jakousi metaforou 

jejich vidění světa. Další technikou je kresba strachu, smutku, radosti.  Ke kresbě emocí 

si klient přiděluje barvu a může si ji pojmenovat. Technikou, kterou popisuje Šicková – 

Fabrici (2005), je technika etuda s hlínou. Klient má vymodelovat tři věci, kterých se 

nejvíce bojí a nejvíce považuje. Potémá svoje strachy postupně zničit, a tím je od sebe 

odpoutat. Autorka Šicková – Fabrici (2005) ze své zkušenosti uvádí, že toto je metoda, 

kterou dělají mladiství klienti rádi a je to pro ně bezbolestné. Druhá část úkolu je, že se 

mají vzdát věcí, kterých si nejvíce považují. Tato část úkolu je již daleko těžší.  

Jak v samotné arteterapii, tak v sociální práci často vyvíjí pracovník velké úsilí 

k tomu, aby začal mladistvý klient popisovat to, co vytvořil a co jaká symbolika v jeho 

tvorbě znamená. Na co mladý člověk u pracovníka čeká, je chyba, kterou udělá, nějaké 

zaváhání, aby se mohl zase uzavřít do svého světa. Autor Malchiodi (1998) v těchto 

situacích navrhuje použít například takovou techniku, ve které má mladiství znázornit to 

„jak by měl úspěšný člověk“ určitou situaci řešit a jak jí obvykle dospělí člověk řeší. 

Tato technika je cílena na to, aby mladiství vyjádřil svou kritiku a aby mu pracovník 

ukázal, že jeho názor respektuje. Jestliže pracovník zaznamená, že se mladý klient necítí 

dobře, má strach se sebeodhalit nebo cítí nedůvěru k pracovníkovi, v tomto případě je 

dobré, přenesení pozornosti na tvorbu, kterou mladý klient vytvořil. Snahou mladého 
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člověka je se vyhnout kontaktu z očí do očí. Proto když pracovník zaměří i s klientem 

pozornost na jeho výtvor, je to pro něj svobodnější a příznivější. Riley (1999) používá 

s mladistvým klientem tak zvanou techniku „malování polarit“. Nejprve je zadáno téma 

problému, který mladý klient aktuálně řeší. Další krok je, že se má klient podívat na 

daný problém z pozice jeho rodičů a potom, jak by tento problém řešil sám. Jak 

předkládá Riley (1999), je velmi překvapivé, jak racionálně je schopen mladý klient 

problém řešit, pokud je jasně definován a konkretizován. Toto se vztahuje především k 

touze mladého člověka nějakým způsobem se vymezit proti světu dospělého člověka a 

to často extrémním až nepřiměřeným způsobem. Arteterapeutické tvoření, jak 

zdůrazňuje Riley (1999), pracuje s pozitivní energií člověka a tím se posiluje 

sebevědomí a vědomí vlastní hodnoty, což je velmi důležité u mladého člověka, který 

nerozumí sám sobě a okolí.  

 

Dle Riley (1999) sociální pracovník, by měl mít na paměti sociální aspekty 

mladých klientů, kteří k němu přicházejí. Měl by se držet toho, v jakém prostředí tito 

mladí lidé žijí, odkud přicházejí a mít na zřeteli jejich kulturní založení. A podle těchto 

aspektů ke klientům také přistupovat. Každý člověk je jedinečný a neopakovatelný a při 

arteterapeutické práci je nezbytné znát odlišnosti každého jednotlivce a s citem a určitou 

pokorou k nim přistupovat.  

 

Jak prezentuje Elichová (2017), v rámci arteterapie v sociální práci se skupinou 

je využitelnost technik nejvíce rozmanitá. Využívají se například techniky abreaktivní, 

k navazování kontaktu, seznamovací, dále se pracuje s technikami k navazování správné 

atmosféry, naladění klientů k činnosti. Na konkrétních tématech se dá pracovat s 

technikami, jež cíleně zjišťují informace o jednotlivých členech skupiny. Co se často 

vyskytuje v práci se skupinou, je využití společné práce klientů a k nim patří již výše 

zmiňovaná abreaktivní technika, do které patří například čmáranice. Čmáranice se 

využívá také při práci s dospělýmii dětskými klienty. Jak píše Kulka (2008), členové 

skupiny mají za úkol vyjádřit zadané téma graficky. Vyjádření může být vymezené. To 

znamená figurativně, zachycení různých barevných impresí, různé schematické náčrty a 

tak podobně. Po vytvoření obrazu mají účastníci za úkol vysvětlit, na co se soustředili, 

co prožívali a co chtěli vyjádřit. Tematické vyjádření může být například vlastní 

minulost, přítomnost, cíle, vztahy ve skupině a jiné.  
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Další abreaktivní technikou může být společné čmárání. Společná čmáranice je 

technika, kde klientivytváří společnou čmáranicinebo čmáranici v menších skupinách a 

to na jeden velký papír. Pracovník zadá téma, které mají klienti společně vytvořit. 

Témata mohou být různá. Například Šicková – Fabrici (2002) upozorňuje na techniku 

čmáranice v podobě mozaiky nebo mandaly. Také může být zadání, aby klienti 

počmárali co nejrychleji společný papír. Čmáranice přináší úlevu od problémů a stresu, 

které klienty tíží, a mohou se pak lépe soustředit na jiné aktivity. Další abreaktivní 

technika je takzvaný akvarel. Je to technika, ve které se pracuje s vodovými barvami a 

kde právě voda neumožňuje klientovi přesné výtvarné vyjádření. Při práci s akvarelem 

se může využít tak zvaný akční akvarel neboli smejvák. Jak popisuje Holubová (2009), 

u této techniky se postupně nanášejí a odmývají akvarelové nebo temperové barvy. V 

barevných skvrnách a tvarech, které pak vzniknou na papíře, se metodou asociací 

hledají postavy, tvary, věcí, které se potélehce domalovávají. Jak dodává Holubová 

(2009), smejváky pomáhají klientům „učit se“ asociovat a ukazují na nevědomé 

konflikty klientů. 

 

 Do abreaktivních technik patří také malování na hudbu. Jak uvádí Cambellová 

(1998) klient vnímá hudbu a vjem, který přenáší výběrem barev na papír. Záleží také na 

výběru hudby. Hudba může být dynamická nebo klidná. Malba pomáhá k abreakci a 

také k navazování kontaktů a vztahů klientů. Jak máme skupinu abreaktivních technik, 

tak máme také skupinu technik k navazování kontaktu, do nichž patří například technika 

společné malba. Je to kresba, kde klienti kreslí vybrané téma na jeden papír, u toho 

komunikují a navazují kontakt.  

Jak představuje Strnadlová (2011), k navazování kontaktu používají pracovníci 

také techniku, která se nazývá vizitky. Klienti mají za úkol si namalovat každý svoji 

vizitku. Záleží na každém, jak si vizitku vytvoří. Technika vizitky je vhodná nejen k 

tomu, že představování se ostatním klientům není tak stresující, ale také o klientovi 

ledacos napoví. Další technikou k navazování kontaktu, jak popisuje Hanušová (2012), 

je technika o jménu. Klienti mají za úkol zavřít oči a mají si představit své jméno. 

Klienti se vracejí zpět do dětství k tomu, kdo jim jméno dal, popisují symboliku jména a 

asociují si barvy svého jména. Dalším krokem je namalovat své jméno. Jakmile je 

obrázek hotový, tak ho klient ukáže skupině a tím sepředstaví ostatním.  
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Čermák (2012) poukazuje na techniku vlastního erbu, která také patří do 

skupiny k navazování kontaktu. Zadání pro klienty je, aby nakreslili svůj erb. Vše záleží 

na klientovi samotném, jak bude jeho erb vypadat. Erb má klienta představit. Imaginární 

portrét patří také do skupiny technik k navazování kontaktu. Úkolem je nakreslit 

imaginární portrét. Po nakreslení portrétu jsou klienti vyzváni k tomu, aby hledali 

portréty, které si jsou něčím podobné. Výběrem podobnosti kreseb se klienti dostanou 

do podskupin, kde dále pracují s artefakty kreseb.  

 

Rozehřívací techniky jsou důležitou součástí arteterapie se skupinou. Hulíková 

(in Elichová 2017), představuje jako rozehřívací techniku, která je také dobrá pro 

podporu skupinové dynamiky, tak zvané ostrovy. Členové si na velké papíry mají za 

úkol nakreslit své ostrovy a každý podle své představy. Musí ale mezi ostrovy 

vybudovat různé mosty, cesty a aby tyto přístupové cesty mohli vybudovat, musí mezi 

sebou komunikovat a aktivně se na kresbě podílet, aby ostrov nezůstal o samotě bez 

přístupu. Jako rozehřívací technika může být také společná malba, kresba, jako u 

techniky k navazování kontaktu. Patří sem technika stavění věže. Horváth (in Elichová 

2017), tuto techniku představuje tak, že klienti se rozdělí do menších podskupin a 

začnou v určitém časovém limitu stavět věž z papíru, lepenky, špejlí. Nejenže klienty 

rozehřeje k další práci, ale také se u této činnosti dá zjistit, jakou mákdo roli. Na 

rozehřátí skupiny můžeme použít techniku kreslení linie. Hanzlová (2012) uvádí, že 

klienti mají za úkol nakreslit linii, jak se jim v ten den daří. Tím mají vyjádřit své pocity 

a v jakém jsou rozpoložení. Druhým krokem může být seskupení kreseb a hledání 

podob linií. Pokud má někdo podobné linie, může si o nich povídat. U této techniky je 

dobré to, že členové skupiny mohou vidět, že například špatnou náladu mohou mít i jiní 

členové skupiny, a nejen on sám. Velice důležitou technikou ve skupinové arteterapii je 

technika sdělení informací, která o člověku může hodně vypovědět. Čermák (2012) píše 

o technice obkreslení ruky nebo těla. Klienti obkreslují svoji ruku nebo nějakou část těla 

a pak ji dokreslují, dobarvují. Po dokončení se mluví o tom, co se klientům na jejich těle 

líbí a naopak, co se jim na jejich těle nelíbí. Klienti popisují své potíže, somatické 

obtíže a také jaký mají vztah sami k sobě. Touto technikou dochází nejen k předání 

hlubších informací o klientech, ale také k uvolnění. Práce s kameny je jednou z technik, 

která má v arteterapii své oprávněné místo a řadíme jí také do technik k předávání 

informací. Jak píše Hanušová (Psychoterapie-Hanušová, 2011), kameny můžou klienti 

použít ke stavění své rodiny, svého prostředí nebo stávající skupiny. U stavění kamínků 
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je zajímavé, kam se klient v rámci skupiny, rodiny, prostředí staví. Strnadlová (2006) 

zdůrazňuje, že si klient může uvědomit spoustu informací. Jak Huptych (2006) říká, 

práce s kameny má oproti malbě a kreslení tu výhodu, že s kamínky lze hýbat a měnit 

pozice.  

 

Jak publikuje Sakmarová (kjm, 2019), skupinová arteterapie poskytuje nejen 

zázemí pro budování vzájemné podpory, ale také zpětné vazby, které jsou velmi 

důležité pro rozvoj účastníků. Ve skupinové arteterapii se budují jak důvěra, tak i 

otevřenost a empatie k druhým. 
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2 Sociální práce s dětmi a mladistvými v rámci arteterapie 

v České republice 

2.1 Arteterapie v sociální práci s dětským klientem v České republice 

Jak potvrzuje Banderová (in Šicková-Fabrici 2008), arteterapie v sociální práci se 

s úspěchem aplikuje u dětí, které mají specifické problémy. Například neprospívají ve 

škole, mají problémy v kolektivu, jsou z rozvedených rodin nebo se jedná osociálně 

narušené děti z dětských domovů. Arteterapie pomáhá eliminovat důsledky citové 

deprivace, emocionální poranění, různé traumatické události dětí a umožňuje 

pracovníkům nahlédnout do aktuálních problémů dítěte. 

 

V této postmoderní a přetechnizované době, jak popisuje Kostlánová (Sociální 

služby, 2009), je stále častěji zaznamenán návrat výtvarníků k rané dětské tvorbě. V 

dětské tvorbě můžeme nalézt naivní pojetí postav, různých věcí, kombinací barev. 

Nabízí se otázka, je opravdu dětská kresba tak naivní, jak ji vidí dospělí či zda je ve své 

jednoduchosti a promyšlenosti hlubokou pravdou o dítěti, které obraz tvoří. Co je na 

dětské tvorbě čisté a dokonalé je to, že dítě není ovlivněno pravidly, trendy, barvami a 

není odrazováno dalšími různými vlivy jako dospělí člověk. Dítě tvoří na základě 

nějaké své potřeby a nálady jakou zrovna prožívá. Dětská upřímná a čistá tvorba se 

začíná měnit s nástupem školní docházky. Dítě už začíná být ovlivňováno společností 

ve smyslu odbornosti, snahou nebýt někde a v něčem poslední. Kvalita výtvarné 

výpovědi, jak naznačuje Kostlánová (Arteterapie-martinakom, 2009), je dána 

biologickým vývojem. Začíná to prvními různobarevnými čarami zhruba do věku šesti 

let dítěte. V tuto dobu se aktivizuje především pravá hemisféra mozku. Ta zapojuje 

fantazijní sny, obrazy a pohyb ve světě silných citů. V dětské přirozenosti je právě 

komunikace s okolním světem pomocí kresby a výtvory z různých materiálů. Tak i lépe 

dokáže vyjádřit to, co si myslí než ztěžka hledat různá slovní spojení. Jak upozorňuje 

Kostlánová z článku (Sociální služby, 2009), ať již má dítě jakoukoli řečovou či jinou 

bariéru, při své tvorbě je dítě uvolněné a pobývá ve svém fantazijním světě. Tím sděluje 

okolí, co prožívá, jaké má pocity. Podle Kostlánové z článku (Sociální služby, 2009), 

správně vedenou a interpretovanou kresbou dítě pojmenuje i to, na co by slovně 

nestačilo. Kresebná výpověď je daleko otevřenějšínež verbální. Když dítě nastoupí do 
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školy, nastává aktivace levé části mozku. To znamená, že je tím podporována logika, 

dále správnost mluveného slova a porozumění posloupnosti v čase. Právě v tomto 

období dětského vývoje začínají být vidět rozdíly mezi dětmi. Děti, kterých je většina, 

lehce zvládnou přechod z krásného světa fantazií a snů do racionality. Jsou ale děti, 

které tento nepříjemný proces nezvládají a jsou ztraceny. Nedokážou se přesunout do 

světa čísel, diktování, nároků na ně kladených, logiky. Ale co mají, je tvorba, se kterou 

umí komunikovat a s ní dokážou říct: „Já jsem tady“. 

 

Sociální pracovník, by měl být dobře obeznámen, jak upozorňuje Kopta 

(2008), s jednotlivými vývojovými stádii výtvarného projevu dítěte, aby mohl 

orientačně určit, jestli nedochází k opoždění, kteréby mohlo souviset s osobní 

historiídítěte, například deprivací nebo týráním. Jak se vyvíjí dítě, vyvíjí se i kresba. 

Nezáleží na jeho kresebné a jinak umělecky založenétvorbě. Orientačně se děti rozdělují 

do věkových stádií, pro něž, jak potvrzuje Kopta (2008), jsou typické charakteristiky 

kresebných projevů. Každé stádium je sice ohraničeno věkem, ale mohou se vzájemně 

prolínat z důvodu individuálního vývojedítěte. Při práci s dítětem musí pracovník 

vytvořit takové podmínky a prostředí, které dítě neodradí, ale naopak povzbudí a naladí, 

aniž by vědělo, že se jedná o práci. Dítě musí mít pocit, že jde o nějakou hru. Otázka 

klidu, pohody, rozmanitosti barev v místnosti, výtvarných pomůcek a hraček to vše 

působí na dítě pozitivním dojmem. Dále musí umět pracovník vyvinout dostatečnou 

empatii, mít cit a schopnosti dokázat vzbudit důvěru u dítěte a budovat mezi nimi 

přátelský vztah. Aby u dítěte opadl počáteční strach, stud a obavy. Sociální pracovník, 

by se v době práce s dětským klientem měl stát jeho oporou, spřízněnou duší a přítelem. 

Co je ale nebezpečím, je skutečnost, že během práce si pracovník může začít dítě 

přivlastňovat, aniž by si to uvědomoval. Musí umět vytvořit pro sebe i dětského klienta 

bezpečné hranice, aby nedošlo k narušení a výměně rolí. Vždy musí platit, že pracovník, 

který s dítětem pracuje, není jeho rodič.  

 

Práce sociálních pracovníků, také spočívá v práci s dětmi, které jsou umístěny 

v dětských domovech. Jak píše Bachtjan (2009), v rámci vztahů v dětských domovech 

děti nemohou dorůst do dospělé role, adekvátně projít obdobím individuace. Dětem 

chybí základní model komunikace k řešení konfliktů a adekvátně neprošli sociálně-

psychologickým vývojem raného dětství. Chybí tady fáze vytváření autonomie, stagnuje 
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emotivita a pocity studu Erikson (2002). Jak představuje Bachtjan (2011), arteterapie je 

jednou z metod, která umožňuje pracovníkům více se přiblížit k těmto dětem. 

Arteterapeutické techniky pomáhají převážně k překonávání strachu z projevení emocía 

v bytí „tady a teď“. Díla dětí z dětských domovů mají velký význam v tom, žeumožňují 

dále komunikovat o tématech, o kterých děti nechtějí nebo neumí mluvit. Jak 

zdůrazňuje Bachtjan (2009), také se odstraňují hranice mezi verbálně zdatnějšími, 

pomalejšími nebo ostýchavějšími dětmi. 

 

Úkolem sociálního pracovníka je také péče o děti v rozvodovém a po 

rozvodovém období. V těchto situacích se velmi dobře uplatňuje arteterapie. Pracovník 

pomáhá dětem, aby se zorientovali, stabilizovali a adaptovali pro ně v úplně nové 

situaci. Jak předkládá Šicková-Fabrici (2008), vhodná je i rodinná arteterapie. 

V rodinné terapii v rozvodové fázi se doporučuje setkávání matka a dítě, matka a otec, 

otec a dítě. Arteterapie s rodinou je o společných aktivitách dětí a rodičů. Využitím 

arteterapie dochází ke sbližování rodiny a upevňují se vztahy členů rodiny. Jak uvádí 

Šicková-Fabrici (2008), technika vhodná pro práci s dítětem v rozvodovém řízení 

rodičů je takzvaná kinetická kresba rodiny. Tato technika je o postavení, vzdálenosti a 

také velikosti členů rodiny. Velmi důležitý je rozbor kresby, který následně provádí 

pracovník s dítětem.  

K sociálním pracovníkům se dostanou i děti s nízkým sebehodnocením, děti 

týrané a děti z konfliktních rodin. Jak poznamenává Šicková-Fabrici (2008), děti, které 

mají nízké sebehodnocení nebo děti týrané, se velmi často kreslí buď jako mravenci 

nebo jiný hmyz. Jak zmiňuje Rašková (in Špatenková 2013), děti, které jsou 

z konfliktních rodin, se kreslí odděleně od svých rodičů nebo od rodiče. Dítě, které se 

cítí rodinou odmítáno, se může kreslit periferně. Rašková (in Špatenková 2013) dodává, 

že vyšší skutečnostarteterapeutického testu se projevuje více u mladších dětí.  

 

Do péče sociálních pracovníků se dostávají dále děti, které mají problémy 

s chováním, neprospívají ve škole, trpí poruchou pozornosti, děti, které mají 

emocionální problémy, poruchy potravy, kterými trpí děti i předškolního věku a děti se 

suicidním chováním. Dle Šickové-Fabrici (2002) arteterapie u těchto dětí bývá úspěšná. 

Děti, které mají poruchu chování, mají nejčastěji za úkol nakreslit svoji rodinu. Naše 

návody (Naše návody, 2019) uvádí, že děti kresbou hodně vypoví o členech své rodiny 

a jeho postavení v ní. Velmi často kreslí zvířata, která jsou podle dětí plnohodnotnými 
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členy rodiny. Některé děti na obrázku nakreslí konflikty, kterých jsou svědkem ve své 

rodině. Například: hádky, odchody, bitky rodičů a podobně. Děti s úzkostnými 

poruchami vyjadřují úzkostné pocity právě prostřednictvím kresby. Také děti, které 

mají problémy ve škole, dokážou pocity jasně vyjádřit na papír. Kreslí konflikty, které 

probíhají jak ve škole, tak i doma. Sociální pracovníci přicházejí do styku s dětmi, které 

trpí poruchou pozornosti. Jak píše Bednář (Šance dětem, 2017), výtvarná a jiná 

terapeutická práce s těmito dětmi vyžaduje čas, soustředění a trpělivost. Děti, které jsou 

hyperaktivní nebo s poruchou soustředění, může být kreslení značnou zátěží. Pokud jim 

pracovník pomůže s tím, jak se do výtvarné činnosti ponořit, tak svoje kresby nebo jiné 

výtvory dokážou zvládnout. Je důležité těmto dětem uzpůsobit práci. To znamená na 

začátku nenáročné úkoly, zadávat akční tvorby a zaintegrovat scénické prvky a hry.  

Arteterapie s dětmi, které trpí poruchou potravy. U této poruchy je velmi 

důležitá spolupráce s dalšími odborníky, jako jsou lékaři, psychiatři, psychoterapeuti. 

Jak zdůrazňuje Uhlíková (Doktorka, 2015), odlišností v léčbě dětí v porovnání 

s dospělými je navázání terapeutického vztahu s rodiči dítěte. Stejně jako u poruch 

potravy, tak i u suicidního jednání u dětí školního věku je třeba další odborné péče. 

Metody kresby pro tyto děti zahrnují např. kresbu postavy, rodiny, domu či stromu. 

"Všechny tyto metody umožňují posoudit kognitivní, osobnostní a interpersonální 

aspekty fungování dítěte, jeho emoční prožívání, sebepojetí, obavy, přání a fantazie“ 

(Svoboda a kol. 2001, s. 792). 

 

2.2 Arteterapie v sociální práci s mladistvým klientem v České republice 

  Arteterapie v sociální práci s mladistvým nebo také adolescentním klientemje 

jinánež s dětským klientem. Liší se hlavně věkovou hranicí, myšlením a nabytými 

zkušenostmi. Mladí lidé si tvoří svůj svět, kterému dospělí jen těžko rozumí. 

Adolescentní vývojové období se vyznačuje obdobím rizikovým. Současná doba přináší 

mladému člověku spoustu nástrah, a to v podobě drog, alkoholu a kriminálního chování. 

Proto se do sociální péče dostávají i mladiství. Nemusí to být zrovna z důvodu „nástrah 

velkoměsta“, ale může to být i z jiných důvodů, jako je nefunkční rodina, školní 

problémy, mentální nezralost, suicidní jednání, poruchy přijmu potravy, různých druhů 

postižení, úzkostí, depresí a podobně. Proto pracovníci, kteří se zabývají arteterapii 

v sociální práci myslí, i na tuto věkovou kategorii a snaží se přes různé arteterapeutické 

techniky mladému člověku pomoci. Myslím si, že pro práci s obdobím adolescence, by 
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měl mít sociální pracovník již nějakou zkušenost. Zkušený pracovník by měl vědět, jak 

vůbec začít pracovat s mladistvým klientem, jak k němu zprvu i v průběhu práce 

přistupovat. Důležitou roli hraje důvěra mladého člověka k pracovníkovi, aby se cítil 

bezpečně. Mladý člověk potřebuje, aby mu někdo rozuměl, mohl říct, jak se cítí, co ho 

trápí a co by si přál. 

 

U mladistvých, jak předkládá Komzáková (Artetrapie-martinakom, 2016), je 

důležité a funkční, když mohou a mají možnost nezávisle o svých problémech hovořit. 

A právě obrazy a tvorba mají výbornou vlastnost pro práci s mladým klientem. „Jedná 

se o takový trenažér možností“ (dostupné z www.arteterapie-mertinakom, 2016). 

„Trenažérem možností“ myslí Komzáková (Arteterapie–martinakom, 2016) papír nebo 

hlínu. Papír a hlínaunesou cokoli. A co je na tom důležité, je vyzkoušet vše bez dopadů 

reálného života.  

 

Arteterapie v sociální práci s mladistvým klientem probíhá tak, že si klient 

tvoří, jak sám uzná za vhodné. Buď tvoří na určité téma, které mu pracovník zadá, nebo 

si určí sám. V konečné fázi vede pracovník s mladým klientem rozhovor o tom, co 

vytvořil a jak jeho tvorba a vůbec celý proces může mít souvislost s jeho životem. Jak 

Komzáková (Arteterapie-martinakom, 2016) zdůrazňuje, žetvorbou obrazu, kresby, 

sochy, apod. lze otevřít témata, o kterých člověk v běžném životě nemluví, ani když je 

dospělý. Klíčovou roli, jak upozorňuje Komzáková (Arteterapie-martinakom, 2016), 

hrají v životě dospívajícího člověka rodiče. Velmi často problémy adolescentů souvisí s 

prožíváním toho, co se odehrává v jejich rodině. Komzáková (Arteterapie-martinakom, 

2016) říká, že důležitá role rodičů vterapeutickém procesu je, aby svému dítěti pomohli 

v tom, že v době, kdy se bude problém týkat dítěte i jich samotných, aby byly terapie 

přítomni. Proto by měl pracovník upozornit rodiče na to, že je třeba počítat s tím, že 

seterapie může týkat celé rodiny. Při práci s mladistvým klientem je důležité, jako u 

jiných klientů a u mladistvých obzvlášť, aby sociální pracovník nevynášel soudy, 

hypotézy, nehodnotil, nekritizoval. To je velice důležité, protože jakákoli kritika 

mladého člověka zraňuje, staví ho do opozice vůči okolí a uzavírá ho do sebe.  

 

Do péče sociálních pracovníků, jak jsem se již zmínila, se dostávají mladí lidé, 

kteří mají problémy se závislostmi. Sociální péče v těchto případech probíhá ve spojení 
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s dalšími důležitými subjekty. Je to propojený systém, který na sebe navazuje. Tato 

zařízení jsou například: pedagogicko-psychologické poradny, psychologické 

psychiatrické zařízení, výchovné ústavy. Například po dokončení léčebného procesu se 

závislostí na psychiatrii, by měla následovat další péče o mladého člověka a ta je v 

denních stacionářích, speciálnících centrech pro mladistvé, v terapeutických skupinách i 

v nízkoprahových zařízeních. V nichje jim nabídnuta péče, která obsahuje i v některých 

jmenovaných zařízeních právě arteterapii.  

Arteterapie závislostí u mladistvých jsou buď skupinové, nebo jednotlivce. Jak 

popisuje Doležalová (2009), při arteterapii závislostí je důležité, aby klienti mohli 

vědomě, kontrolovaně a bez pocitů viny vyjádřit hněv, ale i příjemné pocity. Strach a 

úzkosti mohou být pro klienty tak silné a ohrožující, že bez podpory a důvěry 

pracovníka se pro další změnu mladý člověk nedokáže odhodlat. Jednou z velkých 

institucí v České republice, která pomáhá mírnit důsledky závislostního chování, je K-

centrum. Jak zmiňuje Doležalová (2009), poskytování služeb v K-centru pomáhá 

v ambulantní léčbě, poradenství, terapii. Jak uvádí Tomková (Šance dětem, 2009), 

primárními klienty arteterapie jsou v K – centru zejména tak zvaní „experimentátoři“ 

s návykovými látkami, a to jsou mladiství ve věku od patnácti let a výše. Zkušenost 

s návykovými látkami, jak zmiňuje Tomková (Šance dětem, 2009), je u mladých lidí 

různorodá. Jsou to uživatelé buď občasní, nebopravidelní, kteří užívají buď marihuanu, 

nebo tvrdé drogy. V K – centru se také, ale v menší míře vyskytují tak zvaní problémoví 

klienti, kteří se rozhodli abstinovat bez léčby. Rodičům mladých klientů jsou v rámci 

arteterapie poskytovány konzultace, ale se souhlasem jejich dětí. K mladistvým 

klientům, kteří jsou aktivními uživateli drog, mají rodiče přístup do arteterapie jen 

výjimečně a musí mít také souhlas jejich kontaktního pracovníka, který pracuje 

s klientem jiným způsobem. Jak uvádí Tomková (Arteterapie, 2009), mladistvého 

klienta, který není schopen se soustředit a má velký strach, nelze zapojit do 

arteterapeutické práce. A je to také proto, že není schopen docházet pravidelně na 

terapie. Jak popisuje Holubová (2009), takovou technikou uživatelů drog je například 

můj život s drogou. Klienti nakreslí na papír svůj drogový život. Jsou to důležité životní 

momenty s drogou. Je to jakýsi podklad pro reflexi, rozhovor, diskusi s klienty. Na 

kresbu jsou použity pastelky nebo vodové barvy. Dále je to například volné téma, které 

si klient zvolí. Jak píše Holubová (2009), uživatelé drog většinou kreslí postavy a 

krajiny a do kresby je často zakomponován jakýsi ornament. Další takovou technikou 

pro mladé uživatele drog je maska, která se kreslí akvarelem. Klienti užívající drogy 
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jsou na svých maskách téměř existenčně závislí. V jejich světě drog jim pomáhají přežít 

a lze jen těžko poznat, co se pod nimi skrývá. Například nakreslení masky navodí 

atmosféru sebereflexe, kdy se klient zamýšlí nad tím, jak se sám sebe vidí, jak ho vidí 

druzí a jak se chová v různých situacích. Využití arteterapie ke komunikaci s klientem 

užívající drogu považuje Doležalová (2009) za důležitou. Když pracovník vhodně klade 

otázky, které se pohybují na poli výtvarném, tak může dobře klienta nasměrovat 

k odpovědi. Klienti mají tímto způsobem možnost nahlédnout na sebe sama z vnějšího i 

vnitřního prostředí. U uživatelů drog je toto nahlédnutí často dost problematické. Jak 

zdůrazňuje Doležalová (2009), výtvarný projev v komunikaci s drogově závislým 

klientem můžesloužit jako prostředník mezi pracovníkem a klientem, a tím navázat 

pracovní vztah, který je pro tuto práci klíčový.  

 

Další příčinou toho, že se o mladistvé zajímá sociální pracovník je kriminální a 

problémové chování. Arteterapie u kriminálního a problémového chování mladých lidí 

umožňuje uvolnit agresivní napětí, frustrace. Arteterapie dává mladému člověku prostor 

pro sebevyjádření. Dochází k postupnému snižování násilných myšlenek a vzteku. U 

těchto mladých lidí s kriminálními sklony je velice důležité, aby sociální pracovník byl 

opravdu zkušený a dobře věděl, jak tyto terapie vést. Významné aspekty arteterapie 

s kriminálními a problémovými adolescenty uvádí Gussak (is.muni, 2013). „Snižuje 

patologické symptomy, napomáhá v rozvoji osobnosti, komunikaci a poznávání, 

umožňuje expresi a tlumení vzteku, agrese, nevyžaduje po jedinci přiznávání a 

diskutování o spáchané trestné činnosti, poskytuje únik od reality“ (dostupné z is.muni, 

s.63). 

 

V dnešní době dochází na různé terapie a do různých zařízení stále více 

mladých lidí, kteří trpí úzkostmi, depresemi a traumaty. „Zčásti je to způsobeno 

přílišným tlakem na děti a dospívající.  Žijeme v soutěživé společnosti, v níž jsou 

vysoké požadavky. Platí to pro sociální média i vzdělávací systém, kde jsou neustále 

kladeny nové nároky“ (dostupné z www.týden.cz, 2018). Jak zdůrazňuje Malchiodi 

(2003), není jednoduché uplatňovat arteterapii na adolescentech, kteří trpí depresemi. Je 

to z důvodu velkého odporu k terapii vůbec. Pokud se podaří pracovníkovi změnit 

pohled mladého dospívajícího depresivního člověka na tvorbu z pohledu komunikace, 

což podotýkám, není vůbec jednoduché, „pak mu tím umožní vytvořit si alternativní 

pohled na svět“ (Malchiodi, 2003, s. 221). 

http://www.týden.cz/
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Jedním z projevů deprese u mladistvého člověka jsou sebevražedné myšlenky. 

Jak píše Malchiody (2003), ty se projeví v kresbě v podobě různých křížů, lebek, hrobů 

nebo psaní slov do obrázků a to: smrt, samota, deprese, pomoc. Tady je velmi náročné i 

rozpoznat, jestli se jedná u adolescenta o průběh vývojového období nebo opravdu o 

deprese a o suicidní jednání. Když se ale v chování adolescenta objeví náznaky smrti, 

tak je velmi důležité se o tuto problematiku začít zajímat. Jak ze své praxe poukazuje 

Marygrace Berberian (in Šromová 2017), ke snížení úzkosti, depresivního myšlení je 

arteterapeutickou formou vymalovávání, které má léčebný potenciál. Vymalovávání je 

kombinací arteterapie a zároveň i mediace. K vymalovávání jsou vhodné mandely, kde 

je využití velké škály barev a tvarů. Tato technika mladé klienty velmi uklidňuje a 

přiměje ke koncentraci. Vymalovávání mandel má větší účinek u úzkostných a 

depresivních klientů, než samotná kresba, která nemá vedení a určitou strukturu. 

Motivace mladého klienta k další arteterapeutické práci je velmi důležitá. Je zapotřebí 

klienta chválit za dobře odvedenou práci a snahu. Je také důležité se zeptat, jestli přijde 

na další terapii a říct v odlehčené a je mu srozumitelné formě, co se bude dělat na 

příštím setkání. Mladý klient, by neměl být otázkou a informací zaskočený a stresovaný. 

 

1.3 Arteterapie v sociální práci se skupinou v České republice 

Aby mohl sociální pracovník pracovat se skupinou, měl by mít skupinový 

sebezkušenostní výcvik. Výcvikem se naučí, jak pracovat se skupinou, jak ji řídit, 

korigovat, usměrňovat. Pozná, jak funguje dynamika skupiny (koheze, tenze), jak se 

chovat v určitých situacích, a hlavně také pozná sám sebe, což je pro práci sociálního 

pracovníka velmi důležité. Jak popisuje Tuckmann (1968), můžeme mít různé skupiny 

klientů a podle toho sociální pracovník volí to, jak arteterapeuticky se skupinou 

pracovat. Než začne sociální pracovník aplikovat ve skupině arteterapeutické techniky, 

nejprve musí skupinu k práci utvořit a připravit. Existují určité zákonité fáze, kterými 

musí skupina projít, aby mohla plynule pracovat a fungovat. 

 

Koncepce dle Tuckmana:  

„Formování - závislost na pracovníkovi, na určité členy skupiny, orientace. 

Bouření - konfliktní, silné a emocionální reakce. Členové skupiny si hledají a bojují o 

své místo a své role ve skupině. Bouření je označováno, také jako krize. 
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Normování - tvoří se soudružnost (koheze). Výměna informací k daným tématům, 

zlepšení vztahů, pomalu se staví skupinové normy. 

Optimální výkon – jsou nastaveny skupinové role. 

Ukončení činnosti - fáze může být jako uzavření, nebo, jako oživení. Uzavření 

znamená, ukončení skupiny, kde už není co řešit a oživení skupiny je posílení skupiny 

pro objevení nových problémů, které jsou ve skupině k řešení. Toto vše záleží na 

pracovníkovi, jak se skupinou naloží“ (Tuckman, 1965, s. 336 -337). 

 

Jak zdůrazňuje Tuckmann (1965), pracovník, který vede skupinu, by měl brát 

na zřetel, že jde o orientační kategorie vývojových fází skupiny. Model má lineární 

povahu. To znamená, že skupina nemůže postoupit do další fáze, aniž by úspěšně prošla 

stávající fází. Časový rámec stádií je neurčitý, a ne každá skupina musí všemi fázemi 

projít. A tak může dojít i „k propadu do některé fáze nižší“.   

 

Jak píše Vágnerová (2012), děti z hlediska vývoje se liší v tom, jak přemýšlejí 

o sociálních normách. Pro děti v mladším školním věku tvoří normy rodič, učitel a tyto 

normy pro ně mají důležitý význam. Během středního školního věku začínají děti brát i 

další aspekty, a to jsou například situační faktory, motivace účastníků a začínají pro ně 

být důležité normy vrstevnických skupin. Co je pro ně rozhodující je rovnost a 

spravedlnost. Velký význam nabývají normy vrstevnické skupiny v období pubescence. 

Normy dospívajícího člověka nejsou již tolik závislé na autoritě, ale naopak se vůči ní 

snaží vymezovat a často se odvolávají k absolutní, ale zároveň nerealistické 

spravedlnosti. Zmíněné charakteristiky můžou významně zasahovat do fází vývoje 

skupiny, a to do fáze bouření a normování.  

 

V České republice se zabývají skupinovou arteterapii dětí a adolescentů 

sociální pracovníci většinou v neziskových organizacích v podprahových zařízeních 

nebo dochází za dětmi do dětských domovů, ale i nápravných zařízení. Sociálních 

pracovníků, kteří jsou zaměření na skupinovou arteterapii, není u nás ještě mnoho, ale 

zájem o tuto činnost u nás přibývá. Jak píše Hanušová (Psychoterapie vzdělávání 2013), 

arteterapeutická skupina není zájmovým kroužkem, ale je to terapie, která přináší 

léčebné poslání. Dítě se většinou dostane do arteterapeutické skupiny na základě 

doporučení odborníků. Jako může být lékař, školní psycholog, sociální pracovník a 

podobně. Jak zmiňuje Hanušová (Psychoterapie vzdělávání, 2013), do skupin chodí 
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dlouhodobě stejné děti nebo mladiství. Během roku je možné přibírat nové klienty a 

také rozloučit se s těmi, kteří již arteterapeutickou skupinu nepotřebují, nechtějí nebo 

nemohou docházet. U arteterapeutických skupin je velmi důležité dodržovat 

pravidelnost, řád, aby mohlo dojít u dítěte nebo mladistvého klienta ke změně. Jak 

z praxe předkládá Hanušová (Psychoterapie Hanušová, 2013), pravidla, které je nutné 

dodržovat v rámci arteterapeutické skupiny, umožnídětem a mladistvým se uvolnit, 

důvěřovat si a cítit se v bezpečí. Na tomto základě se mohou klienti otevřít a začít 

spolupracovat. O každé terapeutické skupině je vedena dokumentace, kterou si buď 

rodiče, OSPOD, lékař a jiné instituce mohou vyžádat. 

Hanušová (Psychoterapie Hanušová, 2013) uvádí příklad arteterapeutické 

skupiny dětí: 

„1. Úvodní kolečko - jak jsem se měl, co je nového – přenesení se do současné situace 

tady a teď.  

2. Ledolamka - zbavení ostychu a nervozity účastníků. 

3. Ztišení - vytvoření místa pro nové zážitky a prožitky.  

4. Motivační úvod do hlavní činnosti - zapojení všech účastníků včetně sebe do 

společné činnosti.               

5.  Hlavní činnost - doba, kdy je každý zabrán a ponořen do práce. 

6.  Závěrečné sdílení - uvědomění si pocitů při tvorbě, zamyšlení se nad aktuálními 

pocity, společné hledání dalších možností, práce se zpětnou vazbou. 

7.  Závěrečný rituál – zakončení sezení je stejně důležité terapie jako jeho zahájení. 

Mělo by být vedeno v pozitivní náladě, aby děti odcházeli v pohodě a klidu a byli 

schopni se znovu zapojit do běžného života“ (dostupné z www.psychoterapie-hanusova, 

2011). 
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Děti a mladiství potřebují při své tvorbě takové prostředí, které jimzajistí klid, 

bezpečí a jistotu. Toto vše poskytuje milé a laskavé vedení pracovníka. Hlináková 

(1997) popisuje arteterapii s dětmi z dětských domovů. Arteterapie se v dětských 

domovech využívá jak z hlediska léčebného, tak diagnostického. V dětských domovech 

jsou děti různé věkové kategorie a intelektové úrovně. Jsou tady děti zdravé, ale i s 

menšími poruchami jako jsou: vady výslovnosti, oční, alergie, vadné držení těla, různé 

dysfunkce. Důvodem umístění dětí do dětských domovů jsou: vrácení dítěte z adopce, 

špatné rodinné prostředí, nezájem rodičů o dítě, fyzické i psychické týrání, sexuální 

zneužívání, úmrtí rodičů, vlastní žádosti rodičů o umístění dítěte, které výchovně 

nezvládají. Toto vše se velmi odrazí na psychice dětí, a to v různých poruchách chování, 

neurózách, depresích. Jak zmiňuje Hlináková (1997), arteterapie má v dětských 

domovech určitě své místo. Arteterapie je také prostředkem ke zkvalitnění kontaktu dětí 

a vychovatelů. V dětských domovech se dají využít oba způsoby arteterapie jak 

skupinové, tak individuální. Děti se arteterapií nejen odreagují, ale poznávají vztahy 

mezi sebou i samy sebe a vychovatelům se můžou tak naskytnout nenahraditelné 

poznatky.  

Jak píše Holubová (2009), arteterapie je jednou z dobrých možností korekce 

patologických jevů v sociálním chování. Sociální chování u aktivního uživatele různých 

drog je téměř vždy narušené. Jsou to problémy mladých lidí v sociálních vztazích 

s resocializací, uznání autorit nebo majoritní společnosti. Jak předkládá Holubová 

(2009), pokud mladý klient výtvarně tvoří a má metodické vedení, je možné nahlédnout 

na jeho problémy jinou formou. Mladí lidé, kteří aktivně užívají drogy, otázku 

sociálního chování neřeší a ani nechtějí řešit. Výtvarná práce je pro mladé klienty 

náhledem na sebe sama a je pro ně přijatelnější než verbální způsob. Korekce 

patologického chování se dá u mladého klienta uskutečnit až po uvědomění si svého 

chování, potom se může dále pracovat. Mladí lidé chodí na skupiny s různými pocity a 

emočním naladěním, nejvíce jsou zde zastoupeny agresivní prvky. Jak zdůrazňuje 

Holubová (2009), dobrou metodou ke stabilizaci lability klientů je nechat projevit svoje 

pocity, pokud je to možné. Mladí klienti se během arteterapeutické skupiny uvolní a 

výtvarnou tvorbou se klientům sděluje, že zklidnění a uvolnění, lze dosáhnout i jinak, 

než jen pomocí drog.  



49 

 

V posledních letech se začínají v České republice více rozvíjet sociální služby a 

různé neziskové organizace, které se zabývají dětmi v náhradní rodinné péči - 

pěstounská péče, adopce. Jak ze své praxe uvádí Kopta (2008), jedná se o rodiny, které 

si k vlastním dětem přiberou další z ústavních zařízení, dále jsou to rodiče, které vlastní 

děti mít nemohou a buď si děti osvojí, nebo vezmou do pěstounské péče.Je i velice častá 

forma péče o děti zemřelých nebo těžce postižených příbuzných.Variant rodinné péče o 

děti je mnoho, aleco tyto rodiny spojuje je to, že děti,které přicházejí do nových rodin, 

prošly nějakým traumatickým zážitkem a často byly dlouhodobě a velmi těžce 

deprimovány, a to jak fyzicky, tak i psychicky. Jak dále Kopta (2008) zmiňuje, v řadě 

případů se jedná také o děti, které mají vývojové a intelektové vady nebo dokonce 

kombinované postižení. Dalším nezanedbatelným problémem bývají také kulturní a 

etnické rozdíly a xenofobie okolí. V těchto případech je arteterapie, velmi vhodná a 

účinná, protože její postupy „jsou založeny na znalosti propojení vývoje osobnosti s 

vývojem výtvarného projevu dítěte“ (Kopta, 2008, s. 9) a dále na společném malování, 

při kterém se děti necítí tak ohroženy. Děti, které vstupují do nové rodiny, mívají dost 

často negativní zkušenosti s psychology nebo terapeuty. Ne, že by jejich péče byla 

neprofesionální, ale je to většinou proto, že byla spojena s traumatickým zážitkem ze 

strany rodičů nebo ústavní péče. Na základě těchto zkušeností dochází děti i 

s náhradními rodiči do organizací, kde společně i s jinými rodinami tvoří.  

Neziskové organizace často organizují různé víkendové setkávání, kde se 

arteterapeuticky pracuje. A jak podotýká Kopta (2008), má to své výsledky. Děti ve 

výtvarné činnosti nespatřují nic záludného, a tak se vytváří prostor pro nenásilné 

zpracování traumat. Obrázek u těchto dětí je ideálním komunikačním prostředkem, 

protože o tom, co prožily, nemohou a nechtějí mluvit. Jak zdůrazňuje Kopta (2008), 

může se také využívat různých technik, které osloví určitou věkovou skupinu nebo 

ztvárnit téma, které dítě nebo i rodina aktuálně řeší. Co je vhodné, jevytváření 

společného díla, které stmeluje celou rodinu. Při tvorbě celé rodiny můžeme vidět 

vztahové souvislostí, dynamiku rodiny, kdo a jak je aktivní, jakou barvu, techniku, kdo 

používá. 
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„Společná tvorba je něčím nenahraditelným, je časem, kdy se přiblížíme svým 

dětem, stáváme se jejich rovnocennými partnery, a to nám umožňuje nenásilně vstoupit 

do jejich světa a snad ho také částečně pochopit“ (Kopta, 2008, s. 9) 
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3 Arteterapie v sociální práci v Rakousku 

Umělecká arteterapie má v Rakousku svoji historii, která vychází z doby 

Sigmunda Freuda, který ji prosazoval nikoliv svým zájmem o formu uměleckého díla, 

ale věnoval pozornost výhradně obsahu a hloubce konkrétního díla. I když má 

arteterapie v Rakousku svoji historickou minulost, ještě si své uplatnění hledá. 

Arteterapie je o aplikaci uměleckých prostředků a jejím cílem je symbolicky ukázat 

duševní obsah a integraci pocitů. Dále jde o podporu ega, sebepoznání a sociální 

komunikaci. Jestli někdo má nebo nemá umělecké schopnosti, není vůbec rozhodující. 

Veškerý umělecký materiál je jako nástroj, který umožňuje vyjádřit vnitřní pocity 

člověka a tím je činí viditelnějšími, slyšitelnějšími a vnímatelnějšími. Metoda 

arteterapie je o hravosti a zapojení člověka do tvůrčího procesu a také ochota 

k přiblížení se do lidského nitra v neverbálním procesu. 

Arteterapie v sociální práci v Rakousku, není ještě tak rozšířená. Využívá se 

v různých soukromých poradnách a praxích, které jsou zaměřeny na sociální 

problematiku v práci s dětmi, mladými lidmi a dospělými. Pokud jde o praxi arteterapie, 

doporučuje se spolupráce se členy statutárních zdravotnických profesí, zejména s lékaři, 

psychoterapeuty a klinickými psychology. Arteterapeutické náklady v Rakousku nejsou 

hrazeny zdravotním pojištěním. Jinak je to s ústavní léčbou, kde je možné uhradit 

náklady zdravotní pojišťovnou. Náklady na arteterapii si hradí sám klient. 

 

Článek Kunsttherapie (Kunsttherapie, 2020) poukazuje na požadavky k výkonu 

povolání arteterapeut v Rakousku a ty jsou psychoterapeutické a tvořivé. Dále to 

znamená: komunikační dovednosti, empatie, psychickou stabilitu, jazykové a sociální 

znalosti. Požadují se znalosti terapeutických skupin, a to v souvislosti s vývojovou 

psychologií, neurovědou a dalšími. Současný stav věcí ministerstva zdravotnictví 

předpokládá, že arteterapie není metodou založenou na lékařsko-vědeckých poznatcích, 

takže arteterapie by neměla být považována za lékařskou činnost, jak uvádí lékařský 

rakouský zákon z r.1998. Jak dále píše článek Kunsttherapie (Kunsttherapie, 2020), v 

Rakousku existuje postup pro uznání arteterapie jako samostatné profese ve 

zdravotnictví. Obor arteterapie v Rakousku nemá jednoduchou pozici a tím více 

v sociální práci. Jsou na ni kladeny velké požadavky, které komplikují její zařazení do 

odborného sektoru. Ale pozitivní na tom je, že má mnoho svých příznivců, kteří ji 

podporují a směřují ji tím správným směrem.  
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Jak uvádí Institut fűr Mal-Gestaltungstherapiev Rakousku (Mgt, 2019), jedním 

z průkopníků prosazení arteterapie jako samostatného oboru bylv roce 1989 Erwin 

Bakowsky, kterýukončil vzdělání v malířské a designové terapii ve Švýcarsku. Jako 

sociální pracovník se sídlem v Kolíně nad Rýnem, byl inspirován arteterapeutkou Evou 

Brennerovou, aby do Rakouska přivezl malířskou a designovou terapii. “Umění bylo 

vždy nejlepší, když sloužilo sociální funkci“ (dostupné z www.mgt.at). 

 

V roce 1990 založil Erwin Bakowsky ve Vídni seminář pro malování a 

designovouterapii. Malířské a designové terapie měly zpočátku hluboký psychologicko-

psychodynamický přístup se zaměřením na psychologii podle CG Junga. V pozdějších 

letech, byla snaha o prosazení výuky arteterapie ve spojení se sociální prací. Toto se 

bohužel neuskutečnilo. Institut pro malování a designovou terapii se dnes zabývá 

různými výukovými semináři, které jsou zaměřeny na terapeutické metody jako je 

systémová, psychodramatická a terapeutická práce s tělem, které se vždy vyučují v 

souvislosti s malířskými a designovými metodami léčby. Institut je přístupný pro malíře 

a arteterapeuty, psychoterapeuty, psychology a všechny osoby z psychosociální oblasti, 

životní a sociální poradce. 

3.1 Arteterapie v sociální práci v Rakousku s dětským klientem 

Arteterapie v sociální práci s dětmi v Rakousku se provádí buď v soukromých 

praxích, anebo při práci s dětmi v nemocnicích. Hojně se také vyskytují soukromé 

areterapeutické ateliéry, ve kterých vedou terapie buď zkušení výtvarníci, kteří mají 

různé terapeutické výcviky a dovednosti k terapeutické práci s dětmi, nebo také 

pracovníci, kteří mají vystudovanou sociální práci a psychologii. Na rozdíl od Rakouska 

se u nás arteterapie může využívat ve větší míře, a to i v samotné sociální práci. 

Arteterapeutické metody a techniky se od sebe nějak zásadně neliší. Pracuje se 

s kresbou, kameny, hlínou, s různými látkami, barvami, plastelínou, hraje se s loutkami, 

pohádkovými postavami a podobně. 

 

Pracuje se s dětmi, které trpí autismem, mají například ADHD, různé dysfunkce, 

úzkosti, deprese, dále se pracuje s dětmi, které mají různé sociální problémy, suicidní 

chování, poruchy potravy. Práce s dětmi v nemocnicích, jak jsem již výše zmínila, je o 

práci s dětmi, které mají různé onkologické problémy a jiné těžké nemoci, které 



53 

 

vyžadují hospitalizaci. Jak zdůrazňuje Trefzger (Begleitetesmalen, 1996), každý člověk 

má odlišnou expresivitu. Kromě svého věku reprezentují děti také jejich vlastní témata, 

kterými vyjadřují svou nesrovnatelnou osobnost.  

 

V arteterapii s dětmi jdou svobodně vyjádřit jejich pocitya to v symbolické 

rovině malby, která jim uleví od stresujících životních událostí, napětí a kompulzivního 

a úzkostného chování. Podpora schopností dítěte komunikovat je stejně tak důležitá, 

jako zlepšení sociálních dovedností, schopnost koncentrace a schopnost vytrvat. Stejné 

je to i u sebevědomí, nezávislosti, které může posílit malba, a také ve schopnosti jednat. 

Co je také malbou zpracováváno, je vývoj dítěte. Je podpořeno vnímání, jemné 

motorické dovednosti, senzomotorické funkce. Děti v arteterapii nacházejí možnost 

vyřešit a najít samy sebe. Jak vysvětluje Trefzger (Begleitetesmalen, 1996), není 

důležité analyzovat obrázky dětí, ale podstatná je úcta a empatický postoj k dítěti a také 

to, co vyplývá z jeho pocitů. Vždyť vidět smějící se a šťastné dítě je to, co si my 

arteterapeuti přejeme nejvíc.  

 

Jak píše Friesund Schlenker (Stiftung, 2018), svou uměleckou terapií podporují 

hlavně děti, které mají duševní onemocnění, a to na klinice svatého Lukáše. Klinika 

nabízí dětem útočiště, kde se můžou svobodně a volně realizovat. Děti si malují na 

velké formáty papíru v zářivě zbarveném prostředí. Některé děti nic nevytváří, jen tak 

třeba stojí u dřezu a stříkají na sebe vodou a jsou viditelně šťastné sami se sebou. Jiné 

dítě si tvoří se dřevem a nástroji. Jak zdůrazňuje Friesund Schlenker (Stiftung, 2018), na 

hodinách arteterapie je to u nás více o tom, jak děti jednají sami se sebou a jak prožívají 

vlastní pocity. Arteterapie děti stabilizuje, poskytuje jim bezpečnost, posiluje sebeúctu, 

umožňuje jim dospět k sobě samému. Jak vysvětluje Friesund Schlenker (Stiftung, 

2018), děti si rozvíjejí vztahy se sebou samými a s ostatními. Jsou to zejména děti, u 

kterých je obtížné se vyjádřit jazykem nebo mají vývojovou poruchu z autistické 

oblasti. V průměru tráví malí pacienti na klinice svatého Lukáše asi osm týdnů. Během 

této doby terapeuti pozorují, jak se malý pacient chová, rozvíjí se a jaké zdroje v něm 

jsou. 

 

Jak popisuje článek Gedankenwelt (Gedankenwelt, 2019), arteterapeutické 

techniky pro děti jsou různé. Jsou techniky, které pomáhají podporovat kreativitu a 
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vyjadřování jejich obav. A to je například kouzlo mandaly. Mandaly jsou geometrické 

tvary, kterépochází z východních kultur a měly náboženský význam. Existují různé 

přístupy, jak lze mandaly použít při práci s dětmi. Děti mohou předtištěné mandaly 

barvit nebo je různě zdobit, tak aby se uvolnily. Když jsou děti dost staré na to, aby 

mohly s trochou přesnosti kreslit, mohou si vytvořit vlastní mandaly. Tato technika 

umožňuje relaxaci dětí a také stimuluje kreativitu. Jak uvádí článek Gedankenwelt 

(Gedankenwelt, 2019), mandaly pomáhají dětem se vypořádat s jejich nejhlubšími 

myšlenkami a pocity. Přes mandaly mohou děti vyjádřitjak se cítí, zlepšují jejich 

kreativní a motorické dovednosti.  

 

Další arteterapeutickou technikou, kterou mohou využívat i terapeuti 

v soukromých sociálních službách, je vizuální umění. Pod tímto pojmem se skrývají 

umělecká cvičení, která odporují znalost výtvarného umění ajsou pro děti také velmi 

účinná. Děti si vytváří svoje vlastní umělecká díla s fotografiemi nebo kresbami. Během 

procesu děti prozkoumávají své nápady a pocity. Práce s fotografií je taková, že dítě si 

pořizuje různé fotografie sebe a svého okolí. Pracovníci analyzují to, jak dítě vybírá 

motivy a jak souvisí s jejich vnitřními konflikty. Malování mohou děti používat jako 

určitý kreativní výstup. Aniž by si to dítě uvědomovalo, tak jeho kresba představuje to, 

co se děje v jeho vnitřním světě. Pracovník může malovat dohromady s malým dítětem, 

aby stimuloval jeho smysly. Například malování prstem je výborný způsob, jak u dítěte 

aktivovat různé oblasti mozku současně. Dalším způsobem v podpoře kreativity dětí 

jsou koláže a jsou také dalším nástrojem k vyjádření myšlenek a pocitů dětí. Technika 

živé sochy ukazuje také na myšlenky a pocity dětí. Jak dále zmiňuje článek 

Gedankenwelt (Gedankenwelt, 2019), všechna tato cvičení mohou dětem zmírnit napětí 

a pozměnit jejich perspektivu.  

 

Do arteterapeutických technik se také řadí svět psaní. Když pracovník plánuje 

tatocvičení, tak musí brát v úvahu věk dětí. Jednou z aktivit psaní je ta, kdy pracovníci 

požádají děti, aby o sobě něco napsaly a potoms nimi diskutují o zvláštnostech, o 

kterých se děti zmínily. Diskuse může být i o tom, co by na sobě změnily, anebo třeba 

vylepšily. Terapeutičtí pracovníci často používají divadlo, aby dětem pomohli nalézt 

řešení problémů, které je trápí. S arteterapií je spojen i zpěv. Dítě pomocí písně může 

vyjádřit to, co cítí velmi zábavným způsobem. Dítě si může vybrat píseň, se kterou se 

ztotožní a prozkoumává své pocity s terapeutem. Jak předkládá článek Gedankenwelt 
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(Gedankenwelt, 2019) arteterapie je jedním ze způsobů, jak zvýšit pohodu dítěte. 

Umožňuje dětem vyjadřovat se a hravě řešit problémy.  

 

„Ein Kind, auch wenn es nicht sprechen kann, drückt beim Malen seine 

Seele aus. Es kann dadurch eine Verbindung zu sich selbst, zu den 

Erwachsenen, zur Welt, vielleicht auch zu Gott herstellen“. 

S. Bach 

 

„Dítě, i když nemůže mluvit, vyjadřuje svou duši při malování. Může se 

tím spojit sám se sebou, s dospělým s celým světem, možná i s Bohem“. 

S. Bach 

 

„Pan Keuner se podíval na kresbu své malé neteře. Představovala kuře, 

které letělo přes dvůr. Proč má tvoje kuře tři nohy? Zeptal se pan 

Keuner. Kuřata nemohou létat, a proto jsem potřebovala třetí nohu, 

abych ji odstartovala! Jsem rád, že jsem se tě zeptal, řekl pan Keuner". 

 Berthold Brecht 

 

3.2 Arteterapie v sociální práci s mladistvým v Rakousku 

Jak popisuje článek Kunsttherapie mit Jugendlichen (2009), fázi dospívání lze 

označit za turbulentní a někdy stresující, ale také jako stimulující a plné nových 

perspektiv. Je to životní fáze intenzivního zkoumání sebe sama, tj. s vnitřními, 

psychologickými a fyzickými aspekty a okolním vnějším a sociálním prostředím. Jak 

zmiňuje Trefzger (Begleitetesmalen, 1996), mladistvý klient je v dialogu se sebou 

samým a také s prostředím během své tvorby. Svět tvorby mu umožňuje vypořádat se s 

jeho každodenními starostmi, zkušenostmi, prozkoumat a pochopit nepochopené a 

nepoznané, ohromující, a blokující. Skrze malování nebo jinou tvorbu dostává prostor 

pro své rozhodování a je vyzván k tomu, aby učinil své vlastní úsudky řešení, které mu 

vznikly v průběhu tvorby například na obraze, které pak mohou otestovat ve svém 

každodenním životě. 

 Jak potvrzuje Trefzger (Begleitetesmalen, 1996), na mladistvém klientovi jsou 

pozitivní změny viditelné, ale jen za předpokladu trpělivé práce.Malování usnadňuje 
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přímý projev vnitřních zážitků, snů a fantazií, které se objevují spíše jako obrázky než 

slova. Jak zmiňuje Späker (Kunsttherapie, 2013), kdekoli se jazyk ukáže jako obtížné 

médium, arteterapie může mladistvému otevřít nové formy komunikace. Malování 

obrázků a vyjadřování se tímto způsobem je pro mladého člověka ulevující a uvolňující 

proces. Tvorba může sloužit k budování vztahů a rozvíjení vztahů. Například 

vyjadřování negativních přenosůse snáze vnímají na obrázku. Klient může zažít nové a 

pozitivní vztahové zkušenosti. 

 

Jak uvádí článek Gedankenwelt (Gedankenwelt, 2019), tanec má neuvěřitelné 

terapeutické schopnosti, protože pomáhá mladým lidem nasměrovat jejich emoce. 

Tančením se mohou spojit sami se sebou a zvýšit své tělesné vědomí. Síla hudby je 

schopna nás spojit s našimi nejhlubšími pocity. Proto je hudba tak skvělá a vhodná pro 

arteterapii. Zde je několik příkladů, jak lze hudbu použít v arteterapii s adolescenty:  

 

Hudba a reflexe: pro toto cvičení musíme nejprve pro klienta zvolit vhodnou hudbu na 

základě jeho rozpoložení. Například pro smutného klienta vybereme skladbu, která 

vyjadřuje stejné smuteční prostředí. V průběhu poslechu se postupně přechází na 

radostnější hudbu. Tento přechod musí být nenásilný. Pro toto cvičení musí klient 

prozkoumat své nejhlubší myšlenky s hudbou v pozadí. Dále potom pracovník s 

klientem analyzují proces tak, aby mladý klient mohl porozumět svým fyzickým, 

emočním a kognitivním zážitkům.  

 

Skládání skladby: pro toto cvičení mladí klienti používají svou vynalézavost k napsání 

skladby, která odráží to, co si myslí a cítí. Po vytvoření skladby by ji měli zpívat nebo 

alespoň o ní mluvit. Píseň, by měla být symbolem k řešení jejich vnitřních konfliktů.  

 

Jak jsem se již zmínila, v Rakousku provádějí arteterapii sociální pracovníci 

jen v soukromých praxích na rozdíl od České republiky, kde sociální pracovník, který 

má vzdělání nebo se vzdělává v arteterapii, tuto činnost může provozovat i v rámci 

sociální práce nebo služeb ve státním sektoru. Sociální pracovníci navštěvují u nás 

různé diagnostické ústavy, dětské domovy, nápravná zařízení pro mladistvé a pracují 

s nimi arteterapeuticky. Podobně jako my je na tom i Německo. V Rakousku chodí do 
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těchto zařízení sociální pracovníci spolu s terapeuty. Terapeut pracuje terapeuticky a 

sociální pracovník jako podpora mladých klientů. 

 

Jak zmiňuje Kastner (2013), když mladí lidé začnou být delikventní, není 

snadné je vrátit zpět na správnou životní cestu. Umění místo vězení je rehabilitačním 

opatřením zejména pro mladé lidi, kteří se dopustili trestných činů. Umělecká činnost v 

souvislosti s terapií je velmi vhodná pro práci s mladými lidmi, kteří se stali 

delikventními. Arteterapie se v nápravných zařízeních provádí buď ve skupinkách, nebo 

s jednotlivci, když to situace vyžaduje. Pracuje se s barvami a s různými materiály. 

Důležitým faktorem je reflexe vlastní práce klientů ve skupině. Mladiství se učí 

naslouchat, navzájem si porozumět a vypomáhat. Arteterapie je učí přemýšlet o věcech, 

které je obklopují. Jak předkládá Kastner (2013), když člověk vyrůstá v obtížném 

sociálním prostředí v důsledku nepříznivých vnějších faktorů, nebo pokud pro jeho 

osobnost není místo v jeho rodině nebo ve škole, znovu a znovu zažívá frustrace. A tyto 

frustrace navádí mladého člověka k delikventnímu chování. Protoarteterapie není jen o 

tvoření a následné analýze tvorby, ale také o pochvale, která je velmi důležitá nejen k 

další motivaci těchto mladistvých, ale také k tomu, aby pocítili i to, že můžou být také 

úspěšní a zažívat i příjemné a velmi povzbudivé situace. Což vede a také přispívá 

k postupné nápravě v jejich delikventním jednání.  

 

Jak prezentuje článek Schulungsttherapie Freie Akademie Műnchen 

(Schulungsttherapie, 2020), školní arteterapie je doprovodnou podpůrnou činností 

školy. V zájmu školní arteterapie je podporovat dospívající a děti v jejich individuálních 

vývojových potřebách a podporovat jejich duševní zdraví. Školní arteterapie je vedena 

profesionálně uměleckými terapeuty, kteří jsou vyškolení a majíjiž arteterapeutickou 

praxi. Školní arteterapie také vyžaduje úzkou spolupráci mezi rodiči a studenty a 

dalšími lidmi zapojenými do školního života. Školní arteterapie se začala používat 

v Německu a poté se rozšířila také do Rakouska. Jak zmiňuje článek Schulungsttherapie 

Freie Akademie Műnchen (Schulungsttherapie, 2020), arteterapie ve školách pomáhá 

adolescentům, studentům a dětem v krizových situacích, jako jsou: šikana, suicidní 

jednání, školní úzkost, odmítání chodit do školy, nebo se školními neúspěchy. 

Dospívající a děti mohou získat odbornou podporu v ADHD, úzkostných poruchách, 

různých fobiích, poruchách učení. V rámci nabídky inkluze jsou také podporováni 

dospívající i děti s poruchami přijmu potravy, ale také se závislostmi na hazardu 
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nebonávykových látkách. Ambulantní terapie mimo školu by neměly chybět, pokud 

byly adolescenti nebo děti klinicky diagnostikováni.  

 

Již dlouho je v Rakousku rozšířená arteterapie onkologicky nemocných dětí a 

mládeže v nemocnicích. Mladí a malí pacienti kreslí, vykonávají ruční práce. 

Arteterapie umožňuje dětem a adolescentům zpracovat jejich pocity a zkušenosti s 

nemocí a tím přispívá k pozitivnímu zvládání nemoci. „Nemůžu krásně malovat“ nebo 

„nemohu vůbec malovat“ jsou klasické obranné mechanismy dětí školního věku, a 

především od adolescentů. „Arteterapie je o procesu navrhování, o jednání se sebou a o 

spontánním vyjádření“. Nejde o „malování krásného obrazu“, vysvětluje arteterapeutka 

z dětské nemocnice sv. Anna ve Vídni (dostupné z www.kinderkrebsthilfe, 2004). Jak 

uvádí Klimbacher (Kinder-Krebst-Hilfe 2004), arteterapie by také měla nemocným 

mladým lidem a dětem umožnit cítit se být svobodní. To znamená mít přístup k výběru 

pracovního materiálu, aby měly možnost výběru různých formátů papírů, bohatý výběr 

barev a měl by být umožněn prostor pro pohyb. Během rakoviny musí děti a mladí lidé 

snášet spousty často nepříjemných ošetření, a hlavně boj o přežití. Jak poukazuje 

Klimbacher (Kinder-Krebs-Hilfe 2004), malování a hnětení jim dává šanci aktivně 

jednat a formovat se. Tím, že se mladiství nebo děti ponoří do tvůrčího procesu, 

zapomínají na všechno ostatní kolem sebe a v té době jsou pouze tvůrci své vlastní 

reality. Jak uvádí Constantine-Prommegger (Kinder-Krebst-Hilfe 2004), úkolem 

pracovníka je posílit mladé pacienty v jejich náhledu na nemoc a v pozitivním myšlení. 

Terapeuti většinou pracují s mladými pacienty individuálně. Skupinová práce je také 

možná, pokud si to pacienti přejí. Je důležité, aby se pacienti mohli po určitou dobu 

nerušeně zapojit do tvůrčího procesu. Rodiče obvykle nejsou zahrnuti. Jak konstatuje 

Klimbacher (Kinder-Krebst-Holfe 2004), obzvláště mladí lidé jsou velmi snadno 

podrážděni vnějším narušením. 

 

Jak zmiňuje Rakoš (Kinder-Krebst-Hilfe, 2004), pro mladé pacienty, kteří jsou 

příliš kreativní v tvůrčí práci, mohoupoužít například umělecké pohlednice, fotografie 

nebo obrázky. „I zdánlivě pasivní prohlížení obrázků umožňuje aktivní diskuzi a 

reflexi“ (dostupné z www.kinderkrebsthilfe 2004). Při práci používají terapeuti různé 

možnosti jak podpořit tvůrčí proces a vést dialog s mladým pacientem. Terapeutireagují 

na výroky pacienta a motivují je k pokračování v dialogu. Mladí i mladší pacienti se 

pokoušejí vyjádřit slovy, co se děje na papíře, ptát se, anebo zvýrazňovat detail v 
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kresbě. Terapeut může navrhnout pacientovi, aby sledoval svou vlastní reflexi za 

účelem posílení vědomí vlastního těla atd. Samozřejmě neexistují žádné 

standardizované postupy. Nakonec pacienti určují, kam cesta směřuje.  

 

3.3 Arteterapie v sociální práci se skupinou vRakousku 

Jak píše Vopel (2013), skupinová arteterapie dává mladým lidem příležitost 

dozvědět se, jak funguje práce ve skupině. Skupinová arteterapie pomáhá účastníkům 

aklimatizovat se, otevřít se, poznat se navzájem a podporovat se. Není důležité, jak kdo 

dokonale nebo krásně maluje. Arteterapie je především o vyjádření vlastních myšlenek 

a pocitů a jejich zviditelnění. Tato forma terapie je vhodná pro všechny děti a 

dospívající. Může být stimulační, relaxační a vyjasňující. Pracuje se s „vnitřními 

obrazy“, které pomáhají dětem a mladým lidem vyjádřit své pocity, obavy a touhy na 

neverbální úrovni. Tvůrčí proces dává dětem a dospívajícím příležitost být aktivní a cítit 

se méně bezmocní při řešení jejich problémů.  

Jak uvádí Pirak (Polymorph, 2020), být dítě není vždy snadné. Někdy existují 

překážky, které ztěžují dítěti cestu. Pokud jsou překážky příliš velké, děti potřebují naši 

podporu. Nezáleží na tom, zda je třeba překonat překážky jako obtížné situace nebo fáze 

rodinného života, ve škole nebo jinde. Je velmi důležité, aby v těžkých časech nebylo 

dítě samotné. Arteterapie je dobrá příležitost, aby děti vyjádřili své potřeby, přání a také 

problémy. Kreativní procesy, ve kterých není nutně mluvení, uspokojují potřeby dětí.   

Dětí zpracovávají vnímání a jejich duševní procesy spíše ve hře, pohybu a při tvorbě. 

Vhodným místem pro sebevyjádření dětí bez tlaku na výkon a soutěženíje chráněná 

oblast arteterapie. Kreativita umožňuje dítěti vyjádřit své pocity, které jsou 

necenzurované. 

 

V Rakousku arteterapie skupin dětí probíhá již nějaký čas nejen v klinické 

oblasti, ale také v institucích, v nichž existujezvýšenápéče o děti a mládež, jako jsou 

mateřské školky i školy. V zásadě se nabídka arteterapie pro děti a dospívající 

uskutečňuje individuálně nebo ve skupinách. Malování posiluje důvěru dětí a udržuje je 

v jejich magickém světě, kde mohou odpočívatod světa povinností. Jak zmiňuje Vopel 

(2013), malování ve skupině stimuluje tvořivost a expresivitu a podporuje porozumění a 

přijetí druhého. Děti malují spontánně, nestranně. 
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Vopel (2013), popisuje techniky, které se využívají v práci se skupinou 

mladistvých v arteterapii.  

„Technika dominantní ruka“. Mladý klient maluje buď nějaký realistický, nebo 

abstraktní obrázek svou dominantní rukou. Může si také vyzkoušet spolupráci mezi 

pravou a levou rukou. Pracovník dává klientům úkol, aby si všímali situace, když si 

vymění ruce. Co je například jednodušší, anebo, co nemusí fungovat. Především, by 

tento úkol měl mladistvé bavit a měli by být zvědaví, kam je toto cvičení dovede. Při 

malování by hlava měla být takovým pozorovatelem, který sleduje, jak ruka tvoří. Tento 

úkol je přibližně na 5-10 minut. Po dokončení práce se diskutuje o tom, jak se u 

malování klienti cítili, co u tohoto prožívali a na co přišli.  

„Malování se zavřenýma očima“. Jak Vopel uvádí (2013), v této technice jsou 

v sázce otázky týkající se tolerance riskovat a potřeby kontroly. Často také vyvstává 

téma perfekcionismu: „Jak dokonalý musím být? Kdo chce, abych to udělal? Kdy si 

mohu dovolit, abych byl nedokonalý a dělal chyby? Kdo vymyslel chyby, ďábel nebo 

bůh?“ (Vopel 2013, s. 21). Cvičení obvykle pomáhá účastníkům relaxovat a svobodněji 

se vyjadřovat. Materiálem k tvorbě jsou: papír, plsti, tužky, pastelky. Pomocí tohoto 

arteterapeutického úkolu si mohou mladí klienti udělat zajímavý experiment a zjistit, co 

z toho vyjde. Obrázek se maluje se zavřenýma očima. Mozek u klientů může fungovat 

takovým způsobem, že vidí, co kreslí, to znamená, jako vnitřní obraz. Ale nemusí to 

vždy takhle zafungovat. Je to ale příležitost udělat něco neobvyklého a zažít, jaké to je, 

když se člověk u práce nemůže kritizovat, anebo obrázek opravovat. Po tvorbě se 

diskutuje o vlastním prožívání a o dokonaném díle.  

 

„Můj mrak“ je technika, která se dá použít i v arteterapii se školními i 

předškolními dětmi. Pracuje se s klasickým symbolem mraku. Jak ze své praxe uvádí 

Vopel (2013), s tímto obrázkem se pracuje, pokud mladý klient nebo dítě naznačují 

určité změny v jejich životě nebo změny nálad a pocitů. Po dokončení tvorby obrázku 

mraku se analyzuje jaký má tvar, velikost, barvu. Co pro mě znamená tento mrak? Kdo 

nebo co jsem maloval pod mrakem?  Jaké pocity naznačuje můj mrak? Do jaké míry 

mám tendenci mít optimistický pohled na život?  Jaké změny se v mém životě 

odehrávajíprávě teď?  Kdybych napsal zprávu o počasí, jak bych popsal aktuální 

povětrnostní situaci v mém životě?  



61 

 

Když se analyzuje dětský obrázek mraku, otázky jsou kladeny přiměřeně k věku 

dítěte. Pracovním materiálem jsoupapír, tužky, pastelky. Jak dokládá Vopel (2013), 

většina lidí je fascinována počasím a počasí nám často slouží jako téma konverzace. 

Počasí nám umožnilo vnímat mnoho symbolů, jako jsouvítr, mraky, slunce, déšť, blesky 

a hromy. Dalším úkolem může být vymalovat jeden mrak a pod ním namalovat osobu 

nebo předmět. Po nakreslení obrázku se opět analyzuje. 

 

„Nakreslete svoji energii“ je další technika, kterou se Vopel (2013) zaobírá. Pro 

mnoho mladých lidí je jejich vlastní duševní a fyzická energie citlivou záležitostí. 

Obzvláště pokud trpí depresemi nebo jsou sužovány strachy a starostmi o budoucnost, 

cítí, že nejsou v souladu s každodenním životem a chybí jim tolik potřebná energie. 

Úlevou se pro ně může stát právě arteterapeutická skupina, ve které se můžou podělit se 

svými prožitky. Často kladené otázky: Jak se mohu vyhnout ztrátě příliš mnoho 

energie? Kdo nebo co mi vzalo energii?  Jak mohu zajistit, abych měl více energie?  Jak 

mohu lépe využít své silné stránky a svoje nadání? Materiálem pro nakreslení energie 

jsou: papír a pastelky. Pokuste se vizualizovat energii, kterou máte v tuto chvíli pro svůj 

vývoj, pro svůj život. Přemýšlejte o tom, na co potřebujete sílu a dynamiku. Po 

výtvarném vyjádření energie se diskutuje a analyzuje. 

 

Jak píše Vopel (2013), ať již jsou to různí terapeuti, sociální pracovníci, 

pedagogové a všichni ti, kteří pracují s adolescenty, tak neustále hledají způsoby, jak 

této dynamické věkové skupině pomoci, aby se stali produktivními, nadějnými a 

plnohodnotnými dospělými. Arteterapeutická cvičení jim poskytují nové možnosti 

intervence. Na konci arteterapeutických cvičení často dochází nejen k novým 

poznatkům, ale také k hrdosti a k úžasu mladých lidí nad svými výtvory a produkty. 

Hrdost pomáhá mladým lidem rozvíjet optimistický přístup k životu a posilovat jejich 

víru v jejich tvůrčí potenciál. 
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4 Artefiletika jako jedna z dalších metod v rámci sociální 

práce – techniky 

I když se tato práce převážně soustředí na téma arteterapie, je důležité zmínit 

obor, který byl arteterapií inspirován a to artefiletiku. Název artefiletika se skládá ze 

dvou částí. „První část názvu odkazuje k umění (zejména výtvarnému) a také k 

arteterapii – z latinského ars, artis = umění. Druhá část názvu – filetika je inspirována 

myšlenkou pedagoga Harryho Samuela Broudyho o filetickém přístupu ve výchově, ve 

kterém je intelektový rozvoj úzce spojený s rozvojem sociálním a emočním“ (Chvatík 

in Slavík 2001, s. 12).  

 

Jak uvádí Slavíková et al. (2007), artefiletika není jen o význačných uměleckých 

projevech, s nimiž se setkáváme v galeriích, na různých výstavách, v koncertních sálech 

či jevištích, ale o všech obdobných tvořivých činnostech a jev v běžném životě. Může to 

být dětské kreslení, malování, amatérské fotografování, aranžování, kultura oblékání, 

tvorba na webových stránkách apod. Tyto aktivity a jim podobné se odehrávají na 

pomyslné spojnici mezi všednodenním životem a význačnou uměleckou tvorbou nebo 

kulturními událostmi, a právě tím jsou pro artefiletiku nesmírně zajímavé. 

 

Jak popisuje Slavíková et al. (2007), již od útlého dětství člověk poznává, co je 

„mateřství“, „láska“ a to hlavně prostřednictvím rodiny, různých veřejných vlivů. 

Každý člověk s nimi má jinou zkušenost a každý k nim také přistupuje svým osobitým 

způsobem. Člověk si ale uvědomuje vlastní osobnost až prostřednictvím druhých lidí, se 

kterými se setkává. Právě dialogy svojí rozdílností patří k nejplodnějším zdrojům 

poznávání. „Artefiletika si je pojmenovala jako reflektivní dialog. V něm se děti učí 

nejen něčemu konkrétnímu, ale rozvíjejí své komunikační a sociální dovednosti. 

Artefiletika je tedy název pro specifický přístup k uplatnění uměleckých aktivit ve 

všeobecném vzdělávání a ve výchově. Cílem artefiletiky je obohacování kulturního 

kapitálu, rozvíjení sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních uměleckých 

aktivit reflektovaných ve skupině“ (Slavíková et al., 2007, s. 15). Postřehy dětí jsou také 

východiskem k dalšímu přemýšlení, poznávání kultury či rozmanitých lidských 

záležitostí. Vlastním poznatkům, které propojují osobní zkušenost s kulturním pozadím, 

a tím směřují k prohloubenému poznávání se. V artefiletice se tomu říká „vzdělávací 

motivy“ (Slavíková et al., 2007, s. 34). Jak předkládá Slavíková et al. (2007), reflektivní 
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dialog ve spojení se vzdělávacími motivy je nejen přirozeným a základním zdrojem 

poznávání, ale i sebepoznávání. Takovým dalším důležitým rysem artefiletiky je 

propojení světa s poznáváním sebe samého a v tomto směru je artefiletika blízká 

arteterapii. Sebepoznávání je spojeno s uvědomováním a prohlubováním prožitků. Jak 

poukazuje Slavík (1997), artefiletika je specifické pojetí výtvarné výchovy. Využívá 

zkušeností z arteterapie, ale není léčebnou metodou. Artefiletika poskytuje člověku 

příležitost k odhalení vlastních psychických možností, dává mu možnost nalézt si svoje 

místo ve společnosti, obohatit ho citlivostí k bolesti druhých a k nalézání životního 

smyslu.  

 

Slavík popisuje fáze hodiny v Artefiletice. Jsou to: „Rozehřívací aktivity, 

výrazová hra, reflexe, uzavírací aktivita“ (Slavík et al., 2007, s. 191). 

Jak ze své praxe uvádí Slavík et al. (2007), krozehřívacím aktivitám patří 

například Ledolamky. Ledolamky, které mají vytvořit potřebnou energii ve skupině a 

připravit klienty na další aktivitu. Další fází je výrazová hra, při které probíhá tvůrčí 

činnost. Tvůrčí činnost má vést k dalšímu poznání a k učení vlastní aktivnosti. Svojí 

tvorbou vyjadřují klienti osobní zkušenosti, zážitky. Ve fázi reflexe dochází odkrývání a 

odhalování symboličnosti tvorby a k dialogu. S pomocí reflektivního dialogu lze lépe 

porozumět, jak sobě samému, tak i různým typům lidských situací a dále dochází i k 

motivaci ke vzájemnému poznávání se. Uzavírací aktivity jsoupro zklidnění. Slouží k 

přípravě klienta zpět do reálného života. Jako uzavírací aktivita může být relaxační 

hudba, relaxační cvičení a podobně.  

 

Artefiletika, která ve své práci využívá různé techniky jako jsoukresba, práce 

s barvami, s hlínou, s rozmanitým materiálem, využívá výtvarnou práci při hudbě, 

s portrétem, uplatňuje se i akční tvorba. Jak Slavíková et al. (2007) uvádí, hlavním 

principem artefiletiky je zážitek, a proto je dobré často techniky obměňovat a zvolit co 

nejpřitažlivější a nejaktuálnější téma. Vartefiletice nelze hovořit o univerzálních 

návodech. Je to živý a proměnlivý proces. Klienti přinášejí do uměleckého setkání 

kousek sebe a není možné si předem připravit přesnou strukturu. O to zajímavější je 

samotná práce. Artefiletika si své místo v pomáhajících profesích teprve hledá a pro 

mnoho odborníků je stále ještě neznámá. Předpokládá se však, že si své místo určitě 

najde a bude nedílnou součástí pomáhajících profesí. 



64 

 

5 Metodologie výzkumu 

Ke zjištění cíle a zodpovězení výzkumných otázek diplomové práce byl zvolen 

kvalitativní výzkum. Rozumíme tím kvalitativní dotazování, které je pojato dle Hendla 

(2008). Jako hlavní technika byla použita metoda dotazování formou 

polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. Detailní rozhovory, jsou 

uvedeny v přílohách 1-10. 

V rámci vedení rozhovorů byly dodržovány zásady předkládané Hendlem 

(2012). Je to příprava na rozhovor, zohlednění účelu rozhovoru, jasná formulace 

pokládaných otázek, dále zohlednění časových možnosti respondenta, vytvoření 

vzájemné důvěry, a to zájmem o danou věc, a milým přístupem. Protože v autorčině 

výzkumu nebylo dostatečné množství zkoumaných vzorků, které by mohla nazvat 

výzkumem, šlo v této práci o výzkumnou sondu. 

5.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je zjistit, zdali má arteterapie v sociální práci nějaké perspektivy 

a smysl užití z hlediska dětí a mladistvých. Dále pak porovnat, jak vidí sociální 

pracovníci arteterapeutickou práci s dětmi a mladistvými v sociální práci v Rakousku a 

v České republice. 

 

Výzkumné otázky 

 

Výzkumné otázky byly rozděleny do dvou částí, a to na identifikační a výzkumné. 

 

Identifikační otázky: 

1. Žena – muž 

2.Do jaké věkové kategorie spadáte?   

3. Jaké máte vzdělání k provádění arteterapie?  

4. Jak dlouho tuto techniku terapie používáte? 

5. Mohl (a) byste v krátkosti představit vaši práci? 

6. S jakými pracujete dětmi/mladistvými/skupinou? 

7. Jaké techniky používáte při arteterapii s dětmi/mladistvými/skupinou? 
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Výzkumné otázky 

 

1. Zdali má smysl arteterapie v sociální práci s dětmi a mladistvými? 

2. Jak vidí sociální pracovníci arteterapeutickou práci s dětmi a mladistvými v sociální 

práci v Rakousku a v České republice? 

 

5.2 Sběr dat 

Aby mohla autorka získat pro výzkumnou sondu potřebná data, nejprve musela 

oslovit patřičné participanty. Oslovování participantůprobíhalo v období od března do 

června 2018. Výzkumná sonda byla zaměřena na sociální pracovníky, kteří se ve své 

práci zaměřují na arteterapii. Byl uskutečněn náhodný výběr, ale podmínkou bylo, že 

participant musí být z oboru sociálních služeb jak u nás, tak i v Rakousku. Respondenti 

byli vyhledáni na sociálních sítích. Pro oslovení a požádání o rozhovor si autorka 

vytvořila žádost o rozhovor (uvedeno v příloze č.2), který byl pro české respondenty 

v českém jazyce a pro rakouské respondenty (uvedeno v příloze č.3) v jazyce 

německém. K žádosti o rozhovor byl přiložen souhlas k rozhovoru (uvedeno v příloze č. 

4), který byl v českém jazyce a německém jazyce (uvedeno v příloze č.5), aby sloužil 

k potvrzení souhlasu se zpracováním poskytnutých dat. Pro oslovení byly použity 

sociální sítě. Osloveno bylo 20 respondentů v České republice a 20 respondentů 

v Rakousku. Kladná odpověď přišla od 6 respondentů z České republiky a 7 

respondentů z Rakouska. S respondenty obou zemí byly domluveny rozhovory 

v průběhu měsíců června a července 2018. První rozhovory byly vedeny v České 

republice a poté v Rakousku na pracovišti respondentů. Během výzkumné sondy odřekl 

rozhovor 1 respondent z České republiky a dva z Rakouska. Bylo to z časových důvodů 

anebo pro nevhodnost daného tématu. Výzkum byl tedy realizován s 5 respondenty 

z České republiky a z 5 respondenty z Rakouska. Respondenti byli z různých 

geografických oblastí jak z naší země, tak i z různých geografických oblastí Rakouska, 

a to z důvodu možných regionálních diskrepancí. Šlo zde o rozmanitost areteterapie, a i 

nové postupy v rozdílných částech obou zemí. Rozhovory byly vedeny v českém a 

německém jazyce.Pouze jeden rozhor vedený v Rakousku, byl veden v českém jazyce. 

Respondentka žila s rodiči nějakou dobu v České republice a pak se společně 

odstěhovali do Rakouska. Sběr dat výzkumné sondy, byl o naslouchání vyprávění a 
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kladení otázek respondentům a získávání jejich odpovědí Hendl (2008). Proto bylo 

použito polostrukturované dotazování, ale s určitou osnovou. V úvahu vždy bylo bráno 

časové rozpětí, místo a situace daného respondenta. Ve vzorku participantů bylo 

zastoupeno 9 žen a 1 muž. 

 

Rozhovory začínaly postupným kladením identifikačních otázek, které autorce 

pomohly k uvolnění atmosféry a postupně přecházela na těžší výzkumné otázky. 

Rozhovory trvaly cca.15–45 minut. Často záleželo, jak je uvedeno výše na časových 

možnostech participanta a o čem participant hovoří.Během rozhovorů bylo dbáno na 

jeho průběh. Rozhovory byly nahrávány na mobilní telefon (záznamník). Roztáhlé nebo 

nepodstatné odpovědisice snižovali efektivnost rozhovorů, ale nebylo vhodné 

respondenta přerušovat. Některé rozhovory byly opravdu rozsáhlé, proto byly přepsány 

tak, aby z nich byly poznat odpovědi vztahující se k danému tématu. V přepisu dat byla 

použita technika, popisovaná Hendlem (2008). Pomocí níže uvedených znaků byly 

označeny promluvy jako pauza, pomlka a smích.  

 

Byly použity tyto znaky: 

krátká pauza, „…“, střední pauza, „hm“ vyplnění pauzy, „(smích)“. Je to tak zvaná 

„charakterizace neslovních projevů“ (Hendl, 2008, s. 2009).  

 

5.3 Zpracování dat 

Po shromáždění veškerých dat, která byla získávána v období od června do 

července 2018, byla zvolenaforma výzkumné metody, a to kódováním. Metoda 

kódováním byla zvolena z důvodu snahy o zachycení subjektivních pocitů, které jsou 

neměřitelné. Mluvené slovo bylo převedeno do textu, aby mohly být zodpovězeny 

výzkumné otázky. 

 

Tabulka 1 kódování dat z nahraných rozhovorů 

 

Má arteterapie smysl v sociální práci s dětmi a mladistvými? 

Má smysl Česko A108, C46 
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Rakousko F43, G64, 

Je teprve na začátku Česko A109 

Rakousko G55, 

Techniky fungují Česko A109, H29 

Rakousko  

Jedna ze základních 

metod v soc. práci 

Česko B93, H28+H29 

Rakousko J20, 

Ano Česko I34, H28 

Rakousko D38, E44, F41+F43, J20 

Práce s arteterapií ve 

státním sektoru 

Česko A28+A29+A30, B4  

Rakousko E20+E46 

Práce s arteterapií 

neziskové organizace 

Česko B60, C8, H10,  

Rakousko  D39, D42, F25  

Práce s arteterapií 

v soukromé praxi  

(soc. práce) 

Česko I13, 

Rakousko G28+G29, E21+E22, J10, I19, 

D18 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2019 

 

 

Tabulka 2 Kódování dat z nahraných rozhovorů 

 

Jak vidí sociální pracovníci arteterapeutickou práci s dětmi a mladistvými 

v sociální práci v Rakousku a České republice.  

Věk do 30 Česko A2, C3 

Rakousko  

Věk do 40 Česko F9  

Rakousko G13 
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Věk do 50 Česko H3, I4 

Rakousko 8D 

Věk do 60 a více Česko B2   

Rakousko E9, J1  

Arteterapeutické školy Česko A6, B5+B6, C6, H6, I7+I8  

Rakousko D10, E11, F12, G18, 

 

Arteterapeutické výcvik 

 

 

Česko 

C6+C7, I7+I8 

 

 

Rakousko  

Práce s dětmi  

Česko 

A22, B51, C9, H11+H12+H13, I20 

 

Rakousko E24+E31+E32, G29, J11+15 J 

 

Práce s mladistvými 

 

Česko A48 +A50, B51, C12, H11+H12, I21 

Rakousko D25, E31, F24, G36+ 

G29,15 J 

 

Práce se skupinami  Česko A32, B91, C13+C15, I14+ I19 

Rakousko E32, F25, G35, 15 J 

Kresba  

Česko 

  A61+A63+A67+A69+A71+ A72, 

+A73+A78, B72+B86+B91, 

C+31+C32+C36+C37, H19+H20, I27+I29  

 

Rakousko 

D29+D30+D31+D33+D43, 

E32+E39+E40+E41+ E46, F27, G46, J16 

Práce s jiným materiálem Česko A61+A65+A80+A82, B73, I29, H20 

Rakousko E39+E40+ J16 
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Různé barvy Česko B93 

Rakousko E39+E40 

Obrazy Česko  

Rakousko G47, D29+D30 

Pohádky Česko A63 

Rakousko  

Časová osa do 10let Česko A24, C9, I11, H8 

Rakousko  

Časová osa nad 10let Česko B4 

Rakousko D18, E22, F17, G23, J7 

 

Zdroj: vlastní zpracování 2019 

 

5.4 Analýza rozhovorů 

Tato část výzkumné sondy klasifikuje analýzu dat, a to výsledky rozhovorů. 

Jako technika je zvolena techniku otevřeného kódování. „Kódování znamená stálé 

srovnávání fenoménů, případů, pojmů atd. a formulaci otázek ohledně textu (proces 

nepřetržitého srovnávání). Přitom se k částem empirického materiálu přiřazují označení 

neboli kódy, které jsou nejdříve pojmově velmi blízké textu a později se stávají stále 

abstraktnější“ (Hendl, 1999, s.195). 

Nahrané rozhovory byly přepsány, vytištěny a následně analyzovány. Tímto 

procesem je označováno, tak zvané otevřené kódování. Jak popisují autoři Strauss a 

Carbinová.  „Během otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na samostatné části a 

pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly a také jsou 

kladeny otázky o jevech údaji reprezentovaných“ (Strauss, Carbinová, 1999, s.43). 

 

Pomocí otevřeného kódování byly vytvořeny skupiny, podle často opakujících 

se jevů a následně rozděleny do vzniklých kategorií. Tak zvanou kategorizacive svádějí 
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ve své knize Strauss a Carbinová: „Proces seskupování pojmů, které se zdají příslušet 

stejnému jevu“ (Strauss, Carbinová, 1999, s.45). 

 

Rozhovory si autorka označila abecedně od A do J. Abecední označení 

rozdělilado dvou skupin, protože rozhovory byly uskutečněny ve dvou zemích, a to 

v České republice a v Rakousku v rámci výzkumné sondy. Rozhovory, které byly 

uskutečněny v České republice, byly označeny: A, B, C, I a H a rozhovory uskutečněné 

v Rakousku, byly označeny: D, E, F, G a J. Dále byly označeny jednotlivé 

řádky rozhovorů číslicemi.  

 

První zjišťovaná výzkumná otázka byla, jestli má arteterapie smysl v sociální 

práci s dětmi a mladistvými? Všichni respondenti souhlasí s tím, že arteterapie 

v sociální práci s dětmi a mladistvými má smysl. Kladně odpověděli, jak respondenti 

z České republiky, tak i s Rakouska. Někteří respondenti se rozhovořili o tom, že 

arteterapie v sociální práci je teprve na začátku, ale techniky, které v arteterapii 

využívají, opravdu fungují. Dále se shodli na tom, že arteterapie by měla být jedna ze 

základních metod sociální práce. 

 

„Ano, má to smysl, protože my každý den našeho života tvoříme. Tím míním, co 

každý den děláme, jak vycházíme s lidmi v práci, doma, na ulici a nacházíme pořád 

něco nového a zároveň chci něco změnit. Je důležité, jak to vidím a chci něco změnit. A 

na to je arteterapie výborná a můžu se s ní i takhle dobře seznámit“ (jedna z odpovědí 

na otázku, jestli má arteterapie v sociální práci s dětmi a mladistvými smysl – Frau 

Christine Linz, rozhovor č.6). 

 

V druhé výzkumné otázce autorka zjišťovala, jak vidí sociální pracovníci 

arteterapeutickou práci s dětmi a mladistvými v sociální práci v Rakousku a v České 

republice. Jak je z výzkumné sondy patrné, tak v České republice se arteterapii 

v sociální práci s dětmi a mladistvými věnuje více mladší a střední generace a 

v Rakousku generace střední a starší. Z toho lze také logicky odvodit a výzkumná sonda 

to i potvrdila, že délka používání arteterapie v sociální práci s dětmi a mladistvými je 

v České republice do 10 let a v Rakousku nad 10 let. Pozitivní v tomto případě je, že se 

v České republice o tuto techniku v sociální práci začínají zajímat mladí lidé. Co nám 

dále ukázala výzkumná sonda je také to, kdo pracuje více v sociální práci s arteterapií 
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s dětmi, mladistvými a skupinami dětí a mladistvých. V České republice se pracuje 

stejně, jak s dětmi, tak i mladistvými a méně se skupinami. V Rakousku se pracuje více 

se skupinami a mladistvými a méně s dětmi. Je, ale velmi důležité, že obě země s dětmi 

a mladistvými pracují. V arteterapii v sociální práci se používá mnoho technik, které 

respondenti využívají ke své práci. Ve výzkumné sondě bylo zjišťováno, které techniky 

jsou nejpoužívanější v obou zemích a zároveň zkoumána jejich rozmanitost. Kresbu 

uvedlo 5 českých respondentů a 5 rakouských respondentů, práce s jiným materiálem 

používají 4 čeští a 2 rakouští respondenti, různé barvy používá 1 český a 1 rakouský 

respondent, obrazy čeští respondenti nepoužívají a v Rakousku respondenti 2, pohádky 

používá 1 český respondent a v Rakousku žádný respondent. Z toho vyplývá, že 

v České republice se pracuje nejvíce s kresbou a s ní pracují nejvíce také i v Rakousku, 

což je pro arteterapii nejtypičtější technika. Kresbu a malbu popisují respondenti 

v různých podobách, jako například akvarel, pastel, malování květin, věží, ostrovů, 

sestavování nakreslených příběhů, zázračných rodin, můj největší sen, moje přání, 

obrazová zobrazení různých emocí, jako je strach, hněv, radost a další. V arteterapii se 

pracuje nejen s malbou, ale i s různými materiály. U nás se pracuje s papírem, kameny, 

pískem, plastelínou. V Rakousku je to zase v rozmanitosti materiálů, pracuje se s 

filcem, látkami, s kolagenovým materiálem a kameny. 

 

 „Právě jich existuje hodně. A techniky jsou individuální. Jsou různé metody, 

všechno možné. Ale nemám žádné umělecké nároky“ (jedna z odpovědí na otázku, jaké 

techniky v arteterapie v sociální práci s dětmi a mladistvými využíváte? – Frau Sabine, 

rozhovor č.5).  

 

V arteterapii se k práci také využívají barvy. Barvou se identifikuje klientův 

vnitřní svět a také osobnost člověka. Výzkumnou sondou bylo zjištěno, že barvy se 

využívají, jak u nás, tak i v Rakousku stejně. Pracuje se s různými barvami. Participanti 

uvedli barvypastelové, olejové, akvarel a v rozhovorech popisovali, jak se s barvami 

pracuje. 

 

„Jako klasický, jak je ta hra věž ta hra, tak jsme si vlastně tu věž popsali 

otázkami. Každá barvička má jinou oblast. Jedna je identita, jedna biologická rodina to 

je častý téma u těch dětí. Další třeba je škola a pak třeba budoucnost. Hrajeme tu hru a 

vždycky tak, že třeba budeme odpovídat jen na žluté otázky“ (jedna z odpovědí na 
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otázku, jaké techniky v arteterapie v sociální práci s dětmi a mladistvými využíváte? – 

Slečna Tereza, rozhovor č.1).  

 

Obrazy a fotografie jsou také velice zajímavou formou arteterapie. S obrazy, 

obrázky, kartami a fotografiemi se klient ztotožňuje. To znamená, že si klient vybírá a 

popisuje obrázky a fotografie podle své nálady, rozpoložení a v těch obrázcích vlastně 

vidí sám sebe. V Rakousku se využívá v podobě popisu obrazu a fotografie. 

Z rozhovoru vyplynulo, že technika obrazu se v České republice nevyužívá. Další 

arteterapeutickou technikou je pohádka. Pohádky se používají nejvíce při práci s dětmi, 

ale můžou se využít u mladistvých, a i u dospělých. Je to podobná technika jako u 

obrazů, fotografií, kde se klient určitým způsobem identifikuje. V pohádce je to 

identifikace s pohádkovou postavou a to například s rytířem, princeznou, červenou 

karkulkou, králem, kouzelným dědečkem a jiné. Výzkumná sonda vyhodnotila, že 

pohádky jako arteterapeutická technika se využívá jen v České republice.    

1.5 Souhrn 

Cílem práce bylo zjistit, zda má arteterapie v sociální práci nějaké perspektivy a 

smysl užití této metodyz hlediska dětí a mladistvých. Dále pak vyhodnotit rozdílnost ve 

využití arteterapie s dětmi a mladistvými v sociální práci v České republicea 

v Rakousku a posouzení, jak sociální pracovníci vidí arteterapeutickou práci s dětmi a 

mladistvými. Byly vytvořeny dvě výzkumné otázky a to: 

 

1. Jestli má smysl arteterapie v sociální práci s dětmi a mladistvými? 

            2. Jak vidí sociální pracovníci arteterapeutickou práci s dětmi a mladistvými  

                v sociální práci v Rakousku a v České republice? 

 

Tyto otázky byly zodpovězeny respondenty, kterým byly pokládány jak 

identifikační otázky, tak i výzkumné. Po zpracování a analýze všech zkoumaných 

otázek, byla prezentována následující zjištění, která jsou shrnuta v následujících 

řádcích. 

 



73 

 

V první výzkumné otázce autorka zjišťovala, jestli má smysl arteterapie v sociální práci 

s dětmi a mladistvými. Respondenti z České republiky a respondenti z Rakouska 

odpověděli na tuto otázku shodně, že smysl má. 

 

Ve druhé otázce autorka zjišťovala, jak vidí sociální pracovníci arteterapeutickou práci 

s dětmi a mladistvými v sociální práci v Rakousku a v České republice. Zatím co 

v České republice se arteterapie může využívat i ve státním sektoru v sociální práci, 

v Rakousku se může využívat jen v soukromých praxích.  

V České republice se arteterapii v sociální práci s dětmi a mladistvými věnuje 

více mladší a střední generace a v Rakousku generace střední a starší. Výhoda České 

republiky je v tom, že se o tuto práci začínají zajímat více mladí lidé. Rakousko má 

výhodu zase tu, že zde pracují starší a zkušenější odborníci. Další odpovědí byloto, že 

v České republice se pracuje stejně jak s dětmi, tak i mladistvými a méně se skupinami 

a v Rakousku se zase pracuje více se skupinami a s mladistvými a méně s dětmi. 

Potvrdilo to, že obě země, i když každá jiným způsobem, se dětem a mladistvým věnují. 

Na otázku, jaké techniky se v arteterapii v sociální práci s dětmi a mladistvými v obou 

zemích využívají, ze zjištěných dat vyplynulo, že Česká republika i Rakousko pracují 

nejvíce s kresbou. V tomto případě se obě země shodly úplně. Co se dále využívá 

v arteterapii v sociální práci s dětmi a mladistvými, co uvedli respondenti, jsou různé 

materiály, barvy, obrazy, pohádky, práce s kameny. Odpovědi na tyto otázky, byly 

téměř shodné. Lišily se jen v rozmanitosti a použití jednotlivých technik. V tomto 

případě, byly také odpovědi shodné. 

 

Jak ze shrnutí dat vyplývá, první výzkumná otázka, zdali má smysl arteterapie v sociální 

práci s dětmi a mladistvými byla potvrzena. Ve druhé výzkumné otázce, jak vidí 

sociální pracovníci arteterapeutickou práci s dětmi a mladistvými v sociální práci 

v Rakousku a v České republice? Autorka z rozhovorů popsala některé rozdíly mezi 

zeměmi.  

 

5.5 Etické aspekty výzkumu 
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Než výzkumník začne realizovat svůj výzkum, je velmi důležité řešit etické 

otázky. Jak píše Pelikán (1998), výzkum, obzvláště s lidmi nebo, který je prováděn na 

lidech, má své etické limity. Jak zdůrazňují Ivanová, Zielina (2010), jsou dva principy 

etiky, bez nichž by společnost nefungovala, a to jsou konat dobro a nečinit zlo. Jak dále 

předkládají Ivanová, Zielina (2010), do základních etických zásad výzkumu patří 

svoboda a odpovědnost výzkumu. Dále respektování názorů lidské důstojnosti a 

autonomie při výzkumu. Proto bylo nutno těmito zásadami se řídit po celou dobu 

výzkumné sondy. K účastníkům bylo přistupováno jako kautonomnímbytostia byl 

získán od respondentů informovaný souhlas k rozhovoru. Protože výzkumná sonda byla 

prováděna v České republice a v Rakousku, tak byl tento souhlas sepsán ve dvou 

jazykových verzích, a to v jazyce českém a německém.  

 

Respondentům byla garantována svoboda účasti na výzkumu. Buď se mohli 

výzkumné sondy účastnit, nebo nemuseli. Dle Ivanové, Zielina (2010) respondenti by se 

mělirozhodovat s vědomím, žejde o dobrovolnou účast na výzkumu a zároveň musí být 

poučeni o podstatě daného výzkumu a možných rizicích, které z něho plynou. Než 

začalo samotné interview, tak si účastníci mohli sami vybrat místo a čas, kde se 

interview bude konat. Už od samého začátku jim byla dána svobodná volba. Co je velmi 

důležité, je poskytování informací o samotném výzkumu. Jaký je cíl, průběh výzkumné 

sondy a i výsledky, pokud bude mít někdo zájem. V některých případech bylo 

respondentům nabídnuto, že po provedeném vyhodnocení jim mohou být výsledky 

zaslány. S respondenty byla tazatelka po celou dobu v kontaktu a to jak v telefonickém, 

tak i elektronickém, ještě před samotným setkáním. Respondenti dostali veškeré 

informace, které byly také obsaženy v souhlasu o rozhovoru. Každémubylo popsáno, 

jak bude setkání probíhat.  Respondenti měli i možnost zeptat se na různé otázky i na 

osobu autorky. Všichni tuto možnost využili. 

Veškeré informace, které by mohly identifikovat respondenty, byly 

pozměněny. Respondenti nebyli vystaveni situacím, které by mohly vést k porušení 

etických zásad. Výsledky výzkumné sondy byly uloženy na bezpečném místě, které je 

dostupném pouze pro autorku. 
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5.6 Diskuse 

Primárním problémem v počátku této práce bylo získání dostatečného množství 

respondentů jak u nás, tak i v Rakousku. Ti byli získáni rozesláním dvaceti e-mailů v 

České republice a Rakousku. Kladných odpovědí pro účast na výzkumu však nebyla ani 

polovina. V průběhu oslovování respondentů se ještě další respondenti odhlašovali nebo 

se už neozvali. Důvody byly nedůvěra, časové důvody, pracovní důvody. Autorka 

oslovila arteterapeutickou asociaci v České republice a areterapeutickou skupinu 

v Rakousku a ani v jednom případě nezískala odpověď. Na základě těchto skutečností 

oslovovala respondenty pomocí sociální sítě. Pokud by autorka prováděla výzkum nyní 

navázala by osobní kontakt s arteterapeuty a získala od nich kontakty na další 

arteterapeuty. Stejným způsobem by postupovala i v Rakousku. Toto opatření by 

vyžadovalo větší časový rozsah.       

 

Z důvodu nedostatku respondentů byl změněn výzkum na výzkumnou sondu. Byli 

znovu osloveni respondenti, kteří přislíbili účast a zahájena s nimi spolupráce. I to malé 

množství respondentů bylo pro autorku velkým obohacením a potěšením ze setkání 

s takovými lidmi. Rozhovory byly vždy milým a příjemným odreagováním. 

Respondenti byli velmi empatičtí a výsledkem bylo i poznání diverzity jejich práce a 

prostředí, ve kterém pracovali. 

 

Ve dvou případech bylo s respondenty z Rakouska komunikováno pouze telefonicky 

z důvodu onemocnění. Z tohoto vyplynulo pro autorku zjištění, že výzkum měl být 

započat dříve a v delším časovém rozsahu. Pro získání respondentů z Rakouska by pak 

bylo vhodné vyhledání přímého zdroje v Rakousku pro oslovení respondentů. Časový 

rozsah výzkumu, který by byl delší a více zdrojový, by nabízel tu možnost provádění 

výzkumu a nejenom pouze výzkumné sondy. Výzkumná metoda, tedy metoda 

kódování, by mohla být použita i v rámci výzkumu.  

 

Během výzkumné sondy autorka zjistila, že srovnávací kritéria pro arteterapii v České 

republice a Rakousku nelze stanovit. Každá země má k arteterapii jiný přístup. Autorka 

předpokládala, že v Rakousku se arteterapii věnují ve větším rozsahu. Z rozhovorů ale 

zjistila, že v Rakousku využívají arteterapii jen v soukromém sektoru a zdravotnictví. 
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Dále během výzkumné sondy byly zjištěny některé chyby zejména při sběru dat. Při 

rozhovorech v Rakousku se autorka potýkala s Rakouským nářečím. Rakouští 

respondenti byly z různých regionů a používali v jazyce regionální výrazy. Proto 

respondenti museli odpověď několikrát zopakovat, aby autorka porozuměla správně 

odpovědi. Závažných chyb si není autorka vědoma a při implementování získaných 

zkušeností, by pravděpodobně došlo k jiným chybám, protože není kvalifikovaný 

výzkumník. 

 

5.7 Závěr výzkumné části 

Výzkumnou sondou byla rozhovoryzískána data k zodpovězení stanovených 

výzkumných otázek. Z provedených rozhovorů se sociálními pracovníky v České 

republice a v Rakousku mohly být potvrzeny či vyvráceny výzkumné otázky. Jedna 

otázka byla potvrzena a ve druhé bylo popsáno jak vidí sociální pracovníci 

arteterapeutickou práci s dětmi a mladistvými v sociální práci v Rakousku a v České 

republice. Bylo provedeno dohromady 10 rozhovorů z toho 5 rozhovorů v České 

republice a 5 rozhovorův Rakousku. Proto zjištěná data nelze aplikovat na celou Českou 

republiku a celé Rakousko vzhledem k nízkému počtu respondentů. Potvrzením první 

výzkumné otázky lze konstatovat, že arteterapie v sociální práci má smysl. Při 

popisování jak vidí areterapeutickou práci sociální pracovníci v České republice nebo v 

Rakousku se zjistilo, že sociální pracovníci z obou zemí využívají stejné metody. 

Při provádění výzkumných zjištění se autorce osvědčila technika 

polostrukturovaného rozhovoru, protože nechávala volnost odpovědi respondentovi. 

Tím, že výzkumná sondadala prostor a volnost odpovědím, získala autorka přehledo 

tom, jak by chtěli respondenti z Čech a Rakouska pracovat s arteterapií v sociální práci, 

jaké mají přání, co by chtěli vylepšovat a dále rozvíjet. Je potěšující vidět snahu a 

zarputilost těchto pracovníků. Přestože počet respondentů ve výzkumu byl velmi malý, 

lze konstatovat, že výzkumná sonda měla svůj smysl. Získaná data mohou být přínosem 

pro výchovné poradce ve školách, speciální pedagogy.  

V kvalitativním výzkumu hrozí nebezpečí, že výzkumník může být do jisté míry 

ovlivněn a může ovlivnit i získaná data. I přes to data vyplývající z rozhovorů jsou 

jednoznačná a výzkumník nemá příliš velký vliv naodpovědi v rozhovoru. Výzkumná 
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sonda dále ukázala ještě další možnosti, a to zkoumání dalších témat, která mohou být 

pro autorku dalším přínosem. Tato malá výzkumná sonda v České republice a 

v Rakousku měla být podporou arteterapie s dětmi a mladistvými v sociální práci.  
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6 Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, zda má arteterapie s dětmi a mladistvými v sociální práci smysl 

a popsat, jak vidí sociální pracovníci arteterapeutickou práci s dětmi a mladistvými 

v sociální práci v Rakousku a v České republice. Teoretická část je věnována fungování 

sociální práce a přístupům arteterapii s dětmi, mladistvými a skupinami, jaké 

arteterapeutické techniky se využívají v rámci sociální práce u nás a v Rakousku. 

Zmíněna je také artefiletika, která má k arteterapii blízko. Arteterapie v sociální práci 

v České republice se nevyužívá dlouho, ale je velmi důležité, že je u nás dostupná a 

mohou jí využívat jak děti, mladiství, skupiny, tak i dospělí. Arteterapie v sociální práci 

v Rakousku je dostupná jen v soukromých praxích ale mohou jí využívat také děti, 

mladiství, skupiny i dospělí.  

Empirická část je věnována popisu, jak vidí sociální pracovníci arteterapeutickou práci 

s dětmi a mladistvými v sociální práci v Rakousku a v České republice. Stanovené 

výzkumné otázky byly potvrzeny. 

Při zkoumání bylo dbáno na to, aby položené otázky, byly dobře srozumitelné 

a také správně zodpovězené. S citlivými daty bylo zacházeno obezřetně a zachována 

mlčenlivost. Výzkum byl řádně zdokumentován a byly dodrženy veškeré etické aspekty 

práce. V České republice je arteterapie oblíbená věnuje se jí stále více mladých lidí. 

Arteterapie je o dlouhodobém studiu, vzájemných konzultací nad výtvarnými pracemi a 

o získaných zkušenostech. V současné době probíhají různé kurzy zaměřené na 

arteterapii, a to jak skupinovou, tak individuální a zde by měla mít práce sociálního 

pracovníka zabývajícího se touto problematikou svůj počátek 

Mnohdy se hledají v sociální práci složité cesty, jak se k dětem nebo mladému člověku 

přiblíží, a přitom stačí jim dát do ruky třeba barevné pastelky a kousek papíru. Určitě se 

ihned nedostaví celkový výsledek vnitřního světa a osobnosti dítěte či mladistvého 

člověka, ale je to prvotní a stěžejní cesta, jak začít s dětmi a mladistvými, kteří jsou plní 

smutku a beznaděje komunikovat. Arteterapie v sociální práci, by měla být jednou ze 

základních metod sociální práce.  
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1 

Příloha I 

Rozhovor 1 

Slečna Tereza - Brno 

Tak první otázka, do jaké věkové kategorie spadáte? 

Odpověď: 25 let (Smích) 

Taková druhá otázka, jaké máte vzdělání k provádění arteterapie, jaké školní 

nebo, jaké máte, jakou vysokou školu nebo jak jste se k tomu nějakým 

způsobem dostala? 

Odpověď: No, já jako právě, jestli to budu schopná, nějak říct. 

Mám teda vystudovanou sociální práci bakalář a psychologii a teďka vlastně 

pokračuju na navazujícím magisterském studiu sociální práce, takže jakoby mám 

nějaký studium bakalářský, ale nejsem psycholog jsem sociální pracovník a nemám 

žádný kurz arteterapie. 

No, já právě k tomu právě vztah nemám takže…Smích…. 

To je jedno, ale zajímáte se o to. 

Odpověď: No, no to asi ne, jak já jsem to prostě brala, že to rozesíláte a chcete 

zjistit, nějaké informace, nebrala jsem to, že ten kdo, do toho výzkumu nebo koho se 

budete se ptát, kdo k tomu má nějak blízko, možná jsme se nepochopili jo…. 

A jak provádíte to tady tu arteterapii? 

Odpověď: Jakoby ty vyloženě, že bychom měli nebo nějaký výcvik nebo, že by to byla 

technika, kterou my používáme, já osobně k tomu nemám nějak blízko. Ale jakoby 

teda občas si myslím, že nějaký prvky jako využíváme. Třeba, já nevím s těma, já 

nevím, jestli se k tomu ještě nějak dostaneme jo. 

Určitě dostaneme, dostaneme. 



2 

Tady mám ještě otázku, jak dlouho tuto techniku, jako terapii používáte jo, 

nebo nějaký prostě, říkala jste, někdy se k tomu dostaneme. 

Odpověď: Prvky asi možná, tak jako asi po celou dobu, co nějak pracuju s dětma tak 

vždycky prostě na to nějak vycítím, že je tohle způsob, kterým se dá pracovat, že 

vlastně jsem v praxi 3 roky, jo jsem, takže… 

Dobře, tak jenom, jenom už jste mi trochu jako nasvětlila vaši práci, tak můžete 

ji ještě nějak více konkretizovat? Nemusí to být samozřejmě hned k té 

arteterapii, ale jenom, co děláte, obecně. 

Odpověď: Tak vlastně my máme pověření o sociálně právní ochraně dětí. Jsem 

pověřená osoba a poskytujeme doprovázení pěstounů, že vlastně, my děláme sociální 

práci, že poskytujeme služby pěstounským rodinám a v rámci toho vlastně pracujeme 

s dětma. Pracuju s dětma, jak individuálně na návštěvách v terénu v rodinách, tak 

pracuju i se skupinami dětí, takže máme vlastně různý skupiny, jak při vzdělávání 

pěstounů, tak pořádáme různý volnočasový aktivity pro děti. Třeba máme příměstský 

tábory, máme jedno denní výlety a teď právě jsme zařadili víkendový pobyt. Vlastně 

má to být odlehčovací služba pro ty pěstouny. Jo, takže takhle jako já pracuji s dětma 

a dřív jsem vlastně pracovala s neklidnýma dětma, hyperaktivníma, kdy jsme vlastně 

měli odpolední kluky pak takovou skupinky tréninků emočních a sociálních 

dovedností a takový cvičení pro menší děti na zvládání úklidu a taky příměstský 

tábor. Takže si myslím, že jsem to taky nějak používala. 

 

A pracujete i s jednotlivci? Nebo s dětmi, dětmi jako samostatně nebo, nebo…. 

Odpověď: U těch návštěv 

Na těch návštěvách, když jdu do rodiny, tak vlastně máme povinnost chodit jednou za 

dva měsíce do rodiny a většinou se snažíme na ty návštěvě část strávit s tím dospělým 

s tím rodičem pěstouna, kdy prostě řešíme, že jo, různý jako věci a vždycky se 

snažíme prostě strávit čas s tím dítětem. Mělo by to být tak jako napůl, ale prostě 

s tím dítětem bych se měla vždycky vidět a třeba i v soukromí a aby byl prostor na 

nějaké hry a práci. 
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Bezvadný. 

Odpověď: Já mám potřebu ještě asi doplnit ty děti, fakt v pěstounský péči, jsou 

vlastně asi do 18 let a jsou vlastně úplně jako škála od fakt jako úplných prťat, až 

prostě po puberťáky. A já teda sama mám vlastně úplně všechny kategorie, co jsou 

moji klienti, jo a takhle pořádáme nějaký ty třeba ten víkend, tak jsme měli děti od 5 

do 9 let. Příměšťáky bývají většinou tak třeba jako do 11, 12 let. Takže jako ta škála 

je široká, 

Je široká. 

Tak když půjdem na tu arteterapii, nějakou, protože ta arteterapie má různé 

možnosti, jako kresby, hry, práci s kameny a různé, tak jsem se chtěla zeptat, 

když jste takhle s těmi dětmi, jednotlivci, se skupinami, jaké tam používáte 

techniky na hraní s něma nebo tedy v tomhle tom směru té arteterapie, když to 

přiblížím. 

 

Odpověď: No jako mě to není prostě blízký jo, tento způsob práce, takže jako já se 

k tomu musím trošku nutit a vždycky se snažím, když už nějakou techniku nebo něco i 

s těma dětma dělám, tak se snažím, abych prostě chápala a věděla, proč to dělám, 

v tom musím vidět nějaký smysl, přesah. Jo, takže třeba mě úplně je nejblíž asi ta 

kresba nebo nějaký koláže nebo něco takovýho třeba teď jsme dělali s dětma na tom 

pohybu tak jsme to měli vlastně na téma V HLAVĚ ty pohádky a oni si každej tvořili 

ty svoje ostrovy života a ty ostrovy si pak plnily a mohli to dělat prostě buď jsme měli 

časopisy, kde si mohli vystříhat věci nalepit, nakreslit, napsat, takže vlastně si to 

takhle nějak vizualizovali tu vlastní jejich identitu, jaký ty oblasti života mají a co 

tam, kdo tam patří, takže to třeba teď jsme dělali, já nevím techniku nějaké práce 

s emocemi, tak třeba namalovat hněv, jak vypadá a jak to třeba nějak okomentovat. 

Nebo jsme vytvářeli na podporu identity nebo takovou tu kytku s růžema, tak tady 

takovýhle to mi ještě přijde takový, že nějak zvládnu, dokážu to nějak okomentovat a 

dát tomu nějaký přesah. Ale třeba jakoby tvorba já nevím…něco jako ta kresba to 

vlastně takhle k té arteterapii patří nejvíc. Jo, takže ono je tady toho hodně 

vypovídající té kresbě. 
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Jo, pak samozřejmě mě třeba je bližší hudba než nějaký výtvarný tvoření, ale třeba aj 

pak to, co se týká toho výtvarnýho. My máme… jako když jezdíme na ty akce, 

takpřevažujou kluci než holky a jako ti kluci k tomu nemají moc blízko. Že většinou 

tady ty techniky moc na ně jako nefungují. Takže moc jako, vždycky to zvažujeme. Jo, 

že třeba i nějaký vyrábění nebo něco takovýho, když víme, že tam bude převažovat 

jako skupina holek, tak třeba holky vím, že měli na pobytu víc holek, takže s něma 

něco dělali. Právě dělali tu taky tu růži. Já jsem měla taky připravenou nějakou 

květinu identity. Nevím, jestli, jestli do toho patří verlibky, tak jakoby taky s tím 

pracujeme. Máme pracovní list, nevím, jestli je znáte od LUMOSU, tak tam jsou 

taky, jak vypadá třeba můj hněv. 

Jako snažíme se, máme do terénu, nosíme plastelínu, ta to taky hodně používáme hry, 

jako klasický, jak je věž ta hra, tak jsme si vlastně tu věž popsali otázkama každá 

barvička má jinou oblast, jedna je identita, jedna je biologická rodina to je častý 

téma u těch dětí, další třeba je škola a pak třeba budoucnost. Hrajem tu hru a 

vždycky tak, že třeba budem odpovídat jen na žluté otázky. Takže hodně se snažíme 

formou, když jdem s dítětem, když jdem individuálně do toho terénu, tak si vezmeme i 

nějakou deskovku, karetní hru a vlastně ta hra je prostředkem k nějakému navázání 

vztahu a rozhovoru. Pro děti pracovní listy záleží to třeba na věku. Máme třeba 

maňásky jo, takže u těch prostě menších dětí máme maňásky, se kterými chodíme 

jako do toho terénu. Ale musím říct, že jsme jakoby na začátku. Že jsme si vytvořili 

takovou komunikační bednu, kde vlastně tady ty věci jakoby máme a teď se učíme 

s tím pracovat, tak jako a těm dětem to nosit a nějak jako využívat. No a takhle, co se 

třeba týká v tom pohybovým nebo hudebním směrem, tak hudební, tak to zase třeba, 

když máme menší děti, tak máme nástroje, písničky. 

No, takže to je asi jako bych řekla, všechno. Jsou to takový útržky, nemá to jako 

takový komplexní techniky a styl práce. 

To nemusí být, to nemusí být. 

Odpověď: Ale nějak jako. 

Obecně mi přijde, že ty děcka to moc nemusí. Ale možná projektuju to moje, ten můj 

postoj. 
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Jako jsem sociální pracovník, takže se nestavím do žádné role jako psycholog, 

arteterapeutka. 

Jo, jo, vím, že někteří sociální pracovníci, možná je to jenom o tom najít tu odvahu a 

zkusit to. Ale já právě z toho mám takový respekt a říkám si, že fakt, že k tomu nejsem 

možná kompetentní. 

Ale to se mi zase na vás líbí, že se nepouštíte hned po hlavě do nějakých věcí…. 

A poslední otázka. Vidíte nějaké perspektivy a smysl užití arteterapie 

dětí/mladistvých/skupin v sociální práci? 

Odpověď: Myslím si, že ano arteterapie v sociální práci má svénove místo. Je teprve 

na začátku. Techniky, které jsou mi bližší, tak vnímám, že fungují. 

Moc vám děkuji, to mi stačí. 

Rozhovor 2 

Paní Ludmila – Praha 

Dobrý den Jana Rys Rachůnková 

Odpověď: Dobrý den Ludmila a je mi 80 let  

Můžeme začít? 

Odpověď: Centrum integrace dětí a mládeže na podzim bude slibovat 28 rok s tím, že 

začínalo už dříve, jako poradna na pedagogické fakultě a v rámci toho studia, které 

tam bylo taky, byly dvě takové stěžejní oblasti, které se pro studenty připravovali a 

probojovávali se vlastně 3, aby byla předškolní pedagogika ne, dálkově, ale aby to 

bylo denní studium, za druhé, aby se tam objevovala integrace, to znamená, že se 

k tomu vázali poradny, semináře, atp. A jeden z těch výstupů, byl dost jako důležitý, 

pana Vyskočila toho herce starého jeho žena. Jeho paní tenkrát tuto oblast dělala a 

tuto mezinárodní konferenci organizovala a já jsem za katedru tam tenkrát pomáhala 

vlastně při tom utváření s tím, že se tam vedle té integrace objevovali ještě dvě, dva 

prvky a to prvek, který bychom právě dneska nazvali arteterapie a tenkrát jsme tomu 
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říkali výchova umění. Jo, vyloženě úplně jako normální výchova umění s tím, že se 

tam dělala spousta, jako různých dílů ať to byla aktivní, pasivní, normální 

analyzování a pak kombinovaná forma a pak teda do toho vlastně se vztahovala a 

přenášela teda ze západu platforma arteterapie jako jistého terapeutického oboru. A 

tak asi na to teda nejvíce na to nahlíží, i když s tím, že oni to měli bráno, jako art 

znamená výtvarný, kdežto v našem pojetí a i já to tak teda preferuju taky, že jde o 

zahrnování všech, všech možných druhů umění, které mohou v té oblasti té terapie 

nebo pomoci nějakým způsobem pomoci člověku. No a ta konference, tu třetí oblast, 

která tam ještě zahrnovala, tak byly tenkrát tak zvané komunikativní dovednosti pro 

pedagogy pro pedagogické pracovníky nebo pro osoby pracující s lidmi, jakoby 

pomáhajícího, podpůrné formy a tam vlastně jedna z těch metod, byla ta arteterapie. 

I když třeba paní profesorka Vyskočilová ve spolupráci s paní Havelkovou z DAMU 

tam preferovali hlasovou, hlasovou formu přípravy komunikativních verbálních 

dovedností a pak od toho se odvíjela od těch základních druhá fáze, jako tak zvaných 

pedagogických mistrovství v této oblasti a tam se tedy předpokládalo nejen předávat, 

ale srozumitelně, srozumitelné předávání, nějakou formou, aby to lidi bavilo, aby to 

bylo živé, aby to bylo, flexibilní, aby to bylo interaktivní, aby opravdu i ta druhá 

strana se mohla také vyjádřit. Aby to mohla i ta druhá strana pojmout, a abyse to pro 

ně vrátilo. Čili snažím se, dělat to, co mi bylo včera vytýkáno, že říkám od Aše až po 

Žižkov nebo po Žilinu, že žádná záležitost není úplně jednoduchá, ale k tomuto patří. 

Potom se vytvořilo toto občanské sdružení, které se snaží pomáhat dětem, lidem 

seniorům, kdo to potřebuje. Těch metod, které používáme, je mnoho v současné době 

preferujeme nejvíc komunitní formy a zapojovat i jiné lidi, kteří jsou kolem nás, aby 

nám mohli pomoci. Neplýtvat tolik silami. Nyní máme dva programy ten jeden je 

zažít Karlín jinak a druhý, jsou po r. 2002, vznikl po povodních Karlínský masopust. 

Zapojí se absolutně všichni kdo, můžou a chtějí. Mísí se zde recese s charitou je to 

netradiční a dělá se zde i arteterapie, protože se zde vždycky něco vytváří. Zapojují 

se do toho lidé s velkým entusiasmem, dobrovolníci. A vypadne z toho, vždy něco, co 

je dobré pro děti i ostatní. Třeba nějaký dobrý výrobek nebo ať už je to zapojení do 

programu zpívání, rozdávají se papíry s různými zvuky k zvukovému napodobení, 

nebo bazárek. Lidé si tu mohou něco vybrat a jsou tu i módní přehlídky. Takže to co 

si tam vyberou, tak se tam v tom projdou. Něco tam i nechají, tak kousek je zde 

charita tak i tam se něco dává. Na trhy dáváme naše letáky a komunikujeme s lidmi, 
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pomáháme jim co je potřeba a kterým také nabízíme naše služby pomoc. 

Pracujeme s dětmi v klubech, individuálně podle jejich potřeb podle druhu postižení 

jim pomáháme. 

Pardon, že vám skáču do řeči, máte tam od kolika do kolika let děti? 

Odpověď: Od roku do nevidím. Za chvíli to bude horší, už nemáme kapacity.  

Chtěla bych zapojit i mladé lidi do pomoci seniorům. Vyslechnout je pomoci jim 

nakoupit apod. tak to by byla tahle oblast. 

Děti, pak jsou to školáci, pomoc ta pomoc se školou s jazykem, zvlášť když to nejsou 

Češi. Máme tady dva bulharské chlapečky, snažíme se s nimi povídat, i když oni se 

snaží, i když to R, je proně těžší. No, další potom oblast mládeže je to trošku 

složitější, protože mladší mládež jsme museli s adiktologickým programem vypustit, 

protože už to nezvládáme. Máme starší mládež, vidíte, kolem sebe jsou tu ve větším 

nebo menším počtu občas nám pomůžou, aby také viděli jaké to má úskalí tady, 

protože to není žádná sranda tu pracovat. Vůbec neziskovka a práce ve velkém 

rozsahu. Určitě si také budou vybírat specifikum, co budou dělat. Úřady městské 

obecní ty finance mají pro zaměstnance, sem finance tečou na provoz a služby u nás 

je to horší. Je to hledání zdrojů, aby to tu nějak fungovalo. To by byla další oblast. 

Děti se snažíme vtahovat do literární fáze, aby si zkusily napsat nějakou pohádku, 

ilustrovat nějakou pohádku, kterou slyšeli nebo volnou tvorbu, kde děti mají možnost 

kreslit a tvořit, co chtějí. A máme některé děti, které mají větší postižení a ta tvorba 

je daleko hlubší a odvážnější, než bychom si teda představili. Radeček špatně mluví, 

komunikuje taková těžká dispházie, takže ten okamžitě jak má kousek papíru, tak ví, 

co s tím. S dětmi na táborech pracujeme s artefiletikou. Dále haptika je důležitá. 

Jsem ráda, když se může propojit hudba, pohyb. 

Kresba? 

Odpověď: Kresba nebo malba nebo ještě tvoření z toho nějakým způsobem 

artefiletickou formou a když se přidá ještě nějaký materiál netradiční. 

Jestli se můžu zeptat a vidíte na těch dětech, když s nimi děláte arteterapii tak 
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nějaký pokrok? 

Odpověď: Já jsem to měla jistým způsobem na mojí disertační práci. Práci jsem 

nedokončila je nedopsaná. Bylo to chápání, vnímání a vliv dětské ilustrace. Děti si 

vybíraly. Co se jim líbí a pak s tím pracovali. 

A třeba když jim dáváte tu malbu nebo něco, tak něco namalují, poznáte tu jeho 

historii a jestli vám to pomáhá k tomu přístupu k těm dětem, když vám nakreslí 

ten obrázek. 

Odpověď: Určitě samozřejmě je hodně testů psychologických a arteterapeutických, 

jako tedy už zaměřený na analýzu výstupy z toho. Ale pořád si myslím, že je to u toho 

dítěte s jakým pocitem v jaké situaci k tomu přistupují, jestli je to zoufalství, nuda, 

rebelství, nadšení nebo jestli po něm něco chcete, tak to teda udělá anebo se na to 

vrhají. 

Kluci malý bulharský nám tady včera malovali, hned se do toho pustili. 

Můžu si to pak vyfotit teda? 

Odpověď: Ano, určitě. 

A poslední dotaz, vidíte nějaké perspektivy a smysl užitíarteterapie 

dětí/mladistvých/skupiny v sociální práci? 

Aktivizační programy, malování. Třeba práce s dětmi v nemocnicích Chantal 

Poullain, práce s dětmi po operacích, před operací. Nebát se tím o rozšíření 

sociálních služeb. Je to jedna z těch základních metod. Vychází to s emocí muzika, 

barva, nálada. U lidí na vozíčku, je to o poslouchání je to hlavně o verbální 

komunikaci. 

Děkuji vám moc 

Odpověď: Moc budeme rádi za ty výsledky. 

Rozhovor 3 

Paní Lucie – Hradec Králové 
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Tak můžeme? 

Můžu se zeptat na vaši věkovou kategorii? 

Odpověď:28 

A já jsem se chtěla zeptat, jaké máte vzdělání k provádění arteterapie? 

Odpověď: Mám magisterský obor z resocializační pedagogiky a zároveň mám 

250hodinový výcvik krátkodobej v arteterapii, artefiletice a teď jsem vlastně ve 

výcviku SUR s arte-zaměřením. Takže bych pak už měla mít 600 hodinovej výcvik. 

Pak už to půjde na pln…. Teď pracuji v neziskové organizaci. 

Chtěla jsem se zeptat, jak dlouho třeba tuto techniku používáte? 

Odpověď: Tak já, když jsem pracovala s dětmi, tak jsem ji využívala tak 3 roky. A 

pak jsem vlastně přesedlala na práci s dospělými klienty s duševním onemocněním, a 

scházeli jsme se jednou týdně. Ta jedna, byla předškolní děti a ta druhá, byla pro 

děti, kteréuž chodili do základní školy a některé už i na střední školu a vlastně jednou 

za měsíc s celou jejich rodinou. A probíhalo to většinou tak, že ta práce, byla hodně 

zaměřená i na práci s komunitou a já jsem vlastně sledovala chování těch dětí 

v komunitě, ve škole a zároveň jsme hodně reflektovali chování těch dětí na skupině. 

Takže vlastně ty techniky, byly používány k tomu, abychom nějak pojmenovali, jak se 

chovají, jaký mají pocity, protože často nedokázali vůbec popsat to, co cítí, jaké mají 

potřeby. Takže vlastně ta arte sloužila k pojmenování emocí, potřeb. 

Jasně. 

A konkrétně já jsem vždycky se  snažila ty techniky volit tak, aby co nejvíce 

korespondovali s tou danou situací, takže pokud jsem se dotkli více třeba nějakého 

tématu  konkrétní emoce, jako je strach, stud, tak jsme vlastně nějak arteterapeuticky 

zpracovávali tu danou emoci a snažila jsem se vlastně dětem vysvětlit vůbec funkci 

emocí, jak s nimi pracovat a jak třeba ty emoce, jako je vztek ventilovat nějakou 

přijatelnou formou, protože často se projevovaly hodně agresivně a tak jsem hledali 

jiný strategie, jak vlastně s tou agresí a vztekem fungovat, jak to vlastně přijmout. To 

by bylo asi tak úplně ve zkratce. 
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Jasně, jasně, to mi stačí úplně. 

Potom mám další otázku. To, už jste mi vlastně zodpověděla, s jakými jste 

pracovala dětmi, a chtěla jsem se zeptat na ty techniky v arteterapii, jaké jste 

používala. Třeba kresbu nebo jsou různé ty techniky. 

Odpověď: Konkrétně já jsem hodně používala koláže, potom jsme dělali scribling-

čmáranici, to se hodně používá u dětí, které měli hodně…tak jako rigidní ztvárnění. 

To znamená, že se hodně opakovali motivy, neustále ve stejných obrázkách. A to se 

používá k prolomení těch rigidních ztvárnění. Potom se s těmi obrázky čmáranic 

pracuje dál. Hledají se tam nějaké obrázky, jako tvary, symboly a vlastně se sestavují 

třeba i příběhy.  Vzpomínám ještě na ty techniky. Dělali jsme vlastně i hodně jako 

akvarel, smývání vrstev akvarelu, jestli znáte, určitě a hodně i jsme se snažila to 

propojovat třeba s jejich světem, takže hodně jsem se vytvářela techniky, které byly 

třeba zaměřené na sociální sítě. Profilový obrázek, vůbec jako sebeprezentace, co 

chci říct, co by bylo lepší si nechat pro sebe. Vlastně, aby se uměli pohybovat i na té 

sociální síti nějak bezpečně a to se právě v arte, dá docela hezky vymyslet, aby to 

bylo srozumitelné pro ně. No, technik, by bylo asi víc. 

Určitě, děkuji moc. 

A teď ještě takovou poslední otázku. Jestli vlastně vidíte nějaké perspektivy 

vůbec, jako v té sociální práci s dětmi, mladistvými, skupinou v arteterapii? 

Přemýšlím, jak to shrnout, co nejkratší formou, protože by to bylo na hodně dlouhé 

povídání. Ale já ten význam vidím hlavně v tom, když se někteří klienti do služby 

vrací nebo jsou v nich dlouhodobě a vlastně najednou ta sociální práce už jako by 

vykonala tu službu, ale pořád se tam vlastně něco děje,a ten klient se vrací, protože 

ještě něco neumí ta arteterapie si myslím, že je formou vlastně učit ty jemnější, 

drobnější věci do toho života, které vlastně dělají ten život toho klienta pohodlnější a 

kvalitnější a proto se do těch služeb už nevrací. 

Ježiš, tak vám moc děkuju, to byl úplně úžasný rozhovor. 

Odpověď: Také děkuji 

Rozhovor 4 
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Paní Konstanze – Vídeň 

Tak můžeme začít? 

Jste nemocná 

Odpověď: Bohužel ano (smích) 

Uděláme to rychle 

Odpověď: Ok děkuji (smích) 

Do které věkové kategorie spadáte? 

20-30, 30-40,40-50 

Odpověď: Jako já? 40-50 

Tak, jaké máte vzdělání pro dělání arteterapie? 

Odpověď: Mám akademii pro arteterapii, dělám si magistra na Freuduniversität. 

To je super. 

Můj učitel z České republiky, tam učí také na této univerzitě. 

Odpověď: Jak se jmenuje? 

Kuška, pan Kuška. 

Odpověď: Máme jiný obor, učí tam spoustu učitelů. 

Ale super ne? 

Jak dlouho používáte arteterapii? 

2010 jsem ukončila studium, od té doby mám zde svůj ateliér, až do teď. 

Můžete mi prosím krátce představit vaši práci? 

Jen pár vět. 
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Odpověď: Jako… 

Přímo k terapii. 

Odpověď:o, jo, co dělám… 

Nebo s dětmi, mladými…  

Odpověď: Osobně pracuji převážně s mladistvými. Na jednu stranu, jako učitel 

výtvarné výchovy a na druhou stranu s jednotlivci s různými tématy jako s depresemi, 

téma krize, osobní krize, jiné poruchy.  

Které techniky, k tomu používáte? 

Odpověď: Moje vzdělání je rozmanité. Pracujeme s výtvarnou činností, používáme 

obrazová zobrazení, ale nejen obrazy, ale i divadlo, obracíme se na divadlo. Já se 

speciálně obracím na hlas, velmi ráda zpívám, jsem zpěvačka a zpívám na pódiu. 

Pracujeme tedy s tóny a hlasem, mantra zpěv, všechno možné s hlasem, hlasový 

dojem. Tvoříme obrazová zobrazení i naopak. Terapie poezie, psaní, tanec, 

samozřejmě malování kresba. 

Ok. 

Odpověď: Ano, a to já, máme vlastně toto. 

A poslední otázka. Vidíte nějakou perspektivu a smysl užitá arteterapie 

dětí/mladistvých/skupin v sociální práci? 

Odpověď: Stojím si absolutně za tím, že ano. Protože nacházím v arteterapii 

nádherný neverbální výrazový prostředek. Musím říci, že také vyučuji hudbu 

v sociálním centru také je to muzika, ale je to výborný neverbální komunikační 

prostředek k vytváření vztahů, vlastně vůbec umění je úžasný terapeutický 

prostředek. A také prostředek k seznámení se. A proto pracuji i se skupinami klientů. 

Pracovala jsem například s neslyšícími. Neumím dost dobře znakovou řeč, ale přes 

malování to jde velice dobře nebo pohyb. Mám kolegyně, které pracují s postiženými 

lidmi, mám kolegy, které pracují s klienty, kteří byli v kómatu a s postiženými klienty 

a přes tóny začali zase něco zpívat. Neexistuje vlastně žádný druh klientů, se kterými 

bych nemohla pracovat. Jsem otevřená k dalším novým možnostem. Myslím, že je to 
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fajn pracovat s rozsáhlými aktivitami, které se dají dobře využít pro klienty.  

Ano, super, ok, děkuji mnohokrát 

Odpověď: Ráda, ráda  

Super, děkuji, perfektní 

Rozhovor 5 

Paní Sabine – Graz 

Dobrý den paní Christin, budete mít na mne chvíli čas? 

Odpověď: Určitě 

Děkuji 

Můžeme začít? 

(smích) 

První otázka. Do které věkové kategorie spadáte?20-30, 30-40, 40-50, 50-60 a více. 

Odpověď: Jako, kolik mi je let? 

Ano, ano 

Odpověď:50-60 

A jaké vzdělání pro vykonávání arteterapie? 

Odpověď: Vzdělání pro malování Erwina Pakowského utváření, tvoření terapie 

Dále 

Jak dlouho používáte tuto terapii? 

Odpověď: od roku 1996 

Aha, děkuji 
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Můžete mi prosím v krátkosti představit vaši práci? 

Mhm  

Odpověď: mhm, trvalou? 

Mhm 

Odpověď: Sociální poradkyně v sociálním poradenství a na jedné straně pracuji ve 

své praxi s jednotlivci a momentálně i s rodinami. Tohoto času pracuji v různých 

výcvicích a to pro terapii malbou, tvoření terapie malbou. 

To je supr, ne? 

Odpověď: ano, ano. A potom spolupracuji s institutem pro děti, které spadly na dno 

společnosti a mají různá traumata. Vedu je i pedagogicky. Potom vedu supervize a 

děláme různé programy. 

To je perfektní. 

Odpověď: No, no (smích) 

A chtěla jsem se zeptat, možná jsem to již od vás slyšela, ale pracujete také 

s dětmi, mladistvými a skupinami Také? 

Odpověď: Momentálně pracuji s adolescenty a mám dvě děti. Dříve jsem pracovala 

s mladými a dělali jsme malování jakoterapii. A potom s mladými ve stacionářích. 

OK děkuji 

Jaké techniky používáte pro práci s arteterapii? 

Odpověď: co prosím? 

Techniky, které používáte. 

Odpověď: Mária (smích) hodně, hodně. 

Vlastně všechny. 

Odpověď: právě jich existuje hodně. Pracuji s filcem, s pastelem, se skleněnými 
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barvami, kolagenovými materiály, látkami, s olejovými barvami. A techniky jsou 

individuální, jsou různé metody, všechno, všechno možné. Ale nemám žádné 

umělecké nároky. 

Mhm, mhm právě Supr. A poslední otázka. Vidíte perspektivu arteterapie 

v sociální práci s dětmi, mladistvými a skupinami? 

Odpověď: Ano, určitě, absolutně.  

Ano  

Odpověď: S kolegyněmi v sociální práci děláme supervize na malování, kreativní 

projekty. Má to potenciál a právě v sociální práci. Jen v Rakousku chybí na to více 

zaměření se 

Ano, ano, to je jako u nás. 

Ok paní Christi. Velmi, velmi děkuji. Vše nejlepší do vaší práce. 

Odpověď: Také děkuji a všechno dobré. 

Naskládanou 

Odpověď: Nashledanou 

Rozhovor 6 

Paní Christine - Linz 

Dobrý den paní Christine. 

(smích) 

Odpověď: Dobrý den (smích) 

Máte na mne chvíli čas? 

Odpověď: Ano, velmi ráda 

Děkuji moc a můžeme začít? Mám jen pár otázek 
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Tak začneme? 

Do které věkové skupiny spadáte? 20-30.30-40,40-50 a dále (smích) 

Odpověď:30-40 

Perfektní, děkuji. Tak… 

Jaké vzdělání máte pro vykonávání arteterapie? 

Odpověď:mhm tak. Odbornou vysokou školu pro arteterapii studovala jsem 

v Německu. Diplom FH. 

Jak dlouho používáte tuto techniku terapie? 

Odpověď: mhm, jak dlouho pracuji s arteterapií? Dva roky v nemocnici, 4 roky 

samostatnou praxi, 18 let v sociálním oboru a obracím se na tyto kreativní metody, 

jako terapii. Ale jako terapii 6 let. A v sociální práci dohromady 18 let. 

Ano, děkuji. 

Můžete mi vaši práci v krátkosti představit? 

Odpověď: Nynější práci nebo terapii? 

To je jedno. Nynější práci nebo terapii. 

Odpověď: Je to jedno. 

Ano. 

Odpověď: Ano, Ok. Teď právě pracuji s mladými lidmi. Ti jsou mezi 15-23 lety. 

Potom pracuji se skupinami s 11 klienty. A pracuji s klienty, kteří mají 

psychosociální problémy. Mají deprese. O tyto klienty se staráme tak, aby se mohli 

zařadit zpět do běžného života. Pracujeme s nimi kreativně. Malujeme, pracujeme 

s tóny, máme hodně pohybu. A pracujeme se sociálními kompetencemi, abychom 

mladé lidi stabilizovali a poslali do života. To je první těžký bod. 

Ano, právě. 



17 

Odpověď: Ano. 

Máte také ještě jiné techniky v arteterapii? 

Odpověď: S mladými lidmi, co ještě dělám? 

Ano, ano. 

Odpověď: Jeden bod je, co my děláme je orientace na povolání. Dívají se, jaké by 

bylo pro ně vhodné. Možnosti povolání v Rakousku. A o co se zajímají, ale také, co se 

pro ně hodí. Díváme se na různé praxe, dáváme kontakty do různých firem. 

Ano, to je supr, perfektní. 

A poslední otázka. Vidíte nějaké perspektivy v sociální práci s arteterapií dětí, 

mladistvých a skupinami? 

Odpověď: Ano, samozřejmě. Máto smysl. Ptáte se proč? 

Ano. 

Odpověď: Ano má to smysl, protože my každý den našeho života tvoříme. Tím míním, 

co každý den děláme, jak vycházíme s lidmi v práci, doma, na ulici a nacházíme 

pořád něco nového a zároveň chci něco změnit. Je důležité, jak to vidím a chci něco 

změnit. A na to je arteterapie výborná a můžu se s ní i takhle dobře seznámit. 

Ano, děkuji paní Christin. Jste velmi milá. Děkuji za všechno. 

Odpověď: Umíte dobře německy, kde jste se to naučila? 

Ano, ano jde to (smích). Učila jsem se ji ve škole a potom v Kolíně nad Rýnem, 

kde jsem nějakou dobu působila. 

Odpověď: OK. Já umím česky jen ahoj (smích). 

Perfektní (smích). 

Děkuji a pěkné dny a léto. Nashledanou. 

Odpověď: Nashledanou.  
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Rozhovor 7 

Paní Eva - Salzburg 

Tak dobrý den paní Rys Rachůnková 

Dobrý den paní Hackenberg, dobrý den. Já vám 

strašně moc děkuji, že jsme se po takových peripetiích konečně setkali. 

Odpověď: No, no, děkuji, že jste zavolala předtím dříve, měla bych stres potom. 

Dobrý. 

Tak můžeme, můžeme teda začít? Je to jen chvilička. Jo, nebudu vás dlouho 

zdržovat. 

Takže, takový jenom vedlejší otázky. 

Jenom, do které věkové skupiny spadáte: 20-30, 30-40, 50-60, 60 a více, to asi ne, 

už, Odpověď: určitě ne…smích. 

Jako, jak já jsem stará, myslíte jo? 

Přesně tak. 

Odpověď: 40-50. 

Super, takže zakroužkuju. 

A chtěla jsem se zeptat, jaké máte vzdělání v povolání arteterapie? 

Odpověď: Jakou školu jsem studovala? 

Přesně. 

Ve Vídni akademii pro celostní arteterapii. 

Jak dlouho tuto techniku terapie používáte? 

Odpověď: Myslíte až po té škole, jak jsem uzavřela do konce školu? 
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No, jak, jak prostě jste ji začala dělat. Klidně, jestli jste ji dělala ve škole, tak i 

klidně ve škole. 

Odpověď: Já jsem ji dělala ve škole také, takže už dlouho od 2006. 

Mohla byste mi prosím v krátkosti představit vaši práci? 

Odpověď: Moji práci? 

Odpověď: Moje práce 

No, no, no, co zhruba děláte. 

Odpověď: Co zhruba dělám. No tak zhruba pracuji na klinice v Salzburgu na 3 

odděleních. Na dětské onkologii, na dětské a pro mladé psychosomatice a na dětské 

neurologii. 

Tak to je, je to, je super, teda tak toho máte hodně. 

Odpověď: To toho mám hodně…(smích). 

Odpověď: Všechno, všechno, co život přinese (smích). 

S jakými klienty pracujete, jestli s dětmi nebo mladistvými nebo skupinami? 

Odpověď: Já, pracuji jednak se skupinami s dětmi se skupinami ano, při… a potom 

pracuji s jednotlivcem děti a mládež a pracuji aj s rodiči na dětské onkologii. 

Jaké techniky používáte při arteterapii, tedy jako s touhle skupinkou jako 

s dětmi, mladistvými. Co tam všechno jako patří u vás do té arteterapie. 

Odpověď: To asi budeme mít trošku problém 

Ne, to je v pohodě, tam v podstatě vy děláte všechno už takže…. 

U nás se naše škola je zaměřena na celistvou arteterapii, to znamená, že já pracuji se 

všemi…  

Druhy technik.  

Odpověď: Všechny druhy technik, jestli myslíte… 
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Může to být malování, kreslení nebo, jako techniky, jako i rozhovoru, muzika. 

Odpověď: Rozhovor tam je, ale není používán, více méně buď, je to malba nebo je to 

fotografie, zpěv, muzika. My máme všechny druhy umění. 

Jasně, jasně, super. 

Odpověď: My máme všechny druhy umění. 

Záleží, jaký je to klient a každý člověk je jiný, tím pádem, máme různé. 

Tak určitě. Chtěla jsem se zeptat paní Hackenberg, jenom jak je to v Rakousku 

vůbec s financováním. Je to jen taková moje vedlejší spíš otázka, protože když 

se na to podívám tady u nás, jak to vypadá, tak to není moc fajn, tak se právě 

chci zeptat, co v Rakousku, jak to tam vypadá vůbec jako v tomhle tom směru. 

Odpověď: Řekla bych asi takhle asi jako v Česku, ale vyvíjí se to pomalu, ale vyvíjí 

se to. Někde už jsou dokonce ají… se to řekne, že jako je tam přímo místo vypsané 

na psychoterapii, je tam teda arteterapie umění, ale jinak je to ještě velice, řekla bych 

málo. 

No u nás je to taky v plenkách. 

Odpověď: No asi takhle. 

No u nás taky přesně. 

Dobrý, tak děkuju moc. 

A poslední otázka, vidíte nějaké perspektivy a smysl užití arteterapie 

dětí/mladistvých, skupiny v sociální práci? 

Odpověď: No, smysl každopádně, jinak bych to nemohla dělat, smích…. 

No, jasně, jasně. 

Odpověď: Jako třeba pro mě za mě, co mi dává je hlavně ta metoda nebo ta možnost 

nechat tomu člověku to vyjádřit, ne slovem my všechno se nesnažíme v tom stavu 

nějak doslova to určit a přitom nevíme vůbec jak se… 
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A arteterapie nám dává tu možnost to vyjádřit jinak a pak se na to může prohlédnout 

a to je pro mě to jedinečné na té terapii umění. 

Jasně, super 

Paní Hackenberg, děkuji vám strašně moc, nebudu vás dál zdržovat. Ještě vám 

teda e-mailem pošlu souhlas k rozhovoru během týdne jo? 

O co vám šlo? 

Já píši diplomovou práci a právě dělám výzkum u nás a v Rakousku, jak je 

arteterapie vlastně vůbec daleko v sociální práci. S těmi dětmi a mladistvými a 

chtěla jsem udělat srovnání, kde jste na tom líp, jestli vy v Rakousku nebo my 

v Česku. Jo, právě jsem si říkala, že Rakousko je kolébka Freuda tam s tím 

začal s tou arteterapii. 

Odpověď: A máte aj ve Vídni nějak někoho? 

Já jsem byla v pondělí v Rakousku, pak jsem měla Linz a Graz a tady ty oblasti. 

Já to beru z různých oblastí, protože nemůžu to brát jen z jednoho místa, jo, 

ono je to už vždycky lepší. Tady v Česku to mám taky, že to mám z různých 

míst z Hradce Králové, z Prahy, Brna. 

Odpověď: A jo, ok. 

Tak vám strašně moc děkuju. 

Odpověď: No, rádo se stalo 

Kdyby Vás to zajímalo, tak bych vám poslala i nějaký výsledky nebo něco. 

Odpověď: Určitě, určitě. 

Tak bychom mohli, spolu nějak, třeba se zadaří spolupracovat? 

Odpověď: No, uvidíme, co, co přinese, já jsem otevřená. Já jezdím ají do Česka do 

Prahy sem tam, jezdím takže…. 

Jo, to je bezvadný, to bychom se mohli i klidně setkat tam a popovídat si už 

nezávazně už mimo diplomovou práci. 
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Odpověď: A vy to teďka ukončujete?  

Teďka do konce července, to musím napsat, tak doufám, že to zvládnu. 

Odpověď: Ok, ok. 

Odpověď: Ale určitě. 

Tak jo, tak se mějte krásně, děkuji vám za trpělivost. 

Odpověď: Já také 

Mějte se moc hezky. 

Odpověď: Rádo se stalo. 

Nashledanou. 

Odpověď: Nashledanou. 

 

Rozhovor 8 

Paní Jarmila – Karlovy Vary 

Tak můžeme začít? 

Do jaké věkové kategorie spadáte? 20-30, 30-40, 40-50 a tak… 

Odpověď: No, 40-50 

Děkuji 

Tak jaké máte vzdělání k provádění arteterapie? 

Odpověď: Tak vystudovala jsem v rámci vysoké školy a přímo obor arteterapie. 

A další otázka. Jak dlouho tuto techniku terapie používáte? 

Odpověď: No, zhruba tak těch 5let. 
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A mohla byste mi prosím v krátkosti představit vaši práci? 

Odpověď: Tak pracuji ve farní charitě v domě na půl cesty v Karlových Varech, jako 

sociální pracovník. Provádím zde vlastní práci s mladistvými a dětmi, kteří zde 

mohou být až do 26 let. Většinou pracuju s dětmi a mladistvými, tak nějak okolo 15-

20 let, ale vyskytují se samozřejmě i mladší děti. Snažím se u nich o integraci a 

stabilizaci do společnosti, no a jsou to většinou děti s dětských domovů, výchovných 

ústavů a z různých zařízení pro děti a mládež. No a v rámci svý práce, my provádíme 

různý techniky a převážně tu arteterapii. 

Tedy máme další otázku, s jakými pracujete dětmi, tak to už jste mi odpověděla 

a další otázka, jaké techniky používáte při arteterapii s těmi dětmi, 

mladistvými. 

Odpověď: Tak jak jsem řekla. Jsou to různé techniky ty arteterapie. Je to malování, 

hudba, modelování nebo práce s kameny. U těch mladistvých různý komunikační 

techniky, kresby a podobně. 

A říkala jste, že se u vás vyskytují i ty mladší děti? 

Odpověď:Ano, vyskytujou se u nás i ty mladší děti. U nich je to zase trošku jiný. Tam 

vlastně ty mladší děti mají ten svůj svět, svoji představivost, takže tam se více maluje 

a více se s něma povídá. 

Tak a ještě poslední otázka. Vidíte nějaké perspektivy a smysl užití terapie 

s dětmi a mladistvými a skupinami v sociální práci? 

Odpověď: Tak určitě. Já si myslím, že tahle přímo technika arteterapie, by se měla 

užívat v sociální práci víc, protože je opravdu účinná. De facto nám to pomáhá 

dostat se k těm dětem blíž. Oni se nám lépe otevírají.  

Takže si myslíte, že budoucnost to nějakou má? 

Odpověď: Určitě 

Jo, tak jo. Tak vám moc děkuju. Všechno nejlepší do vaší práce 

Odpověď: Děkuju moc 
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Tak jo, mějte se hezky a díky moc a nashledanou 

Odpověď:takynashledanou 

 Rozhovor 9 

Paní Lenka - Mělník 

Můžeme začít? 

Odpověď: Ano můžeme začít. 

Teď se vás zeptám, do jaké věkové kategorie spadáte? 20-30, 30-40, no potom a 

dál. 

Odpověď40-50 

Dobře děkuji. 

A jaké máte vzdělání v provádění vůbec arteterapie? 

Odpověď: Tak mám zaprvé speciální pedagogiku a potom mám psychoterapeutické 

výcviky pro práci s rodinou s prvky arte. 

Děkuji. 

Jak dlouho tuto techniku arteterapie používáte? 

Odpověď: No, už ji používám skoro 10 let 

Mohla byste mi prosím, v krátkosti představit vaši práci? 

Pracuju jako rodinný terapeut pro rodiny, páry, ale i jednotlivce. Pracuju s velkými 

systémy třeba i se skupinami, se školními dětmi v rámci primární prevence, kde se 

práce terapeuta hodně používá, alespoň já teda ji používám a to je asi moje taková 

práce. 

Dobře. 

Potom tady mám další otázku, s jakými pracujete dětmi, mladistvými, 
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skupinami. Máte to nějak rozdělené věkově třeba? 

Odpověď: Mám. Vlastně se skupinou pracuji v rámci základních škol je to třeba na 

zakázku a je to většinou z důvodu primární prevence. S malými dětmi to znamená od 

těch 12 od 6 třídy do 9 třídy a do těch 15 dejme tomu, a když pracuji s rodinou, tak 

vlastně nejmenší dítě jsem měla v individuálu a to třeba tříleté, ale tam je to spíš 

práce jako pozorování, jak si hraje. 

Dobře. 

Tak dám vám předposlední otázku. Jaké techniky používáte při arteterapii jako 

s těmi dětmi, jak jste mi říkala, nebo s mladistvými, jaké druhy té arteterapie? 

Odpověď: Já používám různý. Jak malování, kreslení třeba rodin nebo děti mi 

malujou zázračný rodiny nebo můj největší sen a tak dále a tak dále. Nebo nějaké 

přání, takže většinou je to kreslení. Pracuju, ale taky s kameny a pracuju s pískem, 

což si myslím, že by klidně jako arteterapeutickou technikou nazval. 

No, to určitě, to každopádně. 

Chtěla jsem se dál zeptat, teda poslední otázka, jestli vůbec vidíte nějaké 

perspektivy a smysl užití tedy té arteterapie v sociální práci jo, jako s těmi 

dětmi, mladistvými? 

Odpověď: No, stoprocentně ano a jednoznačně hlavně v sociální empatii ve vztahu 

k práci. Arteterapie se dá krásně využít pro budování nějakých vztahů nebo nahlížení 

třeba jak to ve své skupině máme nebo třídě, takže z nějaké třeba socioergonomie, jo 

klimatu, sociálního klimatu třídy nebo skupiny, určitě se dá. 

No, tak vám mockrát děkuji a nebudu vás zdržovat, protože vidím, že tady máte 

svojí spousty práce dost. Chtěla bych vám popřát hodně, hodně úspěchů a 

děkuji vám mnohokrát, a jestli by vám to nevadilo, tak bych vám třeba ty moje 

výsledky výzkumné poslala, jen tak pro zajímavost. 

Odpověď: Děkuji mnohokrát 

Jo 
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Také děkuji  

Rozhovor 10 

Pan Fritz – Vídeň 

Dobrý den paní Rys, Fritz. Jsem z Vídně a je mi 58 let 

Tak pane Fritzi, dám Vám nyní několik otázek. 

A první otázka je, jaké vzdělání máte pro vykonávání arteterapie. 

Odpověď: Studoval jsem na Freuduniversität ve Vídni a akademii pro arteterapii.  

Super 

Jak dlouho používáte tuto techniku? 

Odpověď: Používám tuto terapii nyní už přes 12 let. 

Hm, hm to je, to je dlouho, hm, hm 

Můžete mi vaši práci v krátkosti představit? 

Odpověď: Mám privátní ateliér ve Vídni, kde se zaobíráme arteterapii. Potom 

pracuji v sociálním klinickém oboru s dětmi. 

Hm, máte hodně práce 

Odpověď: No, ano (smích) 

Super. 

Dále, které techniky využíváte v práci s dětmi, mladistvými a skupinami? 

Odpověď: Především se zaobírám kameny a kreslením. 

To je velmi zajímavá práce s kameny to znám i já (smích) a kreslení také. 

A poslední otázka. Vidíte perspektivu a smysl práce s dětmi, mladistvými a 

skupinami s arteterapií v sociální práci? 
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Odpověď: Určitěano. A doufám, že arteterapie bude normální součást sociální práce 

s mladistvými a dětmi. 

Ok děkuji pěkně pane Fritzi za rozhovor. 

Odpověd:Prosím 

Děkuji za společnou práci 

Odpověď:Prosím není zač 
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Příloha II 

Žádost o rozhovor v českém jazyce 

 

ŽÁDOST O ROZHOVOR 

 

 

 

Studijní obor: Sociální politika a sociální práce 

Studijní program: Humanitní studia 

Zaměření studia: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou 

psychologii 

Ročník: V. 

Telefon: 776 166 114 

E-mail: jrysrachunkova@gmail.com 
 
 

 

 

Dobrý den, 

 

Jmenuji se Jana Rys Rachůnková a jsem studentkou PRAŽSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY 

PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ. 

Píši diplomovou práci na téma arteterapeutický přístup k dětem a 

mladistvým v sociální   práci v České republice a Rakousku.  

Stěžejní je pro mě přínos arteterapie v sociální práci k dětem a mladistvým. Chtěla bych 

Vás tímto poprosit o poskytnutí rozhovoru na výše zmíněné téma.  

Jde mi o arteterapii v rámci plnění cílů v sociální práci s dětmi a mladistvými, a jestli je 

arteterapie vhodným nástrojem řešení problémů v sociální práci. Jednalo by se o 

anonymizovaný rozhovor, který bych použila pouze pro účely diplomové práce. 

Rozhovor by zabral pouze 10 minut. 

Výsledky těchto šetření mi dále pomohou k dalším krokům této metody v sociální 

práci.  

 

Děkuji Vám a přeji hezký den  

s pozdravem  

Jana Rys Rachůnková 
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Příloha III 

Žádost o rozhovor v německém jazyce 

Anfrage für ein Interview 

Studienbereich: Sozialpolitik und Soziale Arbeit 

Studienprogramm: Geisteswissenschaften 

Studienschwerpunkt: Soziale Arbeit mit der Richtung Kommunikation 

und angewandte Psychologie 

Jahrhang:V. 

Telefon: + 420 776 166 114 

E-mail: jrysrachunkova@gmail.com 

Sehrgeehrte DamenundHerren 

mein Nameist Jana Rys Rachůnková undich bin eineStudentin der 

PragerHochschulefürpsychosozialeStudien. Ich vorbereite eine Diplomarbeit über das 

Thema arteterapeutischer Ansatz für Kinder und Jugendliche in der Sozialarbeit in 

Tschechien und Österreich. Grundlegendistfürmichder Beitrag der Artetherapie in der 

Sozialarbeit für Kinder und Jugendliche.IchmöchteSiebitten, mirein Interview zu dem 

obengenanntenThemazugeben. Es gehtmirumdieArtetherapiein Rahmen der Erfüllung 

von Zielen in der Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen, und ob die Artetherapie 

ein geeignetes Mittel zur Lösung der sozialen Probleme ist.Es würde sich 

umeinanonymesInterviewhandeln, 

welcheichnurfürdieZweckemeineDiplomarbeitverwende.Das Interview solltenur 10 

Minutendauern. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden mir helfen bei dieser Methode in 

der Sozialarbeit beitragen. 

IchdankeIhnenundwünscheeinenschönenTag 

Mitfreundlichen Grüssen 
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Jana Rys Rachůnková 

 

Příloha VI 

Souhlas k rozhovoru v českém jazyce 

SOUHLAS K ROZHOVORU 

V rámci diplomové práce s názvem „Arteterapeutický přístup k dětem a mladistvým  

v sociální práci v České republice a Rakousku“, která je realizována na PVŠPS, jste 

byl (a) vybrán (a) a požádán (a) o spolupráci. 

Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná.  Není Vaší povinností odpovědět na 

všechny položené otázky, je zcela na Vás, jaké informace v rozhovoru sdělíte 

Pro potřeby výzkumu se s Vámi bude rozhovor nahrávat. Nahrávání se na Vaši 

žádost může kdykoliv přerušit. Rozhovor bude přepsán do písemné podoby. 

Nahrávka nebude nikde prezentována stejně jako Vaše jméno a jiné identifikační 

údaje. 

Rozhovor v písemné podobě bude použit pro analýzu v diplomové práci.  

Jelikož si velice vážím ochoty Vaší spolupráce, budu respektovat jakékoli omezení 

pro využití záznamu. 

Děkuji za Vaši ochotu věnovanou těmto údajům a chtěla bych Vás tímto požádat o 

poskytnutí souhlasu s Vší účastí na výzkumu. 

Datum rozhovoru: 

Jméno výzkumnice: Bc. Jana Rys Rachůnková 

Jméno účastníka rozhovoru: 

Podpis účastníka rozhovoru: 
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Příloha V 

Souhlas k rozhovoru v německém jazyce 

 

ZUSTIMMUNGFÜR INTERVIEW 

 

In der Rahmen Diplomarbeit "Kunsttherapie für Kinder und Jugendliche 

in der Sozialarbeit in der Tschechischen Republik und in Österreich ", die am 

PVŠPrealisiert wird, wurden Sie ausgewählt und eine Zusammenarbeit gebeten. 

Ihre Teilnahme in dem Interview ist freiwillig. Es ist nicht in Ihrer Verantwortung, 

alle gestellten Fragen zu beantworten, es liegt ganz bei Ihnen, welche Informationen 

Sie mitteilen möchten. Zu Forschungszwecken wird das Interview mit Ihnen 

aufgezeichnet. Die Aufzeichnung kann auf Ihre Anfrage jederzeit unterbrochen 

werden. Die Konversation wird schriftlich abgefasst. Die Aufzeichnung wird 

nirgendwo angezeigt, genauso wie Ihr Name und andere Identifikationsdaten. Das 

schriftliche Interview wird für die Analyse in der Diplomarbeit verwendet. 

Da ich die Bereitschaft Ihrer Zusammenarbeit sehr schätze, werde ich alle 

Einschränkungen beachten, die Sie für die Aufzeichnung festlegen. 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, und ich möchte Sie um Ihre Zustimmung zur 

Teilnahme an der Forschung bitten. 

Datum des Gesprächs: 

Name des Forschers: Bc. Jana Rys Rachůnková 

Name desGesprächspartners: 

Unterschrift des Gesprächspartners: 
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pochvala), ktorr] uvádza v zozname bibliografick ch odkazov. V rámci teoretickej časti
práce diplomantka opisuje pohl'ad na zvolenri problematiku, kde charakterizuje artterapiu v
sociálnej práci, profesie artterapeut v sociálnej práci, artterapia v sociálnej práci v České
republike a Rakusku a iné'.').
Moje v hrady: V teoretickej časti 1 kapitole názov kapitoly Současnost v sociální práci
nereflektuje s obsahom nie je rozobraná problematika' Citujem autorku s. 14 '''sociální
práce se v této době nachází najakémsi pomyslném rozcestníku a vlastně neví, kudy kam..
Tak toto tvrdenie je na ako základe? (otázka do diskusie) Sociálna práca má svoje
štandardy, svoj v skum svoje met dy toto tvrdenie nie je relevatné. V práci sa nachádzajrl
formálne nedostatky internetové citácie nie srj pod'la normy APA, d'alej riadkovanie, odseky
a iné.
Prakticktj časť tvorí posledná kapitola. Autorka pouŽila kvalitatívnu met du a to
pološtruktorovan; rozhovoru, kde si zvolila v1iskumne otázky. Empirická časť je vel'mi dobre
a prehl'adne spracovaná, kde bola využitá vhodná metÓda - met da rozhovoru a
otvoreného k dovania u jednotlivyich respondentov v ČR a Rakusku' Na základe
stanoveného ciel'a sa autorke podarilo splniť ciel' práce a došla k zaujímav m záverom,
ktoré zhrnula do záverečnej kapitoly. Domnievame sa' že predloŽená práca je zaujímavo
spracovaná a spíria poŽiadavky kladené na diplomovri prácu a hodnotím ju vel'mi dobre.

Doporučen í k obhaj obě : dopo ru čuj i/nedeperuěu1+'
- práca splna poŽiadavky kladené na diplomov prácu, preto ju doporučujem k obhajobe.

Navrhovaná klasifikace: klasifikujem ju stuptiom - 2 (vel'mi dobre)

Datum 12.06 .2020
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nehodíci se, škftněte


