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Věnuji tento sborník všem přednášejícím a účastníkům konference
Společný prostor – Common Space – Общее пространство, kteří
vytvořili okouzlující atmosféru a kteří ke Společnému prostoru pro
expresivní terapie přispěli svým nadšením, prací i vzájemným sdílením.

Sborník SPOLEČNÝ PROSTOR ~ COMMON SPACE ~ Общее пространство
vychází v rámci projektu Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně
v institucionální výchově, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0026.
Hlavní řešitel: Mgr. Martina Friedlová

ÚVOD
Milí kolegové, milí čtenáři,
Sborník z mezinárodní konference expresivních terapií Společný prostor – Common Space –
Общее пространство, který držíte v ruce, je ztělesněním názvu konference a vize nás organizátorů hned v několika směrech.
Společný prostor znamená nejen prostor společný pro arteterapii, dramaterapii, muzikoterapii
a tanečně pohybovou terapii. Je zároveň místem setkání terapeuta a klienta, prostorem pro různé
přístupy k nahlížení na jejich vztah, hájeným územím, na kterém se setkávají různé směry uvnitř
jednotlivých expresivních terapií, aby se obohatily navzájem.
Na jeho stránkách najdete příspěvky v různých jazycích – češtině, slovenštině, angličtině a částečně ruštině, které svým specifickým způsobem vykreslují teorii, praxi i výzkumná směřování jejich autorů.
Sborník otevírá příspěvek britské tanečně pohybové terapeutky Kedzie Penfield, která společný prostor připodobňuje k velkému pokoji, skvěle vybavenému pohodlným nábytkem, ze kterého vede několikero dveří ke klientovi – dveří je tolik, kolika způsoby pracujeme, kolika způsoby
vcházíme do vztahu s ním. Přejme si, aby tento obraz v dalším vývoji našich oborů neztrácel své
kontury ani obsah.
Martina Friedlová
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THE TRUTH OF THE PIRUETTE
Kedzie Penfield
Abstract:
This paper discusses the role of movement as an informative and creative process in dance movement psychotherapy. This is set in the context of a “common space” of theories and practices we
share as arts therapists. Various non-verbal and movement analysis frameworks are introduced and
used to demonstrate a particular approach to working with individuals in private practice.
INTRODUCTION
Our theme at this conference focuses on the “Common Space” that exists between us as arts
therapists. In my mind this “Common Space” is a large, comfortable, well furnished room: tables and chairs in which we can sit, eat, drink and discourse. Besides the main entrance, there
are four doors which open onto smaller rooms: the art therapy room, the dance therapy room,
the drama therapy room and the music therapy room. As arts therapists, when we begin to
work with a client, we enter a common space of a therapy process which is defined by the
contract between the therapist and client who inhabit that space. My assumption is that there
are many pieces of furniture in this space that we share: a many colored couch of psychological theories; chairs of words, insight, healing, personal development and relationship to name
but a few. Our art forms are doors opening off this common space; whether art, music, dance
or drama. In our work we pass easily in and out of our doors, moving between the common
space and our rooms of specialization, often borrowing elements from our colleagues’ rooms.
THE ARTS THERAPIES
We all have a passion for an art form that brings us to our respective arts therapies. We all
train in a specific art that gives us skills for our work in the therapy we then practice: the musician learns how to read music and play at least one instrument very well; the art therapist
learns how to draw, use different materials and colors and develops a visual language, the
drama therapist learns about theatre, narratives and revealing different characters, the dance
therapist learns how to embody different movement styles, how to put movement together
in potentially meaningful sequences and how to observe and notate the quality of a movement. These are separate rooms opening off the common space. We re-enter the common
space when we use these skills improvisationally to build relationship, organize experience
or otherwise engage in a therapeutic practice. The analogy begins to break down here as in
clinical work we probably inhabit both the common space and the specific art’s room at the
same time.
DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY
Dance movement psychotherapists (I include those who use different titles for their work such
as ‘dance therapy’,’movement therapy’ or ’dance movement therapy’) become expert in non-verbal communication. Movement is seen, measured, analyzed, used, and considered through
the lens of a framework: in my case Laban Movement Analysis with some elements taken from
non-verbal communication studies. In this paper I will touch on some theoretical material while
wandering in and out of our common therapy space and the dance movement therapy room
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through clinical stories. For example, in my practice as a verbal psychotherapist I use the information the body gives me to inform my understanding, and sometimes the working process, of
my clients.
The 32 year old man sits in my chair telling me his story. He is a big, good looking young man
who sits back in the comfortable chair; legs wide, talking pleasantly about his nice childhood, his
university education, his work as a financial planner. With his relaxed body and easy sitting and
speaking I wonder why he is here. This becomes clear later when I begin to question him and he
describes his drinking, drug use, arrests and a habit of twisting a small lock of his hair until he
pulls it out resulting in bloody patches on his scalp. He speaks of flashbacks to his early life; when
I ask him to elaborate, he says he doesn’t remember clearly but he has a nightmare of a monster
coming into his bedroom and coming on top of him. I have an image of a flattening, suffocating
experience. I realize he is sitting very passively in my chair with his legs and arms sprawled wide;
his arms flopped over the arms of the chair. He looks helpless and flattened. Verbally he told me
an unfinished story; his body completed the narrative.
It is impossible for the body NOT to give information. It is the bridge between our internal and
external worlds; a visual expression of the life experienced by the individual. Further, the movement of the body communicates the way that history has been managed. Irmgard Bartenieff
(1980) titled her book; “Body Movement – Coping with the Environment”: the movement of the
body as well as the body’s form and positions tells the story of how the individual copes with
the experience of that story.
THE FRAMEWORKS
Most clinicians will consciously or unconsciously use non-verbal communication as part of their
tools to assess the person they are working with. Here I am taking quite a narrow view of movement as an informative source for my work. I use Laban Movement Analysis (LMA)as developed
in the USA by Irmgard Bartenieff; a student of Laban‘s. She and various others evolved a framework that enables observation and description of movement as an expressive and functional
phenomenon. I also use tools developed by two other followers of Laban: Martha Davis (1972)
and Warren Lamb (1982) . I will now introduce you to some of their concepts and how I use them
in my work in private practice with high functioning adults.(1)
Martha Davis is a clinical psychologist who worked with Irmgard Bartenieff in the 1960’s and
1970’s. She developed several “rating scales” using both Laban vocabulary and some every day
action descriptions. Her Movement Psychodiagnostic Inventory (MPI) (1972) is a diagnostic tool
for identifying or confirming psychiatric disorders. She also developed two other systems of
analysis: the Non-verbal States Analysis (NVSA) (1990) and the Movement Signature Analysis
(MSA) (1990). Although it is not possible to use these research methods in a session as they demand the careful scrutiny of filmed movement material, one can use the disciplined observation
of movement phenomena that these systems train us to see.
I rarely see movement that would “score” (i.e. be singled out enough to be notated) in any of
the three rating scales, but her frameworks do give me a way of observing and thinking about
a mis-match or disturbing element that I may see in the client‘s movement. In the MPI we look
at aspects of the movement such as fragmentation or flaccidity among many others. (there are
twelve different categories with 50 different aspects of the observed movement to be scored on
the rating scale.) The young man described above had a quality of flaccidity in moments during
our conversation. Although it was not pervasive, nor clear enough to be noted on the inventory
of a psychiatric patient, it was significant and gave me a way to think about this flaccidity as
opposed to evidence of healthy relaxation.
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Another category of movement she has on her inventory is phrasing; (2) how the person organizes their movement between rest positions. The person has one, two or at the most three rest
positions to which they will usually return or from which they will move to gesture. When they
speak, there will usually be a flow to the verbal and non-verbal sentences they are expressing.
There may be a quiet start, into a strong middle of the sentence finishing with a similar dynamic
to how they started. Or there may be a sudden beginning to the expressed thought followed
by a tailing off of energy. Or there may be any number of combinations or mixtures – rather like
musical phrasing within a longer musical section. The overall impression is one of organized
thought; coherent sequences of gestures and postures that flow along in accompaniment to the
verbal material being presented.
I often find myself observing the phrasing of my clients. Recently in an assessment session,
I was speaking with a woman who came because she felt anxious and had low self esteem.
She had one rest position which never changed and her phrasing continued in one continuous
quality of bound flow with little variation. There was no sense of finishing or relaxing at the end
of a thought or communication. I felt in the presence of someone who could never take a deep
breath or fully let her breath out. My interpretation of this holding, both of her breath and of the
lack of fluctuation in her phrasing, was fear. I asked her if it felt dangerous to talk to me and she
admitted she found it very difficult to do so and would not disclose some parts of her story until
we had agreed to work together. Verbally she was not ready to tell me her story but her body
told me the effect of her story on her inner life very clearly.
Martha Davis (documented in Inside Intuition,1971) tells a story about a research project
through which she was observing a family therapy session with Irmgard Bartenieff:
We were behind the one-way screen one day and the sound broke down. We were watching
a regular group therapy session and a new young woman came in, very well put together, very
vivacious, and she started talking right away. …I watched and I got very frustrated. There was
something strange about the woman’s movement pattern but I couldn’t put my finger on it ….
Irmgard was writing away and said at one point
“….this woman is very depressed.”
“Depressed? She’s a dynamo.”
“Oh no. She’s suicidal.”
The sound came back on …. and there was the woman talking about poisoning herself. It was
really a spooky experience.
Later, Mrs Bartenieff explained what it was that was so peculiar about the way the woman
moved: She would begin a movement with lightning speed – which in itself is unusual – and
then it would become suddenly bound and direct (bound flow and uni-focus attention – two of
the Laban Effort words). In a sense, it was as if the movement impulse were strangled, as if she
were killing her own impulse (Ibid. p192–193).
VERBAL PSYCHOTHERAPY AND MOVEMENT OBSERVATION
Obviously it is extremely difficult to engage with verbal material while observing so I do not
always do non-verbal observations in a session; nor do I necessarily point out what I see to the
client. Often such observations are merely interesting rather than important: for instance one
client came because of the stress she was undergoing when she stopped smoking. She would sit
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on her hands every time she began to speak of her need for cigarettes: when I mentioned it she
laughed and ignored my comment. Over subsequent weeks, she repeated it as a pattern when
speaking of smoking so I guessed the gesture had important information for her. Only later
when we took that habit into a piece of movement work did it become meaningful: making it
larger, restrictive to her torso and binding to her limbs which eventually elicited a story of confusion and discipline in her childhood.
Another example was when a woman stretched her feet away away from herself as if admiring
her shoes, then occasionally rubbed one foot against the other as if trying to clean them. I had an
image of her distancing herself from whatever she was talking about. I mentioned both the gesture, of which she was not aware, and my interpretation of it and she shrugged saying “maybe”. It
never became part of our work so I now use it to inform myself when she might be distancing herself from the subject she is addressing. So far it has proven to be an accurate indicator of her emotionally pulling away from engaging with me or whatever she is talking about; usually her family.
MOVEMENT PATTERN ANALYSIS
Warren Lamb was a student of Laban’s in the 1940’s and 1950’s. He joined Laban in the time/motion studies in factories of post-war England and developed an observational tool called Action Profiling, now known as Movement Pattern Analysis. In this system we look at Postures and Gestures
and how they go together: how they Merge into a moment of Integration. It is interesting to think
about these concepts; that there is a moment when the whole posture and gesture system of the
person comes together and we have a sense that they are fully there, as themselves (I described
gestures in the last two examples above and a posture in my first example of the young man).
The trained observer can see the effort quality of Posture Gesture Mergers (PGMs) and how
they take place in the Vertical, Sagittal or Horizontal plane. The effort qualities and planal arrangement of these PGMs will repeat in a pattern that is unique to the individual. This is noted and
interpreted as the Action Motivation of the individual; a description of the decision making style
of that person. The information is gleaned from a specific interpretation for each of the Planes
of Space and the Efforts in terms of our Motivation. Use of direct and indirect Space Effort, combined with widening and narrowing in the Horizontal Plane is interpreted as investigating and
exploring the Space, the environment, around us: the Attention phase of decision making. Use
of strong and light Weight Effort combined with rising and sinking in the Vertical Plane is interpreted as the Intention phase of the process: establishing one‘s determination to do something
and clarifying this intention in the context of other possibilities. Use of the Time Effort, sudden
and sustained, and advancing and retreating in the Sagittal Plane is interpreted as Commitment
in the sense of implementation of a decision: when it should happen and in what consequential
relationship to other events.
I do not do Profiles in my therapy work but I do notice if there is little or no incidence of PGMs.
I can often use this information to assess whether someone is really engaged in what they are
saying or not. For instance the young man first presented in this paper did not do any PGM’s until
we had almost finished the session and were discussing the possibility of working together. I interpreted this as a hesitation to put himself – his self-ness, so to speak – forward in the working space
we were establishing until he felt there was a possibility I might be there for him as a therapist.
A CLINICAL EXAMPLE INTEGRATING MOVEMENT ANALYSIS INTO PSYCHOTHERAPY
In the following example I use Warren Lamb’s interpretive framework from Movement Pattern
Analysis and Laban’s theory of Planes and Dimensions of Space. This client has been coming to
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see me on a weekly basis for five months and originally came because of his explosive rages
with friends. Although he was never physically violent, his fury disturbed both himself and his
relationships so he wanted to understand and if possible, stop the incidences of shouting and
physical flailing that occurred when he was enraged – often by small insignificant triggers.
M came into the session looking tired. He had mentioned earlier in our work that he had
a recurring problem with his stomach and it was sometimes so uncomfortable he was doubled
over in pain. He told me that he was surprised as the problem had recurred during a time he felt
relaxed; usually it happened when he was under stress. He wondered if his body was trying to
communicate something to him.
I suggested that some kind of battle was occurring in his stomach; an organ which is actually
used to digest food that is taken in through the mouth. He replied that he felt his emotions in his
stomach: anger for instance was a churning he did not like and joy was a kind of light sensation
in that part of his body. After a pause I asked if he wanted to move and he answered that he did.
We stood up and moved into the open space of my consultation room and I suggested he put
his hands on his body where the cramps occurred. He closed his eyes as he usually did when
doing movement work – as if listening very intently to himself. He spread his hands across his
solar plexus and stood for a few moments then opened his eyes. I suggested he use his hands to
tell me the story of his problem either by following any movement his arms or hands wanted to
do or by following an image with his hands. Without closing his eyes, he immediately said he felt
like punching and indicated punching gestures with his arms. As he repeated the movement, he
closed his eyes and his fists opened; the movement became a fluid pushing away with his palms
facing outwards. After repeating that a few times the movement gradually changed to his hands
forming a circle around his body going from front to back and to front again: tracing a medium
sized Kinesphere (personal space or bubble) around his waist. The word “protection” came to my
mind. He stopped, opened his eyes and talked about the movement changing from a punch to
the flat of his hands pushing away and forming a boundary around him.
I suggested he go back into the movement to see what else might happen so he closed his
eyes again, this time putting his left hand on his solar plexus and his right one on his thoracic
spine. He then moved his right hand away from his back, tracing a Sagittal Dimension behind
himself. His left hand then traced the forward Sagittal Dimension in front of him. As his hands
moved, he mused about the space behind him being his past and the space in front of him being
his future. I pointed out that he was not actually going forward or back and he commented that
he feel stuck and was standing still with pain. He remembered that he tended not to get stuck
in one place with pain when he was a child; if he had stomach pain he would run through the
miles of fields close to the house. It felt strange to be still with this pain, though we both took
this as a positive indication that perhaps now he could stay with the discomfort rather than run
away from it. He also commented that his legs felt very heavy and there was no side part to his
standing; just a sense of being a thin, vertical pole.
I wondered about the deadened leaden Vertical and the negated Sagittal (the forward – back
Plane of Space.). Perhaps it was safer to stay in the stable Vertical, even though it felt dead, than
move in the commitment oriented Sagittal? I confirmed the lack of side-side in his movement
and, indicating the Horizontal Dimension, suggested he add that to his movement and see what
might happen. He stretched his arms to the side and began to swing them in the Horizontal
Plane. His eyes flew open and he said with a smile that he felt like doing a pirouette. I suggested
he try one which he did: turning on one foot, closing his arms then opening them as he slightly
tilted in a vertical plane configuration rather like a paper cut-out figure tilted onto one leg. His
eyes were closed, his arms and legs spread wide with no loss of balance. It did not look like
a classical pirouette where the arms come together in front of the body and the spine is vertical,
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but it had the upward energy, a clear turn and a sense of enjoyment, fluidity and grace that
a beautifully integrated pirouette would have. He looked surprised and pleased, I suggested he
try another one which he did with the same result: a sense of pleasure and no loss of balance
despite having his eyes closed. He said he felt light and that he had left the heavy sense behind.
I wondered if he had pirouetted herself away from the painful, leaden stuckness that he had
felt but I could not resist the joyful release the pirouette had offered. Perhaps we could work
a balance between the truth of the pirouette (e.g. a vertical life-force in his core that could incorporate joyful being) and the depressive, life-threatening sinking in the Vertical Dimension that
had no sidedness or other alternatives.
We sat down and spoke for the rest of the session. I asked if he had studied ballet. He confirmed that he had, against the wishes of his parents who beat him if they caught him attending
the classes. He often ran away from school and from home but he was always picked up as everyone in the community knew who he was and that he should be returned to his home.
No way out, I thought – no possibility of using the Sagittal to get away. No wonder the vertically based pirouette may have become an embodied symbol of his escape. I asked him if he
was allowed to dance at social occasions. He replied that his family had good parties in which
everyone danced and it was quite joyful. When he was very young he would be lifted high into
the air and swung around as the uncle or aunt holding him aloft would turn with the music. The
pirouette reminded him of those moments that he loved.
He went on to comment that it did seem odd to him as these same relatives were often violent
in their own families. He told me about violence both witnessed and endured: he being tied up
or hit in the stomach to quiet his temper tantrums, his brother being beaten. In our sessions
he was always very quiet and calm; there was no sign of the rage he described or the liveliness
that energy from anger can give. It was as if there was no in-between, no ambivalent state, to be
experienced: one could either be at a joyful dance gathering or one could be beaten. I hoped
that the pirouette embodied a solution for him: a vertical, rising spatial use with a horizontal
component that included alternatives and graded use of musculature rather than extremes of
black/white, good/bad, either/or, being beaten or safely allowed to dance.
ANALYSIS AND DISCUSSION:
A pirouette is a movement in the Vertical Dimension with a Horizontal element as the body
widens and narrows to make the turn; carving the space or a vertical column in front of the body
in the turning action. Verticality tells us about being in a place; we stand in the Vertical, we are
usually in the Vertical to some degree or other as human beings when we are living our lives.
If we are off vertical, our balance may be threatened (e.g. when drunk) or if a body part is out
of alignment with the Vertical Dimension such as when the upper body is sagging forward, the
body is expressing fatigue, depression, or another inner state. (Lowen, 1967; Bartenieff 1980;
Davis 1971)
If we add wide/narrow (Horizontal Dimension) to the up/down of the Vertical Dimension, we are
in the Vertical Plane. Some of us stand emphasizing the up aspect of the Vertical in a pin – like orientation to the world around us while others emphasize the width of it like a wall. (Bartenieff, p110)
M used a neutral Vertical in his usual every day posture that emphasized neither one nor the other.
Warren Lamb identifies the vertical plane as the presentational plane; we can place things
clearly in relationship to each other on a flat vertical surface like a blackboard. If we place ourselves in this way to someone else we present ourselves to them, we confront the other with our
self. For M above, there was no easy use of the Vertical Plane; my guess is that it was too frightening to be in front of or visible to another person so he had no opportunity to develop the ability
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to hold one side as opposed to the other in his experience. Being seen was endangered; possibly
violently hurtful. There was either dancing or being beaten so anything in-between was not an
option and ambivalence could not be tolerated. The Vertical Dimension was clear in his neutral
standing described above though it had a leaden, dead feel to him.
The pirouette was an acceptable solution in that it has a clear upward Vertical Dimension to it but
it stays in place; the energy is only directed around and up rather than at someone else. It also has
an element of the Horizontal Plane: the turn comes in part from the arms coming together quickly,
hugging the space in front of the body. Again, using Warren Lamb‘s interpretative framework, the
Horizontal Plane is about communication; taking in and engaging oneself with the surroundings
(differentiated from the Presentation of the Vertical described above). The horizontal relationship to
someone else invites exchange of alternatives, exploration of variation; interest in what is around
rather than what is ahead, behind or placed clearly in front of someone as in the case of the Vertical.
I wondered if the horizontal attributes of relating to the environment around oneself, absorbing
and engaging with the various people and ideas just for their own sake, only took place at the family parties. The Vertical, where one confronts or presents oneself to the surroundings, may have
been too dangerous for him. The Sagittal, where (in his story) one runs away, was not useful and
did not work. If this was the case, perhaps the pirouette was a way of integrating his positive experience of being lifted high in the air while turning with his terrifying and threatening experience of
standing in the Vertical in the face of the violence both threatened and witnessed.
The Sagittal has none of the alternative interest of the Horizontal. Its primary function is going
away or towards somewhere. It has a goal oriented characteristic; there are no other possibilities
in the Sagittal – there is only going forwards towards or retreating backwards from someone or
something. Although M did have some use of the Sagittal in his PGMs, we did not use that Plane
in this piece of work although he did trace the Sagittal Dimension as described in the movement
piece above. The Sagittal quality evidenced itself in his reason for coming into therapy: he had
a goal never to have another violent outbreak again.
In fact, the rages did lessen and after a year of working together he felt he could manage his
temper so we completed our work. It seemed that spending time in his story, both verbally and
in movement, he could familiarize himself with the many details of his history. That familiarity,
sharing it with another person (myself ) and moving through it (literally with his body as well
as his emotions) made it possible for him to move away from his stuck enraged place of being.
There is never an end to these clinical stories but I hope the use of movement analysis as an
informative tool is clear in this example.
OUR COMMON SPACE—CONCLUSION
The truth of most non verbal communication is that it is a multi-layered phenomena that expresses,
among other things, an emotional or psychological aspect of the individual‘s inner state. (Martha
Davis 1990) The truth of M‘s pirouette is more complex than an expression of his state as it also holds
a possible solution to his dilemma: an integration of his story that gives a way forward from his stuck
place. In emotional terms, we wanted an integration between the fear of violence that kept him frozen to his spot in a collapsed vertical dimension and the joy of being lifted high by a trusted relative
in moments of escape from the surrounding violence. In spatial terms this height could be seen as
the other end, the up part of the Vertical Dimension. In behavioral terms the search was for an in-between place that neither broke into violence or where he ran away. These polar opposites, so much
part of his experience and way of being, could come together in a pirouette where the horizontal
plane of opening to alternatives could be explored and added to the upward joy of a pirouette.
Movement gives us direct access to the unconscious (Penfield 2004) the creative aspect of
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which can move us on in our lives as human beings. Here movement not only gives access to
the information in the unconscious but also gives the creative expression that integrates the
past experience into a future possibility. The art form has changed it from being in stuck place
to a living progression.
This phenomena has moved us back out to the Common Space of our shared work as arts
therapists. Perhaps the unconscious and its expression is the rug in this Common Space under
our feet. Even if it is not the direct focus of our attention, depending on the client population
with whom we work or the methods we use, the art form we use will generate the relationship,
the integration and the expression of unconscious material that ultimately allows our clients to
change and properly live their lives.
As a dance movement psychotherapist I use specific skills in movement analysis to observe,
analyze and attempt to understand what a client is presenting. Some of these will overlap, or be
in the ‘common space’ that we all share; some are more specific to the study of movement as an
expressive and functional phenomenon within the therapy we are doing.
I would like to go back to my analogy of movement being the door frame into the specialist
room off our common space. Many therapists will come and lean on that door frame; in fact they
may develop whole frameworks within their specialism that uses movement analysis and take it
into their rooms (Gestalt therapy, body therapists and drama therapists for instance). Here I have
taken you into our dance movement therapy room to share a specific approach using Laban
theory as well as more general awareness of non-verbal being. I look forward to visiting both the
common space and the specific arts therapies rooms of this conference.
Notes:
1) When I am using descriptive words in a technical sense they are italicized, technical names are
capitalized.
2) Warren Lamb and Irmgard Bartenieff both use phrasing but I find Martha Davis’ inclusion of a rest
position from which the phrase begins and to which it returns helpful in the clinical work so here
I am using her application of that concept.
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Pohádky jako projektivní témata v arteterapii
Mariana Štefančíková
Abstrakt:
Pohádky ve své různorodosti umožňují svým projektivním charakterem otevřít jakékoli životní téma
či problém. Různorodost výkladových rámců v příslušných psychoterapeutických směrech nabízí
další témata, zejména taková, na která je přístup dané psychoterapie zaměřen.
Příspěvek seznamuje s několika přístupy: gestalt, fenomenologie, transakční analýza, jungiánská
analytická psychologie.
Cílem příspěvku je nabídnout přehled o jednotlivých výkladových rámcích, jak je lze použít pro assessment určité situace v terapeutickém sezení. Dalším cílem je ukázat na varianty a možnosti, jak
zpracovávat projektivní symboliku, kterou klient nabídne. To lze prostřednictvím reflexe a interpretace s ohledem na platnost obecného a individuálního významu symbolu.
1 Úvod
Pohádka je podle slovníku Universum (2001) definována jako fantazijní vyprávění, vystavěné
pomocí kouzelných motivů, které v protikladu k pověsti přetváří konkrétní události a nečiní si
nárok na pravděpodobnost. Zvířata i předměty mluví, dějí se kouzelné události, hrdina komunikuje s nadpřirozenými pomocníky i protivníky a řeší zdánlivě neřešitelné úkoly.
Pohádky jsou prakticky neodmyslitelnou součástí rodinného života všude na světě. V dřívějších dobách měli starší lidé jakousi důstojnou povinnost vyprávět je mladým. Kdysi žili potulní
pohádkáři nebo potulní zpěváci, kteří chodili od místa k místu a zpívali nebo vyprávěli lidem
příběhy. Objevují se již ve starověkém Řecku, a ještě v novověku putují po celé střední, severní
i západní Evropě.
V Orientu šířili příběhy a pohádky mezi lid dervišové. Vyprávění mělo často funkci nejrůznějších dobrých rad, etických zásad a nařízení. V orientální psychoterapii se stále praktikuje, že pacienti dostávají za úkol rozjímat nad daným pohádkovým příběhem a takto nalézat cestu ven
z vnitřních potíží. Také v Evropě se tato tradice objevila a je rozvíjena díky Nossratu Peseschkianovi (1995, 1996, 1999), německému lékaři a psychoterapeutovi iránského původu.
Pohádky lze respektovat jako pozůstatky niterných, dokonce i duchovních prožitků, které
vnitřní stavy mysli popisují prostřednictvím obrazů a dějů. Podle analytické psychologie jsou
mýty a pohádky produktem kolektivního nevědomí, jsou produkcí archetypů do nadpřirozených dějů a postav (Jung, 1998a). V tomto smyslu jsou mýty a pohádky věčné – věčně se opakující, jen historicky transformovaná témata.
Podle Jakoba Streita (1992) pohádky obvykle začínají harmonickou situací, která je později
porušena. Štěstí se poruší buď jednáním lidí, nebo zasáhne zlý osud. Následují boje a nebezpečenství. Pohádkový příběh je metaforou životní situace, kterou si každý musí vnitřně i zvnějšku
prodělat, když vyrůstá z dítěte v dospělého člověka. Mohu k tomu dodat, že kritické okamžiky
a problémové životní situace proděláváme i v dospělosti, a proto je pohádkový příběh aktuální
ve kterémkoli věku.
2 teorie pohádkové symboliky
Každý interpretativní přístup se vyznačuje charakteristickým výkladovým rámcem a mohl by být
rozveden jako výlučný. Svědčí o tom i samostatné monografie, které byly k jednotlivým přístu14

pům v interpretaci pohádek publikovány. Mým cílem nebylo vybrat výlučný výkladový rámec,
kterým bych se chtěla specificky zabývat. Neuvádím ani všechny autory, kteří byli nebo jsou
s uvedeným přístupem spojováni. Nabízím vybrané přístupy, aby bylo možné získat o nich přehled a zorientovat se v nich. V terapeutickém sezení má pak terapeut širší možnosti rozhodnout
se pro určitý způsob interpretace symboliky, kterou klient ve svém pohádkovém příběhu nabízí.
2.1 Gestalt terapie
2.1.1 Bytí a prožívání „tady a teď“
Frederick Perls (1973), zakladatel gestalt terapie, vyzdvihuje symbolický obsah snů. Jako v gestalt terapii zacházíme se snovými postavami či objekty, můžeme podobně zacházet i s pohádkovými. Gestalt terapie nemá jednoznačně ustanovený výkladový rámec tak, jako je tomu u analytických terapeutických směrů. Symbol je pojímán jako cesta ke zjištění neuvědomovaných
procesů a k rozšíření sebepoznání. Gestalt terapie klade důraz na princip celostnosti člověka
(holismus). Obsah snu pramení z osobní zkušenosti snícího, kterou nelze redukovat na instinktivní nebo kolektivně-nevědomé puzení. Symbol nebude zastupovat pouze ohraničenou část,
ale zkušenost se symbolem bude součástí racionální, emocionální a fyzické modality člověka.
V popředí terapie jsou prožitky související s naplňováním momentálně aktuálních potřeb. Na
pozadí je vše, co se současným prožíváním nějak souvisí. Toto pozadí ovlivňuje přítomné prožívání – dává mu význam. Tak je pojímán každý symbol, který se v terapii objeví – včetně snových
a pohádkových (Kirchner, 2000).
Gestalt terapie nehledá příčiny (kauzální přístup), ani nehledá účel (finální přístup), ale soustředí se na přítomný okamžik. Minulost i budoucnost je obsažena v přítomnosti. Všechny své
minulé zkušenosti si neseme s sebou a máme je i v přítomném okamžiku. Můžeme najít původ
současných potíží v minulosti, můžeme i anticipovat budoucnost, ale důvod nebo rozhodnutí
o směřování pohledu do minulosti nebo do budoucnosti je opět daný přítomností.
Základním předpokladem je, že jedinec se může sám efektivně vypořádat se svými životními
problémy. Hlavním úkolem terapeuta je pomoci klientovi plně zakoušet jeho bytí tady a teď
a tak si uvědomit, jak se chrání před problematickými pocity a zkušenostmi. Terapeut nemá předem daný výkladový rámec, ani předem stanovený úsudek, proto neinterpretuje klientovy symboly. Nechává na samotném klientovi, aby vedl svou terapii a sám tvořil interpretace.
2.1.2 Nedokončené a fixní gestalty
Nedokončeným, neuzavřeným gestaltem může být nenaplněná potřeba, potlačená emoce,
prokrastinace úkolu, pocit křivdy či viny atd. Člověk přirozeně tíhne k „dokončování tvarů“, takže
ho neustále zaměstnává tendence k dokončení tohoto gestaltu. Zároveň skrze neuzavřený tvar
dochází ke zbytečnému úniku energie člověka. To znamená, že člověk se cítí vyčerpán a unaven
neustálým zabýváním se neuzavřeným tématem. Gestalt je možné dokončit (uzavřít) naplněním
dané potřeby, nebo případně smířením se s tím, že naplnit ji není možné. Dokončení gestaltu
zpravidla „otevírá“ nové gestalty, jde tedy o celoživotní proces změny a růstu člověka.
Fixním gestaltem je míněn rigidní způsob organizace zkušenosti, tedy stereotypní způsob reagování na situaci v souvislosti s dřívější zkušeností a tehdejšími potřebami. Nenaplněná nebo potlačená potřeba vyvolává nepříjemné, bolestivé, nebo jinak problematické prožitky. V situaci, která
znovu aktivuje původní nenaplněnou nebo potlačenou potřebu, spustí se původní reakce, nezávisle na nových podmínkách situace, takže člověk má zároveň tendenci vyhýbat se nepřijatelným
prožitkům (jako je úzkost, smutek, vztek, bolest). Nereaguje tedy na současnou situaci, ale promítá
si do ní minulou zkušenost, reaguje, jakoby se jednalo o stejné ohrožení, jako v minulosti. Zároveň
má tendenci vyhýbat se podobným situacím. Na nedokončený gestalt reaguje fixním gestaltem.
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Symboly (také snové a pohádkové), které se v terapii objeví, mohou sloužit jako metafory
k rozpoznání nenaplněných nebo potlačených potřeb, které přetrvávají ve formě nedokončených nebo fixních gestaltů.
2.1.3 Pole, uvědomění, zodpovědnost
Gestalt terapie má kořeny v gestalt psychologii, holismu, fenomenologii a existenciální
filozofii. Z gestalt-psychologického přístupu byla do gestalt terapie přijata teorie pole Kurta
Lewina (1997). Člověk je součástí pole, které jej obklopuje, a s tímto polem vchází do vztahu. Pole a člověk se navzájem ovlivňují. V poli realizuje své potřeby v rámci procesu samo-regulace. V rámci terapie se v poli ocitá také vzájemný vztah terapeuta a klienta. Toto pole
se organizuje ve shodě s potřebami klienta. V samotném vztahu mezi klientem a terapeutem je předpokladem kongruence, tj. vzájemně shodné vyladění. Dalšími pojmy převzatými
z gestalt psychologie jsou figura a pozadí. Figurou je přítomné prožívání na pozadí minulé
zkušenosti. Při práci ve skupině se stává figurou prožívání jednotlivce na pozadí prožívání
ostatní skupiny.
Holistický přístup předpokládá rovnováhu a integritu mezi racionální, emocionální a fyzickou
modalitou člověka. Každá zkušenost je prožívaná na všech zmíněných modalitách integrujícím
způsobem, všechny modality fungují ve vzájemné shodě. Jestliže člověk v některé situaci opomíjí, vyhýbá se, nebo není ve shodě s některou z modalit, tj. neprožívá celostně, lze předpokládat, že příslušná situace bude pro něho představovat problém. Jedná se o neúplnou zkušenost
a výsledkem je vnitřní konflikt.
Svět je takový, jaký se nám jeví. Člověk sám je ten, kdo ho vnímá a zároveň spoluvytváří. Proto
člověk může věřit tomu, co vnímá, co cítí a co si myslí. Tento princip vychází z fenomenologického přístupu. Výměna pocitů, myšlenek a dojmů mezi terapeutem a klientem znamená, že jsou
oba v realitě. Klient je veden, aby v přítomnosti zakoušel to, co potřebuje, nebo čemu se vyhýbá.
To pomáhá rozšířit úroveň jeho vědomí a zapojení dosud nepoznané části osobnosti. Cílem je
plně si uvědomovat sám sebe, vidět svůj život jasně, uvědomit si, co od něj chceme, ocenit vlastní hodnotu a cítit se svobodně sám sebou. Úkolem terapeuta je pomoci klientovi uvědomit si, co
vlastně skutečně potřebuje, co doopravdy chce a jak toho může dosáhnout.
Východisko existenciální filozofie předpokládá osobní zodpovědnost za vedení vlastního života (životního směřování). Gestalt terapeuti vyzývají klienty k růstu a rozvoji svých vnitřních sil.
Cílem existenciálních gestaltistů je autenticita, ne objektivita (Sherrill, 1986).
2.1.4 Aspekty osobnosti (podosobnosti)
V následujících statích budu zmiňovat charakter práce se sny v gestaltu. Způsob zacházení
se snovou symbolikou se mi jeví uplatnitelný se stejně dobrým efektem také v souvislosti s pohádkovou symbolikou. Zde uvedení autoři nezmiňují přímo zacházení s pohádkou, takže jsem si
dovolila sama na základě snové práce uvést příklady možností použití gestalt postupů u pohádkových příběhů na závěr této stati.
Při práci se sny v gestalt terapii jsou klienti vybízeni, aby si uvědomili význam a smysl vyjádřený spontánně v jejich fantazii. Metodu lze aplikovat i na práci s pohádkovou symbolikou. Sny
(pohádky) jsou potlačené existenciální zprávy, odrážejí bytí ve světě. Klient, který nabízí v terapii
obsah svého snu (nebo pohádky), poznává jej jako svůj vlastní výtvor, a tak může každou z postav nebo věcí svého výtvoru vnímat jako vlastní součást.
Perls (1973) předpokládal, že každá postava či objekt ve snu (v pohádce) je projekcí nás samých a že představuje způsob, jakým žijeme své životy. To také znamená, že každá postava nebo
objekt reprezentuje určitou část nás samých, kterou tak můžeme nahlédnout, rozpoznat a přijmout (včetně nepříjemných, negativních postav). Každý element v podobě postavy či objektu
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jako aspekt snu (pohádky) představuje různé aspekty osobnosti určitého člověka, tedy podosobnosti (Mackewn, 1997).
2.1.5 Identifikace, dialog, rozvíjení motivu
Perls (1973) pracoval metodou identifikace tak, že vyzýval pacienty, aby dramaticky přehrávali
své sny, aby propůjčovali hlas i neživým objektům a aby zaujímali fyzická postavení, jaké měly tyto
objekty ve snu. Navrhl například, aby se klient vcítil do míjených stromů nebo do kolejí, které souvisely se snem o vlaku uhánějícím lesem. Předpokládal, že okolní objekty mohou někdy vypovědět
více o citovém stavu klienta než samotný vlak. Výklad snu pak ponechal pouze na snícím. Jak již
bylo řečeno, terapeut dopředu neinterpretuje, význam snu nesmí být klientovi vložen zvenčí.
Robert Bosnak (1996) se k podobnému postoji ke snům dostává ze zcela jiných teoretických
východisek. Hovoří o duální kvalitě snové figury: Je zároveň aspektem snícího (protože je to
přece jeho, a nikoho jiného), zároveň má postava ze snu svou vlastní identitu a samostatnost. Při
imaginativním znovuprožívání nejdříve zkoumá sen z pozice snícího já a všímá si jeho projekcí
na ostatní postavy. Propracovanou technikou vede potom klienta k identifikaci s určitou snovou postavou. Místo termínu identifikace volí termín transfer, protože klient celou dobu ví o své
osobní identitě, neprožívá tedy pravou identifikaci.
Klient mohl být také vyzván, aby vedl s určitou postavou či věcí ze snu dialog, tedy střídal roli
vlastní osoby s rolí druhé postavy. Mohl si přitom přesedávat z místa, kde seděl sám za sebe, na
místo, kde seděla postava ze snu. Klienta mohl terapeut také vybídnout, aby rozvíjel snový motiv
v imaginaci (O´Leary, 1992).
Přístup k práci se sny a jejich interpretaci připomínající postupy v gestaltu uvádí i Vladimír
Smékal (2002): Reprodukoval průběh zjevného děje snu, rekonstruoval, co se odehrálo, a dramatizoval jeho obsah. Zaměřil se na afektivní náboj snu jako celku, na citově zabarvený dojem
(strach, úzkost, smutek, vztek, lhostejnost, vina, pohoda). Vyzval klienta, aby hledal vztah mezi
některým objektem snu a událostmi jeho života spojenými se stejným prožitkem. Dále ho vyzval, aby sdělil, co ho přitom napadá, které pojmy se asociují. Nakonec si klient přehrál symbol
jako v divadle.
Způsoby přístupu ke snové symbolice v gestaltu a používané techniky lze obdobně aplikovat
také na symboliku pohádek. Pohádkový příběh, který se vynoří v mysli účastníka terapeutického
sezení, má podobné aspekty jako snový příběh: Vystupují zde určité postavy – figury, případně mohou jako nové figury vystoupit objekty z pozadí (košík Červené Karkulky, stromy v lese,
apod.) Odvíjí se zde děj s různými peripetiemi a vyvolává určité aktuální pocity. Klient se může
identifikovat s kteroukoli z postav nebo s ní vést dialog, v pohádce stejně jako ve snu. Rozvíjet
motiv pohádky lze obdobně jako snový motiv.
2.1.6 Ukázka možného zpracování pohádkového motivu v gestalt terapii
Klientka může zmínit pohádku o Červené Karkulce jako analogii na určitou situaci ve svém
životě. Terapeut by ji mohl vybídnout, aby vyprávěla daný příběh. V průběhu vyprávění by si
všímal projevů klientky. Všímal by si, zda dochází k nějakým zvláštnostem na určitých místech
vyprávěného příběhu, tj. co se v určitých chvílích děje s klientkou, např.: Došlo ke změně ve
způsobu vyprávění? Projevují se nápadněji některé emoce, jako vzrušení, vztek, strach, smutek?
Dává klientka najevo nějakou tělesnou nepohodu? Co a jak komentuje? Dochází k zaseknutí?
Projevil se nesoulad mezi vyprávěným obsahem a projevovanými emocemi?, atd.
Jestliže také klientka sama zaregistruje, že některé místo v příběhu bylo pro ni problematické,
mohou se s terapeutem tímto místem podrobněji zabývat. Terapeut by klientku vedl k jasnějšímu uvědomění vybrané situace, a to skrze emoce, tělesné reakce a myšlení. Ptal by se jí, co právě
cítí, kde v těle to cítí, jaké myšlenky se jí vybavují.
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Mohl by se zeptat na jednotlivé postavy, které se v danou chvíli objevily na scéně. Klientka by
se mohla pokusit s nimi identifikovat, např. mluvit za ně v první osobě. Cílem by bylo uvědomění
si všech stránek – osobnostních aspektů, které dané postavy reprezentují. Identifikace s vlkem
může ukázat spojitost s hrozbou, strachem, nebo se způsobem jednání a prožívání v obdobných
situacích (např. v souvislosti s vyjádřením agrese). Karkulka by mohla být vyjádřením klientčiny
důvěřivosti.
Klientka by mohla být vyzvána, aby vedla dialog s jednou z postav, např. s vlkem, ke kterému
by jednak promlouvala sama za sebe, a jednak by promlouvala v první osobě za vlka. Mohla by
se vlka na něco ptát a zároveň hledat vlkovu odpověď.
Klientka by se mohla zaměřit i na neživé objekty v dané scéně, například stromy v lese, košík
s jeho obsahem, na šaty či čepičku Karkulky atd.
Důraz by byl kladen na to, co vnímá, cítí a vidí klientka. Mohla by příběh rozvíjet v imaginaci,
nebo ho výtvarně, dramaticky nebo hudebně ztvárnit. Klientka by byla vedena k tomu, aby na
dané situaci objevila vlastní způsob organizace zkušenosti, tj. které reakce ve kterých situacích
opakuje, čemu se vyhýbá, se kterými potlačenými nebo nesplněnými potřebami jsou její reakce
spojeny.
Klientka by pak mohla dále rozvíjet příběh tak, aby ho aktivně přetvářela, aby našla nová řešení, nové reakce v souladu s potřebami. Byla by vedena k rozpoznání, co právě potřebuje, co
je pro to nyní možné udělat, a dostala by podporu, aby to zároveň udělala. Například kdyby si
klientka řekla o pochvalu od druhých, aby si sama dokázala pochvalu dát.
V rámci arteterapie by mohla klientka namalovat scénu z pohádky, kterou by sama pro sebe
vybrala jako aktuálně klíčovou. Zkoumání pocitů a vnitřních hnutí (fyziologických, emocionálních i kognitivních) by pak bylo prováděno přímo nad obrázkem. Na obrázek by se už nedívala
jako na zpodobení určitých postav, ale jako na nový celostní objekt, který je schopen vyvolat
celou škálu prožitků. Reflektování prožitků by poskytlo další informace užitečné pro klientku,
zejména o jejich dosud nerozpoznávaných nebo nedostatečně zaznamenaných souvislostech
mezi prožitky a situacemi, které klientka zná ze svého života.
2.2 Fenomenologie
2.2.1 Fenomén, jak se jeví, jak se ukazuje
Fenomenologie chápe symbol tak, jak se nám ukazuje. Symbol znamená především sebe
sama a předvádí jen svou vlastní náplň významů. Co se ukazuje, tedy není převlekem něčeho
jiného. Fenomenologie odmítá dělení světa na to, co se předvádí, ale je zdánlivé, a na to, co je
skryté, ale má pravý význam.
Podle Medarda Bosse (1994) není nutno ve snech hledat hluboce symbolický jazyk. Sny představují zřetelné stránky existenciálního výběru údělu. Jedinec si vědomě volí svůj úděl, jak je
pojímán v existenciálním přístupu. Boss se odpoutal od teorií o nevědomí a soustředil se na
schopnost vypovídat o tom, „co vidím před sebou”, tvořit výklad snu na základě klientova vlastního příběhu.
Obdobně lze zacházet s pohádkou v terapii.
2.2.2 Přirozený svět, eidos
V reflexi tohoto světa využíváme všechno, co o vnímaných objektech víme (z vědy), přestože
objekty samy o sobě se jeví poněkud jinak. Například víme, že Země rotuje kolem Slunce, a proto
dochází ke střídání dne a noci, ale když se nezávisle na tomto poznatku díváme na Slunce, jeví se
nám, že vychází a zapadá. Z geometrie známe trojrozměrný prostor, ale když stojíme v prostoru,
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vnímáme ho jako rozprostírající se všude okolo a měříme ho na základě orientace našeho těla.
O objektech víme, že se skládají z atomů, takže de facto drží jen silou vazeb mezi těmito drobnými částečkami. Když se však na objekty díváme, vnímáme je jako pevné a kompaktní. Popsané
jevy (fenomény) v podobě, v jaké se nám přirozeně ukazují a jeví, označil Edmund Husserl jako
přirozený svět (Lebenswelt). Je to svět, ve kterém žijeme. Rozpor mezi světem vědy a přirozeným
světem, označil Husserl (1996) za krizi moderní vědy. Věda ztrácí ze zřetele podstatné rysy lidského světa, jako jsou vztahy, účel a smysl. Člověk není pouhým pozorovatelem, ale sleduje nějaké
cíle, žije tedy činně. Poznání skutečnosti má pro nás obvykle praktický význam. Také v poznávání
nám především „o něco jde“. Fenomén (jak se nám jeví a ukazuje) dává smysl právě skrze tento
rys. Husserl hovoří o transcendentální fenomenologii, ve které je kladena subjektivita poznávajícího, jednajícího a jeho hodnoty.
Podobně můžeme uvažovat o funkci symbolu: Čím bude určen jeho význam, který bude rozpoznávat většina lidí a co budou jeho varianty? Originální zkušenost si člověk okamžitě pojmenovává a tím zařazuje do nějaké obecné kategorie. Běžné pojmy vznikají z praktických potřeb
života a nejsou příliš přesné ani určité.
Podle Husserla se porozumění světu, fenoménu, symbolu, děje v součinnosti s předporozuměním, tj. předem daným úsudkem jako předjímáním smyslu. Předporozumění funguje tak, že
to, co se chystáme přijmout, už nějak rezonuje s tím, co máme uvnitř, je zrcadlem, v němž se
každý z nás poznává.
2.2.3 Bytí a jsoucno
Martin Heidegger obnovil otázku po „bytí“ jako takovém (fenomén bytí, ontologie bytí). Západní metafyzika jej nahradila zkoumáním různých jsoucen. Rozlišuje mezi pouhou existencí,
tj. jsoucnem, a naplňováním bytí. Bytí je epistemickým základem a ukazuje se na jednotlivých
jsoucnech. Jsoucno je tvořeno ve vztahu ke smyslu, významu, kontextu. Svět není jsoucí, sám
sebe není schopen vysvětlit či interpretovat, ale ukazuje se nám v kontextu smyslů a významů.
Smysl představuje pro člověka pochopitelnost, uchopitelnost, zapadání do kontextu. Bez vědomí by člověk byl pouhou věcí mezi věcmi, ale jeho vědomí nahlíží svět jsoucen tím, že pobývá
ve světě.
Člověk existuje jednak ve stavu jsoucím, má existenciální základ jako ostatní objekty ve světě,
tj. vyskytuje se zde jako entita; jednak existuje jako dané bytí, ve způsobu pobývání zde ve světě
(Pechar, 2007). Martin Heidegger užil pojem „da-sein“ ve smyslu „pobývat zde“, vést svůj život,
v souvislosti s pečlivou, podrobnou analýzou pobytu lidské existence na světě. Potřebujeme
zjistit, jak se pobyt děje. Zde se ukazuje, že samotná identita vzniká vztažením sebe sama jako
existenciálního bytí k sobě samému jako smyslu, tj. smysluplné existenci. To však nemůžeme
udělat odděleně od světa, ve kterém se nacházíme a ve kterém žijeme. Povahu pobytu charakterizuje jako starost – starost o toto bytí samo – je něčím původnějším než vůle, přání, sklon, pud,
neboť to jsou fenomény, které mají samy základ ve starosti.
Svět je půda pro zakoušení přítomného dění. Člověk se vždy někde nachází a je přirozeným
středem svého vlastního světa (prostorového okolo), pobývá v nějakém „zde“. Na světě není sám,
nýbrž s jinými lidmi, se kterými vytváří určitý společný postoj. Světu, v němž žije, vždy nějak rozumí a vykládá si jej pro své potřeby. Člověk jedná s vědomím možností, které jsou mu ve světě
otevřeny. Odpovídá na výzvu těchto možností a za svou odpověď je zodpovědný. Heidegger
předpokládá, že vztah člověka ke světu je pravdivý a člověk je schopen tento vztah pravdivě
vyslovovat. Jde však o jinou pravdu, než byla v Descartesově pojetí. Descartes hledal pravdu jako
absolutní fenomén, zde je pravda fenoménem závislým na subjektivním porozumění smyslu.
Člověk nahlíží sebe sama skrze psychickou distanci, tj. odděluje reflektující já od reflektovaného
já. Vlastní identitu, sebeobraz, však člověk přirozeně prožívá jako samozřejmý a daný. Aktualizu19

je se ve chvíli, když nové podmínky vyžadují znovunalezení vlastního místa: 1) neznáme své
možnosti a svá východiska, 2) nemáme pevný bod, 3) nejsme si jisti, jak dosáhnout cíle „být
naplno“ (Pešková, 1998).
V úzkosti nebo z popudu svědomí mizí únikové možnosti a člověk se ocitá tváří v tvář svému
bytí jako takovému. Tak se mu ukáže možnost autentického bytí – „možnost být v celku“ – to
znamená: odhodlaně přijmout svůj pobyt jako bytí k smrti (Heidegger, 1996) a jednat (zodpovědně) podle toho.
Vzhledem k úvahám o pohádce by mohlo platit, že když si vybíráme nějaký pohádkový příběh, vyjadřujeme jím svůj osobní postoj ke světu, ale zároveň je v tomto osobním přesah do
témat společných dalším lidem – ideje, ideály, úkoly člověka, identita. Výběr pohádky není náhodný, děje se na základě smysluplnosti, kterou v pohádce spatřujeme.
2.2.4 Princip pohádkového motivu ve fenomenologii
Pozornost zaměřujeme spíše na danou zkušenost, která se na pohádku váže, než na samotnou
pohádku.
Při interpretaci pohádky je třeba oprostit se od předem stanovených předpokladů, se kterými
bychom měli tendenci k symbolům přistupovat. Určité očekávání, které vůči pohádce máme,
rozlišujeme jako protenci, která je podmíněná zkušeností.
Fenomén pohádky zahrnuje rovněž otázku: Jak se symboly v pohádce jeví a jak se ukazují?
Pohádkové symboly budou představovat sebe sama, jejich významy mohou být široké, nikoli
však tajemné.
Například Bajajův kůň slouží princi především jako kůň – dopraví Bajaju na místo (za drakem) –
spojuje se tu obvyklá zkušenost s koněm a ukazuje se podstata (eidos) koně. Kůň může posloužit
i jinak – radí Bajajovi – zkušenost, jak se nám vynořuje. Jednou z podstat koně v této pohádce je,
že poskytuje Bajajovi služby a daný rys se stává jeho fenoménem. Kůň se však zde také jeví jako
blízký důvěrník a přítel prince Bajaji a je také jediným partnerem v boji proti drakovi. To je jeho
další podstatou.
Podobně lze uvažovat o samotném princi Bajajovi, o drakovi, o princezně a dalších postavách v pohádce. Také lze uvažovat, jak se jeví situace, do kterých se dostávají jednotlivé postavy v pohádce.
Každá postava v pohádce bude reprezentovat příslušnou volbu vlastního existenciálního údělu.
V daseinsanalýze budeme předpokládat, že samotná volba pohádky představuje existenciální volbu. Symboly, které jsou v ní obsaženy, budou zastupovat něco, co známe ze své vlastní,
konkrétní zkušenosti. Když se symbolem, jak se nám ukazuje, prodlíme, (pobýt se symbolem)
a budeme k němu otevřeni, mohou se nám odhalit a předvést jeho významy v souvislosti se
vzpomínkou na danou zkušenost.
2.3 Transakční analýza
2.3.1 Stavy ega
Thomas Harrris (1997) popisuje zkušenost z praxe Erica Berneho s případem pětatřicetiletého
muže. Ve svém profesním životě byl úspěšným právníkem, ale v terapii se cítil a choval jako malý
chlapec. Jednou se během sezení zeptal: „Mluvíte k právníkovi, nebo k chlapci?“ Začali o nich
mluvit jako o „Dospělém“ a „Dítěti“, které Berne rozlišoval jako dva stavy ega. Později se vynořil
další stav: „Rodič“, který reprodukoval jednání známé ze zkušenosti s vlastními rodiči.
Proměny z jednoho stavu ega do druhého, tak, jak je pospal Berneův pacient, prožívají všichni
lidé. Stavy jsou pozorovatelné v chování, vzhledu, slovech a gestech. (Berne, 1992)
Rodič: Představuje všechny domněnky, pravidla, zákony a hodnocení (i předsudky), které dítě
od rodičů slyšelo a u nich vidělo. Rodič se projevuje dvěma způsoby: Rodič “přímý” – laskavý,
20

povzbuzující, chválící, pečující, jeho příkaz zní: „Dělej to, co já.“. Rodič ”nepřímý” – kritizující, nespokojený, vyžadující, ovládající, řídící, jeho příkaz zní: „Nedělej to, co já, ale to, co ti říkám!“
Dospělý: Není ovlivněn ani hodnocením (přísluší Rodiči), ani emocemi (přísluší Dítěti), ale umí
je dobře rozpoznávat. Jde o myšlenkovou představu založenou na sběru a zpracování informací.
Usiluje o objektivní náhled na skutečnost.
Dítě: Představuje pozůstatky z raného dětství, zejména živost, otevřenost a spontánní prožívání (i naivitu). Dítě je pod vlivem rodiče a jeho projevy se odvíjejí od podoby rodiče. Dítě
povzbuzované přímým rodičem, tj. Dítě svobodné – je přirozené, tvořivé, zvědavé a hravé. Dítě
pod vlivem nepřímého rodiče se může projevit dvěma způsoby: Dítě adaptované – je maximálně poslušné, socializované, vystrašené, nesamostatné. Dítě vzpurné – je až příliš neposlušné, je
to rebel, projevuje zlost a vzpouru vůči rodiči. Když se člověk dostane do zajetí afektu, převládá
v něm ego-stav Dítěte nezvládnutého, tzv. inflačního. Již není ani pod vlivem Rodiče, ztrácí kontakt s realitou a prožívá chaos.
Člověk v určitém stavu ega komunikuje, tj. vysílá transakci – transakční podnět na příslušný
stav ega druhého člověka. Pokud je druhý člověk vyladěný do příslušného a očekávaného stavu ega, probíhá transakce v pořádku. Problém nastává, pokud druhý člověk vztáhne vyslanou
transakci k jinému stavu ega, než ke kterému byla původně vyslaná. Dochází ke zkřížené transakci a nastává konflikt a problém. Princip transakční analýzy spočívá v analýze předpokládaných
zkřížených transakcí. Pro transakčně-analytický výkladový rámec pohádek bude významné, jaké
předpisy, příkazy a výroky, tj. transakce, říká Rodič Dítěti (viz níže).
2.3.2 Hry
Velké množství společenského života je věnováno hraní her, jsou nutné a žádoucí, protože
nelze s každým, s kým se stýkáme, vytvářet intenzivní důvěrný vztah. Hra umožňuje vyhnout se
intimitě. Jsou to tedy soubory transakcí, které v určitém sledu vedou k potřebnému výsledku.
Výsledek má přinést hráči (hráčům) uspokojení.
Např. při hře „Kazisvět“, kdy dotyčný něco zničí a pak se omlouvá, má být výsledkem hry odpuštění. Kazisvět si odpuštění zajistí omlouváním se. Předcházející kroky, tj. ničení, jsou sledem
transakcí, nebo kroků, které mají vést k výsledku, ale ještě nejsou samotnou hrou. Rozhodující
je konečná omluva. Je to chyták, spínač, kterým hra vrcholí a který teprve vede k výsledku. Bez
něho by Kazisvětovo ničení bylo jen nedopatřením. (Berne, 1992)
2.3.3 Životní scénář
Životní scénář je životní plán, velmi často nevědomý, zakládající se na rozhodnutí učiněném
v raném dětství, ospravedlněný následnými událostmi a dosahující výsledku ve vybrané
možnosti.
Rozhodnutí v raném dětství je rodičovský předpis, výrok o výsledku scénáře, který Rodič vyřkne nad Dítětem. Předpis se týká určení, jak scénář dopadne, zda bude Dítě vítěz – „princ“, „princezna“ (Rodič přímý), nebo poražený – „žabák“, „žába“ (Rodič nepřímý). Takto vybraný výsledek
scénáře strukturuje delší časový úsek, nebo i celý život. Ovlivňuje chování člověka tak, že má
tendenci odehrávající se události vnímat a chápat skrze svůj scénář a podle toho v nich reagovat.
Např. přijatý výrok o žabákovi ho vede k citlivosti na každý nezdar, který je potvrzením jeho žabáctví. Posléze také již předem očekává, že z příslušné situace nemůže vyjít jinak, než jako žabák.
Tak dosahuje výsledku scénáře žabáka.
Pro rodičovský příkaz je charakteristické, že je podaný se zjevnou instrukcí a skrytou kletbou.
Např. Rodič řekne Dítěti: „Neupadni“ – zjevná instrukce. Ale ve skutečnosti očekává, že Dítě
upadne – skrytá kletba: „Upadni, ať ti můžu připomínat, že jsem to říkal, abys neupadl.“ Dítě
skutečně po pronesení příkazu upadne.
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Příkaz má stejný účinek a také stejný původ jako Superego v psychoanalýze. Do této skupiny
patří i kontrascénář (viz níže).
Pohádky nabízejí celou sbírku postav hrajících role podle určitého scénáře, se kterými se
lze identifikovat. Proto je podle Berneho (1997) důležité zjistit, kterou pohádku nebo příběh
měl člověk v dětství nejraději, protože tato pohádka, se všemi iluzemi a tragédiemi, je základní
osnovou jeho scénáře.
Kontrascénář: Je možný životní plán, založený na rodičovských příkazech od přímého Rodiče
– pečujícího. Člověk obvykle postupuje podle rodičovského vzorce, tj. podle rodičovské instrukce nebo příkladu.
Lidé si nosí v hlavách své scénáře a kontrascénáře v podobě rodičovských hlasů, které jim
říkají, co mají dělat a co dělat nemají, a své touhy, jak by chtěli, aby to bylo.
Dovolení: Dovolení pozitivní je svolení přímého Rodiče k autonomnímu chování. Dovolení
negativní je zásah, který umožňuje Dítěti neuposlechnout příkaz nepřímého Rodiče, provokující
k žabáctví.
Z toho vyplývá, že každý člověk ve svém životě má scénáře, je to přirozené, a je jen důležité,
aby měl ke scénářům dostatek dovolení (pozitivních i negativních). Čím více má člověk dovolení,
tím méně je vázán svým scénářem. Vítěz má stejný scénářový aparát, ale jeho programování je
více přizpůsobivé, a obvykle je autonomnější, protože má více dovolení. (Berne, 1997)
Tričko (nápis, motto): Životní motto patrné z chování dané osoby. Zjevné motto je napsáno
na přední straně trička, skryté „anti“-motto je naspáno na zadní straně trička.
2.3.4 Stanoviska v jednoduchých dvojicích
Já +, ty +, Já jsem princ, ty jsi princ – stanovisko pravých vítězů.
Já +, ty – , Já jsem princ, ty jsi žába – arogance, povýšenost, nebo misionářství a revolucionářství.
Já – , ty +, Já jsem žába, ty jsi princ – sebeponížení, snobismus, servilita, vzdor.
Já – , ty – , Já jsem žába, ty jsi žába – marné stanovisko, rezignace.
2.3.5 Pohádkový motiv a transakčně-analytický výkladový rámec
Perníková chaloupka:
Rodičovský předpis: Buďte poslušné a hodné děti.
Rodičovský vzorec: Zbav se problémů (tím, že děti pošleš do lesa, pošleš na lopatu)
Rodičovský příkaz: Nesmíte se ztratit! – Ztraťte se! Zmizte! Nesmíte se přecpávat jídlem! – Jen se
pořádně nacpávejte!
Scénář – vítězný (jak končí pohádka)
Hry:
Co hráli rodiče na děti: “Kdyby nebylo tebe.” (“Je to vaše vina, proto musíte zmizet.”), – po zmizení:
“Co jste nám to udělaly?”
Co hrála Ježibaba na děti: “Jen počkej, darebáku!” (Štve mě sice, že mě vyžíráte, ale nedám na
sobě nic znát, protože já si to zase od vás vyberu i s úroky, až přijde čas.)
Co hrály děti na Ježibabu: “Starej se o mě až do úmoru.”, “Budeme dělat, že jsme hloupé, a tak
z toho vyklouzneme.”
Tričko (nápis, motto):
Jeníček a Mařenka: zepředu: Jsme roztomilé (možná trochu naivní) dětičky, zezadu: Ale jsme
chytřejší než Ježibaba.
Ježibaba: zepředu: Jsem mocná, zezadu: Ale jsem hloupá.
Časové strukturování scénáře – cílové: “Když přelstíte Ježibabu, bude zase vše v pořádku.”
Plán scénáře: “Dokud se budete nacpávat, budete v ohrožení.”
(s otevřeným koncem – rozvíjení scénáře po skončení pohádky: “Přelstily jsme Ježibabu, co teď?”)
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Pohádka o Perníkové chaloupce podle sedmi bodů scénáře:
1) Kletba: “Zmizni!”
(aby Jeníček a Mařenka nebyli doma – zabloudili)
2) Záklopka (zákaz): “Nebuď nenažraný!”
(děti okusují perníček na chaloupce)
3) Provokace: “Jen se hezky nacpávej, ha-ha ...(budeš dobrej na pekáč!)”
(Ježibaba vykrmuje Jeníčka dobrotami)
4) Kontrascénářový slogan: pro Jeníčka: “Obrat nastane, až se pořádně nacpeš. Až budeš vykrmenej, konečně nebudeš zavřenej.”
5) Model – program: pro Mařenku: “Budeš-li držet se svým sourozencem, zachráníte se oba.”
6) Impuls:
Jeníček: “Navzdory všem očekáváním budu vypadat jako hubenej, když dám namísto prstu
klacík.”
Mařenka: “Navzdory všem očekáváním budu vypadat jako hloupá, když se zeptám, jak se sedá
na lopatu.”
7) Antiscénář: “Vyzraj nad Ježibabou a oba se zachráníte.”
Dovolení:
Pozitivní: ruší příkaz: “Nebuď nenažraný!” > “Můžeš se najíst.”
Negativní: ruší provokaci: “Jen se nacpávej...” > “Nemusíš jíst právě teď.”
Společné dovolení působící pozitivně i negativně: “Nikdo ti do jídla mluvit nebude.”
Kdo je vítěz, nevítěz a poražený (+ přepínače):
oběť I.a II. > vítěz (Jeníček a Mařenka: “Už víme, že nemáme věřit Ježibabě.”)
vítěz > poražený (Ježibaba: “Kdybych je líp hlídala...”)
nevítěz (rodiče Jeníčka a Mařenky: “Alespoň se nám děti vrátily.”)
Všichni pak mohou mít ještě své vlastní scénáře.
2.4 Analytická psychologie
2.4.1 Archetyp
Carl Gustav Jung se zabýval alchymií a mystikou a objevil v nich symbolické spodobnění samotného procesu rozvoje lidské duše. Cílem psychoterapie je objevit a integrovat každou stránku sebe sama do psychické celistvosti skrze přístup k obsahům osobního nevědomí, tj. komplexům, i obsahům kolektivního nevědomí, tj. archetypům. Prostředkem psychoterapie pak je
výklad snů a slovní asociační experiment.
Kolektivní nevědomí je složeno z paměťových stop naší dávné minulosti – lidské i animální, je
záznamem společných zážitků, které se po celé generace opakovaly. Obrazy těchto zkušeností
se ukládaly v podobě obsahů, které Jung nazval archetypy. (Jung, 1998a) Archetyp formuje centrum komplexu (viz níže).
Jung rozlišil celou řadu archetypů (Anima, Animus, Stín, Persona, Self atd.) a archetypálních
témat (narození, smrt, znovuzrození, moc, jednota, atd.). Společné archetypy a témata kolektivního nevědomí se objevují na různých místech, v různém čase, u různých kulturních a národních
skupin v mýtech, pohádkách, rituálech a umění.
Za základní archetypy v (nejen) pohádkových námětech lze považovat následující:
 Anima a Animus: Každý člověk v sobě nese komplexní lidský potenciál – muže i ženu. Anima
představuje ženský prvek v muži, Animus je naopak mužským prvkem v ženě. V rámci Jungova rozdělení psychických funkcí přiřadil Animě emocionalitu a intuici, Animovi pak smyslové
vnímání a racionalitu. Jestliže se opačný archetyp zmocní praktického života člověka, muži se
mohou stát přespříliš sentimentální nebo přecitlivělí, ženy naopak tvrdé a neústupné. V po23

hádkových příbězích vystupuje Anima jako překrásná žena – princezna, Animus je symbolizován šlechetnými hrdiny, rytíři, princi. Úsilí o vytvoření dvojice prince s princeznou znamená
potřebu integrovat v sobě mužský a ženský prvek.
 Stín: Jung označil Stín jako nevědomou stránku člověka, která souvisí s jeho pudovou, „primitivní“ minulostí. Vystavit přímý pohled těmto vlastnostem, kterými stín oplývá, vyžaduje
odvahu. Člověk může chtít vědomě potlačit vlastní tendence stínu a izolovat je od sebe, ale
podle Junga je to obdobné, jako snaha vyléčit bolest hlavy jejím useknutím. (Jung, 1998a) Tím
spíše se stín může projevit v sobeckých a násilných činech, v chamtivosti, strachu a nenávisti.
Východiskem je přijmout svou „stinnou stránku“ a integrovat ji do své osobnosti.
V pohádkách se Stín může objevit jako bytost stejného pohlaví jako je hrdina, v hrozné, strašidelné podobě. Jeví se jako nezničitelný, odolává úderům i střelám, pronásleduje hrdinu přes
všechny překážky do slepých uliček a děsivých míst. Může se dokonce vtělit do postavy hrdinovi blízké, nebo může způsobovat hrozivou proměnu samotného hrdiny. V postavě s nadpřirozenými schopnostmi ukazuje nebo způsobuje věci, které by si nikdo nepřál. Projevuje se
jako uhrančivý, nezávislý a sobecký, vzbuzuje pocity strachu, hněvu nebo morálního rozhořčení. Představuje cosi nízkého, primitivního, nevhodného a nebezpečného.
 Mudrc: Moudrý stařec – ale také stará vědma, je symbolem prvotního zdroje životní síly a růstu. V pohádkové symbolice se objevuje jako kouzelník, Děd vševěd, kněz, učitel, otec, uznávaná autorita. Jungem označovaný symbol „mana-osobnost“ je anima-ona, bytost plná okultních a magických vlastností s démonickou mocí, zpod které se má já vymanit. (Jung, 1998).
 Bytostné já: Centrální archetyp, základní princip a smysl lidské existence. Způsobuje, že usilujeme o uskutečnění vlastního života jako celku. (Jung, 1999) Představuje podmínku stát se
tím, čím skutečně jsme. Jeho předpokladem je sebepoznání, sebepřijetí a dosažení autonomie. Souvisí s integritou a procesem individuace (viz níže). Podle Marie-Luise von Franz (1998),
pokračovatelce jungiánského přístupu, všechny pohádky usilují o stejnou psychickou skutečnost, kterou je bytostné já.
Hlubinně-psychologickému výkladu pohádkových symbolů se věnovali více Jungovi následovníci.
2.4.2 Komplex
Osobní nevědomí obsahuje individuální zážitky, které byly potlačené nebo zapomenuté.
Komplex je skupina myšlenek, které se shlukují v osobním nevědomí, týkají se určitého tématu
nebo oblasti, která jsou afektivně zdůrazněná a určují připravenost člověka k vymezené reakci.
Jestliže komplex ovládne náš praktický život, pak se jeho nutkavost projeví v nemožnosti fungovat uspokojivým způsobem v běžných situacích. (Jung, 1996)
Komplexy, jsou výrazem životních témat, která jsou také našimi životními problémy. Komplexy vytvářejí naši psychickou dispozici, symboly jsou pak výrazem komplexů. Za komplex označujeme nevědomé obsahy, jsou spojeny stejnou emocí a nějakým společným významovým jádrem
(archetypem). Každá emočně nabitá událost se stává komplexem. Čím silnější jsou emoce a čím
větší je rozsah asociací, tím je komplex silnější. Nejsou-li ustanovující se komplexy uvědomovány, projeví se v projekci.
Hlavní tendencí nevědomí v prvních zhruba dvaceti letech života je vybudovat silný jáský komplex a většina raných těžkostí v mládí pochází z poruch tohoto procesu. Ideální situace zřejmě nastane, když si já uchová určitou tvárnost a naslouchá centrální regulaci psyché. Když se však zatvrdí
a drží se pouze své autonomie a vlastního rozumu, často vzniká neurotická konstelace.
Komplex méněcennosti: Dá se předpokládat, že v komplexech se odrážejí problematické
vztahové vzorce z našeho dětství. V komplexu “být opomíjen, přehlížen” se skrývá přehlížené
dítě. Komplex vzniká zřejmě ze střetu mezi požadavkem přizpůsobit se a jedinečnou povahou
jedince. Komplex v oblasti přehlížení vede člověka k trvalé obavě, že by mohl být zase přehlí24

žen. Celý život pak posuzuje z hlediska: “Nepřehlédnou mě? Budu potřebný? Budu co k čemu?
Budu užitečný?” Komplexová konstelace ponechává otevřenou jen jednu životní perspektivu
a připomíná analogickou teorii životních scénářů v transakční analýze (viz níže) Komplex vede
k charakteristické projekci. V tomto případě k názoru: “Lidem jde především o to, aby mě přehlíželi” (Kastová, 2000).
Z pohádkových námětů jej vystihuje pohádka o ošklivém káčátku. Příběh dává naději všem
s pocity nedostačivosti, že i z nich budou nakonec krásné labutě. Tím zprostředkovává životní
model, který povzbuzuje, oživuje a nevědomě upomíná na všechny pozitivní životní možnosti
(von Franz, 1998).
Příklady dalších komplexů: Komplex moci – tyran ovládající celou zemi; komplex mateřství
– matka po léta zoufale toužící po dítěti; komplex nasycení – ježibaba z perníkové chaloupky
umanutá plánem sníst děti; komplex „hry s ohněm“ – riskantní jednání Červené Karkulky.
2.4.3 Individuace a integrita
Proces individuace zahrnuje změnu nevědomých komplexů na vědomé a vzájemnou syntézu
nevědomých a vědomých obsahů. Ve výsledku vede ke smysluplné seberealizaci. Individuace
tedy nezahrnuje pouze vymezení člověka jako samostatného individua (individualizace), ale
znamená rozpoznání vlastní podstaty sebe sama, osobnostní vyzrávání a realizaci této podstaty
ve smysluplném životě (Jung, 1998).
Individuace nemůže fungovat bez integrity osobnosti. Jak již bylo řečeno, výsledkem integrity
je schopnost zahrnout každou stránku sebe sama do psychické celistvosti, včetně těch stránek,
které potlačujeme (Stín).
V pohádkách se proces individuace děje pravidelně všem hrdinům, kteří se vydávají na cestu,
nebo procházejí určitým časovým úsekem, musí překonat různé překážky, potýkat se s různými
problémy, tedy integrovat všechny složky, aby na konci příběhu slavili završení svého individuačního procesu v naplnění života, který může být od této chvíle šťastný.
2.4.4 Čtyři psychické funkce
V pohádkách lze najít postavy, které mohou reprezentovat kteroukoli ze čtyř psychických
funkcí a stejně tak lze tyto funkce využít k interpretaci pohádky.
Racionální psychická funkce: Hrdina v pohádce využije k řešení zápletky především rozum. Pomůže mu například dobrá rada, nebo lest. Racionální interpretace bude poukazovat na strukturu a způsob, jakým jsou jednotlivé motivy spojeny.
Emocionální psychická funkce: Hrdina v pohádce se bude řídit především svými city, bude usilovat o vytvoření vztahu. Emocionální interpretace bude zaměřená především na rozpoznání
citů, nálad, tužeb a vášní a na hodnocení vztahů.
Percepční psychická funkce: Hrdina zaměřený na smyslové vnímání využije situací, kdy může
uplatnit svůj postřeh, svoji rychlost a pohyblivost. Percepční interpretace bude nejspíše symboly amplifikovat v asociacích.
Intuitivní psychická funkce: Hrdina uplatňující intuici nespíše využije k řešení zápletky nějakých
kouzel a nadpřirozených jevů. Intuitivní interpretace uvidí soubor obrazů tak říkajíc v jeho
jednotě. Bude mít největší nadání k tomu, aby ukázala, že celá pohádka je jediné poselství.
2.4.5 Jednotlivé pohádkové motivy a hlubinně-analytický výkladový rámec
Princ Bajaja je symbolem archetypu hrdiny. Jeho komplexem je spasení lidstva. Jeho role je
být zachráncem: zachraňuje princeznu, ale s tím často také celý národ a celou zemi před drakem, čarodějnicemi nebo zlým kouzelníkem. Osvobozuje a vyvádí lidstvo ze všech možných
nebezpečí.
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Podle Junga je setkání hrdiny s drakem tématem setkání vědomého aspektu s instinktivním
animálním nevědomím. Nabyté vědomí má panický strach z toho, aby nebylo znovu pohlceno
primitivním pudovým nevědomím. Drak jako pudová síla ovládá příslušnou zemi a postupně
pohlcuje její lidi. Hrdina má zachránit světlo vědomí před propastnou temnotou. Cenou, již si
hrdina odnáší z boje, je duchovní hodnota (princezna).(Jung, 1998)
Počáteční stav budoucího hrdiny ukazuje obraz opuštěného, nepochopeného dítěte – je vysmíván svými dvěma staršími bratry. Jung zde poukazuje na vzájemnou kompenzaci dvou protikladů: méněcennosti a megalomanie. Setkání s drakem napomáhá k oddělení a poté k následné
syntéze vědomých a nevědomých procesů týkajících se i těchto protikladů. Jak je již zmíněno
v procesu individuace, je právě tento jev podmínkou k jejímu uskutečnění. Hrdina tedy svým
úsilím podstupuje individuační proces a ten završuje naplněním symbolu bytostného Já.
Princův pomocník, věrný koník, který mu zprostředkovává poznání, je archetypem mudrce,
který se objeví vždy právě ve chvíli, kdy se hrdina nachází v bezvýchodné situaci. Z ní ho vysvobozuje duchovní funkce – úvaha, nápad.
Dalším charakteristickým prvkem v příběhu je hrdinovo zranitelné místo. Hrdina zvládá největší nebezpečí, ale jeho zkázou je nakonec něco docela nepatrného. U prince Bajaji by jeho
zkázou mohlo být vystoupení z anonymity, které ale opět zabrání moudrý koník.
3. závěr
Jak je z výše uvedeného patrné, při interpretaci pohádek je možné opřít se o nepřeberné množství výkladových rámců, které vycházejí z ještě většího množství teorii. Při výkladu jakéhokoli
symbolu, včetně pohádkového, je nejspíše potřeba mít zázemí v některém interpretativním přístupu, se kterým je nutné být dobře obeznámen, aby práce nebyla mlhavá, zmatená, bezcílná,
nebo náhodná. Při interpretaci symboliky, včetně pohádkové, dochází obvykle ke dvěma základním chybám:
1) Pro interpretujícího existuje pro každý symbol pouze jeden jasně daný význam a podle tohoto zjednodušeného vzorce přiřazování významů provádí výklad. Většinou se této chyby dopouštějí lidé, kteří teprve začínají se symboly pracovat. Jednoduchý vzorec jim dodává jistotu,
a protože je osvědčený (jinak by neexistoval), bude do určité míry fungovat. Problém bude pouze v tom, že poskytne omezené možnosti pro porozumění toho, co se nabízí.
2) Každý symbol k sobě váže nekonečné množství významů a pro každý význam existuje nekonečné množství symbolů. Pak se při interpretaci stává ze všeho všechno. Vybereme-li si jeden
symbol, pak můžeme dokázat, že všechny ostatní symboly k němu směřují. Můžeme tak klást jeden symbol na druhý do nekonečna. Nakonec se symbol ztratí v chaosu vzájemných souvislostí,
obrazů, obsahů, analogií a významů. Problém bude v tom, že se ve výsledku žádné interpretace
nedobereme.
Při srovnávání pohádkové symboliky prostřednictvím jednotlivých teorií se můžeme tázat
pouze za jakých okolností je ta či ona teorie vhodnější (užitečnější), a to v kontextu situace, ve
které interpretujeme. V situaci terapeutického sezení budou všechny symboly vázány na životní
zkušenost a aktuální potřeby a schopnosti klienta.
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Arteterapie jako provázení na cestě hrdiny
(hrdinky)
Jitka Géringová
Abstrakt:
Symbolické vyjadřování výtvarnými prostředky v kontextu arteterapie může nabýt podoby cesty hrdiny (hrdinky) za svým cílem, obvykle vyjádřeným v zakázce mezi klientem a terapeutem. Výtvarně
zhmotněné překážky, ale i průvodci a pomocníci přinášejí klientovi důležité informace z hlubokých
vrstev paměti a propojují jeho současné stavy se starými prožitkovými mapami. Tvořivé zacházení
s výtvarnými prostředky představuje často účinné antidotum, které na symbolické rovině pomáhá
klientovi osvětlovat další části jeho cesty a dosáhnout dobrého konce.
Případová studie představuje zatím neukončenou cestu klientky, provázenou významným množstvím výtvarné produkce. Ta často nahrazuje funkce verbálního sdělení a představuje pro klientku
autentičtější formu vyjádření, než jsou slova. Posuny v kvalitě zvládání výtvarných prostředků mapují významné posuny v terapeutické práci.
1. Úvod
V arteterapii se zpravidla vymezují dva zásadní přístupy: artpsychoterapie a terapie uměním (Géringová, 2007). Artpsychoterapie pracuje především s interpretací obrazu, jde o „trend akcentující
především diagnostické možnosti arteterapie a interpretaci výtvarných produktů klientů: tato forma
arteterapie je chápána klinicky v „tvrdě“ psychoanalytickém smyslu a jde v ní o důsledně analytickou
práci s klientovou osobnostní strukturou.“ (Šicková, 2002, s. 34). Druhým významným proudem
v arteterapii je tzv. terapie uměním (art as therapy). Tento trend „nalézá terapeutický smysl ve výtvarné produkci jako takové, i bez interpretace a diagnostiky“ (Šicková, 2002, s. 34). Arteterapeut je
v roli průvodce, který nabízí témata a výtvarné prostředky, proces je zaměřený na plné vyjádření
se ve výtvarné formě, která uvolňuje léčebný potenciál v tvořivosti a nalézání pocitu vlastní
kompetence a sebevědomí klienta.
Následující příspěvek je ukázkou arteterapeutické práce v modu terapie uměním.
Jan Slavík (1997) zkoumá obsah, který vstupuje do zážitků v pedagogickém díle v rámci artefiletiky dvěma rozdílnými způsoby: expresí a reflexí. Exprese a reflexe jsou nosnými prvky procesu
také v arteterapeutickém díle. Expresi můžeme definovat jako „specifickou, citově zabarvenou
a více, nebo méně záměrně strukturovanou reprezentaci vnitřního světa člověka.“ (Slavík, 1997,
s.104). Je to spontánní projev, který vypovídá o uspořádanosti vnitřního světa tvůrce a týká se
jeho emocí. V tomto smyslu je také maximálně pravdivý, neboť exprese vyjadřuje jen skutečné
prožívání tvůrce, nemůže tedy lhát, avšak může být více či méně zdařená. „Exprese je kromě toho
jedinečným nástrojem poznávání, jehož prostřednictvím se může vyjevit hluboká pravda o světě člověka“ (Slavík, 1997, s.105), především o jeho vztahování se k sobě samému, komunitě a světu, ve
kterém existuje.
Sdělení v expresi bývají nezáměrná, nejedná se o adresná předání nějaké zprávy, ale spíše,
z hlediska tvůrce, o přiléhavá vyjádření pociťovaného obsahu. Proces sebevyjádření se tedy odehrává na lince:
POCIŤOVANÝ OBSAH – HLEDÁNÍ PŘILÉHAVÉHO VYJÁDŘENÍ VE VÝTVARNÉ FORMĚ (který materiál, struktura, barva, tvar, forma…nejvíce odpovídá?) – EXPRESE (výtvarné vyjádření) – REFLEXE
(verbální „meta“ vyjadřování obsahu exprese, která je vyjádřením pociťovaného obsahu). „Refle28

xe je typicky diskursivní, tj. uvědomovaný a slovně sdělitelný proces. Východiskem reflexe je návrat
k situaci spojený s vědomým vybavováním a zvýznamňováním určitých úseků zkušenosti. Nástrojem
reflexe je dialog buď vnitřní (řeč pro sebe) nebo vnější.“ (Slavík, 1997, s.68). Reflexe přináší poznání,
které může být sebepoznáním či poznáním určité skutečnosti, která se tvůrce nějakým způsobem dotýká.
Exprese s reflexí jsou tedy v arteterapii základními nástroji pro vyjevení a transformaci obsahů.
2. aRTETERAPIE JAKO PROVÁZENÍ HRDINY (HRDINKY)
2.1 Cesta hrdiny
Rozhodnutí řešit své problémy aktivně pomocí druhé nezávislé osoby s odpovídajícím vzděláním můžeme v naší společnosti, přes sílící informovanost, považovat stále ještě za menšinový, neobvyklý, řekněme hrdinský čin, k jehož vykonání je nutné překonat strach z neznámého
a vydat se na cestu za vytýčeným cílem, který povede hrdinu k celistvosti. V tomto textu není
prostor pro důslednou analýzu příčin malého zájmu o terapeutické řešení osobních problémů,
ale v potaz můžeme brát celkové konkurenční nastavení mezilidských vztahů v pozdně kapitalistické velkoměstské společnosti, ve které užitek jednoho většinou přináší prohru druhému
a která obecně nepodporuje otevřené, vřelé, bezprostřední a vzájemně pomáhající mezilidské
vztahy, natož budování pocitu důvěry a „well being“ z mezilidské komunikace mimo okruh rodiny a nejbližších známých.
Náš styl života, který nemá hluboce prožívané životní předěly zformované do rituálního rámce, neumožňuje plně prožít, završit a rituálně ukončit jednotlivé etapy života.
„Procházíme uzavřeným kruhem: z hrobu lůna do lůna hrobu – dvojznačný a záhadný vpád do
světa pevné hmoty, který se nám brzy rozplyne jako sen. Ohlédneme-li se za tím, co zpočátku vypadalo jako naše jedinečné, nepředvídatelné a nebezpečné dobrodružství, spatříme nakonec jen řadu
standardních proměn, jimiž procházeli lidé ve všech koutech světa, po celá staletí a pod rouškou
každé civilizace.“(Campbell, 2000, s. 28). Na obsah zmíněného citátu se nemusíme dívat s lítostí
nedozrálého hrdiny, který ztratil svou výlučnost, ale s moudrostí hrdiny, který pochopil řád světa
a své místo v běhu života.
Cesta hrdiny má své obecné charakteristické rysy. Prvním úkolem hrdiny je vydat se na cestu.
„Odvrátit se od divadla světa, v němž jde o vnější důsledky, přistoupit ke skutečným příčinným oblastem duše, v nichž tkví skutečné obtíže, zde ony obtíže vyjasnit, vymýtit je ve svém specifickém prostředí (tj. utkat se s démony dětství své místní kultury…“ (Campbell, 2000, s.32). Hrdina je člověk, kterému se podařilo probojovat přes svá osobní, místní a historická omezení ve prospěch všeobecně
platných lidských forem (Dobro, Pravda, Krása).Uznal nutnost jít po cestě a čelit všemu, co potká.
Hrdinovo dobrodružství se ubírá po dráze: odloučení – iniciace – návrat.
„Hrdina se vydává z každodenního světa do říše nadpřirozených divů, setkává se tam s úžasnými silami a dosahuje přesvědčivých vítězství. Ze svých tajuplných a dobrodružných cest se vrací se
schopností prokazovat dobrodiní svým bližním.“ (Campbell, 2000, s.41).
Fázi odloučení můžeme přirovnat k počáteční fázi terapie. Klient se rozhodl zkoumat, budovat
a rozvíjet svůj paralelní vesmír, ve kterém nahlíží na svou minulost, ale také na svou současnost,
na vztahy s nejbližšími, se kterými je v denním kontaktu.
Za fázi iniciace můžeme považovat zlomový okamžik v terapii, kdy si klient naplno připouští
důvěru v proces a terapeuta a otevírá svá tabu. Je tak iniciován do svého příběhu, který dostává
jakýsi řád, prožitkovou ukotvenost a specifickou „normalitu“ v rámci vyslovení nevyslovitelného.
Fází návratu můžeme zamýšlet postupné získávání sebevědomí, kompetencí ve zvládání potíží a získávání pocitu vnitřní jistoty, jež nakonec vedou k završení terapeutické práce. V návratu
hrdina přináší do svého původního prostoru své posílení, moudrost a schopnost pomáhat.
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2.2 Případová studie paní F.
2.2.1 Začátek
Paní F. přichází se silnou motivací pro arteterapii. Chce tvořit.
Na prvním setkání o sobě říká, že trpí úzkostmi a strachem o děti a bere antidepresiva. V rodném městě dochází ke své psychiatričce. V těhotenství měla panické stavy.
Před půl rokem se nově přistěhovala se svou rodinou do našeho města, kde nemá žádné sociální vazby. Má dvě malé děti v předškolním věku, je na mateřské dovolené. Hovoří o častých konfliktech v manželství, zároveň dodává, že jsou oba s manželem impulzivní, a vztah celkově chválí.
Má pocit, že se v poslední době mění, přestává se bát a řve na manžela, kdežto dříve všechno odkývala. Dává to do souvislosti s kurzy flamenga, které navštěvuje a které v ní probouzejí
jakousi energii. Má poměrně starší rodiče, otec trpí Alzheimerovou chorobou. Cítí se unavená,
touží po uvolnění.
Zakázka (společná dohoda mezi klientem a terapeutem o obsahu a náplni terapie):
 Kultivovat svou energii a sílu
 Naučit se jemnému vyjádření ženské energie
 Rozvíjet tvořivost, uvolnit se
 Nemít strachy o děti (tento bod zakázky nebyl terapeutkou dostatečně reflektován tak, aby
zadání mělo realističtější a splnitelné vyjádření)
Na následujících řádcích je představena zkrácená verze případu s vybranými obrazy. Ve skutečnosti vznikaly výtvarné práce (malba, pastel, práce z keramické hlíny) na téměř každém našem
setkání. V průběhu celé terapie jsme se opakovaně setkávaly se skutečností, že přílišné verbalizování bylo matoucí, klientka se zamotávala do různých sdělení, přeskakovala témata, cítila se
slovy frustrovaná a omezená. Sama tento fakt nahlížela a žádala o výtvarnou tvorbu jako prostor,
ve kterém jsou jevy jasné a srozumitelné.
2.2.2 První fáze terapie
První zadání v arteterapeutickém sezení znělo: „Ztvárněte, co Vás trápí, barvami a tvary.“
Obrázek č. 1 – Můj problém
Komentář klientky:
„Na obraze je páteř, vlní se, je to tanec, ale něco není
v pořádku. Je to celé kostrbaté. Ta černá mne neděsí,
červené nitě v ní jsou život.“
Komentář arteterapeutky:
Klientka s chutí maluje temperovými barvami. Při práci
se prezentuje jako nejistá, ptá se mne, zda může to či
ono jako žáček ve škole, na kterého dohlíží paní učitelka. Nenechá se obsloužit, vodu si vyměňuje sama.
Páteř je neukotvená, nepropojená. Žlutý prstenec odpovídá svým umístěním pozici srdce. Obrázek je svým
způsobem děsivý. Klientka nápadně zdůrazňuje, že jí
černá plocha neděsí.
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Protože máme dost času, navrhuji druhé zadání: „Jak by to vypadalo, kdybyste problémy neměla.
Jak by to mělo být dobře?“
Obrázek č. 2 – Je mi dobře
Komentář klientky:
Klientka vyjadřuje radost, jak je obrázek krásný a jednoduchý. Zároveň říká, že na obrázku mohla být ještě černá
barva. Jednoduchost řešení jí fascinuje, říká, že má přehnané nároky.
Komentář arteterapeutky:
Po krátkém váhání klientka suverénně maluje nový obraz na poměrně velký formát (A2). Ptám se, zda chce do
obrazu černou barvu ještě přidat. Klientka váhá a nakonec připouští, že by tam černou dala jen proto, aby to
nebylo tak krásné, má obavy z nepatřičnosti. Téma: dovolit si mít krásný obrázek.

Páté setkání
Klientka se cítí dobře. Navrhuji téma: „Osobní síla. Jak byste ztvárnila svou sílu?“
Obrázek č. 3 – Malá čarodějnice a chrlič
Komentář klientky:
„Na obraze je zrcadlo, jeho rám tvoří
bestie. Nahoře je chrlič, který chrlí lávu,
což není tak hrozné, hrozné je, když
láva dopadne na vodu. Je tam spousta
dýmu a smradu. To je hnus.
Postava je malá čarodějnice. Nejdřív
to měla být princezna, ale ta je moc
umělá. Má krásné blonďaté vlasy, které
jí chrání a představují svobodu a sílu.
Klientka je dojatá, zmínka o vlasech ji
roztesknila.
Malá čarodějnice se tváří odvážně, ale je jinak bezmocná. Bezmoc zakrývá laškováním s chrličem, škádlí ho, ale ví, že ho nepřemůže. Čarodějnice se chce dívat do zrcadla, ale nemůže.
Zrcadlo je naprasklé.“
Navrhuji vytvořit ještě jeden obrázek, ve kterém bychom se více zblízka podívaly na malou
čarodějnici. Vzniká „Portrét malé čarodějnice.“
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Obrázek č. 4 – Portrét malé čarodějnice.
Komentář klientky:
Klientka popisuje výstroj malé čarodějky: má tašku
s hrůzostrašným designem, had kolem krku ji chrání
proti nastydnutí, v ruce třímá nástroj zloby – sekeru. (Při
komentování se baví.)
Komentář arteterapeutky:
Malá čarodějnice je zobrazením síly, v prvním obrázku je její síla skrytá, odehrává se v laškování a škádlení
chrliče, tedy ve hře. Druhý obrázek malovala klientka se
zjevným potěšením, zjevně se při práci bavila. Agresivní
prvky ji nabíjely energií, veselostí. Malá čarodějnice má
tedy sílu ve hře a v agresivních nástrojích. Vlasy jsou důležitým symbolem.
V příštím setkání se klientka rozhovoří o vztahu s matkou a o prožívání dětství. Byla vystavena
nenávistnému vztahu mezi rodiči. Nevšímavý otec pro ni byl po dlouhá léta zdrojem strachu
a opovržení, matka ji vmanipulovala do tohoto vnímání otce. Vzpomíná na zážitek, kdy rodiče
prosila, aby si dali pusu. Vztah matky k ní hodnotí jako směs lásky a sadismu, matka ji milovala,
ale zároveň ji vystavovala situacím plným hrůzy. V pozadí rodičovského vztahu stála babička
(matka matky), kterou klientka částečně nenáviděla, protože jí „brala matku“, a musela se k ní
stále hezky chovat. V pubertě musela trávit hodiny v nemocnici u lůžka umírající babičky. Byla
matkou používána jako dar-oběť babičce.
Při dalším setkání klientka pokračuje ve vyprávění o dětství, o komplikovaném vztahu k jiným
dětem. Hovoří o bezmoci, obnaženosti mezi dětmi, o smutku. Navrhuji téma zobrazit „jak vypadala ta bezmoc a samota?“
Obrázek č. 5 – bez názvu
Komentář arteterapeutky:
Klientka nakreslila do levé části malého formátu (A4)
shrbenou postavu školačky s taškou na zádech. Dívka
neměla žádný výraz ve tváři. Klientka byla velmi dojatá,
sama okomentovala obrázek: „Možná by stačilo mít tam
sourozence, nebo alespoň psa“. Navrhla jsem jí obrázek
dodělat tak, aby s ním byla spokojená.
Přidělává malého chlapce, obléká ho do kombinézy,
přimalovává sáňky. Pak mění i dívku, přidělává úsměv,
do široka roztažené paže, žluté vlasy. Poté se cítí uvolněná, má radost. Při práci pokračuje ve vyprávění své
dětské autobiografie, hovoří o tom, jak jí chyběl vztah
s otcem a jak až v dospělosti objevovala své kořeny – otcovu rodinu a její historii.
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Osmé setkání
Klientka přichází unavená, říká, že jí chybí vycentrování, střed. Navrhuji drobnou práci s tělem,
meditaci ve stoje, hledání pocitu středu v těle. Pociťuje svůj střed ve svém srdci.
Výtvarné zadání: „Nakreslit svůj střed.“
Obrázek č. 6 – Střed
Komentář arteterapeutky:
Klientka příliš nehovoří, při meditaci bylo zjevné uvolnění
napětí v obličeji, relaxovaný postoj. Namalovala maličký
obrázek, ke kterému měla hluboký vztah. Obrázek je velmi kompaktní, barva zaplňuje téměř celou plochu. Klientka odchází se slovy: „Nic se neděje, nic se nestane a je to
dobrý.“

2.2.3 První zlom
Při 13. setkání klientka začíná opatrně hovořit o neporozumění s manželem. Je frustrovaná. Na
otázku, co by chtěla dělat, co potřebuje, nemá odpověď. Navrhuji namalovat volnou barevnou
kompozici se spoustou vody a rozpíjením barev. Má vybrat barvy, které se jí líbí. Kopíruji tak ve
výtvarném zadání nejasnost a neurčitost v prožitku.
Při příštím setkání se ukazuje, že obraz byl důležitým bodem. Představoval pro ni měsíční krajinu, do které se utekla, když se jí zdál vztah s partnerem nesnesitelný. Rozmluví se o obtížích ve
vztahu, o neadekvátních reakcích manžela na malicherné podněty, o věčných hádkách, ponižování, verbálních útocích. Velmi pláče. Chce ještě na obrázku pracovat.
Obrázek č. 5 – Měsíční krajina
Komentář arteterapeutky:
Poukazuji na dvě různé figury, které zatím zobrazila: buď
bledá víla, která nemá sílu a může jen uletět na měsíc,
nebo divoká malá čarodějnice. Ptám se, jak by vypadala
žena mezi těmito dvěma extrémy: odplutím a bojem?
Z otázky vzniká výtvarné zadání. Klientka zobrazuje královnu, která drží na každé ruce malé dítě. Je něžná, pevná
a klidná. Má červené šaty, horní část těla vypadá jako srdce, je bosá. Obrázek je zalitý sluncem. Ptám se, zda něco
klientce vzkazuje? Říká jí: „Prosím tě, uklidni se“.
V následujících setkáních se stále sílící autenticitou hovoříme o vztahu s manželem, klientka je v krizi, stále pláče.
Zdá se, že se vztah ocitá na hranici psychického týrání ze
strany manžela. Klientka má velmi nízké sebehodnocení,
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stále koliduje mezi pocity viny a vzteku. Návrhy na praktická řešení situace (párová terapie) se
nesetkávají s úspěchem. Mezi vánočními svátky navštívila krizové centrum, místního psychiatra
a dostala nové prášky na uklidnění. Celou fázi doprovází mohutná výtvarná produkce, pro kterou volí především hutné temperové barvy. Obrazy jsou plné násilí a utrpení. Následující výběr
obrázků z této doby je chronologicky řazený.
Obrázek č. 8 – Nepořádnice
Komentář klientky:
„Sedím na posteli a čtu debiloviny, všude
je neskutečný bordel. Jsem v akváriu, kde
nic není. Ta žena nezvládá a nechce tak žít,
ale nemůže nic změnit. Všichni kolem dělají
důležité věci, ona je tam zavřená a čeká, co
bude. Když se konečně otevřou dveře, někdo tam jen nakoukne a konstatuje: „Ty tu
máš ale bordel!“ a zase zavře. Nikoho nezajímám.“
Obrázek č. 9 – Žehnající ruce
Komentář klientky:
„Chtěla jsem namalovat ochranitelské ruce,
ruce boží. Když se na obrázek zpětně podívám, přijde mi, že to jsou ruce, které po
ptáčkovi chňapou, že je to spíš hrozné. Asi
to budou ruce manžela.“

Obrázek č. 10 – Veselá pijavice
Komentář klientky:
„Ruce ji ždímají a ona dáví krev. Nejdřív
jsem chtěla, aby byla krvežíznivá, aby byla
zlá. Pak mi přišlo, že je to blbka. Ruce ji
pumpují, poplácávají a ona je přežraná
a zvrací. Říká si: bylo to na nic, je unavená.“
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Obrázek č.9 – Pokušení na poušti
Komentář klientky:
„Chtěla bych cítit kapat krev z nosu na papír. Připadám si
neschopná, nemá to smysl, nic ve mně není. Líbí se mi, že mi
tu strhne tvoření.“
K obrázku: Klientka nechce, abych k němu něco říkala.
Sama ho komentuje: „Leží na něm cesta, nemůže ven. Ale
když tam zůstane, může tam něco pěkného vyrůst. To jsem
já, uřvaná, mrtvá.“
2.2.4 Druhý zlom
Po 21. setkání („Pokušení na poušti“) si beru supervizi. Je mi
doporučeno podporovat klientku, aby cítila, že „je jí dovoleno“, že „může“. Umožnit jí v akci s papírem (hlínou) pravdivě
vyjadřovat pocity (zničit, roztrhat, ustřihnout, co se jí nelíbí,
atd.). Druhým tématem je propojování. Vést jí k propojení obrázku, aby části těla figur na sebe
dobře navazovaly, aby se obrázky nerozpadaly. Supervizorka vyslovuje domněnku, že jako spodní proud může být pod vším trauma. Podporuje směřování terapie.
Následující setkání přináší nečekaný zlom. Klientka přichází poměrně stabilizovaná, je pěkně
upravená, vkusně nalíčená. Reflektujeme minulou práci, říká, že neví, kde se to v ní bere, připadá
jí to děsivé, myslí si, že vyděsila i mne.
Komentář klientky:
Reflexe obrazu „Pokušení na poušti“: rodina jede po silnici, ale ta silnice jede přese mne. Je to
věc, kterou trpím od dětství, nějaká část je mimo mne. Abych přežila život, hraju na to, že jsem
chlap.“
Komentář arteterapeutky:
Klientka odkrývá své hluboké tabu. Od dětství používá úniky do fantazie jako nástroje k přežití.
Ve fantazii prožívá svou smrt, utrpení, umírání, které konečně přivolají péči a pozornost blízkých.
Vstupem do mužské fantazijní role zvládá denní úkoly: dokáže uvařit dobré jídlo, uklidit byt…
Jako muž na to má energii, udělá to dobře. Sama o sobě si připadá proti tomu jako neschopná,
impotentní. Celé téma je spojené s hlubokým studem. Znovu říká, že v ní něco není, nějaká část
srdce je odložená. Fantazijní svět jí dává celistvost. Nabízím téma „Namalovat své srdce.“
Obrázek č. 12 – Srdce a struhadlo
Komentář klientky:
„Je to orlice z erbu s královskou korunou. Pod ní je struhadlo. Ona byla hladká, ale na struhadle se ostrouhala. Tím
se načechrala a může létat. Prostě se to tak stalo.“ Ptám se,
zda ji to bolelo? Jako odpověď přimalovává klientka do
struhadla cáry masa.
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Při dalším setkání je klientka opět stabilizovaná, působí vyrovnaně, má nadhled. Hovoříme
o pocitu pasivity a nudy v dětství, který v ní přetrvává dodnes. Ve vztahu k blízkým si připadá
jako nedůležité, odsunuté dítě. Nikoho nezajímají její názory, je vyřazená z rozhodování, nikdo si
jí nevšímá, všichni jsou jí odporní. Má pocity viny, že je „lemra“ jako její otec, že není ten správný
dříč. Vidí mnoho podobných rysů mezi její matkou a manželem. Znovu se vracíme k nepravdivému, vykonstruovanému světu jejího dětství, ve kterém byla matka ubohá oběť a otec bídák. Říká,
že spousta věcí jí došla, až když sama porodila.
Klientka nechce dál mluvit, chce kreslit. Chce, abych jí zadala nějaké téma, ale nechce brečet.
Zadávám téma: „Namalujte takový obrázek, abyste nebrečela“. Obě se tomu smějeme.
Obrázek č. 13 – Svěží vánek
Komentář klientky:
Je to svěží pocit, něco se hýbe, něco se děje, něco mi
pomáhá. Je to žena zezadu, jak tančí flamengo.“ (Klientka se téměř rozpláče smutkem, že opustila kurz
flamenga, který ji sytil, že se necítila jako „obludné
jánevimco“.) Postava je obklopená barevnými stuhami, které představují vánek, energii.
Komentář arteterapeutky:
Klientka kreslí postavu zezadu, začíná páteří. V obraze se objevuje mnoho prvků z předešlých děl: páteř,
vlasy malé čarodějky, u nohou bestie – chrlič. Situaci
s vlastními emocemi humorně komentuje ve vztahu
k zadání „nerozplakat se“. Znovu hovoříme o vstupování do rolí, do fantazijního světa, které jí umožňuje
být někým jiným. Být sama sebou znamená být jako
ve vězení, nemá šanci propojit, změnit. Uznává, že už
chvilku zažila pocit, že za to, že se cítí dobře, může
ona sama. Říká, že se cítí dobře, když může bavit jiné lidi a své děti. Manželství bere jako práci,
manžel je šéf. Je s tím takto srovnaná. Klientka prezentuje obraz jako pozitivní, lze v něm vidět
trhání a rozvolňování pout. Figura je jinak celistvá, plná, páteř je pevná, v pořádku. Jsou zde
mírné proporční chyby v různé délce paží a kratších nohách.
Na 24. setkání opět přichází klientka konsolidovaná, vypadá „dobře“. Hovoříme o tom, co by
potřebovala, co očekává od setkání. Informuje mne, že před časem vysadila léky od místního
psychiatra, cítila, že ji oddělují od prožívání, cítila se izolovaná sama od sebe. Praktikuje autogenní trénink, který jí uklidňuje. Pečuje o sebe, hodně spí. Říká, že se poslední dobou méně bojí.
Chtěla by se v arteterapii zpevňovat. Chce, abych jí vymyslela zadání, chce tvořit. Zkoumáme,
zda si může v našich sezeních říkat, co by opravdu chtěla, zda je v ní nějaká představa. Objevuje
téma, chce malovat „ptáčka“.
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Obrázek č. 14 – Ptáček
Komentář arteterapeutky:
Klientka je s obrázkem spokojená. Jen nestihla slunce a dodělávala ho ve spěchu.
Obraz ptáčka vyvolává zajímavý prostorový
efekt. Lze jej vnímat buď jako letícího dolů,
do moře, nebo z podhledu, jako směřujícího
do pravého horního rohu – ke slunci. Vzhledem k vývoji celého případu upřednostňuji
druhou – pozitivní variantu výkladu.

3. závěr
Naši další práci v následujících měsících zaměřuji na propojování dvou nesmiřitelných světů,
které v psychice klientky existují vlivem rozpolceného prostředí, ve kterém vyrůstala. Cílem je
dosáhnout jakéhosi středu mezi nimi, tj. připustit, že láska a nenávist mohou být spolu, že může
být dobrá a zároveň dělat chyby, že může být silnou ženou s vědomým mužským aspektem,
atd… Klientka velmi oceňuje arteterapeutická sezení, má pocit, že se konečně „něco řeší“, že
se „konečně něco mění“. S odstupem komentuje náročné fáze naší společné cesty, obzvláště
v období po prvním zlomu (klientka hovoří o časovém údaji), kdy měla jisté suicidální myšlenky.
Dnes, po dvou letech společného setkávání pracujeme na dalším prohlubování sebedůvěry
a pocitu vlastní hodnoty. Zvýšila se její schopnost nadhledu nad vlastním prožíváním, porozumění určitým jevům a prožitkům v každodenním životě. Terapie stále pokračuje.
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THE DEVELOPMENT OF ART THERAPY
IN RUSSIAN FEDERATION
Alexander Kopytin
Abstract:
The contribution offers basic information on the art therapy in Russian Federation, its sources and
its development. The contribution describes historical background and current situation in this field
and informes about art therapy education and practice. The text sets art therapy aims and informes
about conditions for their attainment.
1. INTRODUCTION
There is currently no such a profession as art therapy in Russian Federation. According to the
Law on Psychotherapy art therapy is considered as one of psychotherapy methods, which may
be legally practised by certified psychotherapists, who completed a specialized course in art
therapy. Other professionals, such as psychologists, are also allowed to use art therapy as an
instrument for counseling especially as far as children are concerned.
One of definitions of art therapy as it is understood in the Russian Federation was accepted on May 16, 2009 by participants of 11th Annual Conference of RATA (Российская арттерапевтическая ассоциация, 2009):
«A system of psychological and mental-physical interventions based on clients’ (patients’)
involvement in artistic expression and establishing therapeutic relationships. It can be used
with therapeutic, preventive and rehabilitation goals with people having mental or physical
disorders or those with psychosocial limitations. It can be also used in order to achieve higher
quality of life and development of human potential.
Art therapy is closely linked to clinical practice and this emphasizes the significant role of
clinical knowledge and biopsychosocial theory of disorders in art therapy practice. Art therapy
is also strongly linked to art. Art therapists’ good knowledge of rich potential of various art materials and forms of artistic activity can provide better therapeutic effects».
The development of art therapy in Russian Federation as in many other parts of the world in
the last couple of decades was strongly influences by the more established schools of art therapy in such countries as USA and UK. Russian art therapists as their colleagues in many other
countries must resolve certain typical tasks, such as:
 create theoretical foundations of art therapy and overcome conflicts linked to competition
between different theoretical viewpoints,
 establish professional identity and gain a legal status overcoming resistance from governmental institutions and professional community of mental health specialists,
 establish academic educational programs,
 develop evidence based practice,
 survive in the situation of strong competition between different therapeutic approaches and
treatment modalities and demonstrate its unique therapeutic qualities, effects and advantages.
Notwithstanding some universal traits which Russian art therapy shares with other art therapy
in other countries it reveals certain specific characteristics and means by which it tries to resolve
the above-mentioned tasks.
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2. HISTORICAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN ART THERAPY
2.1. Precursors of art therapy in Russia
Before art therapy began to more actively develop in Russia in 1990-s there were some its early precursors in the form of clinical-psychiatric study of art of mentally ill people, art education
of children with special needs and some systems of psychotherapy with the strong emphasis on
creative activities of patients or perception of art.
There were some psychiatrists in Russia, who recognized the high value of various artistic activities and art in general as a powerful means to support mental health and organize psychiatric
patients. As early as in the middle of 19 c the idea of ‘therapy via impressions’ supplementing
therapy via medication and hygiene was introduced in clinical practice. Professor of psychiatry
Butkovsky, for instance, wrote in 1834 that “exercises in the loved activities, such as drawing,
painting, engraving, selecting and arranging stones, plants, insects correct mental states”.
Malinovsky in his “Manual of psychiatry” published in 1847 recommended to use reading, drawing, singing and some other activities with psychiatric patients. Artistic endeavors in psychiatric hospitals in that time should however be considered as a form of occupational therapy, or
‘moral education’ of patients rather as a direct analogue of art therapy.
Later in the Soviet period of Russian history some psychiatrists studied art of mentally ill people and even recognized it as a source of original ideas. Pavel Karpov, for example, published
his book “Art of the mentally ill and its impact on development of science, art and technology”
(Карпов П., 1926) in 1926. It is not a surprise however that art of psychiatric patients in its humane dimension was mostly neglected and even considered as a challenge to the domineering
social realistic school of art supporting official ideology, which domineered for several decades.
Since 1970-s there were attempts to implement certain forms of mental patients’ creative
work into the system of social rehabilitation. Main focus of such activities was not however on
free artistic expression, but on the development of social skills in mental patients.
In the 1970-80-s there were also first attempts to use projective drawing tools in clinical psychology studies and to further investigate art of the mentally ill from clinical psychiatric viewpoint. Three volumes of the book titled “The graphic language of schizophrenic patients” were
published by Russian psychiatrist Babayan and associates in 1982-1984 (Бабаян А.Я., Морозов
Г.Б., Морковкин В.М., Смулевич А.Б., 1982-1984). It is also interesting that certain revival of psychoanalytic tradition took place in late 1970-s in the Soviet Union and helped to look at art from
the psychodynamic perspective. Later in 1980-s humanistic ideas were brought into psychiatric
rehabilitation and therapy. It was declared, for instance, that the main task of rehabilitation is not
only to bring a sick person to labor, but to restore patients’ personal value. This idea was introduced by Modest Kabanov, the head of the Bekhterev Scientific Research Institute in St.-Petersburg.
In 1980-s more attention has been paid to various forms of psychotherapy via culture, aesthetic experience and creative self-expression. Ideas of psychiatrist and psychotherapist from
Moscow Mark Boorno (Бурно M., 1989) may be very illustrative with this regard. He developed
his system of psychotherapy and called it therapy through creative self-expression. He regards
this form of therapy as more adequate for certain types of personality disorders. He believes
that “therapy through creative self-expression” helps such patients to better understand their
character and to reveal their personality as a powerful inner resource in order to achieve a more
creative, optimistic stance in the world.
Other authors, such as Rosznov and Sveshnikov in 1980-s developed their method of the so
called ‘emotional stress’ therapy based on the evocation of powerful feelings in clients through
their interaction with various aesthetic products. Under the term emotional stress they mean
emotional excitement induced during the act of active perception of aesthetic objects.
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In 1980-s the phenomenon of “creative inspiration” become a subject of study. Research has
been carried out involving altered states of consciousness induced by hypnosis, in order to study this phenomenon. According to the hypothesis creative inspiration was considered to be
a specific state having a big potential for adaptation in wide spectrum of traumatic situations. In
this respect studies carried by Raikov, Karpov and some others are typical.
In the late 1980-s the psychiatrist from St.-Petersburg Khaikin was among the first, who used
the term ‘art therapy’ in his book “Visual art from the viewpoint of a doctor” (Хайкин Р.Б., 1992).
The above given information indicates that before art therapy began to be more actively developed in 1990-s there was the tradition of study of art with therapeutic, diagnostic and rehabilitation purposes in Russia. This tradition was mostly linked to initiatives of some psychiatrists
and psychotherapists. Psychoanalysis never played a significant role as a theoretical foundation
to develop therapeutic systems in Russia, while clinical psychiatric perspective prevailed in the
study and use of art in the mental health system.
Unlike in some Western countries, such as UK or USA artists have never been active in developing therapeutic approaches based on the patients’ use of art. It is not a surprise, because medical,
in particular, psychiatric institutions were highly centralized in controlled by the state in the Soviet
period. This gave no chance to artists to be employed in the public health services. Besides, specific cultural and ideological atmosphere should be taken into account. Artists had no freedom
to express their view of the world and participate in the social life to such a degree as artists in
the Western countries could do. Though Russian artists, such as Kandinsky, Malevich, Shagal and
others strongly impacted the development of some modernist schools of art those who stayed in
Soviet Russia were in the very difficult situation and often were in opposition towards the official
power. That is why their involvement in the public health services was very limited.
2.2. The development of art therapy in the post-Soviet period
More active development of art therapy began in Russia in the post-Soviet period. The changing political and cultural situation and gradual establishment of democratic principles created
new possibilities to uncover human potential in many forms. Reforms that took place throughout the last 20 years in many segments of Russian society including public health, education
and social services created the new platform for art therapeutic initiatives.
Throughout these years the multidisciplinary community of those, who use art for therapeutic, rehabilitation and educational purposes begin to be established. Art therapy is not something clearly defined, but still a new approach supported and developed by various interest
groups in Russian Federation. I would emphasize the role of the following factors that impact
the establishment of art therapy in my country.
First, the new economic, political and legal situation enables more competitive and open existence of various therapeutic approaches and services in the society. Clients and specialists have
more freedom to choose those services and forms of therapy, which they find more reliable and
effective. Art therapy together with other forms of non-verbal therapy deserves a reputation of
non-intrusive, humanistic intervention having considerable social potential.
Second, certain changes in the laws regulating medical and social services, psychiatric and
psychotherapeutic practice, in particular, took place in Russia in the recent years. Such changes
open new possibility to the more holistic, multidisciplinary approach to be implemented in various segments of public health with more emphasis on psychotherapy and social interventions.
Social workers, therapists, psychologists, nurses and other specialists including artists are now
given a more active role in the public health domain.
My observation is that art therapy in Russian Federation develops more as a form of psychotherapy rather than therapy via art, because it was initially strongly rooted in clinical psychiatry,
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psychology and psychotherapy. Of course, it creates certain risk of undervaluation of its artistic
foundations, on the one hand, but gives more opportunities for its integration in medicine, on
the other hand.
Now I would like to comment on the role of Russian Art Therapy Association founded in
St.-Petersburg in 1997. Some of its goals include:
 promoting art therapy within national health services, educational establishments and social
sector;
 establishing art therapy education;
 carrying forward scientific research in art therapy;
 implementing principles of good art therapy practice and some others.
Since 1998 Association publishes a quarterly Journal called “The Healing Art”. Russian Art Therapy Association plays a significant role in the development of art therapy ethos. Currently it
consists of about 400 members, medical doctors, artists, psychologists, therapists, educators
and some other specialists who completed special training courses in art therapy. Most of them
practice art therapy either as a main therapeutic approach, or one of instruments in their work.
Art Therapy Association arranged 14 annual conferences. While most of the conferences took
place in St.-Petersburg, several conferences were also arranged throughout the last few year in
Moscow and other Russian cities.
2.3. Art therapy education
Though some basic courses of training in art therapy were introduced in Russia in 1990-s there were no any extended courses until 2000-s. The first post-graduate diploma course in art
therapy (in part-time format) comprising 2000 hours was established in St.-Petersburg in 2002
at State Academy for Postgraduate Pedagogical Training. Candidates must normally fulfill the
following:
1. possession of a diploma of high education (psychology, medicine, pedagogy, etc.), which normally requires 5 or 6 years of study;
2. demonstration of personal maturity, commitment and suitability (candidates must have
attained at least 22 years of age, prior to entry);
3. experience of work in the medical profession or allied health professions, psychology, social
work or education.
4. at least, some experience of artistic work due to their own artistic activities, or some formal
training.
Duration of studies is two years. This course comprises theoretical and practical training, plus
supervised clinical practice and writing a thesis. During the first year students learn of psychotherapy; theory and methods of art therapy; foundations of psychiatry and psychopathology of
expression; techniques of visual art, art therapy management; ethical principles of art therapy.
They also participate in interactive art therapy groups.
During the second year they continue to participate in interactive art therapy group, learn
techniques of visual art, art therapy in medicine; art therapy in education and social institutions;
methods of research. They also start working art therapeutically at various placements and get
clinical supervision.
The course aims to develop the professional skills of students in the use of visual arts as a therapeutic means to restore and promote psychological, physical and psychosocial well-being in
representatives of various client groups. Experiential and practical work provides a firm foundation for learning supplementing theoretical studies and research.
The course is designed to provide quality education for mature people from a wide range of
professional backgrounds, including: medical professions, psychology, pedagogy, art pedago41

gy, social work. It is eclectic in theoretical orientation, with certain emphasis on psychodynamic
and systems theories in order to prepare students to work in diverse institutional contexts and
with different populations.
Five years ago similar course was opened in St.-Petersburg at The Institute of Practical Psychology (“Imaton”). Throughout 1990-s one of the serious problems was lack of art therapy publications in Russian. Most publishers were very cautious with regard to art therapy literature,
because the target professional group for such publications was not established. Since early
2000-s first books of this kind begin to be published. Now there are dozens of art therapy books.
Though first books represented mostly foundations of art therapy there become more and more
specialized art therapy publications and even book series concerning particular areas of practice, such as art therapy of mental disorders, art therapy of the drug addiction, art therapy with
children and adolescents, those concentrating of the gender issues in art therapy etc. Most of
those books are written by Russian art therapists.
2.4. Art therapy in practice
The scope of different areas, where art therapy is currently used in my country is quite wide
and embraces public health and educational institutions as well as social milieu. Active implementation of art therapy took place in the following institutions in the recent years in my country.
In clinical settings:
 psychiatric hospitals and day centers (Берегулина Л.Н., 2009; Гаврилов В.В., 2005; Ионов
О.А., 2004; Копытин А.И., 2001, 2002, 2011; Назарова Н. Р., 2007),
 forensic psychiatry and specialized psychiatric closed departments with intensive care
(Свенцицкая В.А., 2006, 2008),
 psychotherapy clinics and departments, treatment of patients with neurotic and stress-related
disorders, personality disorders (Лебедев А.А., 2007; 2008; Копытин А.И., 2011),
 treatment and rehabilitation of addictive patients (Богачов О.В., 2008; Копытин А.И., Богачов
О.В., 2008),
 palliative care (Гнездилов А.В., 1995),
 specialized clinical settings for children and adolescents including those with developmental, emotional and behavioral disorders and somatic illness (Копытин А.И., Свистовская Е.Е.,
2009; Свистовская Е.Е., 2012).
In public education:
 residential schools (Глибина Е., 2012; Кервинен А.В., 2012),
 general and specialized schools (Тиунова Т.В., 2012),
 early development centers etc. (Шаповалова Е.А., 2012).
In social milieu:
 specialized centers for older adults (Шаповалова Е.А., 2011),
 shelters,
 occupational centers for young people etc.
2.5. Major therapeutic trends regarding Russian art therapy
Among some major therapeutic trends concerning art therapy developments in Russia is
a wide scope of theoretical approaches including: eclectic/integrative, systems – and family-oriented, psychoanalytic/psychodynamic, developmental, humanistic and some others. Group art
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therapy, especially thematic groups, consistently prevails over individual art therapy. Therapists
are mostly directive and proactive in their relations with clients. Art therapy is almost exclusively
realized in the form of a short-term intervention
Comparison between British and Russian art therapists show that the latter group has stronger knowledge and skills in verbal therapies due to their professional training and experience
before coming to learn art therapy. At the same time Russian art therapists are often not so
keen in their use of art materials and sometimes give their clients less time to be involved in
art activities comparing to their British counterparts. Russian art therapists appear to be more
integrated in existing institutional context and efficient in contacting with other mental health
professionals. They also have a better knowledge of scientific orthodoxy and research methods
and able to use this knowledge and skills to support their professional positions. They are not so
restricted with standards of art therapy practice and often more open to experiments comparing to their British counterparts.
Advantages of Russian art therapy can be linked to its multiprofessional roots and include:
 considerable scientific and research potential,
 ability to see art therapy process from different perspectives,
 ability to experiment,
 ability to implement art therapy in various sectors and medical, educational and social practice using their established professional positions.
At the same time, certain risks connected to the absence of art therapy profession and established standards of art therapy practice in Russian Federation should not be underestimated:
 impoverished artistic side of art therapy due to the strong therapeutic, pedagogic side,
 biologization and clinification of art therapy leading to erosion of its humanitarian basis,
 substitution of intrapersonal and interpersonal factors of the art therapy process by its instrumental aspects linked to the use of goal-oriented techniques and directive procedures,
 loss of the main mission and uniqueness of art therapy among other therapeutic approaches.
Some means to prevent risks connected to the absence of art therapy profession and established standards of art therapy practice in Russian Federation may be as follows:
1. Clear understanding of advantages and unique nature of art therapy including:
 the use and actualization of intra and interpersonal resources through artistic expression in
favor of health-promotion and development of human potential,
 person-oriented character of art therapy and understanding that creative personal activity
serves as a cornerstone of any treatment,
 rich communicative potential of art therapy based on the use of symbolic/metaphoric expression and possibility to evoke interpersonal and social dynamics both in therapeutic
space and outside therapy,
 possibility to get rich sensory, physical experience through the involvement in art making.
2. Professional self-identification/self-definition on the part of art therapists (not necessarily
directly linked to professional recognition of art therapy), establishing certain personal and
profession position that includes:
 axiology (understanding one’s personal and professional values),
 methodology/theory,
 professional instrumentation and skills.
Given all these three ingredients correspond to each other they provide the basis and vector of
art therapists’ professional behavior and thinking.
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3. CONCLUSION
It is not clear at the moment, whether art therapy in Russia will go towards its professional
registration and recognition in the same way as, for example, their ‘transatlantic’ (British and
American) counterparts did. The alternative is to further develop art therapy in Russia as a distinct and specialized form of therapy similar to psychoanalysis or gestalt therapy that needs
adequate training and supervision as well as solid academic and scientific foundations.
Russian art therapists as their colleagues in many other countries must resolve certain typical
tasks. They have many common characteristics with their colleagues from abroad while at the
same time have some specific features.
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metoda rekonstrukce v kulturním kontextu
Petra Potměšilová
Abstrakt:
Rekonstrukce je jednou ze základních metod, které se využívají v arteterapii pro práci s klientem.
Metodu rekonstrukce můžeme v praxi použít nejen pro rozvoj fantazie, ale i k práci s důležitými
osobními tématy. V předkládaném příspěvku porovnáváme využití metody rekonstrukce u studentů
Univerzity Palackého v Olomouci a studentů Sečuánské Univerzity v Chengdu.
1. Úvod
V průběhu života člověka dochází k různým životním situacím. Některé životní situace jsou příjemné a přirozeně podporují růst či vývoj osobnosti jedince. Existují však životní situace, které můžeme nazvat jako zátěžové nebo krizové. Mezi zátěžové, krizové situace patří např. úmrtí blízkého
člověka, vážný úraz, nemoc, postižení či setkání se s překážkou, kterou není člověk schopen vyřešit
sám za použití běžných způsobů. V souvislosti se zátěžovými situacemi je klíčové, jak k nim jedinec
přistoupí, jak se s nimi vyrovná. V případě dostatečných a funkčních ochranných faktorů je jedinec
schopen zátěžovou situaci zvládnout a je schopen z ní vyjít posílen (Seccombe, 2002).
Ochrannými neboli protektivními faktory1 rozumíme strategie, které jedinec využívá při setkávání s okolím a s vlivy prostředí. Baštecká (2001) protektivní faktory rozděluje do dvou skupin
podle toho, čím jsou tvořeny:
 jedincovými silami,
 jedincovými zdroji.
Mezi síly v jedinci řadíme životní styl jedince, jeho hodnoty, smysl života, ale např. i materiální
zabezpečení. Jedincovými zdroji pak rozumíme systém sociální opory, tedy možné vztahy nejen
uvnitř, ale i k okolí.
Pokud jedinec z nějakého důvodu nemá dostatek funkčních protektivních faktorů, může dojít
k tomu, že není schopen adekvátně zareagovat na zátěžovou situaci. Jedním z možných způsobů jak podpořit jedince v hledání vhodného přístupu k zátěžové situace je arteterapie.
Arteterapie je běžně definována2) jako expresivní terapie, která pro práci s klientem používá metod a technik, které odpovídají výtvarnému umění. Case a Dalley (2006) uvádějí, že
arteterapie neboli artpsychoterapie zahrnuje použití různých výtvarných způsobů, prostřednictvím
nichž klient může nejen vyjádřit svoje problémy a obavy, ale prostřednictvím nichž může s těmito
problémy a obavami také pracovat. Způsob práce arteterapeuta s klientem nezávisí jen na osobnosti
terapeuta, ale především by měl odrážet potřeby klienta. Buchalter (2009) zmiňuje, že někteří klienti
potřebují volnost a spontánnost, jiní zas preferují strukturovaný přístup.
Jednu z arteterapeutických metod budeme dále blíže charakterizovat. Metodu rekonstrukce nejdříve teoreticky vymezíme, poté uvedeme zkušenosti z praxe, které kvalitativně
porovnáme. Vzhledem k tomu, že budeme porovnávat skupiny ze dvou odlišných kulturních
prostředí, zaměříme se především právě na vliv těchto odlišností při práci s danou metodou.
2. rekonstrukce
Metodu můžeme obecně definovat jako soubor postupů či kroků, které vedou k danému cíli.
Tuto definici můžeme použít i pro arteterapeutickou metodu: jedná se tedy o soubor postupů,
1) Baštecká uvádí rovněž pojem nárazníky (buffers).
2) Např. Slavík, Stibůrek, www.arteterapie.cz.
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v rámci kterých terapeut využívá výtvarné prostředky pro podporu a práci s klientem. Šicková-Fabrici (2002, s. 125) uvádí některé ze základních metod3), které se používají v arteterapii:
 imaginace,
 animace,
 koncentrace,
 rekonstrukce,
 transformace,
 restrukturalizace.
Při arteterapeutické metodě rekonstrukce klient dostává část vybraného artefaktu a jeho úkolem je tento artefakt doplnit, dotvořit dle svých pocitů, představ. Šicková-Fabrici (2002) uvádí,
že cílem této metody je především rozvoj fantazie a kreativity. Dále uvádí, že často používaný
způsob práce v rámci této metody může být tzv. dokreslovaná koláž. Při dokreslované koláži
klient dostává například půlku fotky obličeje a jeho úkolem je dokreslit či dotvořit druhou část.
Dokreslovaná koláž je především vhodná pro klienty mladšího školního věku, pro klienty s mentálním postižením, ale i pro klienty, kteří se zatím ostýchají tvořit.
V rámci této metody se nám v praxi nejvíce osvědčila technika, při níž používáme část vybraného obrázku a necháme klienty dle jejich fantazie obrázek dotvořit. V současné době nejčastěji
pracujeme se čtyřmi různými obrázky.
2.1 Metoda rekonstrukce v praxi
Kromě rozvoje fantazie či odbourávání strachu z tvorby používáme metodu rekonstrukce
v praxi jako možný nácvik vhodné komunikace či práci s problémem:
Čas:
cca 1, 5 hodiny
Pomůcky: sada pomůcek na arteterapii4), kopie části uměleckého díla či obrázku, celý obrázek
Zadání:
Máte před sebou část obrázku, nejdříve se na obrázek podívejte, můžete s ním točit.
Až budete mít pocit, že vám něco připomíná, zkuste obrázek dotvořit. Obrázek si
nalepte na papír. Můžete do obrázku zasahovat jakýmkoliv způsobem. Můžete použít
jakýkoliv výtvarný materiál.
Využití v praxi:
1. Rozvoj fantazie
Fantazie je schopnost jedince originálním způsobem reagovat na daný podnět. Čáp a Mareš
(2001, s. 88) fantazii neboli obrazotvornost definují jako psychický proces, ve kterém jedinec
vytváří relativně nové představy. Toto vytváření se děje na základě našich zkušeností, vjemů
a paměťových představ. Pro zjišťování míry fantazie existuje Torranceho figurálny test tvorivého
myslenia (Jurčová, 1984). Tento test je zaměřen na hodnocení fantazie, kreativity a originálních
způsobů řešení výtvarných úkolů. Test vychází z teorie gestalt psychologie. Základní poznatek,
který vychází z gestalt psychologie, můžeme definovat takto: nekompletní figury vytvářejí u jednotlivce napětí, které vede k snaze co nejjednodušším způsobem tuto figuru uzavřít. Pro originální odpověď je třeba zvládnout toto napětí, které vede k nejjednoduššímu řešení, a zvolit
variantu, která prodlužuje hledání.
Jedinec v rámci Torranceho figurálneho testu tvorivého myslenia dostává výtvarný úkol, v němž
je „naznačeno“ nejobvyklejší a na první pohled jasné řešení. Jeho úkolem je vymyslet co nejoriginálnější řešení výtvarného úkolu, tj. překonat napětí, které autora vede k nejjednoduššímu
3) Dále se budeme podrobněji zabývat pouze metodou rekonstrukce. Ostatní metody jsou zde jen uvedeny, bez podrobnější
charakteristiky.
4) Sadou pomůcek na arteterapii se rozumí různé druhy, velikosti a barvy papírů, pastelky, křídy, voskovky, barvy, napínáčky, provázky, špejle a další. Každý arteterapeut si v průběhu terapeutické práce vytváří vlastní sadu výtvarného materiálu.
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řešení. Jedinec tak může přijmout toto „naznačené“ řešení a úlohu pojmout zcela jednoznačně,
nebo může odhlédnout od nabízeného řešení a hledat jiný, skrytější význam, může tedy přijmout fakt, že zpracování úkolu může být mnohoznačné.
Tento základní princip, na němž je Torranceho figurálny test tvorivého myšlenia postaven, odpovídá
i jednomu z principů arteterapeutické metody rekonstrukce. V praxi se setkáváme se třemi typy reakcí:
 odmítnutí prvního nápadu a hledání jiného originálního řešení,
 přijetí prvního nápadu,
 strach z nesplnění úkolu, strach z toho, že řešení nebude „správné“.
2. Nácvik vhodné komunikace
Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími
měřítky (Liebmann, 2005).
Liebmannovu definici arteterapie můžeme aplikovat i na metodu rekonstrukce. Cílem není
vytvářet esteticky dokonalé artefakty, ale vést klienty k pochopení a přijetí některých pravidel
mezilidské komunikace. Po vlastní tvorbě při reflexi s účastníky můžeme diskusi zavést na téma
komunikace: jeden podnět může vyvolat v různých lidech různé reakce a ne vždy to musí znamenat, že je nějaký problém. Při této práci nemůžeme říci, že některé řešení je špatné a jiné
dobré, jedná se o pohled jedince na danou problematiku.
3. Práce s problémy
Dalším možným východiskem v práci s metodou rekonstrukce je fenomenologická filozofie.
Principem fenomenologie je možnost pečlivého pozorování bez předsudků. Snahou jedince by
tedy mělo být dívat se na věci tak, jako by je viděl poprvé, jako by je objevoval.
V životě člověka se může objevit problém, na který sám nahlíží jako na neřešitelný a u kterého není
schopen výše zmíněného odstupu a náhledu. V některých případech může pomoci to, když jedinec
dostane možnost vidět problém z jiného úhlu pohledu na základě zkušeností někoho jiného.

Obrázek č. 1 – část obrázku

Obrázek č. 2 – originál obrázku.

V následujícím textu se metodou rekonstrukce budeme více zabývat pouze ve vztahu k prvnímu možnému využití, tedy k rozvoji fantazie u jednotlivých účastníků.
2.1.1 Použití metody rekonstrukce v České republice
Metodu rekonstrukce ve své praxi používáme pravidelně od roku 2007 u vysokoškolských studentů oborů speciální pedagogika a psychologie a u pedagogických pracovníků, kteří pracují
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s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Během pěti let tak touto technikou prošlo asi
3005) respondentů. Reakce jednotlivých respondentů na část obrázku můžeme na základě zkušeností z praxe rozdělit do několika skupin:
 vánoční strom,
 strom, kláda, dřevo, vrba u jezírka, příroda
 podmořský svět,
 postava,
 nábytek,
 fantazijní krajina.
Nejčastější reakcí na část obrázku je vánoční strom. Vánoční strom se vyskytuje v každé skupině asi v 50 %. Procento výskytu vánočního stromu stoupá okolo Vánoc až
na 85 %:
Obrázek č. 3 – Vánoční strom

Druhým velmi častým motivem bývá strom či kláda nebo dřevo nebo příroda a krajina:

Obrázek č. 4 – Strom

Obrázek č. 5 – Vrba u jezera

Třetím nejčastějším tématem obrázků je podmořský svět:

Obrázek č. 6 – Podmořský svět I.
Obrázek č. 7 – Podmořský svět II.
5 Počty klientů a následné procentuální dělení odpovídá statistickému zpracování, které bylo v průběhu průzkumu zpracováno.
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Postava či obličej se neobjevují v každé skupině. Pokud už se objeví, tak jen jednou a ostatní
účastníci jsou velmi překvapeni:

Obrázek č. 8 – Obličej I.

Obrázek č. 9 – Obličej II.

Dalším řešením, které není příliš časté, jsou nábytek, váza či předměty denní potřeby. Za celých
pět let se toto řešení objevilo asi v 10 případech:

Obrázek č. 10 – Váza

Obrázek č. 11 – Lampa

Poslední skupinu reakcí, se kterými se v praxi setkáváme, tvoří různé fantazijní krajiny, světy
a města. Je to řešení, které se opět neobjevuje v každé skupině. Ti, kteří s tímto řešením přicházejí,
obvykle potřebují daleko více času než ostatní a vlastní proces tvorby intenzivně prožívají:

Obrázek č. 12 – Fantazie I.
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Obrázek č. 13 – Fantazie II.

Při závěrečné diskusi 80% z celého souboru účastníků mluví o tom, že jako první je napadl vánoční strom, že jej v části obrázku viděli okamžitě. V průměru 30% z celého souboru účastníků
pak mluví o tom, že nechtěli přistoupit hned na první řešení, ale že hledali dále. Pokud bychom
aplikovali na tuto situaci princip Torranceho figurálneho testu tvorivého myslenia, můžeme říci, že
těchto 30% účastníků se nenechá ovlivnit prvním nápadem a hledají jiné originální řešení. Zbývajících 20% pak mluví o tom, že je napadalo více možných řešení a že si vybrali takové, které se
jim zdálo nejvíce originální, nebo takové, které se jim nejlépe ztvárňovalo.
Zajímavým případem jsou ti, kteří tvoří fantazijní světy nebo krajiny. Všichni se shodují, že nic
nehledali, ale začali obrázek dotvářet a při práci relaxovali.
2.1.2 Použití metody rekonstrukce v Čínské lidové republice
Na podzim v roce 2010 a v roce 2011 jsme dostali nabídku seznámit studenty oboru
psychologie a speciální pedagogiky Sečuánské univerzity v Chengdu a pedagogy žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami ze Sečuánské oblasti se základy arteterapie a artefiletiky. Na
podzim v roce 2011 jsme v jednotlivých workshopech použili metodu rekonstrukce. Workshopů
se zúčastnilo celkem šedesát studentů a pedagogů. Motivy, které se objevovaly jako reakce na
předloženou část obrázku, můžeme rozdělit do těchto kategorií:
 krajina, strom,
 podmořský svět,
 loď,
 ojedinělá řešení.
Nejvíce frekventovaným řešením v těchto skupinách bylo zobrazení přírody a samotný strom.
V přírodě se vyskytovala nejčastěji voda a stromy:

Obrázek č. 14 – Příroda I.

Obrázek č. 15 – Příroda II.

Obrázek č. 19 – Strom
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Druhým nejčastějším řešením byl pak podmořský svět. K některým obrázkům účastnící vyprávěli
konkrétní příběh, co se pod vodou děje:

Obrázek č. 16 – Podmořský svět I.
Obrázek č. 17 – Podmořský svět II.

Další častý výskyt byl zaznamenán v podobě různě ztvárněné lodě, se kterými se pojila přání
odpočinku a relaxace:

Obrázek č. 18 – Loď 		

Mezi ojedinělá řešení můžeme zařadit například klobouk na louce, kytice na stole a snová krajina
se speciálním příběhem o lásce:

Obrázek č. 20 – Váza

Obrázek č. 21 – Krajina snů

2.1.3 Porovnání obou skupin
Pro přehlednost a možnost srovnání výskytu jednotlivých momentů u obou skupin uvedeme
zde ještě jednou jednotlivé kategorie:
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Tabulka č. 1 – Srovnání výskytu jednotlivých kategorií

Česká republika

Čínská lidová republika

vánoční strom

krajina, strom

strom, kláda, dřevo, vrba u jezírka, příroda podmořský svět
podmořský svět

loď

ojedinělá řešení:
postava, nábytek, fantazijní krajina

ojedinělá řešení:
váza, snová krajina

V České republice (dále jen skupina 1) je nejčastější reakcí na část obrázku vánoční strom. Vzhledem ke kulturním odlišnostem se tento motiv u účastníků z Čínské lidové republiky (dále jen
skupiny 2) neobjevil ani jednou.
V pořadí další je skupina motivů: strom, příroda, krajina. Častěji u obou skupin se objevovala
krajina, kdy část obrázku tvořil základ pro trávu, vodu a také pro strom. Motiv stromu se objevoval v obou skupinách a v obou skupinách bylo ztvárnění stromu podobné: vrba či vysoký listnatý
strom. U skupiny č. 1 se pak ještě často objevuje motiv klád či dřeva jako pokáceného stromu.
Zajímavou skupinu pak tvoří téma podmořský svět. Některé obrázky z obou skupin jsou si velmi
podobné (např. obr. č. 7 a 16) a na první pohled zde nezaznamenáme žádné kulturní odlišnosti.
U skupiny č. 2 se objevil motiv lodi, který jsme u skupiny č. 1 po dobu pěti let nikdy nezaznamenali.
Poslední skupinu pak tvoří ojedinělá, originální řešení. Jedná se o řešení, která se nevyskytují
často a se kterými účastníci spojují buď nějaký příběh či se u nich vyskytuje delší doba potřebná
pro tvorbu.
3. závěr
Metoda rekonstrukce může mít v praxi trojí využití: rozvoj fantazie, nácvik funkční komunikace, hledání řešení problému. Jak jsme uvedli výše, v tomto textu se podrobněji zabýváme pouze
využitím metody rekonstrukce k možnému rozvoji fantazie.
V průběhu naší praxe jsme metodu měli možnost aplikovat na dvě kulturně odlišné skupiny
a cílem tohoto příspěvku tedy bylo porovnání reakcí dvou kulturně odlišných skupin na část
téhož obrázku.
Nejvíce frekventované řešení jako reakce na část obrázku se u účastníků v České republice objevuje vánoční strom. O tomto řešení v souladu s principy Torranceho figurálneho testu tvorivého
myslenia můžeme konstatovat, že se nejedná o řešení, které by se dalo označit jako originální. Ti,
kteří toto řešení použijí, zůstávají u prvního motivu, který je napadl, a nehledají dále.
Pokud odhlédneme od tohoto motivu, který se z pochopitelných, kulturních důvodů neobjevil u skupiny č. 2, tak stejně často a ve velmi podobných zobrazeních se u obou skupin objevuje
motiv krajiny, přírody, stromů a motiv podmořského světa. V následné diskusi většina účastníků skupiny č. 1 mluví o tom, že to bylo druhé řešení hned za vánočním stromem. Vzhledem
k četnosti výskytu a v souladu s teoretickými východisky Torranceho figurálneho testu tvorivého
myslenia však ani tato řešení nepovažujeme za výrazně originální.
Ve srovnání obou skupin by motiv lodi mohl působit jako originální řešení. Vzhledem k tomu,
že se ve skupině č. 2 vyskytoval poměrně často, opět toto řešení nemůžeme považovat za výrazně originální.
Ve skupině ojedinělých neboli originálních řešení se pak u obou skupin objevovaly podobné motivy. Tato řešení považujeme v souladu s Torranceho figurálny test tvorivého myslenia za originální.
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Cílem předloženého výzkumu bylo porovnat četnost a druh reakcí probandů pocházejících
ze dvou kulturních prostředí, při použití jedné, ve všech případech totožné, arteterapeutické
metody rekonstrukce, založené na doplnění části předloženého obrázku.
Výše jsme uvedli, že fantazie je ovlivněna mimo jiné i našimi zkušenostmi. Tomuto tvrzení pak
odpovídá častý výskyt vánočního stromu u skupiny č. 1 a jeho absence u skupiny č. 2. Z výše
uvedených výsledků tedy vyplývá, že u obou skupin se objevily jak motivy, o kterých můžeme
říct, že jsou ovlivněny kulturními zvyklostmi účastníků, ale také motivy, o nichž můžeme říci,
že jsou nadnárodní. Dále jsme měli možnost pozorovat to, že procento výskytu originálních či
fantazijních reakcí je u obou skupin podobné.
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POSTAVENÍ PSYCHODIAGNOSTIKY SPONTÁNNÍHO
VÝTVARNÉHO PROJEVU (SPV) V ARTETERAPEUTICKÉM
PROCESU
Martina Komzáková
Abstrakt:
Text pojednává o procesu, jak se vytváří význam spontánního výtvarného výrazu v arteterapii. Navazuje na stať autorů Dytrtová, Slavík, Lukavský: Vidět, tvořit a vědět, aneb jak se dělá význam ve
výtvarné výchově. O komunikačním zprostředkování vzdělávacího obsahu, který byl uveřejněn ve
Výtvarné výchově, 2009, 49. Daný princip je aplikován na psychodiagnostický proces v arteterapii
a dále je rozvíjen v kontextu teorie znaků a poznatků z afektivních neurověd v oblasti rozhodovacích
procesů.
Psychodiagnostika je v arteterapii jedním ze základních stavebních kamenů procesu práce s klientem. Na její kvalitě záleží, nakolik společná práce terapeuta a klienta bude smysluplná a efektivní z hlediska odstranění nebo zmírnění potíží klienta. Základním smyslem psychodiagnostiky
v arteterapii není pouze určení aktuálního stavu klienta, ale zároveň určení směru další terapeutické spolupráce. Ovšem možnosti kvality, detailnosti a korektnosti psychodiagnostiky v arteterapii jsou přesně limitovány podmínkami, ve kterých vzniká. Proto je dobré si uvědomit, jaké tyto
konkrétní podmínky jsou. V arteterapeutickém procesu máme reálně k dispozici:
1) klienta a jeho výpověď a náhled na svoje potíže, jeho zakázku,
2) naši znalost o potížích klienta na obecné úrovni a naši terapeutickou zkušenost,
3) buď máme k dispozici jedno sezení „teď a tady“ nebo několik setkání. V případě několika setkání máme možnost sledovat klienta v jeho vývoji jak na jeho výtvarné úrovni, tak na úrovni
jeho verbálních obsahů (jak slovně komentuje svá díla a vůbec svou existenci v terapeutickém
procesu),
4) máme k dispozici výtvarné dílo klienta, které má reálnou smyslově dostupnou existenci. Stejně tak známe podmínky, za kterých dílo vznikalo – zadání (téma), výtvarnou techniku, máme
znalost o čase a průběhu, jak dílo vznikalo, neboli znalost klientova tvůrčího procesu,
5) máme svoji interpretaci vzniklého díla a toho, jaký vztah má dílo k autorovi, co o něm vypovídá,
6) můžeme mít nebo nemusíme (podle typu arteterapie, kterým pracujeme) výpověď klienta
o svém díle.
Co rozhodně v současné době nemáme, je standardizovaný soubor detailních kritérií, jejichž existence, popř. neexistence v díle má 100% pravdivostní výpovědní hodnotu ve
smyslu, že odpovídá konkrétním stavům lidské psychiky, tak jako je to možné ve standardizovaných projektivních testech1 – např. v Kresbě postavy pána, Baumtestu, Rorschachově test atd.
V základním principu je to dáno tím, že výtvarná podoba díla klienta není a nemůže být standardizována jak tématem, tak výtvarnou technikou a formátem. V arteterapii pracujeme se širokou škálou témat (ať již konkrétních nebo volných) a výtvarných technik, jejichž volba vychází
ze specifických podmínek práce s konkrétním klientem. Na obecné úrovni lze tedy napsat, že se
1 I když i v kontextu psychodiagnostické relevantnosti projektivních testů probíhá dynamická diskuze v odborném psychologickém fóru – viz např. text R. Bahbouha http://www.psychodiagnostika.cz/index.php?akce=validita
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jedná o spontánní výtvarný projev (SVP), který máme pro psychodiagnostiku k dispozici. Z toho
vyplývá, že není možné říct: „tento obrázek vypovídá o klientovi toto a toto“. Psychodiagnostika spontánního výtvarného projevu má pouze pravděpodobnostní charakter. Může vypovídat, ale také nemusí.
Jestliže tedy v psychodiagnostice SVP neplatí, že A = B, je nutné porozumět systému, jak je
psychodiagnostika SVP utvářena, abychom věděli, co nás vedlo ke konstatování: „tento obrázek
o klientovi vypovídá toto a toto“.
Východiskem a současně také limitem arteterapeutického procesu (tj. procesu, jehož výsledkem má být zmírnění nebo odstranění potíží klienta) je to, co VIDÍME, SLYŠÍME A VÍME,
a to buď v jednom okamžiku anebo v dlouhodobějším časovém úseku.
Procesy a vztahy mezi těmito modalitami společně utvářejí celek s určitým systémem a pravidly, jehož analýzou a následným rozhodováním mezi možnými výsledky dojdeme k psychodiagnostickému závěru a zvolíme další postup v arteterapeutickém procesu.
Základem pro uvažování o psychodiagnostice spontánního výtvarného výrazu klienta v arteterapii a vůbec celého arteterapeutického procesu v následujícím textu jsou tato východiska:
1. Podle M. Simonové (1987) duševně nemocní tvoří jinak než zdraví lidé – což nás zaměřuje
na dílo klienta, abychom rozpoznali, zda se jedná skutečně o dílo duševně nemocného – rozhodujeme, zda struktura výtvarného díla klienta v sobě nese prvky možné psychopatologie,
nebo je dílo stále v normě kategorie duševní zdraví – určujeme VÝZNAM DÍLA – zaměřujeme
se na diferenciální diagnózu
2. Výtvarné dílo se mění s průběhem onemocnění (Simonová, 1987) – to nás směřuje k uvažování o klientově díle jako výsledku procesu a vývoje. Nevnímáme tedy dílo jako osamocený
produkt bez širších kontextů, ale směřujeme k vnímání a hledání širších souvislostí, za kterých
dílo vzniká, pokud chceme ROZPOZNAT JEHO VÝZNAM – zaměřujeme se na proces a vývojovou diagnózu.
3. Význam díla se určuje na základě porovnávání shody a odlišností výrazu podle dojednaných či vžitých pravidel nebo pravidelností (Tondl, 1996, s. 30 n., Slavík 1999, s. 226 n.,
Peregrin 1999, s. 31-41, 188 n., Quine, 2002, s. 108–117, Eco, 2004, s. 230 aj., in Slavík, 2006). Na
jejich základě je potom možné a potřebné zvažovat i prověřovat, zda přiřazení významu k dílu
je v daném situačním kontextu správné, případně do jaké míry je správné (tj. zda by mělo
smysl hledat jeho lepší varianty). To zároveň znamená, že
4. Významy se utvářejí uvnitř kultury prostřednictvím přiřazování výrazů v různých životních situacích. Přitom se prověřuje význam přiřazení výrazů pro danou situaci.
5. Určení významu, tj. přiřazení významu, je výsledkem rozhodnutí se mezi variantami.
6. Ovlivňováním výtvarného díla klienta můžeme ovlivňovat i jeho psychiku (Lhotová,
2008, Kyzour, Simonová in Slavík, 2006, Komzáková, 2009)
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Obr.1 Schéma arteterapeutické situace. Červeně jsou označena témata, kterými se zabývá tento text.

Z představeného schématu je naprosto zřejmá klíčová úloha terapeuta pro to, jakým způsobem
dále bude směřovat terapeutický proces.
Jestliže psychodiagnostika SVP arteterapeutem je rozpoznávání a rozhodování o významu
výtvarného díla klienta (nebo o významu díla, které klient preferuje), je nutné dobře rozumět,
jakým způsobem se toto děje. Jinými slovy je nutné rozumět, jak probíhá
 vytváření významu díla pro klienta i arteterapeuta,
 rozpoznávací a rozhodovací proces arteterapeuta.
Tím vstupujeme do psychologických a estetických kategorií a arteterapeut potřebuje dobře
rozumět tomu, jakým způsobem tyto kategorie mezi s sebou splývají, jak se ovlivňují, kde se
navzájem limitují a jaký výsledný účinek mají na jeho rozhodovací proces a to, jakým způsobem
dále povede klienta v terapii.
Určení významu díla2
V následující části textu pojďme sledovat, jak můžeme popsat na základě stávajícího aktuálního
(neuro)psychologicko – estetického poznání to, jakým způsobem dochází k utváření významu
konkrétního díla s názvem Tělo, které vytvořil klient v arteterapeutickém ateliéru , a to jak ze
strany arteterapeuta, tak ze strany klienta.
„Obrazový prostředek je znakový prostředek jako každý jiný“ (Vančát, 2008). Podle Kulky je základní charakteristikou znaku to, že se jedná bilaterální jednotku, která sestává z nositele znaku
a významu znaku.
V okamžiku, kdy se divák setká s dílem, dojde u něj postupně ke vnímání díla ve dvou dimenzích. Nejprve vnímá jeho smyslovou vizuální prezentaci – tj. formu a výraz – vnímá dílo samo
o sobě, to, jak je utvářeno. V okamžiku, kdy si začne do vnímané prezentace díla dosazovat
2 V této části textu vycházím z textů N. Goodmana (1996), J. Kulky (2008), textu autorů Slavíka, Dytrtové a Lukavského
(2009) a textu A. Damasia (2003).
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významy, které jsou aktivovány vizuální stránkou díla, přechází do dimenze reprezentace díla –
tj. dosazování významů (Kulka), kde již vstupují do aktivní role jak dílo, tak divák, a jak následně
ukážeme přes dílo, i autor díla. Goodman rovinu vizuální prezentace nazývá exemplifikací a rovinu reprezentace denotací.
Pro určování významu znaku (výtvarného díla) je základní uvědomění si, že se jedná o výsledek interakce dvou procesů: |„vidím“ a „vím, co vidím“. Z hlediska psychodiagnostiky je
tedy podstatné si uvědomit, jakým způsobem se realizuje „dělání významu znaku“, tzn. jaké procesy a zákonitosti existují mezi „nosičem“ a „významem“ znaku; jakým způsobem „nosič“ znaku
ovlivňuje „význam“ znaku a naopak; jak probíhá dekódování znaku.
Obr. 2 Tělo

Na úrovni prezentace (exemplifikace) v obrazu Tělo si
pojďme alespoň částečně analyzovat, co vidíme: kresbu pastelem na formátu A1 na šířku. Základní pojetí
kompozice je horizontální. Této kompozici dominuje
vertikální objekt kuželovitého prohýbaného tvaru, který
je ohraničen černou linií a vyplněn oranžovou barvou.
Uprostřed této oranžové plochy se nachází bílý kvádrovitý útvar vyjádřený jako jediný v celé kompozici v renesanční perspektivě. Celkově je tento kónický tvar nahoře ukončen kruhovým černým tvarem se
žlutými skvrnami. Na kruhový tvar jsou napojeny podle osové souměrnosti dva organické černé
pásy, které jsou sytě černě ohraničeny širokou linií a které jsou vybarveny tenkými černými liniemi o slabé intenzitě s rozmazanými okraji. Směrem ven z formátu mají dané pásy tvar otevřený.
Přes ústřední figuru je diagonálně nakreslen další pás zvlněného tvaru, který je slabě vykreslen
modrými liniemi slabé intenzity s rozmazanými okraji, atd.
Na úrovni reprezentace (denotace) je nám klientem sděleno následující: „To oranžový, to je
mý tělo. To nahoře, to je moje hlava, přes tělo – ten pás, to je řeka času a krabice dole v břiše, to je
to všechno ve mně, co je tam schované a usazené. Zase začínám ztrácet víru, že to někdy vyjde ven.“
(Milan, záznam kazuistiky z arteterapeutického ateliéru)
V okamžiku, kdy my jako arteterapeuti vstupujeme do dimenze reprezentace (denotace) díla,
odehrává se na úrovni percepce se dle N. Goodmana (in Slavík, Dytrtová, Lukavský, 2009 ) re-konstruktivní postup, který patří mezi způsoby světatvorby, a je to tedy tvořivý proces, přestože se
týká „jen“ percepce.
Tento re-konstruktivní proces v sobě zahrnuje hlavně a) kompozici a dekompozici, b) zvýrazňování, c) uspořádání, d) vylučování a doplňování.3 Tyto procesy se uplatňují ve třech komponentách vidění: 1) směr skenování nebo čtení obrazu, 2) propojování celků a částí, 3) rozhodnutí
o přiřazení celku i částí do nadřazeného celku – kontextu.
Na úrovni denotace, reprezentace neboli přiřazování našeho významu Tělu se odehrává proces porovnávání shod a odlišností jednotlivých prvků výrazu Těla podle dojednaných či vžitých
pravidel nebo pravidelností4 na základě logických kontextů a situačního ko–textu (tj. skutečného prostředí výrazu v průběhu aktuálního procesu komunikace (Eco, in Slavík, Dytrtová, Lukavský,
2009).
Uvažujeme, zda prezentované viděné tvary mohou být lidské tělo. Viděné tvary (vizuální percepce) porovnáváme s naší vizuální, kognitivní a emoční zkušeností (hledání logických kontextů),
aktuální situací (situačním ko-textem ) a výpovědí klienta.
3 Goodman, 1996, s. 19 – 28.
4 Viz základní teze textu.
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Znak, index a symbol – vztah mezi vizuální složkou výrazu a jeho významem
Pohyb na úrovni „vím, co vidím“, neboli jak přicházíme k významu znaku a jakou roli v nich hraje
vizuální stránka nosiče znaku, je možné rozlišit podle Peirceho (in Kulka, 2008) do 3 základních
typologií – ikony, indexy a symboly.
 Pro ikony je charakteristická podobnost mezi nositelem znaku a jeho významem. Abychom
dekódovali ikon, musí dojít ke srovnávání s etalony, které máme v paměti. Dochází zde ke znovu – rozpoznávání. Zpracování vizuálního vjemu probíhá tak, že zkoumáme podrobně vizuální
stránku nosiče.
 Indexy jsou znaky, u kterých jde o objektivní souvislost, která se zakládá na vztahu příčiny
a účinku, někdy jen na věcné souvislosti nebo vztahu celku a části. Při dekódování indexu je
nutné usuzovat a postihnout souvislosti. Zde je vizuální stránka stále důležitá, neboť je vyjádřením možného objektivního vztahu mezi nosičem a významem.
 Symboly jsou znaky, které vznikají na podkladě konvencí, dohody. Jsou dekódovatelné na
úrovni znalosti dohody. V případě symbolu už může být jeho vizuální stránka jakákoliv a my
ji podrobně nezkoumáme, protože je pro nás přímou vstupenkou k významu. Tuto vlastnost
symbolu Kulka (2008, s. 207) nazývá transparentností znaku – „ průzračnosti průsvitnosti nosičů
znaku“. Tato transparentnost je ovšem zcela závislá na situačním ko–textu: skutečném prostředí
výrazu v průběhu aktuálního procesu komunikace (Kulka, 2008).
Podstatné je ale si uvědomit, že „umělecké znaky nejsou v umění významově uzavřené tak, že by
zastupovaly skutečnost výhradně jedním způsobem“. Pro obrazné znaky jsou charakteristické přechodové typy znaků: ikonické symboly a ikonické indexy (Kulka, 2008).
V našem případě je Tělo abstraktní kompozicí s figurativním ústředním prvkem. Milan vědomě5 použil přechodné typy znaků – ikonické symboly, které v celém tvaru díla byly ikonickým
indexem (symbol těla jako on, krabice jako to, co v sobě skrývá, pruhy jako temné proudy, které
ho v dané situaci unášejí). Celkově tyto ikonické symboly znamenaly Milana v aktuálním životě.
Zároveň byly ikonickým indexem pro průběh jeho současného života.
Arteterapeut ovšem uvažuje na úrovni ikon – index – symbol následujícím způsobem: jediným zřejmým ikonem v Tělu je krabice. Pokud chceme ovšem uvažovat v intencích ikonu dál,
musíme si explicitně vybavit naše zkušenosti s vizuálním výtvarným vyjádřením (s prezentací)
těla a proudů.6 Na úrovni znalostí vizuálního vyjádření lidské figury uvažujeme:
 v kontextu vizuální kultury,
 úroveň vyjádření člověka, který není profesionální výtvarník,
 úroveň vyjádření figury klienty se stejnou anamnézou.7

5 Milan navštěvoval ateliér již několikátý měsíc a realistické (byť naivní) nebo stylizované výtvarné vyjadřování bylo zcela
na jeho volbě. Abstrakce, výrazná stylizace ani naivní realismus nebyly jeho jediným možným vyjadřovacím prostředkem.
6 Z důvodů omezení textu budeme dále analyzovat pouze figuru pro tělo
7 Bohužel nedisponuji ukázkou z vlastního archívu pro tento konkrétní kontext.
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Obr.3 Ukázky pojetí figury v oficiálním umění a v dětské výtvarné tvorbě

Na významotvorné úrovni musíme uvažujovat následujícím způsobem: je možné vidět v Milanově ústřední figuře člověka? V logickém kontextu jde o úvahy: pro lidskou figuru jsou charakteristické hlava, trup a končetiny. Na úrovni exemplifikace má zmíněná figura stylizovaný trup
a hlavu, ovšem bez dalších signifikantních znaků pro lidské tělo. Je tedy nutné zvážit, zda je
možné takto figuru ztvárnit bez jakýchkoliv dalších významotvorných prvků (např. oči, uši, končetiny…), aby stále bylo zřejmé, že se jedná o figuru. Autoři Tamayo nebo Klee malovali podobně
stylizované figury – trup a tělo bez dalších výrazných charakteristických znaků pro lidskou figuru
(viz obrázek). Zároveň je nutné zvážit, že se Milan tvorbě nevěnoval aktivně a ztvárnit figuru je
po obecně známé krizi dětského výtvarného projevu pro dospělého člověka obtížné. Je tedy
možné předpokládat, že se snažil o co největší možnou stylizaci, se kterou mohl mít jako dítě
zkušenost, protože i v dětském výtvarném projevu je možné najít takto zjednodušenou stylizovanou figuru (viz obrázek).

Z pohledu ikonu je tedy možné považovat Milanovu exemplifikaci pro význam figury za korektní. Ovšem: ústřední kónická figura, která díky svému ko-textu vystupuje z pozadí Milanova obrazu, svou exemplifikací (kuželovitý prohýbaný tvar s koulí, která ho ze shora uzavírá, jejíž základní
tvar je ohraničen černou linií a vyplněn oranžovou barvou) nás na úrovni naší vizuální zkušenosti zároveň odkazuje k uzavřené nádobě (lahvi/karafě) z čirého skla vyplněné oranžovou tekutinou (např. vínem, sherry, moštem).
Navíc je to právě ko-text obrazu formát na
šířku, centrální kompozice s dynamickými
prvky (vlnité pruhy, černá výrazná ohraničující linie), který nás na úrovni denotace odkazuje i na cezannovské zátiší, jehož je láhev
nebo karafa běžnou součástí, a byť to nevíme přesně, tak předpokládáme, že obsahem
v lahvi je víno či jiný alkohol.
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Když se tedy vrátíme ke schématu, že tvorba významu vizuálního nosiče vzniká přesunem jednotlivých vizuálních prvků v ko-textu mezi jednotlivými logickými kontexty, je možné vytvořit následující vizualizaci tvorby významu Milanovy ústřední figury.

Z dané vizualizace je zřejmé, že Milanova ústřední figura může být eideticky reverzibilní jak
pro ikonický znak lidské postavy, tak pro karafu s nápojem (alkoholem).
V tomto okamžiku arteterapeutovi vyvstávají tyto ústřední otázky:
1. Co způsobilo, že v kontextu tvorby významu na úrovni vizuální prezentace obraz asocioval
i nádobu na alkohol (karafu)?
2. Jak je možné, že Milan nehovoří o karafě?
3. Co umožní přiklonit se k jednomu nebo druhému významu?
4. Jak s daným rozhodnutím a přiřazeným významem k dílu následně pracovat?
1. Začněme první otázkou: Jak je možné, že jako arteterapeut asociujeme i na zátiší
s karafou při pohledu na Milanův obraz Tělo.
V situaci, kdy na úrovni ikonu uvažujeme o významu, známe ještě jeden logický kontext a situační ko-text, o kterém jsme prozatím nehovořili.
Milan je léčený alkoholik, který se nachází v doléčovací fázi terapie (kontext). V současné situaci abstinuje, ovšem již 2x vynechal arteterapeutickou skupinu. Při tvorbě a následné vlastní
interpretaci díla vykazoval silné známky somatického neklidu a psychické tenze(ko – text).
Díky profesionální zkušenosti víme, že absence na terapii a známky neklidu při terapeutickém
sezení bývají při dané anamnéze symptomy cravingu, případně přímo relapsu.
Neuvažovat o tomto významu by znamenalo popřít vlastní terapeutickou profesionální zkušenost.
2. Jak je možné, že Milan nevidí možný význam karafy?
Zde je možné uvažovat, že nemluví o tomto významu, protože buď nechce, nebo skutečně tento
význam nevidí. V tomto okamžiku je však důležité uvažovat, za jakých podmínek by význam
karafy skutečně neviděl.
Vraťme se k Milanově interpretaci obrazu a toho, co se děje s vizuální pozorností vůči nosiči
významu, pokud je význam vytvářen jako symbol.
Milanův obraz je na pomezí realistického a abstraktního umění. Milan vědomě použil přechodné
typy znaků – ikonické symboly, které v celém tvaru díla byly ikonickým indexem Celkově ikonické
symboly znamenaly Milana v aktuálním životě. Zároveň byly ikonickým indexem pro průběh jeho
současného života. V dané situaci byl pro Milana zásadní význam obrazu oproti výrazu jeho
nosiče. Z hlediska transparentnosti se v jeho pojetí nosiče jednalo o maximální možnou výši.
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Oranžový tvar pro něj byl na vědomé úrovni pouze prostředkem – průhledným nosičem pro
význam, pro symbol jeho samotného. Vizuální nosič byl přehlušen svým významem.
Ovšem vědomá úroveň prožívání je podle již klasické teorie S. Freuda pouze jednou ze tříúrovňového systému – vědomí, podvědomí a nevědomí. Protože je v současné době plně přijímán
a nezpochybňován fakt, že mezi výtvarnou produkcí a aktuálním psychickým stavem jedince
(kognitivním i afektivním) je zřejmá spojitost, potom je korektní úvaha, že se v obraze zobrazují
všechny tři vrstvy vědomí (srov. např. Simonová, Lhotová, Slavík, atd.).
Na základě těchto úvah a znalosti kontextu i ko-textu je možné vyslovit hypotézu: Milan z nějakého
důvodu nechtěl vědomě a otevřeně mluvit o svém akutním problému (craving na alkohol). Ovšem díky
tomu, že tento problém byl akutní, stal se dynamickou součástí Milana a následně se mu v díle objevil díky
tomu, že Milan nevědomě zvolil reverzibilní figuru, reverzibilní nosič symbolu8. Pro Milana na subjektivní
vědomé úrovni se jednalo o symbol s významem (Milan: „to jsem já“) s maximální transparentností nosiče. Ovšem to, že nosič je objektivně reverzibilní figura, mu umožnil na nevědomé úrovni vnést do figury
další význam (láhev s alkoholem). Tento nevědomý význam byl ale pro Milana v dané situaci neviditelný.
Pokud tedy konkrétní situaci zobecníme, tak na základě znalostí o transparentnosti symbolu
je možné stanovit tuto tezi: pokud je v obraze objektivně použit reverzibilní nosič pro různé možné významy, ale autor ho používá jako transparentní pouze pro jeden význam,
potom pro něj další významy tohoto nosiče v dané situaci nemusejí být na vědomé úrovni přístupné. Mohou proto být neviditelné, jako by měl autor díla v tom okamžiku slepou skvrnu před očima. A je možné, že daný význam skutečně nevidí. Ovšem…
3. Co umožní přiklonit se k jednomu nebo druhému významu díla?
Abychom mohli dobře pochopit, jak a jaký význam přiřadíme nějakému výrazu (dílu), je nejprve nutné porozumět procesu rozhodování. Neboť přiřazení významu jako výsledek volby mezi
možnostmi je akt rozhodování. „ Volba jednoho druhu odpovědi v dané situaci se popisuje jako
rozhodování (decision-making, Platt, 2002 ; Hastie, 2001). Podobná definice říká, že jde o nereflexivní
vazbu mezi senzorickými vstupy a chováním zahrnujícím interpretaci a volbu chování (Leon a Shadlen, 1998, in Koukolík, in Komzáková,2010).
Obecně můžeme tento akt popsat tak, že se jedná o volbu mezi možnostmi, kde pro jednu
se nakonec rozhodneme a následně se i podle ní chováme. A ve svém rozhodnutí a následném
chování jsme tím stabilnější, čím více je tento akt provázen pocitem spokojenosti.A právě pocit
(ne)spokojenosti jako indikátor našeho dalšího chování je nyní v centru pozornosti.
4. Jak je možné, že o výsledku významu díla, které mu přiřadí arteterapeut a které je tak
zásadní pro další směřování v arteterapeutickém procesu, rozhoduje něco tak subjektivního, jako je individuální pocit?
Podle současné neurovědy (Damasio, in Koukolík) je rozhodování pojímáno jako proces, jehož
výsledek je závislý na interakci somatických markerů (signálů). Lidské uvažování a rozhodování je závislé na mnoha úrovních nervové činnosti. Některé z nich jsou nevědomé, jiné jsou vědomé. Vědomé, explicitně-kognitivní činnosti závisí na senzorických funkčních mapách založených
na činnosti „raných“ senzorických korových oblastí, tj. těch, kam přicházejí senzorické informace
z čidel do mozku nejdříve. Kognitivní operace bez ohledu na jejich obsah závisí na procesech,
8 V tomto okamžiku by bylo spekulativní stoprocentně rozhodnout, zda se jednalo o akci Milanova podvědomí, protože chtěl
a potřeboval tento problém vnést do terapie, nebo jestli by se tato figura objevila i tehdy, kdyby nebyl pozitivně orientován
na úzdravu a tudíž i hledání pomoci v kritickém okamžiku terapie, kdyby chtěl tento problém opravdu skrývat. Proto lze
s jistotou konstatovat pouze to, že se jednalo o natolik intenzivní součást Milanova akutního psychického stavu, že se dané
téma objevilo v realitě. Podobně jako sny, když nám přinášejí informace z nevědomí.
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jako jsou orientovaná pozornost, pracovní paměť a emoce lidí, množiny možností dané akce
a znalosti o vyústění těchto možností. Výsledek interakce těchto procesů je uložen v implicitní –
nevědomé – podobě v korových oblastech vyššího řádu a některých podkorových jádrech.
Tato naše implicitní znalost možných významů díla – v našem případě Milanova Těla – se může
proměnit na explicitní (vědomou) ve formě:
1. motorických odpovědí různého druhu a složitosti. Některé kombinace těchto odpovědí jsou
částí emocí – „nějak se cítím“,
2. mentálních obrazů (reprezentací, představ) – „uvědomuji si své myšlenky a myšlenky o pocitech
(uvědomuji si, že se nějak cítím a jaký to má na mě vliv“.
Znalosti o možných výsledcích rozhodování uvedeného typu (implicitní a explicitní) lze rozdělit
jako:
1. vrozené a získané implicitní znalosti ve vztahu k bioregulačním dějům, tělesným stavům a akcím včetně těch, které se mohou stát explicitními v podobě emocí. To znamená, že člověk se
nějak cítí na ose dobře/špatně ve vztahu k možným výsledkům rozhodování. Somatopsychicky člověk prožije a rozpozná „dobrý“ nebo „špatný tvar“ výsledku rozhodování a uchová tuto
zkušenost v implicitní paměti.
2. znalosti faktů (např. pravidel a vztahů), akcí a jejich komplexů, které jsou explicitní obvykle
v podobě mentálních obrazů – veškeré vědomé myšlenky a uvědomované pocity spojené
s daným aktem rozhodování.
3. znalosti vztahů mezi 1. a 2. ve vztahu k individuální zkušenosti – člověk si umí vědomě představit (make-believe) různé možnosti/varianty řešení včetně možného afektivního doprovodu, je schopen procesu simulace. Člověk je schopen si na základě své individuální zkušenosti
formulovat a představovat „hypotézy nabídnuté k ověření.“9
4. znalosti plynoucí z kategorizace objektů na 1., 2. a 3. – je schopen operacionalizace, pohybu
mezi konkrétní situací a zobecněnými poznatky.
Pokud teorii somatických markerů, která vychází z teorie homeodynamické seberegulace organismu10 shrneme, potom můžeme napsat:
Afektivní procesy různých úrovní jsou prvními a zásadními reakcemi na senzorické
podněty a využívají k ní veškerou naši implicitní i explicitní zkušenost. Jsou spoluautory
a aktivními účastníky našich uvědomovaných mentálních obrazů, které nám umožní simulovat možná řešení našeho rozhodování. A právě uvědomovaný pocit – to je dobře/to je
špatně je rozhodujícím aspektem, kam se naše rozhodnutí přikloní.11
Autoři Slavík, Dytrtová, Lukavský (2009) docházejí k obdobným závěrům, ovšem z pozice estetických disciplín na základě návaznosti a rozpracování práce N. Goodmana o tvorbě významu
uměleckého díla. Podle N. Goodmana je exprese jakýmsi druhým stupněm exemplifikace, protože je věcným vlastněním vlastnosti živoucího subjektu.12 Řekne-li tedy divák, že obraz je smutný,
nemluví o smutku obrazu-věci, ale o lidském smutku, který mu obraz připomíná. Smutek připisova9 Srovnej teorii simulace (theory of mental simulation), „teorii teorie“ (theory of theory), která navazuje na simulační teorii
v tom, že tvrdí, že samotná simulace („to be in your shoes“) nestačí, nutné jsou i „teoretizující“ hypotézy o chování jiného
subjektu. Podrobnosti v knize CURRIE, G., RAVENSCROFT, I. (2002) Recreative Minds. Imagination in Philosophy and Psychology. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-823809-6,s. 49–70.
10 Viz Damasio, Koukolík, aj.
11 Samozřejmě, že v tomto okamžiku rozhodnutí, zda bude či nebude sebedestruktivní, záleží na tom, jakou má jedinec zkušenost s pojetím toho, co je dobré/co zlé, co je konstruktivní/ co je sebedestruktivní. Stejně tak extrémní podmínky rozhodování jsou schopny kvalitativně významně ovlivnit pojetí dobrého/zlého natolik, že člověk vědomě popře pocity a jedná pro
sebe neprospěšně.
12 Goodman, 2007, s. 54–55.
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ný obrazu tu významově splývá se smutkem zaznamenaným ve vlastní zkušenosti diváka. Tím se
divák z místa neutrálního pozorovatele „ve třetí osobě“ přesouvá do zúčastněné pozice „první osoby“
konfrontované s postojem autora interpretovaným z díla.13 (Slavík, Dytrtová, Lukáš, 2009). Z tohoto
přesunu potom vzniká napětí, které divák registruje na úrovni emocí, které v něm dílo probouzí.
Vraťme se k výpovědi Milana o Tělu: „To oranžový, to je mý tělo. To nahoře, to je moje hlava, přes
tělo – ten pás, to je řeka času, a krabice dole v břiše, to je to všechno ve mně, co je tam schované
a usazené. Zase začínám ztrácet víru, že to někdy vyjde ven.“
V našem případě výraz Milanova díla exemplifikuje i lidskou figuru i dekorativní láhev s nápojem v kompozici, která celkově díky své barevnosti, dynamice a uzavřené krabici působí chaoticky,
smutně, napjatě a se skrytým tajemstvím. Na úrovni exprese to tedy jsou vlastnosti, které Milan
připsal této figuře/láhvi. V pozici diváka-arteterapeuta je možné asociovat: člověk – láhev s nápojem – smutek-chaos-napětí – tajemství – pocit viny – v lahvi je alkohol – problémy s alkoholem.
Jako arteterapeut na základě všech svých implicitních i explicitních zkušeností a aktuálního
vlastního somatopsychického stavu prožívám, že Milanova interpretace díla nemá dost dobrý
tvar. A slyším, že v našich významech díla je interpretační rozptyl.
Jeho výpověď s asociačním řetězcem diváka je shodný s naším v tom, že se jedná o člověka,
tajemství, chaos, napětí, smutek. Chybí mu v ní ale vše kolem láhve s alkoholem.
Vysvětlení tohoto významného interpretačního rozptylu14 k jednomu a témuž dílu podle autorů
Slavíka, Dytrtové a Lukavského (2009) poskytuje pojem imprese. „Impresí neboli dojmem a s ním
spjatým prožitkem z díla je završena expresivita obrazu ve vztahu k jeho divákovi. Impresi můžeme schematicky zapsat jako konfrontaci dvou výrazů – určité složky výrazové struktury díla (A) a k ní
připisovanému výrazu diváka (B): AB. Ze schématu vyplývá, že imprese je sdělitelná jen v podobě
výrazové re-konstrukce uměleckého díla ze strany diváka.15“ (Slavík, Dytrtová, Lukavský, 2009) .
Rozdíl v impresi díla a následné interpretaci díla (asociačnímu a interpretačnímu řetězci) je
tedy dán nejenom tím, jakou osobní zkušenost má divák s daným vizuálním výrazem. Stejnou
měrou ovšem hrají roli (ne)uvědomované logické kontexty možných významů, které vyplývají
z viděného ko-textu, afektivní procesy – opět uvědomované i neuvědomované, kterými divák
reaguje na dílo a v neposlední řadě i to, co je divák schopen „vidět“, tj. jakou má vizuální rozlišovací úroveň. (Zde je důležité si uvědomit, že divákem díla je i samotný autor díla, pokud už zaujal
potřebnou míru distance od procesu tvorby tak, že je schopen reflexe a interpretace díla.)
Pokud bychom hledali zjednodušení definice imprese – potom se jedná o celkový dojem z díla,
který má základní charakteristiku – vzhledem k tomu, že je tvořen individuální jedinečnou zkušeností diváka, nenajdeme nikde dvě absolutně identické imprese k jednomu dílu u dvou různých lidí , tak jako nenajdeme dvoje absolutně shodné papilární rýhy od dvou různých lidí.
Dané pojetí je ve shodě i s Kulkou: „Při dekódování znaku směrem od ikonu přes indexu k symbolu se zvyšuje míra subjektivnosti významu“.
Základním rozdílem mezi Milanem a arteterapeutem /divákem je: různá míra somatopsychické distance od díla a tvorby a různé pojetí dekódování významu.
Arteterapeut není v díle zanořen a je schopen (musí být schopen) různých modů dekódování.
Dílo čte jak na úrovni čistého ikonu, tak na úrovni ikonického symbolu. Milan – přestože i on
používá modus dekódování díla jako ikonický symbol, ukončuje svou výpověď o významu díla
13 Srov. Searle 2004, s. 67–68.
14 „Interpretační rozptyl je míra rozdílnosti (variability) individuálních výkladů díla a postojů k němu (rozložených na škále realizovaných možností). Interpretační rozptyl je nulový, pokud se všechny interpretace anebo postoje v příslušném populačním
vzorku shodují. Maximální interpretační rozptyl nastává tehdy, jestliže se mezi interpretacemi nebo postoji nenajde žádná
shoda. Se vzrůstající hodnotou interpretačního rozptylu se dá očekávat i rostoucí pravděpodobnost sociokognitivních konfliktů, které dílo vyvolá. Je totiž jasné, že čím větší rozdíly budou panovat mezi diváckými interpretacemi anebo postoji, tím snáz
vzniknou polemiky a dohadování o významech nebo hodnotách díla.“ (Slavík, Dytrtová, Lukavský, 2009).
15 Srov. Doležel 2003, s. 200–202 aj., Slavík 2001, s. 177–205.
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na úrovni symbolu. Na základě našich znalostí o transparentnosti nosiče znaku v případě symbolu
však víme, že nemusí být schopen vidět i jiné možné významy reversibilní figury.
Což je nakonec posledním logickým kontextem, díky které arteterapeut volí na úrovni imprese – celkového dojmu z díla, sestaveného všemi vlastními individuálními implicitními i explicitními zkušenostmi a doprovázeného dobrým pocitem , že reversibilní figura těla může být i lahví.
Zbývá k zodpovězení poslední otázka:
Jak s daným rozhodnutím a přiřazeným významem k dílu následně pracovat?
Z předchozí kapitoly vyplývá, že větší či menší interpretační rozptyl u dvou různých diváků v impresi a ve výsledném přijatém významu díla, je přirozeným stavem.
V případě Milanova Těla byl tento rozptyl veliký a terapeuticky závažný, je to názor proti názoru.
Nám jako artetarepeutovi v následném terapeutickém procesu nepomůže samotné vědění „tento
obraz vypovídá o tomto“. My potřebujeme zjistit, zda je naše interpretace významu správná. Stále je
zde možnost, že jsme došli k chybnému závěru naše interpretace je přece POUZE MOŽNOST VÝZNAMU, byť díky rozsahu profesionální arteterapeutické zkušenosti zvyšujeme její pravděpodobnost.
Je to pouze Milanova reakce, jakým způsobem přijme či nepřijme interpretační rozdíl ve významu, a jak se následně zachová, díky které si můžeme ověřit, jak moc blízko jsme se ocitli pravděpodobnému významu a jak moc je toto naše poznání v daném případě pro klienta významné.
A tudíž významné i pro další směřování v terapeutickém procesu.
Milan uslyšel interpretační rozptyl ve skupinové reflexi na konci arteterapeutického sezení. Jeden ze skupinových kolegů Milanovi spontánně řekl, že v obraze vidí láhev s rumem. Vzhledem
k tomu, že kolega byl také léčený alkoholik, bylo možné připustit, že je to pouze jeho projekce,
a Milan tak také zareagoval. Následná diskuze všech účastníků skupiny nad Milanovým dílem se
týkala i viditelných argumentů v díle, proč je možné v dané figuře vidět jak postavu, tak láhev.
Milan nakonec připustil, že to láhev může být. A pak začal mluvit o své obtížné situaci a svých
chutích. Uzavřel svou reflexi tím, že ze všeho nejvíc z celého průběhu procesu v ateliéru byl překvapený, že tam namaloval láhev, ale vůbec o tom nevěděl.
Aby mohl Milan objevit nevědomý obsah, potřeboval uvidět (re-konstruovat) nosič (výraz
díla) tak, aby aby přestal být pouze transparentní pro Milanův symbolický význam. Pomohla mu
částečná distance od díla a tvorby v průběhu závěrečné reflexe a slyšený interpretační rozptyl
o významu. Ten vznikl díky rozdílným významům, které viděl ve svém díle on a jeho kolega,
a když i ostatní účastníci skupiny potvrdili možnost vidět v Tělu jak láhev, tak člověka.
Závěr
V okamžiku, kdy přijmeme, že arteterapeutův výsledek arteterapeutické psychodiagnostiky spontánního výtvarného výrazu je pouze MOŽNOST a velmi SUBJEKTIVNÍ VÝSLEDEK,
byť s vysokou pravděpodobností přiblížení se objektivnímu významu díla, nutně musíme
zvolit velmi opatrný postup v další terapeutické práci, která vychází z psychodiagnostiky čistě
jenom z výtvarného díla.
Je nutné naše poznání z díla prověřovat celkovou terapeutickou spoluprací a komunikací s klientem, je nutné ho prověřovat vždy s odbornými znalostmi, které se vážou k jeho
onemocnění, je nutné si náš další postup reflektovat, ať již sebereflexí, nebo za pomoci supervize. Neboť nejhrubší chybou je zmanipulování klienta do falešného nebo formálního přijetí
významu, kde my jako arteterapeut sice „zvítězíme“, ovšem takovýmto aktem jsme vzali sobě
i klientovi možnost svobodně význam přijmout či ho přímo sám objevit, tudíž mu bereme v takovém případě následnou možnost svobodné a smysluplné reakce na tento podnět.
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OBRAZY MEZI MNOU A TEBOU
Hana Stehlíková Babyrádová
Abstrakt:
Esej pojednává o povaze prostoru mezi autorem obrazu – mentálně hendikepovaným tvůrcem –
a divákem, dále o způsobech vzniku a vnímání smyslu těchto obrazů skrze osobní příběhy, které jsou
za nimi skryty. Autorka se zamýšlí nad spontánní expresivitou obrazů mentálně hendikepovaných
tvůrců a nad všeobecně uměleckou a lidskou hodnotou jejich tvorby.
1. Úvod: Vznik obrazu
Jak upozornil historik umění Ernst Gombrich, obrazy mají moc dojmout, informací však sdělují velmi
málo: protože lidé si je vykládají různě, jejich význam není nikdy jednoznačný. V nejlepším případě
se dá říci, že vyvolávají v naší paměti informace, které jsme vstřebali jiným způsobem – slovně a prostřednictvím zkušenosti.[1]
Příběh jako motivace obrazu
Obraz nevzniká sám od sebe, ačkoliv může vzniknout i „z ničeho nic“. Jeho vzniku jakoby „z ničeho nic“ předchází kumulování energie vyvěrající z minulé zkušenosti autora. Autor prochází
v minulosti svým vlastním příběhem, na jehož konci dojde k namalování obrazu. Příběh je takto
završen, obraz je symbolem vytrysknutí nahromaděných vjemů, zážitků, které se dostaly během příběhu do autorova povědomí i podvědomí: je symbolem podob věcí, osob a prostředí,
s nimiž byl v minulosti konfrontován. V obraze jsou zašifrovány děje, které se v autorově příběhu odehrávaly. Zatímco všechno probíhající dění bylo v minulosti umístěno na časové linii postupného odvíjení příběhu buď nezávisle na sobě anebo v kauzálních souvislostech, v obraze je
tomu jinak. Autor do něj umísťuje vše jakoby najednou: jednotlivosti, které chce zobrazit, tu žijí
v rozvětvených vzájemných vztazích. Obrazu se tak dostává mimořádného účinku, neboť, prosté znázorňování je novými souvislostmi jednotlivých komponent obrazu obohaceno o výraz,
znázorňování neboli zachycování skutečnosti je povýšeno na expresi (individuální akcentované
vyjádření). Zatímco v prosté komunikaci se snažíme o neutrální popis předmětu, osoby, věci
nebo děje – pokoušíme se o deskripci pokud možno co nejobjektivnějsí – expresivní obrazové
vyjadřování je vždy dílem neopakovatelným a individuálním. Expresi v obraze nelze objektivizovat, ani přesně slovy popsat: na expresivní obraz se můžeme s oblibou dívat a nejlépe patrně
uděláme, když si v něm budeme číst jakýmsi pouze nám srozumitelným tajným vnitřním jazykem. Pokusíme-li se tento jazyk nějak zvnějšnit – to znamená vypovědět ústně nebo napsat
o tom, co v obraze vidíme my, nebo vypovídat o tom, co nám autor obrazu chtěl sdělit, půjde
nikoliv o popis obrazu, ale o jeho interpretaci.
Tento příspěvek si klade za cíl zabývat se prostorem, který vzniká mezi světem mentálně postiženého tvůrce obrazů a mezi světem diváka, jemuž je obraz hendikepovaného tvůrce nabídnut
ke shlédnutí. Ve vztahu k mentálně postiženým autorům si kladu zásadní otázku, zda je jejich
postižení „skutečným hendikepem“ vzhledem k vnímání světa, k pobytu v něm a také vzhledem ke způsobům vidění a reflexe tohoto světa. Ptám se, zda jejich svébytný způsob reprezentace tohoto světa v autorských obrazech nevypovídá spíše o tom, že právě oni jsou bazálním
existenčním sdělením o tomto světě blíže než jedinci s normálně vyvinutým intelektem. Neboť
přílišný odstup od podstaty světa, který je nutný k tomu, abychom mohli náš pohled na svět
objektivizovat, nás samotné staví jakoby do pozice nezúčastněného. Považuji za příznačné, že
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právě při pohledu na obrazy mentálně hendikepovaných tvůrců se znovu vracíme do středu klíčových příběhů našich vlastních životů, jejich obrazy se mohou stát iniciací naší imaginace: jsou
vlastně pozváním k vkročení do námi vytěsněného prostoru – do prostoru, který jsme z důvodů
ryze praktických často museli opustit, abychom se stali objektivními, racionálními a hodnotícími
subjekty.
2. Prostory mezi mnou a tebou
Mentálně hendikepovaný tvůrce a umění
Obrazy mentálně hendikepovaných tvůrců takto tedy skutečně stojí v prostoru mezi Já a Ty
(Buber, 1990) a nahlíženy z obou stran teprve dostávají smysl. Tento prostor však není klidným
polem, jak by se mohlo zdát. Je především prostorem střetávání. Obraz je uměleckým obrazem jedině tehdy, když vůči vnímateli vysílá celou škálu signálů avizujících určité obsahy, z nichž
pouze některé jsou vnímatelem zpracovány. Čím bohatší symbolické významy obraz nabízí, tím
šířeji se otevírá divákova fantazie a tím rozsáhlejší je také komunikace obrazu s vnitřním světem
diváka. Ale ani toto „zpracování vyslaných signálů“ nelze nasměrovat nebo předvídat. Je tu jakési jiskřící pole mezi prostorem imaginace tvůrce a prostorem imaginace diváka. Prolnutí obou
prostorů je vždy jedinečné a neopakovatelné.
Od roku 2008 jsem měla možnost nahlížet do archivu výtvarných prací mentálně postižených tvůrců ze Zámečku Střelice (zařízení pro osoby zdravotně postižené) a také některé práce
vybraných autorů osobně iniciovat. Začala jsem postupně vybraná díla zkoumat podrobněji,
hledala jsem mezi kolegy na univerzitách, v muzeích i mezi umělci zájemce o participaci na
připravovaných publikacích, jejichž společným mottem byla „spontánní výtvarná tvorba“.[2]
V následujícím roce jsem pak iniciovala další monografii, na které se podíleli čtyři autoři a která
byla již věnována pouze obrazům mentálně postižených autorů. Aspekt příběhovosti jejich obrazů mne natolik zaujal, že jsem jednotlivé příspěvky částečně podmínila zkoumáním tohoto
námětu a nakonec byla tato kniha nazvána Obrazy příběhů – příběhy obrazů (2011).[3] Není
cílem tohoto příspěvku přímo zprostředkovat obsah knihy, spíše nám zde jde o princip příběhovosti obrazu rozprostřené na dva póly. Na jednom pólu se nachází autor obrazu a na druhém
divák. Obraz funguje jako katalyzátor dějů a zápletek obsažených ve vědomí obou subjektů.
3. Příběhy na obou stranách
Předchozí generace se domnívaly, že ve fyziologickém procesu vidění je možné zachytit základy naší
představivosti předmětů. Mohly tuto víru opřít o způsob uvažování převážně fyziologicky založené
psychologie, za nímž stálo pojetí světa naturalisticky a materialisticky smýšlející doby.[4]
3. 1. Vidění a kreativní interpretace zobrazeného aneb jak na obraze spatřit to, co na něm
není
Zkoumání příběhovosti iniciovaná jednak samotnou tvorbou obrazů a jednak jejich vnímáním
lze dnes vnímat jako určitý anachronismus. Vždyť se nacházíme v době poznamenané zpochybněním velkých příběhů postmodernou, v době, kdy ucelenost dění, hierarchizace představ, jejich propojování v archetypech a ustálených rituálech – zkrátka to vše je nahrazováno všudypřítomnou relativizací. Jenže právě tato rozptýlenost psychického pole, v němž přesto problikávají
stále nově se vynořující příležitosti k vydání se na cestu příběhu, který ale nedospívá ke svému
konci, neboť už v třetině nebo v půlce byl přerušen přeskokem našeho vědomí k jiné možnosti:
toto permanentní rozptylování je příčinou neuróz světa „normálních lidí“. Svět obrazů a jejich
příběhů tak, jak nám jej nabízejí mentálně postižení tvůrci, je prostorem umožňujícím prožít
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si svůj příběh až do konce. Je prostorem zastavení: očima tu lze spočinout na obraze, pomalu
bloudit od jednoho symbolu ke druhému a spřádat jejich vlastní interpretaci, do níž zasahuje
náš individuální příběh. Tato obojetnost obrazu (obojím zde myslím spřízněnost osudu autora
a diváka) obrozuje naše psychické síly a vrací nám energii. Prožití příběhu je v tomto smyslu
katarzí naší roztříštěnosti. Střepy naší psychiky jsou znovu spojeny v jednu nádobu, do které
se můžeme ukrýt, v níž můžeme uložit svoje sny a případně se k nim znovu vracet. Obraz zde
vystupuje v roli katalyzačního materiálu.
Co to tedy znamená prožít si prostřednictvím obrazu mentálně postiženého autora svůj vlastní příběh? Jaký význam má akt tohoto prožitku pro nás samotné? Co nám obraz výše zmíněného
autora vlastně nabízí? V čem se odlišuje od obrazů umělců běžné populace? Hlavním znakem
obrazů mentálně hendikepovaných autorů je určitá pozitivní regrese projevující se hned několika obecnými znaky. Prvním psychicky pozitivním znakem této regrese je návrat do dětství
nebo dokonce do jakéhosi prenatálního stavu kultury – dělohy, v níž se rodí mnohovýznamové
symboly. V praxi je tato regrese zastoupena například obrazy autorů s Downovým syndromem,
kteří například celé dlouhé hodiny pastelkami nebo voskovkami kreslí vitální gesticky utvářené
barevné plochy.
3.2. Modernistický holismus v obrazech mentálně hendikepovaných tvůrců versus
postmoderní relativismus
Hlavním znakem obrazů mentálně hendikepovaných tvůrců je tedy holistické pojetí zobrazování – obraz působí velmi uceleným dojmem, hendikepovaní tvůrci jsou v zobrazování velmi důslední. Často kreslí nebo malují celé hodiny a trpělivě pokrývají obrazovou plochu do posledního
místa. Důslednost se také projevuje užitím některých technik, které jim dovolují vrstvit barevné
plochy, jako je tomu například, jak už bylo výše zmíněno, u voskového pastelu. Při zobrazovaní
dávají autoři s mentálním hendikepem najevo, že pracují podle předem zvoleného konceptu,
který musí za každou cenu naplnit. Jednotlivé obrazové motivy jen zřídka obsahují náznaky
nebo relativizující odkazy. Pokud hendikepovaný autor ovládá dokonaleji jazyk, dozvídáme se
od něj také důvody jeho počínání. Sděluje nám zpravidla, že tvoří obraz proto, aby vyjádřil jasné pozitivní hodnoty jako například přírodní jevy, vztahy mezi lidmi, věci v jejich základních
funkcích, a dále pak symbolické mýtické postavy reprezentující dobro a zlo – zkrátka zobrazuje
všechno, co ve světě nesmí chybět, aby byl člověk šťastný. Mentálně hendikepovaný tvůrce si
roztříštěnosti a relativismu postmoderního světa jakoby nevšímá, jeho řečové – jazykové schopnosti jsou většinou omezeny a stěží si lze představit, že by mohl vést nějaký diskurz – současnou
intelektuálně založenou společností tolik proklamovaný druh komunikace. Jeho pohled na svět
je holistický – znázorňuje zpravidla to, co ve světě nesmí chybět, aby mohl fungovat, nadbytečné věci, jako nejrůznější lákadla civilizace, jej zajímají jen okrajově.
4. O autorech a „čtenářích obrazů“
Symbolický obraz se stává znamením pro magicko-religiózní představy, pro předměty a jejich vlastnosti. Ve službách potřeby sdělení (která tudíž v budoucnu nemůže být racionalisticky chybně interpretována jako příčinný důvod) se konečně z takových symbolických znaků stává celé obrazové písmo, větné písmo, slovní, slabikové a hláskové písmo. Tento krátký odkaz by měl posloužit k zařazení
spojitosti mezi obrazem, symbolem a písmem do našeho schématu .[5]
4. 1. Procesy psaní obrazu – čtení obrazu
Každý z nás, přinejmenším jako dítě, se ocitnul několikrát v roli autora obrazu a také mnohokrát častěji spočinul ovšem v roli diváka. Pozice na obou stranách jsou sice v zásadě odlišné,
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ale mají také mnoho společného. Zamýšlíme-li se nad povahou tohoto „společného vlastnictví“, napadají nás pojmy jako fantazie, imaginace, představy, emoce, pocity, chceme-li však být
konstruktivnější, představme si zde příběhy – jeden příběh na straně autora a druhý na straně
diváka. Anebo počítejme hned s tím, že na každé straně existuje hned několik příběhů. Je docela
možné, že se tyto příběhy odehrávají v několika filmových navzájem se prolínajících pásmech jakoby najednou: jde o několikavrstenaté „kino“ probíhající v hlavě tvůrce. V procesu vzniku obrazu se pak jakoby vynořují určité zesílené ostrovy – uzlové momenty těchto plynoucích příběhů,
a ty jsou pak na obraze symbolizovány. Při pozorování hotového díla – obrazu pak zpětně dochází k oživení tohoto procesu vzniku a k aktivizování uzlových bodů příběhů zažitých divákem
v minulosti (dříve než spatřil obraz). Divák tedy není povinen vnímat skrze obraz autorův záměr,
odkrývá spíše svůj vlastní příběh a znovu jej prožívá.
5. ZÁVĚR: ZVLÁŠNOSTI „ČTENÍ OBRAZU“ MENTÁLNĚ HENDIKEPOVANÝCH AUTORŮ
„Až pokreslíme všecko“, zasnila se a odtrhla oči a šla k oknu a dívala se do zapadajícího slunce, „až
budou pomalovaný všecky zdi a almary a podlahy, tak vycouváme a nabídneme ten domeček Národní galerii. A ať nám za to dají baráček jinej, čistej. My ho pomalujeme zase. Do tohohle by měli dát
takovou sedátkovou lanovou dráhu, aby lidi nepošlapali malbu na podlaze…vždyť my to malujeme
lidem zadarmo a pro potěšení…,“ říkala docela tiše, tichounce.[6]
„Čtení prostřednictvím obrazu“ se však od „čtení textu“ liší. Především jde o to, že toto čtení
neprobíhá v čase a prostoru lineárně, čtení obrazu je založeno na pohybu oka v ploše, oko těká
od jednoho motivu ke druhému a prostřednictvím asociací si divák dosazuje do podnětných
bodů – motivů obrazu – svoje vlastní zkušenosti. Tak vzniká znovu jeho vlastní příběh, kterým
obraz „oživuje“ tak, že některé jeho původní, tvůrcem do něj vložené obsahy objevuje a některé
významy si do obrazu dosazuje sám. Takto vzniklý nový příběh obrazu stojící nyní zase na straně
diváka lze znovu vyprávět slovy. K explicitnímu vyprávění vlastního příběhu diváka inspirovaného pohledem na obraz ale málokdy dojde. Divák si tento příběh většinou ponechá v hlavě a žije
jím ve své imaginaci nejprve při pohledu na obraz – lépe řečeno při jeho delším prohlížení –
a posléze si příběh může ponechat v paměti jako „vzpomínku na viděný obraz“. Toto pouto mezi
tvůrcem obrazu – mentálně hendikepovaným autorem – a pozorovatelem obrazu – člověkem
z dnešního světa – je zvláštním druhem vztahu, na jehož obou pólech se nacházejí bytosti, které
sice mají rozdílné stupně intelektu, ale které jsou si naprosto rovné ve specificky lidských aspektech prožívání světa.

Obrázek č. 1 – Hřiště, neznámý mentálně
hendikepovaný autor, kresba fixem, 20x30 cm
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Obrázek č. 2 – Město, neznámý mentálně
hendikepovaný autor, malba voskovým
pastelem, 20x30 cm
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REFLEXE MUZIKOTERAPEUTICKÉHO MODELU A JEHO
APLIKACE U OSOB S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Svatava Drlíčková
Abstrakt:
Práce je zaměřena na muzikoterapii u klientů s kombinovaným postižením. Je věnována výzkumnému šetření, které se zabývá aplikací vytvořeného modelu u intaktní populace, a na základě výsledků
a úprav modelu popisuje aplikaci receptivní muzikoterapie u klientů s kombinovaným postižením
v ústavu sociální péče.
1. ÚVOD
„Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku
v hudbě a v tom je její síla a význam.“
Lev Nikolajevič Tolstoj
V dnešní uspěchané době je velmi těžké se zastavit a naslouchat si. Vnímat své potřebya přání,
uvědomovat si emoce a nacházet vlastní rovnováhu, udržovat harmonii jako celek. S obtížemi
v těchto oblastech se denně potýká intaktní populace, ale doléhá také na osoby s kombinovaným postižením, kde je situace mnohdy ještě náročnější.
V rámci výzkumu byl vytvořen receptivní muzikoterapeutický model, který se zaměřil na výběr
a uspořádání hudebních nástrojů a stylu zpěvu odpovídající zásadám celostní muzikoterapie.
Model byl aplikován u intaktní společnosti a následně vyvozen závěr, který vedl k upravení muzikoterapeutického modelu pro osoby s kombinovaným postižením. V empirické části jsou také
zahrnuty výsledky pozorování při aplikaci receptivní muzikoterapie u klientů s kombinovaným
postižením. Tento systém byl zvolen především z důvodu nemožnosti získat reflexi od klientů
s těžkým kombinovaným postižením.
2. VYTVOŘENÍ MUZIKOTERAPEUTICKÉHO MODELU
Při vytváření vlastního muzikoterapeutického modelu bylo vycházeno ze zkušeností získaných
při studiu muzikoterapie na Pedagogické fakultě a Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci, z vlastních zkušeností a znalostí hry na hudební nástroje a také ze studia odborné
literatury především v oblasti využívání muzikoterapie, akustiky, rezonance, vlivu a vnímání jednotlivých nástrojů.
Při hře na hudební nástroje bylo pozorováno, jak současně se zvukem velmi silně působí i vibrace. U některých nástrojů jsou výrazné a u některých naopak těžko zachytitelné. Pro muzikoterapeutický model jsme začali vyhledávat ty nástroje, které mají měkký, jednoznačně rozpoznatelný zvuk, a vytvářejí dostatečně silné vibrace. Tyto podmínky po dlouhém zkoušení různých
druhů hudebních nástrojů velmi často splnily nástroje, které využívaly nejstarší národy, nástroje
z období středověku a některé renesanční nástroje.
Jedním z důležitých kritérií byla také aktivní znalost hry na konkrétní nástroj a jeho dostupnost a servis. Při porovnání hry na živo a formou produkce z CD jsme jednoznačně zvolili
variantu aktivní hry v muzikoterapeutickém modelu. Předností je možnost pružně reagovat na
projevy účastníků relaxace, přizpůsobení se a využití zvukových vibrací. Nevýhodou je vysoká
náročnost na zvládnutí techniky hry, soustředění, pozornost a schopnost ovládání improvizační techniky.
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2.1 Výběr hudebních nástrojů
Jako první byly vybrány tradičních české a moravské nástroje. Požadavkům odpovídaly především jednoduché lidové dechové nástroje z bezového dřeva, jako koncovka, dvojačka, třídírková
fujarka, fujarka, fujara a klarinet. Všechny tyto nástroje mají netemperované ladění, lze u nich
využívat různou intenzitu zvuku a nejsou náročné na osvojení si techniky hry. Větší zručnost je
potřeba pouze u dvojačky a klarinetu. Údržba se provádí pouze konzervací parafínovým olejem
v domácích podmínkách. Pro muzikoterapii jsme z nabízených nástrojů vybrali fujarku v D dur
ladění a dvojačku v G dur ladění. Výrobu a servis nástrojů zajišťuje český výrobce těchto nástrojů
Vít Kašpařík. Při porovnávání kvality těchto nástrojů měl nejkvalitnější zpracování a při hře docházelo k jasnému tvoření tónů s jen minimální silou dechu. Melodie, kterou fujarka a dvojačka
vytváří díky ladění, působí radostně a osobně.
Z dalších dechových nástrojů nás silně oslovil tradiční australský nástroj yedaki, také známý
pod názvem didgeridoo. Vyznačuje se nepřerušovaným tónem s mnoha intonačními variacemi.
Přestože je u nás možnost zakoupit nástroje přímo z Austrálie, volili jsme mezi našimi výrobci,
kteří se kvalitou zpracování nástroje a zvuku vyrovnávají tradičním australským. Předností je
vytvoření náustku na míru hráče a v současné době i výroba nástroje tak, aby byly zvýrazněny
všechny aspekty pro co nejúčinnější využití předností tohoto nástroje pro muzikoterapii. Hledali
jsme hluboký uklidňující zvuk, který bude doplněn hlasovými technikami. Tyto požadavky splnili dva výrobci yedaki – Jan Vlach a Tomáš Dufek. Čím nižší tón, tím je na yedaki náročnější hra.
Aby byl zachován určitý komfort hry na nástroj, vybrali jsme ladění Des dur, ve kterém nástroj
hraje dostatečně hlubokými tóny, ale není příliš náročný na dechovou techniku. Dovoluje tak
bohatě využívat hlasové efekty. Nenašli jsme jiný typ hudebního nástroje, který by se vyznačoval
těmito vlastnostmi. Zpočátku je obtížné naučit se dechovou techniku, tzv. cirkulační dech. Doba
zvládnutí hry na yedaki se pohybuje v rozmezí 3–12 měsíců.
Do muzikoterapeutického modelu jsme zvolili také různé zvuky přírody, např. jemný déšť, který dokáže vytvořit dešťová hůl. Osvědčila se nám ze zdřevnatělého skeletu kaktusu s lávovými
kamínky. Doba přesýpání jedním směrem je 6 – 8 minut. Vytváří různě zvukově a dynamicky rozličné a barevné zvuky deště. Podobný zvuk vytváří také oceánový buben, který hraje na principu
pobíhání olověných kuliček v uzavřeném rámovém bubnu. U tohoto nástroje je jedinou možností volby průmyslově vyráběný nástroj. Zvuk vytváří a napodobuje šumění moře od jemných
zvuků, které představují vlnky, až k výrazným, které zní jako velké vlny.
Vhodným nástrojem jsou také brumle. Jedná se o starý lidový kovový nástroj, jehož rám se
přikládá na zuby, a dutina ústní vytváří rezonátor. Na tenkou ocelovou lamelu, umístěnou mezi
rámem, se drnká prstem. Při hře lze dobře pracovat s dechem i hlasem, který není omezený
v rozsahu, pouze v možnosti artikulovat. Umožňuje pouze zpěv vokálů.
Důležitou skupinou hudebních nástrojů jsou tradiční tibetské mísy v kombinaci s kartálkami,
šengy, gognem a zvonkohrou. Technika hry je nenáročná, založená na cinkání různými druhy
paliček do vnějšího okraje misek. Je tak vytvářeno velké množství prolínajících se tónů vzájemně sladěných. Další technikou je roztáčení mísy, kdy po vnějším okraji mísy přejíždíme paličkou
zvolenou podle velikosti mísy. U menších mís je vhodná dřevěná, u mís od hmotnosti nad 500 g
je vhodná palička potažená kůží. Gong má silný zvuk, který se vytváří úderem do středu nástroje
nebo na jeho okraj. V našich podmínkách připomíná zvuk zvonů. Kartálky, šengy a zvonkohry
jsou vyrobeny z podobně znějícího materiálu. Jedná se o slitinu sedmi kovů v různém poměru.
Doplňují a dobarvují hru na tibetské mísy a gong.
Výrazným rytmickým nástrojem je buben. Zvolili jsme buben djembe s nepřepnutou blánou,
aby byl zvuk nástroje hluboký a měkký. Je třeba vybrat nástroj z nabídky velkých bubnů, které
mají bohatou škálu tónů. Na djembe se hraje rukama celou plochou dlaní i prsty. Pohyb vychází
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ze zápěstí, nástroj se drží mezi koleny tak, aby se nedotýkal země a aby jeho noha směřovala pod
sedák hráče. Uplatnění také najde rámový buben, kde hrajeme paličkou. Buben držíme v jedné
ruce za zadní systém vypínání a druhou rukou hrajeme údery na blánu bubnu.
Aby byly zastoupeny všechny nástroje podle barvy zvuku, je třeba najít ještě strunný nástroj.
Jedním z nejstarších nástrojů na světě v této řadě je ústní harfa. Jedná se o nástroj s jednou
strunou upnutou mezi dvěma konci dřevěné tyče. Tyč může být rovná, až obloukovitě prohnutá.
Kobylku nahrazuje kámen. Výšku tónu ovlivňuje napětí struny. Hra spočívá v úderech dřevěnou
tyčinkou na strunu. Jeden konec tyče se opírá o koutek úst, rezonátorem je dutina ústní.
2.2 Hlasové techniky
V muzikoterapeutickém modelu mají hudební nástroje důležité postavení. Velkou část pozornosti je ale třeba věnovat také zpěvu, který doprovází téměř všechny nástroje, pokud to
technika hry dovolí. Je vhodné využívat hlasové improvizace složené z vokálu. Dochází tak
k ucelenému zpěvovému projevu po celou délku receptivní muzikoterapie. Slova písní nelze
využít při hře na brumli, yedaki a ústní harfu. Při hře na tibetské mísy, djembe, rámový buben a oceánový buben i dešťovou hůl tato možnost není omezena technikou hry. Při zpěvu
již vytvořených skladeb ale musí část své pozornosti muzikoterapeut věnovat i textu písní,
což může vést ke zbytečným chybám a také k narušení relaxace soustředěním se na obsah
textu. Vytvořené skladby by také mohly připomenout zážitky spojené s hudbou, které nemusí
být vždy pozitivní, např. zubní ošetření ve spojení s poslechem skladby. Technicky je téměř
nemožné najít pro každý nástroj dostatečné množství již vytvořených skladeb tak, aby ladily
s možnostmi nástroje. Některé nástroje nejsou ani uzpůsobeny k současné produkci evropské
hudby.
Hlasová improvizace nezatěžuje vytvářením slov nebo učením se textů zpaměti, neodvádí pozornost a může pomoci vyzdvihnout zvuk nástroje. Umožňuje také využívat alikvotní a bifonní
zpěv. Improvizace dále nedává prostor pro nepříjemné emoce, které může vytvořená skladba
vyvolat u osob, které si ji spojí s nepříjemným zážitkem.
2.3 Uspořádání hudebních nástrojů v muzikoterapeutickém modelu
Každý z nástrojů potřebuje dostatečný čas, aby vynikly všechny jeho tóny a mohly působit na
člověka. Zároveň je důležité znát techniku hry, aby vedle sebe nestály hudební nástroje, které
zatěžují pouze určitou svalovou skupinu hráče. Vedlo by to k jednostrannému přetěžování a zvýšené únavě při hře, která může vést k chybám při hře. Dalším kritériem je zvuk nástroje a jeho
pozvolné navázaní na předchozí znějící nástroj.
Při pokusech o uspořádání nástrojů v muzikoterapeutickém modelu se formou pokusu a omylu ukázalo, že uspořádání není až tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo.
Bylo sestaveno několik variant v tomto řazení:
1. brumle, dešťová hůl, tibetské mísy, oceánový buben, gong, fujarka, rámový buben, yedaki,
djembe, dvojačka, ústní harfa
2. dešťová hůl, fujarka, brumle, djembe, rámový buben, ústní harfa, oceánový buben, tibetské
mísy, dvojačka, gong, yedaki
3. dvojačka, oceánový buben, dešťová hůl, ústní harfa, tibetské mísy, gong, djembe, rámový
buben, yedaki, brumle, fujarka
4. fujarka, brumle, dešťová hůl, oceánový buben, tibetské mísy, gong, djembe, rámový buben,
yedaki, ústní harfa, dvojačka
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V první variantě rušivě působil nástup oceánového bubnu hned po tibetských mísách. I přes
veškeré snahy zeslabit počáteční zvuky moře, působily ostře a nepříjemně. Stejně tak rušivě
působil nástup gongu. Po hře na fujarku bylo náročné udržet ve stejné ruce i rámový buben.
Hra na bubny byla nepřirozeně přerušena hrou na yedaki.
Ve druhé variantě byl oceánový buben zařazen před tibetské mísy, které mohly začínat
zlehka a nepůsobily ostře. Umístění gongu úplně utnulo melodickou dvojačku. Yedaki jako
poslední nástroj působil příliš těžce a bylo náročné hru ztišit jen do jemných tónů. Zařazení
djembe a rámového bubnu vedle sebe působilo příjemně i technika hry nebyla náročná.
Ve třetí variantě se neosvědčilo začínat dvojačkou, která vyžaduje velmi klidný dech, soustředění a je náročná svojí technikou hry. Zvuky moře a deště v úvodní části plynule navazovaly na ústní harfu, ale příliš zatěžovaly horní končetiny hráče. Hra na tibetské mísy potom
obsahovala nepřesné údery způsobené svalovou únavou.
Ve čtvrté variantě uspořádání nástrojů působilo harmonicky, nedocházelo k přetěžování při hře a mohla být dodržena zásada pozvolného začátku a ukončení hry na jednotlivé
nástroje. Tóny nástrojů na sebe navazovaly a mohly být vhodně doplněny alikvotním, bifonním nebo přirozeným zpěvem. Celé sestavení muzikoterapeutického modelu vytvářelo
jakýsi hudební kruh, který také samostatně vytvářely jednotlivé nástroje. V celém systému
je kladen důraz na pozvolný začátek hry, následuje intenzivní část a dostatečně dlouhá část,
která vše ukončuje. Tento systém respektuje každý nástroj jednotlivě i celý muzikoterapeutický model jako celek.
2.4 Úvodní a závěrečná část muzikoterapeutického modelu
Celý muzikoterapeutický model je nutné vhodně zahájit. Důležité je slovně připravit klienty, že
bude začínat relaxace, podat základní informace, např. větou: Pohodlně se uložte, zavřete oči,
uvolněte se, ať se můžeme společně vydat na cestu kolem světa, abychom se vrátili zpátky spokojení, odpočatí a usměvaví.
Jako závěrečnou část muzikoterapeutického modelu je možné využít zpěv lidové písně bez
doprovodu hudebních nástrojů. Ladění písně je nutné uzpůsobit netemperovanému ladění celého modelu. Celý model je zakončený postupným zahýbáním, protažením těla a otevřením očí
se slovní instrukcí. Nezbytné je, aby závěrečná část nebyla uspěchaná. Pro příjemnější pocit je
možné zahájení i ukončení provést individuálně s každým klientem formou pozdravení a navázání očního kontaktu, případně dotekem. Součástí ukončení relaxace je sebereflexe u klientů,
kde je to možné.
2.5 Kompletní pohled na vytvořený muzikoterapeutický model
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Slovní a individuální přivítání, připravení na relaxaci
Fujarka
Brumle a zpěv
Dešťová hůl s plynulým přechodem na oceánový buben se závěrečným využitím zvonkohry
Tibetské mísy, cinkání, roztáčení mísy se zpěvem, gong
Buben djembe s postupným přechodem na rámový buben
Yedaki
Ústní harfa a zpěv
Dvojačka
Zpěv lidové písně
Slovní a individuální zakončení relaxace, prostor pro sebereflexi

2.6 Časové rozvržení
Za velmi důležité jsem považovala vytvoření dostatečné časové dotace pro relaxaci. Přípravě
prostoru pro relaxaci bylo nutné věnovat 5–10 minut, připravení nástrojů vyžaduje 20–25 minut, počítáno bez předchozí hudební přehrávky. Vlastní relaxace trvá 60 minut, závěrečná část
10–15 minut.
3. REALIZACE A APLIKACE MUZIKOTERAPEUTICKÉHO MODELU U INTAKTNÍ POPULACE
3.1 Sestavení skupin
V první části výzkumu probíhala realizace muzikoterapeutického modelu u intaktní dospělé
populace ve 4 skupinách v různém prostoru i čase. Cílem aplikace receptivní muzikoterapie
u těchto skupin bylo získat dostatečné reflexe na tento model z pohledu účastníků relaxace a díky jejich vnímání a prožívání následně upravit model pro aplikaci u klientů s těžším
kombinovaným postižením. Účastníci byli seznámeni s tímto záměrem a souhlasili s účastí
i s použitím závěrů z jejich vlastní sebereflexe pro upravení a zkvalitnění vytvořeného muzikoterapeutického modelu.
Skupiny byly členěny podle místa, kde realizace muzikoterapeutického modelu probíhala.
Jedním z míst byla Jihlava. Byly vytvořeny 2 skupiny o počtu 12 osob dospělého věku. Muzikoterapeutické relaxace probíhaly v arteterapeutickém ateliéru Mateřské školy Sedmikráska.
Probíhaly po skončení běžného provozu mateřské školy. Prostor pro relaxaci byl dostatečně
velký k tomu, aby každý účastník měl volbu prostoru, který potřebuje, aby nebyl rušen. Byla
možnost zatemnit okna. V budově také současně neprobíhaly žádné další programy. Každý
z účastníků si na relaxaci přinášel vlastní karimatku nebo jinou podložku na ležení, polštář
a spací pytel nebo jinou přikrývku a pohodlné oblečení.
Další skupina se scházela v Havlíčkově Brodě v Mateřském centru Zvoneček. Prostorové podmínky byly obdobné jako pro skupiny v Jihlavě. Centrum se nachází v základní škole
v klidné části města, což zaručovalo, že programy, které v podvečer ve škole probíhaly, nijak
nenarušovaly muzikoterapeutickou relaxaci. Skupina 14 osob byla velmi různorodá, složená
ze tří dospívajících ve věku 16–18 let a čtyř seniorů ve věku 73–85 let. Zbylých 6 účastníků bylo
mladšího a středního věku. Pro muzikoterapii byla možnost využití relaxačních vaků, polštářů
i přikrývek z technického zázemí centra. Někteří účastníci si přinášeli vlastní. Relaxace začínaly
v 18 hodin.
Poslední skupinu tvořilo pouze 6 osob z důvodu menšího prostoru pro relaxaci, která probíhala v Mateřském centru v Borech, začátek byl stanoven na 19. hodinu. Všem účastníkům byla
nabídnuta možnost účastnit se relaxace, byli seznámeni s plánovaným průběhem výzkumu
a požádáni, aby se dle svých možností účastnili minimálně 3 relaxací za sebou. Po relaxaci probíhala sebereflexe formou rozhovoru. Rozmezí mezi jednotlivými relaxacemi bylo 3 týdny. Celkový
počet osob, které se účastnily výzkumu v různých skupinách, bylo 44 osob, ve věkovém složení
16–85 let. Pro objektivnost výzkumu ve všech skupinách probíhala relaxace podle stanoveného
modelu, co se týká nástrojů i prostorových pravidel.
3.2 Uspořádání prostoru pro muzikoterapeutickou relaxaci
Při výběru objektu pro muzikoterapii byly voleny budovy, které nejsou poblíž rušných silnic, a je
tak možnost minimalizovat vliv hluku z ulice. Systém provozu a časy relaxací byly stanoveny tak,
aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s dalšími programy školy nebo center. Ve všech skupi75

nách relaxace probíhala v klidné místnosti s možností zatemnit okna, s teplotou 22 °C v místnosti, s dostatečně velkým prostorem pro každého účastníka. Podlaha v Jihlavě byla z marmolea,
v ostatních skupinách byl položen koberec. Jako osvětlení byly používány pouze svíčky, rozmístěné v prostoru. V Jihlavě a v Havlíčkově Brodě byly v místnostech ještě skříňové stěny. V Borech
byla místnost bez nábytku.
3.3 Realizace muzikoterapeutického modelu u intaktní populace
Z důvodu možných úprav modelu probíhaly relaxace ve všech 4 skupinách ve shodném období
6 týdnů. Rozestup mezi jednotlivými terapiemi byl 3 týdny. V jednom týdnu tak proběhla relaxace pro všechny skupiny. V pondělí v Borech, v úterý v Havlíčkově Brodě a ve čtvrtek v Jihlavě
pro obě skupiny.
Tento systém byl zvolen z důvodu možnosti pružně reagovat na reflexi účastníků s dostatečným prostorem pro zpravování závěrů z jednotlivých relaxací. Realizaci první relaxace předcházela krátká informační schůzka, kde byli účastníci výzkumu seznámeni se základy muzikoterapie, zásadami relaxace a s průběhem výzkumu. Záměrně nebyly představeny nástroje ani jejich
zvukové ukázky, vzhledem k tomu, že jsem předpokládala, že tuto možnost nebudu mít, pokud
bude model aplikován u klientů s těžkým kombinovaným postižením.
Před zahájením relaxací byly vždy účastníci instruování, aby odstranili všechny rušivé vjemy,
jako je zapnutý mobilní telefon, nevykonání fyziologické potřeby, nezajištění vhodné podložky,
polštáře nebo přikrývky. Důležité bylo nalézt v prostoru místo, kde se bude účastník cítit dobře,
nebude rušen a uloží se na připravenou podložku k relaxaci. Polohu během muzikoterapie lze
měnit, pokud bude účastník vnímat nepříjemné vjemy způsobené setrváním v jedné poloze.
Pokud to bude možné, bude se snažit nechat po celou dobu relaxace zavřené oči. Ve skupině se
staršími osobami byl pro větší komfort, a také ze zdravotních důvodů, místo karimatky pro tyto
osoby vybrán velký relaxační pytel, který umožňoval pohodlné ležení s polohováním a respektováním zdravotního stavu seniorů.
3.4 Průběh relaxací
První i další realizace muzikoterapeutického modelu probíhaly podle výše popsaných podmínek. V Jihlavě a v Havlíčkově Brodě relaxace pokračují dosud s tím, že skupina je otevřena a je
umožněn vstup i novým zájemcům. V Borech byly po skončení výzkumu zrealizovány ještě 3 další relaxace, ale z důvodu malého prostoru pro relaxace nebylo možné skupinu otevřít dalším
zájemcům. Šestičlenná skupina nebyla schopna pokrýt náklady na pronájem prostorů a relaxaci. Plánované zajištění náhradních prostorů se zatím nezdařilo. Pro tento výzkum bylo cílené
sledování po 3 relaxacích oficiálně uzavřeno a vyhodnoceno. Přesto ale nadále na místech, kde
relaxace probíhají, čerpám z reflexí a postřehů účastníků pro další zvýšení kvality muzikoterapeutických relaxací.
3.5 Vyhodnocení reflexí
Po skončení relaxací byly informace od účastníků získávány formou rozhovoru, popsáním
vlastních prožitků a pocitů. Pro snazší vyhodnocení byla výpověď zúčastněných doplněna
otázkami s bodovou škálou, která upřesňovala informace o důležitých oblastech pro výzkum.
Byly tak zaznamenány informace, které by mohly v otevřených odpovědích vyznít nejednoznačně. Reflexe byly nahrávány na diktafon nebo zapisovány a následně zpracovány a vyhodnoceny.
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3.5.1 Závěry po první relaxaci
V oblasti, proč účastník přišel na relaxaci, se objevovaly odpovědi typu:
 byla jsem zvědavá, nikdy jsem nic takového nezažila
 mám náročné zaměstnání, chtěl jsem si odpočinout
 mám ráda koncerty a zajímalo mě, jaké to bude ležet při hudbě hrané naživo
 muzikoterapii mně doporučil známý
 pravidelně relaxuji a hledám nové formy relaxace
 ze studijních důvodů
 odpočinout si a načerpat energii
V oblasti týkající se prostředí, kde relaxace probíhala, jsem se zaměřila na pocit, zda se
účastník cítil příjemně. Pokud byl něčím rušen, zajímalo mě, co to bylo a co by se podle něj
dalo změnit, aby se cítil ještě příjemněji. Předpokládala jsem, že pokud při relaxaci bude
účastník rušen něčím zvenčí, výrazně to ovlivní i jeho prožívání. Po první relaxaci se ukázalo,
že místnosti byly zvoleny vhodně. Rozdílná podlahová krytina neměla vliv na vnímání pocitu z prostoru. Teplota v místnosti odpovídala, pouze starší osoby ve skupině v Havlíčkově
Brodě by uvítaly o něco vyšší teplotu. Tento požadavek byl uspokojen přesunutím osob blíže
k topným tělesům a výběrem kvalitnější přikrývky. Velkým problémem se ukázaly nástěnné
hodiny v první skupině v Jihlavě, jejichž tikot, který nikdo nevnímal před zahájením relaxace, byl velmi rušivým jevem během relaxace. Nebylo možné hodiny odstranit v průběhu
z technických důvodů, jejich umístění bylo příliš vysoko. Před zahájením relaxace druhé skupiny už byly hodiny odstraněny.
Velký prostor v dotazování zabíralo popsání pocitů a prožitků zúčastněných. Téměř ve většině případů první relaxace vyvolávala pocit zvědavosti, jaký hraje hudební nástroj. Zvědavost
následně vyvolávala pocit mírného neklidu, který přetrvával asi do poloviny relaxace. Potom
ustupoval a byl popisován jako postupné uvolňování. U poloviny účastníků vedl až ke spánku,
který ale netrval déle než 15 minut. Objevovaly se také rozpaky nad vzniklou situací položit
se vedle neznámého člověka, uvolnit se a relaxovat. U poloviny zúčastněných se objevovala
obava, zda neusnou při relaxaci a nebudou případným hlasitým oddechováním rušit ostatní.
To ale od ostatních bylo vnímáno pouze jako mírné rušení. Při dotazování, jak dlouho si hlasité
oddechování uvědomovali a rušilo je, nedovedli přesně uvést. Spíše si uvědomovali začátek
a po chvíli vytracení, zaniknutí. Ani v jednom případě se nejednalo o velmi hlasité oddechování. Tato skutečnost by jistě rušila mnohem víc. Jako nejtěžší věc byla uváděna skutečnost
nechat zavřené oči po celou dobu relaxace. Pouze jedné třetině se podařilo hned napoprvé
nechat oči zavřené po celou dobu, 27 osob uvádělo, že několikrát, ne více než 5x, během relaxace oči otevřely a hned zase zavřely. V jednom případě účastnice oči vůbec nezavřela.
Pro maximální zpřesnění pocitů jsme bodově odstupňovali odpovědi na dotazy zaměřené na
pocity bezprostředně po relaxaci v bodové škále 0–10, kdy 0 je nejméně, 10 nejvíce. Hodnocení
v této oblasti poskytlo objektivní výsledky až ve srovnání s dalšími relaxacemi, kdy bylo možné
číselné hodnoty mezi sebou porovnat. Hodnocení se týkalo těchto oblastí:
 vyvolává pozitivní naladění
 uvolňuje
 cítím se dobře
 odpočinul jsem si
 vyvolává smutek
 uklidňuje
 jsem podrážděný
 odcházím spokojený
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V oblasti vyvolání pozitivního naladění se číselné hodnoty objevovaly průměrně na 7 bodech, uvolnění mělo hodnotu průměrně jako 6 bodů, cítím se dobře 7 bodů, odpočinul/a jsem
si 8 bodů, vyvolává smutek 1 bod, uklidňuje 8 bodů, jsem podrážděný/á 0 bodů, odcházím spokojený/á 9 bodů. Řazení nástrojů jsme z našeho pohledu vnímali jako velmi důležitou věc a věnovali jsme mu náležitou pozornost. Z reflexí účastníků ale vyplynulo, že o řazení nástrojů vůbec
nepřemýšleli, dokázali by podle zvuku s jistotou určit první 4 a poslední 2 nástroje. Mnohem
důležitější pro ně byl postupný začátek a dohra nástroje.
V oblasti, ve níž měli účastníci určit nejpříjemněji znějící nástroj, se odpovědi velmi lišily a objevily se zde v souhrnu všechny nástroje. Nebyla uváděna pouze zvonkohra, kterou účastnici nezaregistrovali jako hudební nástroj a kterou přiřadili k tibetským mísám. Ty také účastníci uváděli
na prvním místě, druhé zaujaly bubny a třetí zpěv. Jako nejméně příjemný nástroj byl označen
oceánový buben. U něho došlo k téměř jednoznačnému rozdělení se na polovinu. Jedna polovina tento nástroj vnímala velmi pozitivně, druhé připomínal silnou bouři a vyvolával spíše
nepříjemný pocit. Ve třech případech bylo jako nepříjemný nástroj označeno yedaki.
Pro navození příjemné atmosféry byla v průběhu relaxace použita aromaterapie. Zvolili jsme
kvalitní vonné tyčinky vyrobené pouze z bylin bez přidání bambusových stébel, barviv a dalších
umělých vůní. Vybírala jsem vůni a druh vonných tyčinek, které se běžně nepoužívají a jsou velmi jemné, nedráždivé. Tyčinka byla zapálena, když účastníci leželi na svých podložkách a měli
zavřené oči. 25 účastníků vůbec nezaregistrovalo, že byla použita nějaká vůně, 12 osob uvedlo,
že nemá rádo vonné tyčinky. Po rozhovoru ale vyplynulo, že mají negativní zkušenost s používáním nekvalitních tyčinek, které jim byly nepříjemné a nevoněly jim, případně je dráždily ke kašli.
Ten se také u dvou osob v průběhu relaxace objevil.
3.5.2 Závěry po druhé relaxaci
Po realizaci v pořadí druhé relaxace se prodloužil čas vymezený na sebereflexi, nejspíš z důvodu většího sblížení se ve skupině, větší vzájemné důvěry a otevřenosti při popisování pocitů
a prožitků. V první posuzované oblasti převládal důvod příchodu pozitivního naladění a příjemné pocity z předchozí relaxace, uvolnění se a odpočinutí si. Zvědavost účastníků byla zaměřena
na to, zda bude relaxace stejná jako předchozí, zda bude vyvolávat stejné pocity.
V oblasti týkající se prostředí došlo ve druhé skupině v Jihlavě během relaxace k vibračnímu a tichému zvonění telefonu jedné účastnice, což všechny ostatní podráždilo a vyrušilo. Většina také uváděla jako pocit úlek a rozmrzelost. Následkem tohoto vyrušení jim pak déle trvalo, než se úplně uvolnili. Dvě osoby se už do konce relaxace nebyly schopny znovu uvolnit a plně se soustředit na hudbu.
V oblasti pocitů a prožitků se oproti první relaxaci výrazně zmírnily obavy z hlasitého oddechování během relaxace i z neznámých osob a prostředí. Po předchozí relaxaci došlo ke sblížení
účastníků a ke krátkému představení. Spánek se dostavil pouze u třetiny zúčastněných. Zvuky
jednotlivých nástrojů byly popisovány jako uklidňující. V kombinaci se zpěvem působily ještě
silněji. U 15 osob se začaly v průběhu relaxace objevovat vizuální vjemy. V popisech převládaly
barvy, které jednotlivé osoby mají rády a jsou jim příjemné. Často se objevovaly barvy jako oranžová, žlutá, modrá a zelená. Dalším vizuálním vjemem byla příroda. Účastníci se shodli, že jsou to
jejich oblíbená místa nebo že si představují místo, které se neváže ke konkrétní části přírody, ale
zastupuje místo, které rádi vyhledávají, např. moře, les, zahrádka. V některých případech se sami
viděli, jak odpočívají na vizuálně vnímaných místech. Jako méně příjemný pocit byl ve 2 případech z různých skupin uveden pocit, kdy se těmto účastníkům zdálo, že necítí své tělo, jako by se
rozplynuli nebo vsákli do podložky. V obou případech se jednalo o první takový prožitek. Vyvolal
ho spíše pocit obavy z něčeho neznámého. 10 osob uvádělo, že během relaxace několikrát, maximálně 5x ,otevřelo oči. Také se někteří zmínili, že podložka, kterou mají, je nepohodlná a nutí
je během relaxace měnit polohu, což je ruší.
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V další oblasti hodnocené číselnou škálou bylo možné už po vyhodnocení prvního bodování
odhalit posun a změny ve vnímání. Vyvolání pozitivního naladění se přesunulo na průměrnou
hodnotu 9 bodů, uvolnění bylo vnímáno průměrně jako 8, cítím se dobře 9, odpočinul/a jsem
si 10, vyvolává smutek 0, uklidňuje 9, jsem podrážděný/á 0, odcházím spokojený/á 10. Ve všech
posuzovaných pocitech došlo k navýšení pozitivity a bodového hodnocení. Posouzení podrážděnosti zůstalo na 0 jako po první relaxaci.
Řazení nástrojů bylo vnímáno odlišně od předchozí relaxace z důvodu, že účastníci už očekávali, že na tuto oblast budou dotazováni. Zjistili jsme, že podle zvuku nástroje dokážou společně
nástroj zařadit na úvod, hlavní část a závěr relaxace s malými nepřesnostmi. Objevila se ale další
otázka, a to neznalost názvů nástrojů a zvědavost něco se o nástrojích dozvědět. Z toho důvodu
po společné domluvě bylo dohodnuto zahájení další relaxace o 40 minut dříve, s tím, že tento
čas využijeme k představení nástroje, jeho původu a způsobu hry. Zahájení další relaxace představením nástrojů bylo dohodnuto ve všech skupinách.
Oblast, ve které měli účastníci určit nejpříjemněji znějící nástroj, se od předchozí relaxace lišila. U jedné třetiny účastníků se změnilo označení nástroje jako nejpříjemnějšího na jiný. Na
prvním místě byly uváděny bubny, potom zpěv, tibetské mísy, yedaki. Jako nejméně příjemný
nástroj byl opětovně označen oceánový buben, tentokrát už pouze třetinou účastníků. Žádný
jiný nástroj nevyvolával takovou reakci a diskusi. Dva účastníci označili hru na tibetské mísy
jako nejméně příjemnou z celé relaxace, přestože po první relaxaci hru na tento nástroj vnímali
příjemně.
Vůně byla použita ještě dříve, než přišli první účastníci, což se projevilo i na následném ohlasu
po relaxaci. Mnohem více účastníků si tento smyslový vjem uvědomovalo, vyjadřovali se ve smyslu, že bylo příjemné už vejít do kompletně připraveného prostoru, provoněného a nasvíceného
svíčkami. U dvou osob zůstalo spíše negativní hodnocení použití vůně při relaxaci.
3.5.3 Závěry po třetí relaxaci
V pořadí třetí relaxace probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Byla zjevně ovlivněna už příchodem účastníků. Jakmile vešli do místnosti, začali se ztišovat a v klidu si připravovali místo
pro relaxaci. Úvodní instrukce byla již spíše formalitou. Někteří ze zúčastněných si přinesli lepší
vybavení pro relaxaci, především se začaly objevovat nafukovací karimatky, které jsou komfortnější než běžně používané.
V první posuzované oblasti převládal jako důvod příchodu pozitivní naladění a příjemné pocity z předchozí relaxace, uvolnění se a odpočinutí si, tak jako už při druhé relaxaci. Účastníci
uváděli pozitivní naladění, načerpání energie po druhé relaxaci vnímali i po další dny (max. následující 2 dny). Předpokládala jsem, že se doba po další relaxaci může ještě prodloužit. Vyzvala
jsem účastníky, aby ještě dále spolupracovali a snažili se vnímat, jak dlouho budou účinky muzikoterapie trvat. V oblasti týkající se prostředí nebyly uváděny žádné rušivé skutečnosti. Všimla
jsem si, že si účastníci po všechny relaxace vybírali více méně stejné místo v prostoru. Na dotaz,
zda to bylo konáno s úmyslem, vyplynulo, že ano, a to z důvodu, že se cítili bezpečně na místě,
které si vybrali.
V oblasti pocitů a prožitků se vytratily obavy z hlasitého oddechování během relaxace a nezazněly ani obavy z neznámých osob nebo prostředí. Během relaxace se spánek dostavil pouze u 8
účastníků na dobu kratší než 15 minut. U 23 osob se objevovaly příjemné vizuální vjemy. Hluboké
uvolnění těla popisovalo 13 osob. Často bylo vnímáno jako necítění a neuvědomování si vlastního
těla. Jako méně příjemný byl tento pocit uveden ve 3 případech. Snížil se také počet osob, které
během relaxace několikrát otevřely oči na 7 osob. Účastníci barvitěji popisovali působení hudby,
jako by společně se zpěvem odstraňovala nánosy neviditelného závoje únavy. Docházelo k uvědomování si uvolňování jednotlivých částí těla, které se zdály být nevědomky udržované v napětí.
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Objevoval se pocit vznášení se v hudbě, propadání se do hluboko klidu, kolébání. Účastníci se
mě dotazovali, zda jsem relaxaci zkrátila. Měli pocit, že neprobíhala celých 60 minut, ale minimálně o 10 minut méně. Relaxace ale proběhla standardně, 60 minut, tak jako dvě předchozí. Jedna
účastnice přišla se silnější bolestí hlavy, která ustoupila během relaxace. Na dotaz, zda si uvědomí,
u kterého nástroje ji již hlava nebolela, ale nedokázala odpovědět a vybavit si ho.
V další oblasti hodnocené číselnou škálou bylo možné se uceleně podívat, jak se vnímání měnilo v posouzení první, druhé a třetí relaxace. Vyvolání pozitivního naladění bylo průměrně hodnoceno 10 body, uvolnění bylo vnímáno průměrně jako 10, cítím se dobře 10, odpočinul jsem si
10, vyvolává smutek 0, uklidňuje 9, jsem podrážděný 0, odcházím spokojený 10.
Řazení nástrojů bylo vnímáno jako příjemné. Často se ozývalo tvrzení, že znalost a zachování
předchozího řazení nástrojů působilo bezpečně, protože účastníci už dopředu věděli, jaký nástroj zazní, a dovolovalo jim plně se uvolnit. Oblast, ve které měli účastníci určit nejpříjemněji
znějící nástroj, se od předchozí relaxace lišila. Docházelo k různým a měnícím se označením
nástrojů. Nejspíš to souvisí s naladěním konkrétní osoby, které bylo při každé relaxaci jiné. Na
prvním místě byla uváděna dvojačka, potom zpěv, ústní harfa a tibetské mísy. Jako nejméně příjemný nástroj byl opětovně, tak jako v předchozích relaxacích, označen oceánový buben. Počet
nepříjemného vnímání zůstal na třetině účastníků. Pouze tento nástroj vyvolával tyto rozporuplné reakce. Z toho důvodu jsem začala zvažovat nahrazení oceánového bubnu jiným nástrojem,
aby se předešlo vyvolání nepříjemných pocitů.
Vůně byla použita dříve, než přišli první účastníci, tak jako při druhé relaxaci. U dvou osob
zůstalo spíše negativní hodnocení použití vůně při relaxaci. Ostatní se vyjádřili, že určitě k muzikoterapii vůně patří a je nedílnou součástí procesu. Vede ke hlubšímu prožívání a celkovému
zpříjemnění, stejně jako svíčky místo běžného tlumeného elektrického osvětlení. Také ze sebereflexí vyplynulo, že by účastníci uvítali kratší intervaly mezi relaxacemi.
3.6 Vyvození závěrů z aplikace muzikoterapeutického modelu u intaktních osob
Muzikoterapeutický model receptivní muzikoterapie byl aplikován u 44 osob dospělého věku ve
4 skupinách v rozmezí 6 týdnů, s rozestupem jednotlivých relaxací 3 týdny. Každý z účastníků byl
přítomen na třech relaxacích. Probíhaly ve srovnatelném prostředí, maximálně možným stejným
způsobem. Reflexe účastníků byly zaznamenávány, porovnávány a vyhodnoceny.
Tento výzkum ukázal možnosti, jak s tímto modelem pracovat, jeho vývoj a účinky na intaktní
společnost rozdílného věku. Poukázal na důležité skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit
nebo narušit pozitivní vnímání člověka. Došel k závěru, jaké části by bylo možné upravit a vylepšit, aby více vyhovovaly. Cílem výzkumu bylo zjistit reakce intaktní společnosti na nabízený muzikoterapeutický model a využít možnost aplikovat tyto výsledky do receptivní muzikoterapie
u klientů s kombinovaným postižením. Závěry ukazují na tyto skutečnosti:
1. Jako vhodné prostředí pro relaxaci je nutné vybrat místnost v klidné části budovy a zajistit,
aby během relaxace nebyli účastníci rušeni hlukem zvenčí.
2. Velmi důležité je zajistit klidnou atmosféru bez zbytečného vyrušování během receptivní muzikoterapie minimalizováním možného vyrušení, např. nevypnutým mobilním telefonem, odcházením z místa nebo upravováním přikrývky nebo podložky.
3. Důležité je zatemnit okna a vytvořit příjemnou atmosféru pomocí vůně a svíček.
4. Podložka, na které účastník odpočívá, by měla být dostatečně pohodlná, nemělo by docházet
k otlakům nebo nepříjemným pocitům z ležení na tvrdé a nevyhovující podložce.
5. Neměnné řazení nástrojů přispívá k většímu uvolnění během relaxace a navození pocitu bezpečí.
S přibývajícím počtem terapií dochází tak k většímu uvolnění, harmonizaci a prohloubení prožitků.
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6. Každý nástroj má své kouzlo a může zaujmout podle aktuální nálady a naladění. V nabízeném muzikoterapeutickém modelu se jako problémový nástroj objevil oceánový buben, který
způsoboval u některých osob spíše negativní ohlasy. Pro další použití tohoto modelu bude
nahrazen keramickým utarem, který svým zvukem připomíná zvuky moře, ale nevytváří šum.
Během relaxace bude hrát v klidném rytmu.
7. Opakováním relaxací se zvyšuje jejich účinnost ve smyslu uvolnění, zrelaxování, odpočinutí, načerpání sil, uklidnění, pozitivního pohledu na svět a spokojenosti. Může tak dodat chybějící energii.
8. Z odpovědí účastníků relaxace také vyplynulo, že rozmezí 3 týdnů je relativně dlouhá doba.
Většina se shodla na optimálním rozložení muzikoterapie 1x za 14 dní.
3.7 Upravení muzikoterapeutického modelu na základě výsledků výzkumu
Slovní a individuální přivítání a připravení na relaxaci
1. Fujarka
2. Brumle a zpěv
3. Dešťová hůl s plynulým přechodem, utar se závěrečným využitím zvonkohry
4. Tibetské mísy, cinkání, roztáčení mísy se zpěvem, gong
5. Buben djembe s postupným přechodem na rámový buben
6. Yedaki
7. Ústní harfa
8. Dvojačka
9. Zpěv lidové písně
Slovní a individuální zakončení relaxace, prostor pro sebereflexi u klientů s kombinovaným postižením.
4. APLIKACE MUZIKOTERAPEUTICKÉHO MODELU U KLIENTŮ S KOMBINOVANÝM
POSTIŽENÍM
4.1 Výběr zařízení
O aplikaci receptivní muzikoterapie projevil zájem Ústav sociální péče v Křižanově v kraji Vysočina. Jedná se o zařízení s celoročním pobytem pro děti, mládež a dospělé s kombinovaným
postižením. Ústav využívá prostor renesančního zámku, přestavěný a zařízený tak, aby odpovídal potřebám uživatelů této sociální služby. V současné době tuto službu využívá 142 klientů
s kombinovaným postižením. Je zde zajišťována zdravotní, výchovná, rehabilitační, terapeutická
a vzdělávací péče.
Muzikoterapie v tomto zařízení probíhá formou hry na hudební nástroje zvolené tak, aby bylo
možno vytvořit z nich fungující kapelu s repertoárem lidové i moderní hudby. Této formy muzikoterapie se účastní 6 klientů pod vedením pedagoga se zaměřením na hudební výchovu.
Výsledkem působení jsou potom veřejná vystoupení. Hudba je také využívána jako hudební
kulisa při terapiích, rehabilitaci a přímo na jednotlivých odděleních. Vedení ústavu uvažovalo
a hledalo možnosti vytvoření a aplikace muzikoterapeutického modelu především pro osoby
s těžkým kombinovaným zdravotním postižením, pro které účast v hudební skupině ani v aktivní
formě muzikoterapie není ze zdravotních důvodů možná.
Současně s aplikací receptivní muzikoterapie byla vytvořena skupina 13 klientů, kteří se 2x
měsíčně po dobu 60 minut účastní aktivní muzikoterapie. Muzikoterapeutický model, který byl
aplikován u intaktní společnosti, byl podroben výzkumu a následně upraven tak, aby se co nejvíce přiblížil ke klientům a splňoval požadavky na uspokojování potřeb klientů tohoto zařízení.
81

4.2 Výběr vhodného prostoru v zařízení ÚSP Křižanov
Zámek, ve kterém se nachází ústav, je velmi rozlehlý a nabízí množství místností, většinou se
ale jedná o prostory v patrech s obtížným způsobem převozu klientů i přesunu hudebních
nástrojů. Jediné místo, které alespoň z části vyhovovalo technickým požadavkům pro aplikaci muzikoterapie, byla společenská místnost v přízemí budovy. Jedná se o velkou prostornou
místnost s obdélníkovým půdorysem a klenutými stropy, které vytvářejí vynikající akustiku.
Okna jsou pouze na jedné straně místnosti a je možnost zatemnit je látkovou žaluzií umístěnou
mezi křídly oken. Část místnosti je vyvýšená a vytváří pódium. Naproti němu je umístěný kovový
stavební systém, ve kterém jsou uloženy sportovní potřeby a materiál na terapie. Část prostoru také zabírají stohovatelné židle. Místnost je využívána pro společenské, divadelní, sportovní
a terapeutické činnosti. Často také slouží jako průchod do druhé části budovy. Vchod a východ
je umožněn dvěma dveřmi.
Prostor společenské místnosti je nutné před každou relaxací upravit. Důležitá je teplota. Běžně se v místnosti pohybuje kolem 19 °C. Je nutné ji zvýšit na 21–22 °C, nepotřebné věci uložit
na určené místo v kovovém stavebním systému a zatemnit okna žaluziemi. Dveře opatřit snímatelnými cedulemi s nápisem Nerušit! Muzikoterapie a piktogramem vyjadřujícím zákaz vstupu
a muzikoterapii. Jedny dveře je možno také po dobu trvání muzikoterapie zamknout. Po obvodu
místnosti je široké obložení, na které je možné umístnit svíčky na nehořlavé podložce a vonné
tyčinky. Velikost prostoru umožňuje použití jedné, případně dvou vonných tyčinek současně.
Svíčky vytvářejí příjemnou atmosféru, ale také umožňují orientaci terapeuta v prostoru.
4.3 Vytvoření skupin pro receptivní muzikoterapii
Ve spolupráci s vedoucí terapií Ludmilou Hájkovou byly vytvořeny 2 terapeutické skupiny z klientů především s těžším kombinovaným postižením. Skupiny byly sestaveny tak, aby nepřevyšovaly počet 12 klientů. Kritéria pro indikaci muzikoterapie vycházela z potřeb klientů zařízení.
Osoby s těžším kombinovaným postižením jsou velmi omezeny ve vykonávání aktivit. Často nejsou schopny se aktivně účastnit terapií nebo programů, což využití receptivní muzikoterapie
respektuje. Dalšími kritérii pro zařazení do skupiny byla pozitivní reakce na hudbu pozorovaná
v minulosti, upřednostněni byli také klienti, kteří mají výrazně omezenou hybnost a tráví většinu
času upoutáním na lůžku, případně jejich zdravotní stav umožňuje jen velmi omezené možnosti
využít nabízených terapií v zařízení.
Kontraindikací pro receptivní skupinovou muzikoterapii je akutní virové nebo bakteriální onemocnění z důvodu nakažení infekcí další osoby ve skupině. V tomto případě by bylo možné
zvážit aplikaci muzikoterapie individuálně. Z účasti na muzikoterapii nebyli vyloučeni klienti
s epilepsií vzhledem k tomu, že u všech se jednalo o kompenzovanou formu epilepsie.
4.4 Vytvoření relaxačního místa pro klienty
Pro zajištění maximálního pohodlí při relaxaci bylo nutné pro každého klienta zajistit vhodnou
podložku pro relaxování. Zařízení nabízelo možnost využít kvalitní matrace s minimální výškou
16 cm, velké relaxační pytle a různé polohovací pomůcky. Každý z klientů si na muzikoterapii
přinášel svůj osobní polštářek a deku.
V rámci interdisciplinarity byla navázána spolupráce s fyzioterapeutkou. Zajišťovala a pomáhala s polohováním klientů před relaxací. Na jejím rozhodnutí byla také volba vhodné podložky
pro klienty. Každé relaxační místo bylo opatřeno hygienickou podložkou pro případ samovolného vykonání fyziologického úkonu. Prostory místnosti dovolovaly, aby každý klient měl své
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soukromí v minimálním rozsahu 1,5–2 m kolem sebe. Místo pro klienta bylo voleno na základě
informací pečujícího personálu, zda klient upřednostňuje místo spíše poblíž stěny nebo v prostoru. Jednotlivá relaxační místa vytváří ovál, jehož součástí je i terapeut. Tím je zajištěno, že má
přehled o každém klientovi.
4.5 Aplikace muzikoterapeutického modelu
Receptivní muzikoterapie byla aplikována u obou skupin ve stejném dni. První skupina začínala v 14:30 hodin, další v 5:45 hodin. Přípravná část trvala 15 minut, vlastní relaxace 60 minut,
závěrečná část 10 minut. Vytvořený model byl aplikován po dobu 10 měsíců v intervalu 14 dní.
Každá skupina se tak relaxace účastnila 2x v jednom měsíci. Model byl aplikován ve třech
blocích. První dva trvaly 10 měsíců, výsledky posledního bloku jsou za 5 měsíců. V současnosti
pokračujeme dále. Samotný proces muzikoterapie je členěn na přípravnou, realizační a evaluační část.
V přípravné fázi byly zajištěny a upraveny prostory pro relaxaci a vytvořeny relaxační skupiny.
Tato fáze také zahrnovala stanovení si terapeutického cíle pro skupinu. Cílem relaxace je fyzické
a psychické uvolnění klientů, navození pohody, dobré nálady, získání a rozvíjení zkušeností se
smysly, především rozvoj sluchu, uvědomování si svého těla, zvýšení sebevědomí, vyrovnávání
se s negativními emocemi, podpora emočních projevů. Zahrnuje také rozvoj prostorové orientace, rozvoj motoriky, soustředění, redukci rušivého chování, zvládání stresu a psychické zátěže.
Podporuje také vhodné trávení volného času, zvyšuje kvalitu života, snaží se o vytvoření pozitivního vztahu k hudbě.
Před vlastní realizací muzikoterapie je přípravná část zaměřena na pomoc s vytvořením příjemného relaxačního místa, uložení klientů a polohování. V realizační části probíhá celý proces
relaxace, pozornost je věnována také projevům klientů a jejich podpoře nebo odstraňování nežádoucího. Evaluační část zahrnuje záznam průběhu relaxace, projevy klientů a u uživatelů, kde
je možnost získat sebereflexi, záznam reflexe a vyvození závěrů, případné navržení změn.
4.5.1 První blok aplikace muzikoterapie
Relaxaci jsou současně přítomni dva koterapeuti a fyzioterapeut. Pro každého klienta byla vytvořena osobní karta, aby bylo možné vést přehlednou evidenci o reakcích během a po muzikoterapii. Relaxace byla aplikována stejným způsobem, jako u intaktních skupin, které se podrobily
výzkumu. Při relaxaci se přihlíželo ke specifickým potřebám klientů a upravovaly se především
technické podmínky relaxace. Do systému řazení nástrojů a délky relaxace nebylo zasahováno
a ani nebyla měněna.
Po prvních relaxacích se ukázalo, že pro některé klienty je velmi náročná samotná změna
prostředí. Seznamovali se také se svým relaxačním místem. Někteří nechtěli být přikrytí a deku
postupně stáhli dolů. Potřebovali uklidnění a podporu ze strany koterapeutů, dotek a navázání očního kontaktu. Během relaxace se někteří klienti hlasitě projevovali, byly slyšet projevy
bruxismu, ale také uvolněný smích. Nejvíce neznámou skutečností však byla samotná hudba.
Klienti se natáčeli za tóny nástrojů, snažili se podívat směrem, kde slyšeli hudbu. Přes všechny
tyto skutečnosti se ke konci relaxace někteří z klientů uvolnili a spokojeně poslouchali hudbu.
Slovní reflexe po muzikoterapii není z důvodu zdravotního postižení možná. Terapeut tak musí
vycházet z předchozího výzkumu aplikace muzikoterapeutického modelu u intaktních osob
a z pozorovaných projevů během a po muzikoterapii. Bere v úvahu také výsledky pozorování
koterapeutů a fyzioterapeutky.
Už před druhou relaxací se ukázalo, že je nutné doplnit kartu klienta o zakreslení relaxačního
místa a druh zvolené podložky. Oproti výsledkům výzkumu, kdy intaktní osoby měly po celou
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dobu relaxace oči zavřené, většina klientů má oči otevřené a někteří vyhledávají oční kontakt.
Z toho důvodu bylo navýšeno množství svíček a upraveno zatemnění oken, aby bylo umožněno
snadnější navázání očního kontaktu.
U některých klientů došlo v průběhu prvních několika relaxací ke změně podložky. Tyto změny
vycházely z hodnocení reakcí při muzikoterapii. Pokud projevy klienta vyjadřovaly nespokojenost, postup změny začínal nejprve u podložky, pak se zaměřil na změnu polohy, případně místa, pozorování projevů nelibosti v souvislosti se zvukem nástroje a navázáním očního kontaktu.
Po 10 měsících aplikace muzikoterapeutického modelu byly zřetelně viditelné pozitivní změny
u klientů. V jedné skupině probíhala relaxace obdobně jako u intaktní společnosti. Většina klientů samovolně zavírala oči už při hře na brumli. V průběhu muzikoterapie, bylo viditelné svalové
uvolnění, pohoda, klienti se usmívali, občas některý usnul. Po skončení relaxace se prodlužovala
doba, kdy klienti zůstávali v klidu ležet a nechtělo se jim opouštět své místo. Někteří klienti po
příchodu už znali své místo a vyžadovali uložení do polohy jim příjemné. Na základě pozitivních
výsledů během i po muzikoterapii se vedení zařízení rozhodlo pokračovat v receptivní muzikoterapii. Tento záměr podpořilo nakoupením relaxačních lehátek a po vzájemné dohodě bylo
navrhnuto, aby se jedna skupina stala skupinou otevřenou, a mohlo se tak relaxace účastnit více
osob. Jednalo se především o osoby, u kterých se zvažovala indikace muzikoterapie.
4.5.2 Druhý blok aplikace muzikoterapie
Terapie probíhaly po dobu dalších 10 měsíců, ve stejném systému jako v předchozím bloku.
Relaxační lehátka nejprve vyzkoušeli koterapeuti. Bylo zjištěno, že lehátka jsou na relaxaci velmi
příjemná, ale jejich perforování způsobuje nepříjemné vnímání chladu od podlahy. Pro zvýšení
komfortu byla opatřena ještě molitanovými podložkami. Klienty jsou vyhledávanou podložkou.
Nejsou však vhodná pro každého. Někteří vyžadují relaxační pytle nebo matrace. Každý z klientů
také má kvalitní přikrývku. Oproti předešlému systému se relaxací účastní pouze 2 koterapeuti.
Fyzioterapeutka dochází pouze v případě nutné konzultace, nebo když přichází nový klient do
otevřené skupiny. Tak se také během aplikací muzikoterapie začalo ukazovat, že zvolený systém
není tak přínosný, jak se předpokládalo. Příchod nových klientů, časté posouvání míst z důvodu
jim vytvořit relaxační místo, a jejich projevy při relaxaci způsobovaly u klientů, kteří se účastnili
muzikoterapie, již v prvním bloku nelibé reakce.
Díky záznamům v diáři, v podstatě náhodně, byla zjištěna u některých klientů přecitlivělost
ovlivněna fází Měsíce. V den úplňku, ale také až 4 dny před a po úplňku, se někteří klienti chovali
jinak než obvykle. Např. běžnou reakcí bylo stočení se do klubíčka, hlazení se po hlavě, zavřené
oči, uvolnění a další projevy spokojenosti. V období úplňku se klient otáčel, nemohl najít vhodnou polohu pro relaxaci, zvedal hlavu, změny nástrojů vyvolávaly i změnu polohy těla nebo
otevření očí. Celkově se projevoval neklid. K uvolnění docházelo podstatně déle než při jiných
relaxacích často až když znělo yedaki. Při plánování termínů relaxací jsme, pokud to možnosti
dovolovaly, plánovali termíny s přihlédnutím k fázím Měsíce.
Z výsledků pozorování vyplynulo, že se klienti těší na muzikoterapii, cítí se příjemně při i po
relaxaci. Na relaxace byl také umožněn vstup personálu, který se stará o klienty po relaxaci, aby
si sami vyzkoušeli relaxaci a mohli vycházet ze svých prožitků. Často po skončení relaxace klienti
vyžadují klidnou, tichou mluvu, dostatek času na doznění relaxace. Někdy personál příliš rychle
přesouval klienta na oddělení, a narušoval tak poslední část relaxace nevědomým způsobem.
Toto bylo odstraněno možností si relaxaci vyzkoušet.
Jako důležité se ukázalo, aby klienti byli vhodně na muzikoterapii připraveni. Oblečeni v pohodlném oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a byli zajištěni v oblasti vykonání fyziologické potřeby. Odcházení na toaletu během relaxace působilo vždy velmi rušivě, přestože se
koterapeuti snažili nevytvářet zbytečný hluk.
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Z důvodu zvýšení efektivnosti muzikoterapie před aplikací třetího bloku relaxace byly dohodnuty tyto změny. Budou vytvořeny 3 skupiny, každá bude mít muzikoterapii 2x měsíčně. Dvě
skupiny budou uzavřené, složené z klientů, kteří se účastní muzikoterapie nejdéle. Jedna skupina zůstane otevřená. Počet klientů v každé skupině zůstane na 12 osobách a 1 koterapeutovi
a muzikoterapeutovi. Vytvořený muzikoterapeutický model bude aplikován stejným způsobem.
4.5.3 Třetí blok aplikace muzikoterapie
Muzikoterapie v Ústavu sociální péče v Křižanově probíhá třetím rokem, vždy s přestávkou
v období letních prázdnin. Účastní se jí 36 klientů ve 3 skupinách. Na muzikoterapiích se podílí
fyzioterapeutka v případě nově příchozích klientů a 2 zaškolení koterapeuti, kteří byli proškoleni
a podrobně seznámeni s průběhem terapie a s možnostmi, jak ještě více zpříjemnit relaxaci klientům. V průběhu předchozích 2 let vznikl jednoduchý návod, jak reagovat na projevy klienta,
který se liší podle jeho individuality. Důležité je respektování soukromí klientů a zasahování jen
v nutných případech. Rozumíme tím situace, kdy klient dává najevo, že potřebuje na toaletu.
Další situací jsou projevy neklidu a nespokojenosti. Často stačí upravit polohu, navázat oční
kontakt nebo využít bazální stimulaci k uvolnění. Spokojené hlasité projevy klientů jako smích,
výskání, pobrukování, pohyb těla v rytmu jsou vnímány jako pozitivní reakce a není třeba je
korigovat. Pouze v případě, že by mohlo dojít k omezování nebo zranění dalšího účastníka nebo
by projevy rušily ostatní, je nutné, aby koterapeut citlivě zasáhl. V těchto případech může být nabídnuto vhodnější místo. Ukázalo se, že hlasité, ale i šeptem dávané instrukce během muzikoterapie velmi ruší, je proto lepší využít bazální stimulaci nebo jiný systém komunikace. Koterapeuti
také zbytečně nechodí po místnosti a nezvedají se ze svého místa, což by vedlo k rušení klientů.
Do místnosti také během relaxace nikdo další nevstupuje.
V třetím bloku aplikace muzikoterapie došlo k úpravě vytvořeného a dosud používaného
modelu v jedné skupině. Jedná se o uzavřenou skupinu s klienty s převážně středně těžkým
kombinovaným postižením. Při jedné z relaxací se začala melodicky a intonačně správně přidávat ke zpěvu jedna klientka. Abychom podpořili její aktivitu, byl model upraven tak, aby se
terapeut při zpěvu mohl přiblížit a navázat oční kontakt. Při další relaxaci začal zpívat další klient. Celý model tak byl následně upraven. Terapeut pracuje s modelem muzikoterapie podle
předchozího vytvoření, ale pro intenzivnější navázání kontaktu se při úvodní hře na fujarku
pohybuje v prostoru, uvnitř oválu, který vytvářejí klienti rozložením relaxačních míst. Je tak
umožněn intenzivní oční kontakt. Klienti se tak přirozeně začali hlasově projevovat, jakmile
zní brumle nebo tibetská mísa v kombinaci se zpěvem terapeuta. Dalším místem, kdy klienti
zpívají, je hra na ústní harfu a závěrečná lidová píseň, kde se objevuje i nápodoba slov nebo
opakování slabik. Po pětiměsíčním aplikování tohoto systému se zpěvem začali projevovat 4
klienti. Další klientka začíná spontánně zpívat po skončení celé relaxace. Při hře na rytmické
nástroje, především bubny, se někteří klienti snaží o rytmické vyjádření hudby, často formou
pohybu horních končetin. Radost také projevují smíchem. Ve skupině s těžkým zdravotním
postižením má většina klientů během relaxace zavřené oči, leží uvolněně. Pohybem v prostoru
a současnou hrou na hudební nástroje tak došlo ještě k dalšímu využívání hudby, a to v oblasti
vibroakustiky. Využívané nástroje vytvářejí také zachytitelné vibrace, které jsou mnohem více
vnímány a využity, pokud se terapeut s nástrojem přiblíží ke klientovi. Je také zprostředkováno odlišné vnímání intenzity zvuku nástroje. Většina klientů čeká na svém místě do doby, než
se individuálně rozloučí s terapeutem, ptají se na další muzikoterapii a slovně vyjadřují, že se
jim relaxace líbila.
Po celou dobu aplikace relaxací jsou zaznamenávány změny v chování klientů, jejich projevy
a vše je porovnáváno s danými terapeutickými cíli. Ty se od druhého bloku aplikace muzikoterapie už neposuzují jako cíle pro celou skupinu, ale jsou stanoveny pro každého klienta zvlášť
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s přihlédnutím k jeho individuálnímu rozvoji. V jedné skupině, díky aktivnímu zpěvu klientů,
dochází k prolínání receptivní a aktivní muzikoterapie.
4.6 Vyvození závěrů z aplikace muzikoterapeutického modelu u klientů s kombinovaným
postižením
Muzikoterapeutický model receptivní muzikoterapie byl aplikován ve třech blocích v Ústavu sociální péče v Křižanově. První 2 bloky trvaly 10 měsíců, poslední blok 5 měsíců. Během
doby aplikace byl ještě tento model upravován na základě reflexí klientů, pozorování koterapeutů, fyzioterapeutky, muzikoterapeutky a sociálních pracovnic zajišťujících podporu
klientů. Receptivní muzikoterapie je živým procesem, kde předpokládáme, že se bude nadále vyvíjet a upravovat v závislosti na vnímání a prožívání účastníků receptivní muzikoterapie.
Z posledních závěrů začíná být patrné, že u některých klientů postupně přejdeme na aktivní formu muzikoterapie. Bez možnosti předchozí aplikace receptivní formy muzikoterapie
by nejspíš nedošlo k přirozeným hudebním projevům u některých klientů. Jednoznačně však
vyplývá, že aplikace tohoto modelu je velmi přínosná a zaujímá důležité místo v životě klientů
Ústavu sociální péče v Křižanově.
5. ZÁVĚR
Na teoretickém základě bylo postaveno vytvoření muzikoterapeutického modelu a jeho detailního rozpracování v oblastech výběru hudebních nástrojů a hlasových technik a jejich uspořádání. Celý model byl realizován v Ústavu sociálních služeb v Křižanově, kde dosud probíhá. Na
základě realizovaného projektu byly prakticky ověřeny teoretické poznatky z vybrané problematiky muzikoterapie.
V rámci výzkumu se ukázalo, že vytvoření muzikoterapeutického modelu je dlouhodobou
záležitostí, která vyžaduje pečlivé sledování a zaznamenávání reflexí intaktní populace, což přispívá ke snazší aplikaci u klientů s kombinovaným postižením. Výzkumem bylo potvrzeno, že
receptivní muzikoterapie je velmi přínosnou terapeutickou technikou jak v oblasti preventivní
péče, tak také v rámci léčebné, kde docházelo u klientů k jednoznačnému pozitivnímu působení
především v navození uvolnění, pohody, radosti, navázání a vytvoření komunikačního systému,
vhodnému využívání času a tím následně ke zvýšení kvality života. Jako důležité se také ukázalo
vytvoření a rozvoj kvalitního terapeutického vztahu mezi klienty a muzikoterapeutem. Vytvořený muzikoterapeutický model je možné využívat při relaxacích u intaktní populace v rámci psychohygieny. V rámci výzkumu tak vznikl muzikoterapeutický model, který lze s menšími úpravami aplikovat u různé klientely s kombinovaným postižením s předpokládanými pozitivními
výsledky. Je nutné ale mít neustále na paměti, že každý člověk vnímá hudbu svým osobitým
způsobem. Nemůžeme proto obecně říct, že intaktní populace vnímá hudbu úplně stejným způsobem jako klienti s kombinovaným postižením. Empirická část této práce ukazuje možnost, jak
efektivním způsobem pracovat při vytváření muzikoterapeutických modelů a jejich ověřování
a využívání u klientů s kombinovaným postižením.
Aplikace jakéhokoliv muzikoterapeutického modelu předpokládá permanentní interakci mezi
hudbou, klientem a terapeutem. Pokud má být terapie efektivní, zaměřená na klienta a dojde
ke změně v některé z těchto proměnných, musí se zbývající přizpůsobit . Model je pro muzikoterapeuty pouze výchozím bodem, od kterého se odrážíme. Má nám pomoci přiblížit se ke světu klienta. Z toho vyplývá, že muzikoterapeutický model není nikdy neměnný a terapeut musí
umět flexibilně reagovat na aktuální dění. A to je na muzikoterapii jedna z nejtěžších a zároveň
nejkrásnějších věcí.
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Influence of music therapy on the process
of treatment of patients with bronchial asthma
at the Department and Clinic of Allergology,
Clinical Immunology and Internal Diseases
of Collegium Medicum in Bydgoszcz
Wojciech Pospiech, Zbigniew Bartuzi, Grzegorz Szymczak, Marlena Kujawska, Joanna Kamień, Julia
Grzeszkowiak
Abstract:
Music therapy is a method using a therapeutical influence of music on human mental and somatic
spheres. The main goal of conducted research was to determine the influence of listened music of
vocalists such as Katherine Jenkins and Andrea Bocelli on relaxation of patients suffering from
bronchial asthma, and on a co-participation in the therapy. Adequately chosen music influenced
the decrease of stress, improvement of mood and relaxation and calmness of patients.
There were 120 patients taking part in the test – 60 in a control group who were not listening to
music – and 60 in a tested group who were listening to music therapy program created specifically
for them. The test took place in the Clinic of Allergology, Immunology and Internal Diseases of the
University Hospital No. 2 in Bydgoszcz. Patients took psychological tests such as List of Personal
Values and Scale of Disease Acceptance, and also special questionnaires. Before and after the procedure such vitals as arterial blood pressure and pulse were measured.
During the test there was a simultaneous change in values of ABP and the pulse – a greater decrease of systolic and diastolic blood pressure and the pulse was observed in the active group – subjected to the music therapy – than in the passive group – without the music therapy. Used musical
material proved to be well chosen, it had a positive influence on a mood of patients who noticed
their calmness, relaxation and the improvement of mood, what was reflected in measurements of
ABP and the pulse. The music therapy proved to be a perfect co-treating element participating in
the treatment of patients with bronchial asthma.
Material and methods
The tests took place from February to August 2011 in the Department and Clinic of Allergology,
Clinical Immunology and Internal Diseases of Jan Biziel University Hospital No. 2 in Bydgoszcz. There were 120 persons participating in the test, who suffered from bronchial asthma. The
tested group included 60 people actively subjected to music therapy, and the control group
included 60 passive patients – not subjected to music therapy. During the test ABP and pulse
were measured. During the test a patient listened to music played. A questionnaire, specifically
created for that purpose, was used in the test.
Purpose of the tests
The main purpose of tests was to show the influence of music therapy on relaxation of inpatients. The subject of conducted tests was to obtain patients’ opinions on the influence of popular
and classical music on relaxation. For this purpose a specifically created music therapy program
was used, as well as questionnaires and psychological tests of Zygryd Juczyński – List of Personal
Values and Scale of Diseases Acceptance.
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Analysis of tests
In the test 120 people took part, 78 % of women (94 people), and 22 % – men (26 people). These
people are from 18 years old to 82 years old, and the age average was ca. 56 years, and a standard deviation was ca. 14. The greatest number of patients – 35 % – were from 50 to 60 years old.
The tested group was actively subjected to music therapy by listening to a music therapy program and answering questions in a questionnaire in the following way:
1. Jak czuje się Pani/ Pan po wysłuchaniu danej muzyki? (od 0= źle do 10= bardzo dobrze): N = 60; Srednia
= 7,55; Odch.std. = 2,0455; Maks = 10; Min = 1
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1. Jak czuje się Pani/ Pan po wysłuchaniu danej muzyki? (od 0= źle do 10= bardzo dobrze)

1. How do you feel after listening
to this music:
The first question in the questionnaire
concerned a mood after listening to
the music where patients ticked their
mood on a 10-point scale – 0 that is
bad and 10 meaning very good. The
majority of respondents gave answers
from 7 to 10 points (in total 75 % of
answers). 20 % of interviewees marked their mood as 7, and also 20 % as
10. None of patients gave answer 0
and 2 points. The arithmetic average
for results amounted to 7.55 and the
standard deviation 2.
2. Do you willingly listen to music
in your free time?
For the question 92 % of patients
gave a positive answer.
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2. Czy chętnie słucha Pani/ Pan muzyki w czasie wolnym?

Number

Per cent

Rock

10

11,90

Clasic

39

46,43

Pop

9

10,71

Other

15

17,86

Blues/ jazz

11

13,10

Total

84

100,00

3. What music do you listen in your free time most gladly?
For this multiple choice question over 45% of tested patients answered that most of all they listened to classical music, then almost 18% answered that they listened
to other music. Among other types of music, patients
mentioned pre-war music (the 20 th and 51 st patient),
old music (46th, 48th), popular (23rd, 46th), r’n’b’, metal,
alternative rock (14 th), dance (16th), film scores (28th),
radio (29 th), opera (31 st), folk (33rd), dubstep (41 st), and
disco-polo (44 th). The smallest group consisted of people listening to pop music – only 9.
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4. Do you believe that music can
decrease stress connected with
staying in hospital?

60

50

85%

The majority of patients believed
that music can decrease the stress
resulting from the stay in hospital,
85% of interviewees answered so,
and only 15 % – that is 9 patients –
gave a negative answer.

Liczba obs.

40

30

20

15%

10

0

Tak

Nie

4. Czy uważa Pani/ Pan, że muzyka może zmniejszyć stres związany z pobytem w szpitalu?

5. Do you believe that listening to
music can have a positive influence
on health?
Tested patients stated that music can
decrease the stress connected with
staying in hospital. 85% of patients
gave such an answer.

60

50

82%

Liczba obs.

40

30

20
18%

10

0

Tak

Nie

5. Czy uważa Pani/ Pan, że słuchanie muzy ki może wpły nąć pozy ty wnie na zdrowie?

6. To the question: “Do you believe
that music can help during
treatment of bronchial asthma?”
60 % of patients answered: ‘yes’.

40
60%
35
30

Liczba obs.

25

40%

20
15
10
5
0

Tak

Nie

6. Czy uważa Pani/ Pan, że muzy ka może pomóc w trakcie leczenia astmy oskrzelowej?
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7. Would you prefer not to listen to
music in hospital?

45
70%
40

The majority (70 %) of patients prefers to listen to music during a stay
in hospital.

35

Liczba obs.

30
25
20

30%

15
10
5
0

Nie

T ak

7. Czy wolałaby Pani/ wolałby Pan nie słuchać muzyki w trakcie pobytu w szpitalu?

60

8. Do you listen to music with
pleasure?

95%

50

As many as 95 % of interviewees
admitted that they listened to the
prepared musical program with pleasure. Only 3 people gave a negative
answer.

Liczba obs.

40

30

20

10
5%
0

Tak

Nie

8. Czy muzyki słuchała Pani/ słuchał Pan z przyjemnością?

9. Does music have a calming
effect on you?
Patients also answered a question on
the calming effect of the musical program used. As many as 85 % of patients stated that they were calmed
down after listening to the music.

60

50

85%

Liczba obs.

40

30

20

15%

10

0

Tak

Nie

9. Czy muzyka działała na Panią/ Pana uspokajająco?
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To the question No. 10 – „Did the
music make you nervous?“ the
majority of patients answered negatively – 82%. And eleven patients gave a positive answer.

60

50

82%

Liczba obs.

40

30

20
18%

10

0

Nie

Tak

10. Czy muzy ka denerwowała Panią/ Pana?

11. Did the music had a positive
influence on your thoughts?
The eleventh question of the questionnaire for patients listening
to the music therapy program
concerned its influence on listener’s thoughts. A positive influence
was noticed by 82% that is 49 patients.

60

50

82%

Liczba obs.

40

30

20
18%

10

0

Tak

Nie

11. Czy muzy ka wpły nęła na Pani/ Pana my śli w pozy ty wny sposób?

50
45

75%

40

Liczba obs.

35
30
25
20
25%

15
10
5
0

Tak

Nie, wolałaby m słuchać

12. Czy chciałaby Pani/ chciałby Pan słuchać tego ty pu muzy ki w szpitalu, a jeśli nie to
jakiej?
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The next question No. 12 was:
Would you like to listen to this
type of music in hospital, and if
not – then what kind of music
you would listen to?”. Three quarters of patients answered that they
would like to listen to exactly this
type of music during their stay in
hospital, and one fourth would
prefer to listen to another music,
additionally specifying popular
music (patients No. 1, 44, 46), rock
music (2), jazz (3), reflective (22),
prewar or light (51), and music of
one’s own choice (41).

13. Do you believe that music can
be an important element during
85%
50
the patient’s stay in hospital?
Patients suffering from bronchial
40
asthma in a vast majority believed
that music can be an important ele30
ment during a stay in hospital. 85%
of interviewees gave such an answer.
20
Some of the patients expended their
answers stating: ‘it is an important
10
element because music can relax,
12%
you can forget about your disease,
3%
0
you think positively’ (patient No. 13),
Tak
Nie
inne
‘yes, because it quiets, calms you
13. Czy uważa Pani/ Pan, że muzy ka może by ć ważny m elementem podczas poby tu
chorego w szpitalu?
down’ (18), ‘it may be, but it depends
on a patient’s health condition and disease’ (30), ‘yes, it can be an important element by decreasing the level of stress connected with staying in hospital, by drawing your thoughts away from
your health condition’ (33), it may be helpful, if it is correctly chosen for each patient’ (37), ‘it may
be, if it is individually selected for each patient who can listen it through headphones’ (41).
Liczba obs.

60

50

14. Would you like to take part in
such a music therapy test some
time in the future?
According to answers given by the
patients, as many as 80 % of them
would like to take part in such tests
again using music therapy.

80%

Liczba obs.

40

30

20

20%
10

0

Tak

Nie

14. Czy chciałaby Pani/ chciałby Pan wziąć jeszcze raz udział w tego typu badaniach
muzykoterapeutycznych?

Conclusions
The conducted tests showed that listening to music has a positive influence on creating of specific emotional states which later are reflected in functioning of internal organs by changing vitals
essential for functioning of the whole body.
1. According to the List of Personal Values, the most important values among patients suffering
from bronchial asthma are successful family life and a good health, and the less important –
fame and success, wealth and fortune.
2. And the Scale of Disease Acceptance proved that the largest group of patients – 23 % – were
patients whose result of this scale was in range between 15–20, then 22 % of patients had
results 20–25 points, and 35 to 40 points (20 %). The average value was 26. The majority of
patients shows an average or high level of disease acceptance.
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3. As many as 92 % of patients believed that listening to music is a pleasure for them, the same
number of people enjoyed listening to music. The same number of interviewees stated that
they eagerly listened to music in their free time, mainly classical music (46 % of answers).
4. More than a half of interviewees in the passive group – not listening to the music therapy program – confirmed the improvement of mood connected with listening to music, additionally
mentioning calming down as a positive influence.
5. 85% of patients subjected to music therapy stated that music may decrease stress connected
with staying in hospital.
6. The vast majority, that is 95 % of interviewees, answered that they listened with pleasure to
music used during the test, and as many as 85 % of patients admitted that the offered music
therapy program had a calming effect on them. A positive influence on thinking was observed
also by 82 % of patients.
7. 75% among patients in the active group believed that they would like to listen to this type of
music in hospital, at the same time stating that music may be an important element of a therapy (85 % of answers).
8. Values of the arterial blood pressure also changed. The systolic pressure in the tested group
decreased on average by 7.75 mmHg, what gave almost twice as big decrease compared to
a control group where the systolic pressure decreased on average by 3.75 mmHg. In case of
the diastolic pressure the value in the tested group was 4.7 mmHg, and in the control group
– passive group – 3 mmHg, so the music had a bigger influence also for the decrease of this
value. At the same time the patients’ pulse was regulated – in cases of a high pulse – it was
decreased, and in cases of a very low pulse – it was increased usually to correct values within
a normal range. On average the pulse decreased by 3.5 beats per minute, in case of the tested
active group – which listened to the music therapy program. And in the control group the
difference was only 2.2 beats per minute.
Music proved to be a perfect co-treating mean in the therapeutic process of patients with bronchial asthma. The positive influence of music on human health is a basis of the music therapy
concept as the element of actions promoting human health and influencing the life quality.
The applied music therapy program had a positive influence on the improvement of mood and
relaxation of patients, as well as basic vitals such as arterial blood pressure and pulse. The music
therapy program, chosen specifically for this purpose, proved to be a suitable tool for a therapy
supporting a basic treatment of patients with bronchial asthma.
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RITUÁLY V KOMUNITNOM SYSTÉME PREVÝCHOVNÉHO
ZARIADENIA
Albín Škoviera
Abstrakt:
Príspevok poskytuje základné informácie o možnosti uplatňovania rituálov v prevýchovnom zariadení v systéme terapeutickej komunity. Vymenúva základné zložky rituálov, ich prepojenie na symbol i rituálnu pieseň. Osobitne popisuje niektoré rituály, ktoré v prevýchovnom zariadení realizoval.
V závere príspevku sa autor zaoberá procesom tvorby rituálov.
ÚVOD
Terapeutickú komunitu môžeme vnímať jednak v širšom význame ako organizačný systém
v práci a filozofiu práce celej inštitúcie (psychiatrie, resocializačného či prevýchovného zariadenia), jednak v užšom zmysle ako pravidelné a do istej miery štruktúrované stretávanie sa klientov (pacientov, detí, frekventantov ap.) a odborného personálu, ktorého programovou náplňou
je riešenie reálneho fungovania samotných klientov a spoločných problémov života personálu
a klientov.
To je vonkajší, skôr technický pohľad na komunitný systém a terapeutickú komunitu. Tera
peutická komunita, spojenie týchto dvoch slov, znamená liečebné spoločenstvo. To je jej vyšší „duchovný“ rozmer. To by mala byť jej „pridaná hodnota“. Pokiaľ ide o význam pojmov, je
teda úplne legitímne očakávať, že terapeutická komunita bude mať ašpirácie naozaj takýmto
liečebným spoločenstvom byť.
1. VYTVÁRANIE SPOLOČENSTVA
Skutočné spoločenstvo je postavené na prelínaní sa štyroch „životodarných“ prúdov: zdieľanie,
participácia, bezpečie a rast. Podstatou liečebného spoločenstva je, že všetky tieto štyri prúdy
sú spojené s hodnotou nemoci (nedostatočnosti) a smerujú k hodnote zdravia. Samozrejme –
nemoc i zdravie tu chápeme v širšom ako len medicínskom význame.
Budovanie liečebného spoločenstva je mimoriadne zložitý problém. Začína filozofiou práce
vedúceho pracovníka, cieleným výberom personálu i získavaním personálu pre predostretú víziu, dlhodobou drobnou prácou s personálom. V realizácii je spojené s presvedčením i presvedčivosťou personálu, ktorými dokáže osloviť klientov.
Jednou z ciest budovania liečebného spoločenstva sú rituály. Pominieme ich magickú a kúltúrno-antropologickú bázu i rôzne teórie, ktoré s rituálmi súvisia. V tomto príspevku vnímame
rituály najmä v rovine saturovania našich potrieb, potrieb klientov i liečebných cieľov. Rituály sa
môžu realizovať na úrovni terapeutickej skupiny, na úrovni komunitného stretnutia, alebo na
úrovni inej organizačnej jednotky skladajúcej sa z viacerých jednotlivcov (napr. školská trieda).
1.1 Štruktúra rituálu a jeho zložky
Rituál má nevyhnutne svoj scenár, roly, symbol, vnútorný zmysel (ideu) a potom „pomocné“
zložky – kostýmy, hudbu, špecifický jazyk ap. Pre konkrétnu skupinu účastníkov má aj prvok
nevšednosti. Predstavme si napr. rituál promócií. Je tu vopred daný presný scenár. Udržiava sa
napr. ako univerzitná tradícia. Rad diferencovaných rolí – promótor, jeho „suita“, pedel, promo96

vaní, diváci. Používajú sa symboly – diplom, sľub, prísaha na univerzitné žezlo, reťaze so znakmi
univerzity. Promótori, promovaní a diváci sa líšia kostýmami i priestorom, v ktorom sa môžu pohybovať. Znie tu Gaudeamus igitur. Rituál promócií je vlastne prechodovým iniciačným rituálom
(napr. zo stavu študenta do stavu absolventa) a súčasne i rituálom pasovania. Nie sme už tým,
čím sme boli. Sme o stupienok vyššie.
Rituály sú prostriedkom najmä na:
 „sebadefinovania“ skupiny, odlíšenia „my“ a „oni“
 posilňovania identity jednotlivca so skupinou,
 posilňovania skupinovej kohézie,
 posilňovania pozitívne emocionálne prežívanej skupinovej príslušnosti.
Častou súčasťou rituálov sú aj symboly. Symboly môžu byť dvojaké:
 Materiálne – ide napr. o akési „rituálne rekvizity“ alebo „rituálne kostýmy“ – diplom, kvet, bodliak, prívesok, jablko, kráľovské či promočné insignie, skautská šatka, klobúk, rovnošata a pod.
 Nemateriálne – ide napr. o pozdrav (špeciálny alebo tajný), niektoré symbolické úkony (státie
„v pozore“, pokľaknutie, sklonenie hlavy, pohladenie, bozk), ale najmä o názov skupiny, skupinové pravidlá (normy), skupinovú hymnu a do istej miery aj skupinový znak (erb). Paralela so
štátnym znakom, názvom štátu, ústavou štátu a štátnou hymnou je zrejmá.
1.2 Skupinové a komunitné rituály
Medzi základné rituály, ktoré sme v prevýchovnom zariadení v komunitnej praxi využívali (a dodnes sa využívajú), sú: rituál privítania, rituál blahoželania, rituál oceňovania a pasovania, rituál
spoločného jedla, rozlúčkový rituál. Uvedieme niekoľko príkladov rituálov zo skupinovej a komunitnej praxe.
 Skupinová misa. Ide o ritualizovanú techniku „vstupu“ do spoločenstva, ktorú využívame vo
víkendovej skupinovej práci s rodičmi. (Ide o pobyty pre deti s poruchami správania a ich rodičov). Technika má dve časti. Prvá časť je spojená so začiatkom úvodnej rodičovskej skupiny,
druhá so záverom záverečnej rodičovskej skupiny. V prvej časti dáme najprv do stredu kruhu
prázdnu misu. Potom každý člen rodičovskej skupiny vrátane terapeutov dostane papierik, na
ktorý napíše svoje meno. Následne jeden po druhom vstane, povie svoje meno a tri charakteristiky, ktoré považuje za dôležité (napr. Som Anka, mám tri deti, výborne varím a som detailistka
na poriadok), svoj lístok zloží a vloží do pripravenej misy. Dôležité je poňať aktivitu ako rituál
(vstať, prejsť k miske, zložiť papierik, vložiť). Spoločná misa je symbolom spoločenstva, do ktorého vstupujeme tak, že z neznámeho človeka sa stávame známym. Po vložení posledného
lístka terapeut vezme misku s lístkami a odloží ju na viditeľné miesto. Druhá časť techniky
má svoje miesto ako záver poslednej rodičovskej skupiny. Terapeut „rituálne“ vkladá misku
do stredu kruhu. Jednotliví členovia skupiny postupne prídu k miske, vyberú si z nej lístok
s menom niekoho zo skupinu. Postavia sa pred neho a povedia mu nejaké ocenenie, vyjadria
obdiv, vďaku ap. Rituál vytvára mosty medzi jednotlivými členmi. Po jeho ukončení poďakujeme rodičom a rozídeme sa.
 Uvítací a rozlúčkový rituál. Prijatie nového člena a prejavenie spolupatričnosti s členom odchádzajúcim majú svoj výchovný i terapeutický dopad nielen pre konkrétneho jednotlivca,
ale aj pre ostatných členov skupiny. Môžu sa realizovať na komunitnej i skupinovej úrovni. Je
vhodné, keď sú tieto rituály spojené s rituálnou piesňou a symbolickým darčekom (pri Uvítacom rituáli sme sa stretli medzi iným s mravčekom, včielkou, ešte nerozkvitnutou kvetinou;
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pri rozlúčke zasa napr. so šťastenkou, t.j. látkovým srdiečkom, obrázkom s podpisom zvyšných
členov skupiny, s obálkou plnou želaní). Variáciou týchto rituálov je aj rituálne zvítanie sa a odchádzanie, ktoré nie je spojené s prijatím do skupiny a odchodom zo skupiny, ale s prerušením
spoločného „zdieľania“ (napr. odchod na víkend, návrat po prázdninách).
 Rituál oceňovania a pasovania. Ide o pestrú paletu nielen toho, čo sa oceňuje, ale i foriem,
ako sa oceňuje. Oceňovanie, ktoré má rituálnu podobu, má oveľa viac pozitívnych efektov, ako
pochvala „len tak, medzi rečou“. Malo by byť vždy menovité, spojené minimálne s morálnym
ocenením – potleskom. Súčasťou niektorých ocenení môže byť symbolická drobnosť (napr.
loptička sympatie, hračka, kvet), resp. diplom. V terapeutickej skupine sme mali ako rituál oceňovania „riaditeľský cukrík“, ktorý dostalo na základe verejného hodnotenia to dieťa, ktoré
bolo v ten deň pre skupinovú prácu najprínosnejšie.Osobitnou formou ocenenia je t. zv. pasovanie. Ide o slávnostný prechod z nižšieho, resp. základného stupňa, do stupňa vyššieho. Nie je
to ocenenie jednotlivej aktivity, ale dlhodobejšieho osobnostného rastu. Býva spojené s odovzdaním preukazu, dekrétu či predmetu symbolického charakteru a s poskytnutím výhod. Je
to skôr komunitný ako skupinový rituál. Ilustratívnym je príklad z Detského domova so školou
v Ostrave – Kunčiciach. Dieťa tam prechádza štyrmi úrovňami, ktoré reflektujú sebareguláciu
a správanie dieťaťa. Najnižším stupňom je učeň, nasledujúcim je tovariš, tretím stupňom je
páža a najvyšším stupňom je rytier z Kunčíc.
 Rituál blahoželania k sviatku. Môže mať skupinovú i komunitnú podobu. Najmä v skupine
by mal byť výrazne osobný. Je vhodné ho spojiť so spievaním rituálnej piesne a symbolickým
darčekom. Tento rituál by mal zahŕňať nielen vychovávaných, ale oslávencami majú byť aj
príslušní odborní pracovníci.
 Rituál spoločného jedla. Patrí k základným životným rituálom. Je vhodný najmä pre skupinové stretnutie. Môže byť ponímaný širšie, od prípravy spoločného pokrmu až po upratovanie
stola (ak ide o špecifické, napr. vianočné stolovanie, ale aj užšie, s viazanosťou na situáciu
spoločného stolovania. Zahŕňa v sebe rozsadenie účastníkov, „obsluhu“ (rozdávania tanierov,
príborov, naberanie jedla atď.), ale aj spoločné rituálne začatie (napr. želanie dobrej chuti, rituálna pieseň, modlitba) i skončenie jedla. Najmä v inštitucionálnych podmienkach by to mal
byť každodenný rituál.
2. Proces vytvárania rituálov a symbolov
V skupine, s ktorou terapeuticky či výchovne pracujeme, sme to my, ktorí vytvárame a regulujeme podmienky, od ich iniciovania až po viac či menej konsenzuálne prijatie. Nemalo by to však
znamenať, že rituály aj priamo vytvárame. Sme len aktívnou súčasťou tohto mechanizmu.
Nielen používanie, ale aj samotná tvorba rituálov je súčasťou procesu identifikácie so skupinou. Skupinová práca – autorstvo – na erbe či rituáloch je transformáciou „ja“ dieťaťa na jeho
„my“ a v otvorenej skupine aj kúskom jeho individuálnej histórie v histórii skupiny.
Je dôležité, aby išlo pri tvorbe buď o skutočnú skupinovú prácu (nie len formálnu asistenciu zvyšku skupinu pri expanzívnej aktivite jednotlivca) alebo alternatívne ponuky jednotlivcov
smerujúce ku „konsenzuálnemu tvaru“, teda tvaru vychádzajúcemu zo spoločnej (minimálne
väčšinovej) dohody. Či už ide napr. o rituál blahoželania k sviatku, skupinový erb alebo skupinovú hymnu. Pri vytváraní nového rituálu môžeme voliť viaceré prístupy a čerpať z rozličných
zdrojov. Najčastejšie ide o:
 Prebranie rituálu – rituál, ktorý sa uplatňuje inde, preberieme v nezmenenej alebo málo transformovanej podobe.
 Transformovanie rituálu – časť rituálu preberieme, ale upravíme pre vlastné podmienky.
 Prístup na základe analógie (paralely) – podľa schémy známeho rituálu vytvárame rituál vlastný.
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 Eklektické spojenie rozličných prvkov – čerpáme z viacerých rituálov a voľne, bez jasnejšej
koncepcie prvky spájame.
 Syntézu rozličných prvkov – čerpáme z viacerých rituálov a s jasnou koncepciou ich spájame.
 Cielené „stvorenie“ pôvodného rituálu – tu je inšpirácia inými rituálmi veľmi voľná až nečitateľná,
rituál je originálnym autorským dielom.
 Spontánne vytvorenie rituálu – na rozdiel od všetkých predchádzajúcich tu nevzniká rituál zámerne, ale ako spontánna časť nejakej dôležitej aktivity či dôležitého javu.
To, či sa rituál vžije, závisí od celého radu okolností. Naša predstava o „kvalite“ je len jednou
z nich. Dôležité je, ako ho prijme samotná skupina, ale i to, ako je akceptovaný „hosťami“ zvonka.
Ak rituál neosloví terapeutickú skupinu alebo komunitu, vyprázdňuje sa, stáva sa ritualizmom.
Na jednej strane aj pri tvorbe rituálov a symbolov platí, že kladieme väčší dôraz na proces tvorby, ako na výsledný tvar, na druhej strane práve „tvar“ a tvár rituály sa premieta do skupinovej
kohézie, teda aj oni vytvárajú liečebné spoločenstvo. Rituály sú síce predovšetkým „vnútornou
záležitosťou“ tej – ktorej skupiny, nie sú teda inscenovaným predstavením pre neparticipujúcich
divákov, ale nie sú vždy iba interným posolstvom, sú posolstvom aj na verejnosť.
3. ZÁVER
Začleňovanie rituálnych prvkov a rituálov je v terapeutickej skupinovej práci zásadnou otázkou. Zahŕňajú totiž v sebe prvok stability i variácie, teda sú istou paralelou k procesu, ktorý by
mal prebehnúť aj u klienta (pacienta, dieťaťa ap.). Ak neiniciujeme vytváranie rituálov my ako
odborný personál, môže sa nám stať, že skupina si vytvorí svoje rituály, ktoré môžu mať aj patologický obsah (uvítanie nováčika „dekou“). Jedným z pozitív „oficiálnych“ rituálov je teda aj to,
že sa zužuje priestor pre rituály patologické. Participácia na vytváraní rituálov je nielen tvorivým
dobrodružstvom a výzvou, ale i prejavom profesionality.
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Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí
s poruchou chování
Marie Pavlovská, Věra Vojtová
Abstrakt:
Článek prezentuje výzkum mapující využití etud dramatické výchovy v prostředí institucionální edukace pro inkluzivní podporu a intervenci se zaměřením na děti s poruchami chování.
Úvod
V našem příspěvku chceme představit koncept výzkumu, který je zaměřen na vytvoření a ověření intervenčních programů u skupiny dětí ohrožených vývojem poruchy chování. Na výzkumu
spolupracujeme na pedagogické fakultě v týmu Marie Pavlovská a Věra Vojtová. Výzkum probíhá
v rámci výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, id. č. MSM0021622443
„Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, který vede prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
1. Platforma výzkumu
Intervenční program spoluvytváří a ověřují vybraní studenti speciální pedagogiky bakalářského
a magisterského studijního programu. Cílem longitudinálního výzkumu je vytvořit metodiku koordinované prevence a včasné intervence s využitím dramatické výchovy, která by pedagogům
umožnila zprostředkovat dětem v riziku vývoje poruchy chování dostatek příležitostí pro jejich
akademický i sociální rozvoj.
Platformou našeho výzkumu jsou moderní multifaktoriální teorie, které pracují se souběhem korelací vlivů bio-psycho-sociálních veličin podílejících se na etiologii poruchy chování. Jejich významnou součástí je teorie resilience, definovaná jako odolnost, schopnost
jedince se účinně vypořádat se stresem a zvládat pozitivní adaptaci (Šolcová, 2009). Koncept resilience vychází z předpokladu, že na vývoj poruch chování mohou mít vliv nejenom
rizikové faktory (stresory) zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje poruch chování, ale
zároveň také faktory protektivní (ochranné, podpůrné), které tlumí dopad či mohou omezit až
vyloučit vliv rizikových faktorů. Vliv protektivních a rizikových faktorů se proměňuje v čase,
a to jak v intraindividuální – vývojové rovině, tak i v sociální – historické, kulturní a situační rovině. Rizikové faktory jsou nepochybně silným nástrojem identifikujícím pravděpodobnost problémového chování, ale představují pouze jednu polovinu rovnice. Protektivní
faktory jsou její druhou polovinou. Vstupují v průběhu života dítěte do různých interakcí,
vykazují kumulativní účinky a fungují jako faktory ve prospěch zvyšování odolnosti a adaptability jedince (Vojtová, 2010).
Využíváním těchto resilienčních procesů, jejich cíleným nastavováním usilujeme v intervenci o posílení odolnosti cílové skupiny dětí vůči rizikovým faktorům, hledáme cesty k rozšíření
jejich strategií zvládání (copingových strategií). Intervence se vždy přímo vztahuje na tyto
procesy vytváření vazeb; neustále ovšem zohledňuje nejen potřeby a sebeaktualizační snahy,
biografii a běh života, ale také životní realitu jedince. Dramatická výchova je jednou z forem,
jak tyto požadavky na intervenci naplňovat, umožňuje dítěti ve hře a nanečisto pomocí prožitku zvládat analogické životní situace, podporovat jeho rozvoj ve všech sociálně významných
oblastech.
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Cílová skupina výzkumu
Cílovou skupinou výzkumu jsou děti v riziku jejich vývoje poruch chování, které mají již narušený vývoj v oblasti sociální a mnohdy i osobnostní. Na základě dohody mezi orgánem péče o dítě
a rodiči jsou umístěné do internátu praktické základní školy. Jde tedy o děti, které ze sociálních
důvodů pobývají během školního týdne v internátu školy (často je návrh sociálních pracovníků
orgánu sociálně právní ochrany dětí posledním pokusem řešení životní situace dítěte před podáním návrhu na ústavní výchovu). Jde vlastně o děti bez z dysfunkčního sociálního prostředí.
Patří tedy podle kategorizace WHO (ICF, 2001) do skupiny lidí bez postižení, jejichž problémy
ve fungování a v chování jsou přímým důsledkem sociálního prostředí (WHO, ICF, 2003). WHO
vidí důvod těchto problémů v nedostatečné podpoře, diskriminaci nebo stigmatizování. Zvláště
u dětí se stávají potenciálními bariérami pro zdárné socializační procesy a vzdělávání a ohrožují
budoucnost dítěte.
2. Intervence formou dramatiky a její resilienční náboj
Prevenci jsme proto v našem programu zaměřili na předcházení vytváření těchto bariér. Intervencí se snažíme zastavit nežádoucí trendy ve způsobech chování dětí a nastolit nové modely
jejich reakcí a chování (Vojtová, 2010).
V kontextu prevence a intervence je přínos dramiky především v těchto atributech:
1. pomáhá vytvářet zkušenost,
2. dává příležitost k nezávislému myšlení (práce skupiny, každý jednotlivec v ní je důležitý, má
možnost vyjádřit svoje nápady, přispět k celku),
3. zaručuje svobodu skupině (pod citlivým vedením učitele se skupina učí přijímat, oceňovat
a podněcovat jeden druhého),
4. dává příležitost ke spolupráci (práce na společném díle, zařazení tzv. outsiderů),
5. dává příležitost budovat sociální vědomí (vstup do role, stane se někým, porozumět mu, rozhodovat v roli i sám za sebe),
6. dochází k uvolnění emocí (při řešení konfliktních situací, různých problémů vyjádřit city, uvolnit se, popřípadě se zbavit napětí),
7 dochází k rozvoji komunikace, větné zásoby, pracuje se s hlasem.
Základním stavebním kamenem pro vytváření metodické řady je intervenční triangl, který pojmenovává základní východiska intervenčního procesu u dětí v riziku poruch chování. Jsou to
sociální dovednosti dítěte (aktuální úroveň sociálních kompetencí), sociální standardy dovedností (cíl intervence, obvyklé kompetence u dětí stejného věku) a příležitosti k učení (konkrétní
metody a techniky intervence, aktivity, podněty).
V průběhu práce s dětmi jsme ověřili principy podporu efektivity realizace intervence:
 Pravidelnost lekcí – u dětí v riziku, které často prožívají život ve velkém chaosu, zmatku událostí a s tím souvisejících pocitů nejistoty, je potřeba jim nastavit pevný řád, režim dne/týdne,
jež jim poskytne určité záchytné body v jejich životě, dodá pocit jistoty, a tím se eliminuje
stresující pocit z toho, co bude.
 Pevná struktura lekcí – vyplývá ze stejného principu jako u předchozího bodu. Pevný řád
lekce usnadní práci dětem i vedoucím. Když si děti zvyknou na zavedený systém, vědí, co
bude následovat, co mají očekávat a mohou se na činnost připravit. Po určité době už samy
vyžadují dodržování „rozvrhu“ a na jakékoliv změny reagují velmi citlivě. My jsme pro v našich lekcích drželi pevné struktury: úvod, rozehřívací aktivity, uvedení do tématu, řešení
tématu, reflexe.
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 Pravidla – na začátku setkávání je potřeba společně si stanovit pravidla, která budeme při
lekcích navzájem dodržovat. Je dobré dětem říci, že pravidla vytvoříme proto, aby se při
setkáních všichni cítili dobře včetně vedoucího skupiny. Při společném vytváření pravidel
nesmíme opomenout pravidlo o uchování všech důvěrných informací, jež se na setkáních
objeví. Toto pravidlo je důležité pro vytvoření důvěrné a bezpečné atmosféry. Pravidla by měla
daná skupina odsouhlasit, potvrdit, např. podpisem. Při porušení pravidel vedoucí vždy dbá
na to, aby si daný jedinec uvědomil, že porušil pravidlo chování. I když účastníci lekce mají
s dodržováním pravidel problémy, musí cítit pevně stanovené hranice.
 Počet dětí ve skupině – počet účastníků setkání záleží na věku a specifických potřebách
skupiny. V našem případě byl ideální počet 6 – 8 dětí ve skupině. Při menší účasti je totiž
těžké uskutečnit některé skupinové aktivity využívající metod DV, ve velké skupině dětí se
speciálními potřebami je zase velice náročné udržet koncentraci, je zde větší riziko vzniku
konfliktu mezi dětmi a pro vedoucího je obtížné věnovat stejnou míru pozornosti všem ve
skupině.
 Délka lekce – na základě zkušeností jsme dospěli k optimálnímu trvání lekce 60 min. Hodinová
lekce nabízí dostatek prostoru pro rozpracování tématu, delší čas už je pro děti naší cílové skupiny
náročný pro udržení pozornosti a koncentrace (zejména pro jedince s hyperaktivním syndromem).
 Atmosféra – děti, které mají za sebou už řadu negativních zkušeností ze sociální interakce
v různých prostředích, přistupují k novým situacím a lidem mnohdy nedůvěřivě a s obavou.
Jejich negativní postoj je z části jen obrannou proti možnému ohrožení. Snažíme se proto
hned ze začátku navodit bezpečnou a důvěrnou atmosféru, kde nehrozí žádné nebezpečí. Na
základě bezpečné atmosféry vniká prostor pro vytvoření otevřené komunikace. Zapojení do
činností je založeno na principu dobrovolnosti. Nikoho nenutíme, jen povzbuzujeme.
 Aktivita – aktivní přístup účastníků je zásadní pro úspěch intervence. Jakákoliv změna či
posun ve vývoji se stává na základě prožitků, získaných zkušeností. Pasivní účast a vykonávání činností bez vlastního aktivního přístupu nemá smysl. Ale i samotné pozorování dění
a pasivní účast na lekci může znamenat pro účastníka přínos. Mnohdy se stane, že se někdo
nechce do aktivit zapojit, přesto by bylo dobré, aby byl přítomen průběhu celé hodiny. Často bývá jeho negativní postoj pouze přechodnou záležitostí a při sledování aktivit se opět
přidá k ostatním.
 Reflexe – probíhá ve dvou rovinách (dětí a vedoucích) a různou formou (vyjádření slovní,
gestem, postojem, výběrem obrázku, apod.). Při slovní reflexi sedíme v kruhu a každý účastník má možnost se k daným aktivitám vyjádřit, jak se při nich cítil, co zažíval, co se mu dařilo,
co ho bavilo, ale i co ho nebavilo a proč. Alternativní formy reflexe volíme především tehdy,
kdy pozornost a koncentrace skupiny je malá a my přesto potřebujeme dodržet rituály lekce
a zároveň zhodnotit lekci. Po reflexi dětí vždy následuje reflexe vedoucích, která je vedena
konkrétně ke každému jedinci, sdělujeme v ní, co se dařilo, co ne a zároveň v ní sdělujeme, co
je dítě samo schopné změnit. Na závěr vedeme skupinu k tomu, aby si dali hodnocení navzájem, vždy zdůrazňujeme, že by mělo jít o hodnocení pozitivní. Závěrečné hodnocení by mělo
vyznít pozitivně, aby dodalo chuť pro další práci.
Struktura lekcí vycházela z obecných zásad doporučovaných Valentou (1999) a z potřeb skupiny. Při každém setkání dodržujeme následující části: rituál16, rozehřívací aktivity, uvedení do
tématu, řešení tématu, reflexe, ukončení lekce, rituál.
1 Rituálem nazýváme aktivitu, která se opakuje vždy v úvodu naší lekce a slouží k společnému naladění skupiny a snadnějšímu vstupu do společných aktivit. Je to činnost, kterou dělají všichni společně, účastníci si při rituálu uvědomí, že patří k sobě a teď začíná jejich společná činnost. My jsme si zvolili aktivitu, která zároveň pomáhá k rozehřátí a zaktivizování
skupiny.
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Téma bylo nosným prvkem každé lekce. Při jeho volbě jsme se inspirovali přehledem témat
Katariny Majzlanové (In Valenta, 2006).
3. Příklady intervenčních aktivit
 Okno, konflikt mezi přáteli
Věk: nad 10 let
Čas: 50–60 min
Anotace: Přátelství je jedním z nejdůležitějších vztahů mezi lidmi. Bez přátel by náš život byl
prázdný. Konflikt je běžnou součástí našeho života, je tedy naprosto normální, že k němu může
dojít a dochází mezi přáteli. Jak se však zachovat v situaci, kdy nás kamarád, kterému jsme věřili,
zradí? Aktivita nás nutí k zamyšlení se nad pojmem zrada a co s sebou přináší.
Klíčové kompetence: Tato aktivita rozvíjí kompetence k řešení konfliktů, rozvíjí empatii, komunikativní dovednosti, schopnost argumentace, umět odpouštět.
Průběh: Děti vytvoří náhodné dvojice, např. hrou na molekuly, pomocí rozstříhaného obrázku,
počítáním apod. Samy si určí, kdo z nich bude A a kdo B.
Zadání improvizace: A a B jsou dva nejlepší kamarádi, kteří společně rozbili okno. A se však bojí
důsledků, okno se bude muset zaplatit a on z toho bude mít doma další problémy. To nechce.
Vše tedy nechá na B, nepřizná se, že to udělal s ním. Improvizace začíná ve chvíli, kdy se B vrací
z ředitelny (kde byl kvůli rozbitému oknu) do třídy a jde směrem k A.
Improvizace: Jde o hromadnou improvizaci, všichni začínají najednou. Lektor dá pokyn, že
jednotlivé dvojice končí podle potřeby, po skončení se posadí a nebudou rušit ostatní.
Reflexe: Příklady otázek. Jak ses cítil jako ten, kdo se nepřiznal? Jak ses cítil jako ten, kdo byl
kamarádem zrazen? Jak dopadla vaše improvizace? Je tato situace reálná? Může se stát ve skutečném životě? Stalo se ti někdy něco podobného? Jak jsi konflikt řešil? Dal se problém vyřešit
jinak?
Poznámka: Přátelství je jedním z nejdůležitějších vztahů mezi lidmi. Bez přátel by náš život byl
prázdný. Konflikt je běžnou součástí našeho života, je tedy naprosto přirozené, že k němu může
dojít a dochází i mezi přáteli. Jak se však zachovat v situaci, kdy nás kamarád, kterému jsme věřili,
zradí? Aktivita nás nutí k zamyšlení se nad pojmem zrada a co s sebou přináší.
 Nový kamarád
Věk: nad 10 let
Čas: 30 min
Klíčové kompetence: Aktivita rozvíjí dovednost řešit konflikty, umění domluvit se s druhým, empatii, porozumění druhým, naslouchání.
Průběh: Děti vytvoří náhodné dvojice, např. hrou na molekuly, pomocí rozstříhaného obrázku,
počítáním apod. Samy si určí, kdo z nich bude A a kdo B.
Zadání improvizace: A a B jsou spolužáci a k tomu nejlepší kamarádi, kteří spolu sedí už 5 let
v lavici. Do třídy přišel nový žák, B je jím nadšen. Improvizace začíná ve chvíli, kdy B přichází za
A, aby mu řekl, že si chce sednout k novému spolužákovi.
Reflexe: Příklady otázek. Jak ses cítil, když ti kamarád řekl, že si chce sednout jinam? Jak ses cítil,
když jsi kamaráda opouštěl? Jak jste problém vyřešili? Je tato situace reálná? Může se stát ve
skutečném životě? Stalo se ti někdy něco podobného? Jak jsi to řešil?
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 Proč jsi tam šla?
Věk: nad 10 let
Čas: 30 min
Anotace: Improvizace je o konfliktu mezi rodičem a dítětem. Jedná se o situaci, kdy dítě nedodrželo vzájemnou domluvu s matkou. Jde o situaci, kterou prožije téměř každý mladý člověk. Úkolem aktivity je především pochopit, jak důležitá je v životě důvěra a to nejenom mezi rodičem
a dítětem. Pro tuto aktivitu je třeba, aby byli dva vedoucí.
Klíčové kompetence: Aktivita rozvíjí dovednost řešit konflikty, umění domluvit se s druhým, empatii, porozumění druhým, sebekázeň, sebeovládání, naslouchání. Ukazuje potřebu dodržovat
dohodnutá pravidla.
Průběh: Vedoucí zahrají následující scénku:
Matka (naštvaně): Proč jsi tam šla?
Dcera/syn (omluvně): Mami, já tam musela jít!
Matka (naštvaně, důrazně): Já jsem ti výslovně zakázala tam chodit!
Dcera/syn (naléhavě, trochu drze): Ale mami, tam byli všichni…
Matka (odmítavě): To mě ale vůbec nezajímá!
Dcera/syn (drze a naštvaně): Však už nejsu malej, si můžu dělat, co chci!
Matka (naštvaně a uraženě): Tak víš co, tak si dělej, co chceš!
(matka se otáčí k odchodu)
Dcera/syn (udiveně): Ale…(štronzo)
1. Po scénce následuje krátká reflexe, kdy vedoucí vyzve děti, aby mu zopakovaly, co viděly (Jaké
bylo chování matky? Jak se chovala dcera? Co si o ní myslí? Proč asi vznikla hádka? Co bylo
příčinou tohoto sporu a proč?)
2. Vedoucí rozdělí děti do dvojic, ty se dohodnou, kdo bude představovat matku, kdo dítě. Poté
mají za úkol domluvit se a během dvouminutové improvizace zahrát, co této scénce předcházelo, proč konflikt vznikl.
3. Po improvizaci následuje reflexe, kdy si vedoucí s dětmi popovídá o průběhu jejich improvizací, co znamená plnění slibu apod.
4. Vedoucí zopakují závěr scény, kterou dětem hráli, zůstanou chvíli ve štronzu. Jde o důležitý
moment, kdy chce dcera na konci něco říct. Úkolem dětí je dokončit tuto scénu. Děti si vymění
role, kdo hrál rodiče, hraje dítě a naopak. Improvizace trvá nejdéle dvě minuty.
5. Po skončení improvizace si vedoucí s dětmi povídá, jak jejich improvizace skončily, zda našly
řešení, nebo naopak nic nevyřešily.
Závěrečná reflexe: Setkali jste se někdy s podobnou situací? Jak jste ji řešili? Proč je potřeba dodržovat dané slovo? Co je to důvěra? Je v životě důležitá? Proč?
Pozn.: U každé improvizace je potřeba mít domluvený signál, kterým improvizace začíná a kterým
končí. Například může začínat na slovo AKCE, START, tlesknutím, stejně tak konec může být na slovo
STOP, ŠTRONZO nebo KONEC. Předchází se tak situaci, kdy děti začnou hrát dříve, než se jim dopoví
zadání, nebo naopak na konci nevědí, zda mají ještě hrát nebo už skončit.
 Čekárna u lékaře
Věk: nad 10 let
Čas: 20 min
Anotace: V běžném životě se člověk setká s mnoha situacemi, kdy je třeba se na něčem dohodnout s lidmi, které zná i nezná. Hra v simulované situaci dává možnost vyzkoušet si na nečisto
bez jakýchkoliv sankcí svá řešení navozených situací.
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Klíčové kompetence: Aktivita rozvíjí kompetence k řešení problémů, komunikační dovednosti,
rozvíjí naslouchání, empatii, schopnost dělat kompromisy.
Pomůcky: židle
Průběh: Děti vytvoří pomocí židlí čekárnu u lékaře a každý si zde pohodlně sedne.
Poté si vylosují lístek s charakteristikou postavy – povolání, povahové rysy, nemoc, jak spěchá
a zda chce otevřít okno či ne. Improvizace začíná tím, že vejde vedoucí jako uklizečka a otevře
okno. Děti ve svých rolích začnou improvizovat. Vedoucí sleduje průběh improvizace, kdykoliv
může zasáhnout v roli lékaře, který vstoupí do čekárny.
Reflexe: Příklady otázek. Proč konflikt vznikl? Jak se problém vyřešil? Šlo to vyřešit i jinak? Pokud
ano, jak? Dostaly jste se někdy do podobné situace? Jak jste ji řešily?
Poznámka 1: Po reflexi je možné improvizaci ze začátku hodiny zopakovat a zakomponovat do ní
řešení, která děti vymyslely v reflexi.
Poznámka 2: V běžném životě se člověk setká s mnoha situacemi, kdy je třeba se na něčem dohodnout s lidmi, které zná i nezná. Hra v simulované situaci dává možnost vyzkoušet si na nečisto bez jakýchkoliv sankcí svá řešení navozených situací.
 Řeka
Věk: nad 10 let
Čas: 20 min
Pomůcky: kartičky, lano, židle
Klíčové kompetence: kooperace ve skupině, pomoc druhému
Průběh: Úkolem skupiny je přejít řeku a dostat se na druhou stranu místnosti. Děti dostanou
informaci, že jsou rodina, která je na dovolené v Africe, zabloudila a musí se dostat na místo, kde
na ně má čekat domorodý průvodce. Musí přejít řeku plnou krokodýlů. Přes řeku se dostanou
tak, že půjdou po laně, které je natažené přes řeku. Nesmí vstoupit do vody. Učitel rozdá dětem
lístečky, na kterých jsou namalovány končetiny, které nemohou používat, tzn. dotýkají se jen
povolenými částmi těla. Musí se tedy domluvit, jak si budou pomáhat a jak přechod přes řeku
uskuteční. Na domluvu i realizaci učitel zadá časový limit, doporučujeme zhruba 10 minut. Úkol
se napoprvé plní beze slov, teprve když se úkol nepodaří splnit (někdo do vody spadne, nedodrží pravidla apod.), dovolíme domlouvání i během přechodu.
Reflexe: Příklady otázek. Co bylo při plnění úkolu nejtěžší? Jak jste se domlouvali? Co musí překonávat lidé s handicapem? Cítils oporu u kamarádů?
 Dostaň se na druhou stranu
Věk: od 10 let
Čas: 10–20 min.
Prostor: místnost s volným prostorem
Klíčové kompetence: Aktivita rozvíjí spolupráci, ohleduplnost, zodpovědnost za sebe i za kamaráda, kooperaci ve skupině, empatii, koncentraci skupiny.
Pomůcky: dvě židle pro jednu skupinu
Průběh: Skupina (podle počtu dětí uděláme počet skupin) se musí pomocí dvou židlí dostat
z jedné strany učebny na druhou, aniž by se kdokoli dotknul země. Celou situaci lze motivovat
jako plavbu po moři, v němž je plno žraloků. Kdo spadne do vody, bude ihned sežrán. Děti volí
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strategii přesunu, mohou se domlouvat. Podle vyspělosti skupiny můžeme úkol ztížit tím, že
hráči nesmějí mluvit, domlouvají se pouze posunky.
Reflexe: Příklady otázek. Co bylo při plnění úkolu nejtěžší? Jak jste se domlouvali? Měl jsi důvěru
v kamarády? Jak ses podílel na řešení plavby?
 Cesta balónem
Věk: od 10 let
Čas: 25 min.
Prostor: herna, školní klub, místnost s volným prostorem
Klíčové kompetence: Aktivita rozvíjí komunikaci a řešení problému, spolupráci, ohleduplnost, učit
se argumentovat, empatii.
Pomůcky: lano na vymezení prostoru nebo čtyři židle pro každou skupinu
Průběh: Skupina se rozdělí na čtyřčlenná družstva (popřípadě pěti – až šestičlenná). Čtyři
osoby (fotograf, geograf, reportér, cestovatel; zadání lze přizpůsobit potřebám skupiny)
mají nastoupit do balónu na cestu nad neprobádanou krajinou. Každý má svůj úkol, který
považuje za velmi důležitý. Necháme dětem čas domluvit se na rozdělení rolí, popřemýšlet
o své roli, čím obohatí skupinu a proč je právě tato postava pro ni důležitá. Těsně před
odletem se však každá skupina dozví, že nemůže odletět, protože balón je přetížen. Jeden
z nich musí vystoupit, aby balón vzlétl. Navzájem se snaží přesvědčit, že právě on je
důležitý pro tento let, že bez něho by nebyl splněn úkol, který skupina dostala. Děti hledají
argumenty, používají hlas – přesvědčovací tón, mimiku, gestikulaci, aby mohly letět právě
ony. Způsob řešení situace je pouze na nich. Když se nedohodnou v časovém limitu, neletí
nikdo. Vedoucí hru odstartuje a upozorňuje na čas, který zbývá na domluvu.
Reflexe: Příklady otázek. Podařilo se Ti vstoupit do role? Jaké argumenty jsi volil? Co bylo při plnění úkolu pro Tebe nejtěžší? Jak jste problém vyřešili?
 Pomoz mi
Věk: od 10 let
Čas: 25 min.
Prostor: herna, školní klub, místnost s volným prostorem
Klíčové kompetence: Aktivita napomáhá při hledání různých řešení problému, učí argumentaci,
empatii.
Pomůcky: papír, tužka
Průběh: Žáci na jednotlivé papíry napíší situace, které považují za problémové, a s jejich řešením mívají problémy nebo si nevědí rady. Papíry dají do připravené obálky. Učitel rozdělí žáky
do skupin a každé skupině přidělí určité množství situací. Skupina diskutuje o jednotlivých
situacích a nakonec si vybere jednu a tu přehraje v různých variantách řešení. Reflexe: Učitel
navodí v kruhu diskusi o řešení situací, případně o zajímavých situacích, o kterých skupina
hovořila; proč si na přehrátí vybrala právě danou situaci a zda řešení byla diváků adekvátní
a vyčerpávající.
Varianta: Učitel postupně sám bude číst všechny situace a se skupinou bude pouze diskutovat
o jejich možných řešeních. Na závěr shrne, k čemu dospěli, k jakým řešením.
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 Já to dokážu
Věk: od 10 let
Čas: 25 min.
Prostor: herna, školní klub, místnost s volným prostorem
Klíčové kompetence: Aktivita napomáhá nácviku asertivního chování.
Průběh: Žáci podle zadání utvoří náhodné dvojice či skupiny. Učitel navodí postupně různé problémové situace, které budou žáci pomocí vstupu do role a improvizací řešit tak, aby prosadili
svůj oprávněný požadavek bez hádek a násilí.
Témata: Celá rodina se sejde večer u televize a domlouvá se, jaký pořad v televizi bude sledovat.;
Posloucháte svou oblíbenou rozhlasovou stanici a bratr bez zeptání naladí jinou stanici.; Jdete
s kamarádem do kina, každý chce na jiný film.; Bratr/sestra se vyhýbá úklidu. Už toho máš dost.;
V sobotu odpoledne se jde na fotbal nebo do lesa? Apod.
4. Závěr
V příspěvku jsme představili koncept výzkumu, který je zaměřen na vytvoření a ověření intervenčních programů u skupiny dětí ohrožených vývojem poruchy chování. Při sestavování intervenční řady vycházíme z technik a metod dramatické výchovy, neboť prostřednictvím dramatických aktivit může dítě prožít pocit úspěšnosti a seberealizace, emocionálního uvolnění, přestává
se bát nových zkušeností, což je základním předpokladem pro další výchovné působení. Předkládáme několik příkladů etud z intervenčního programu, které jsme vyzkoušeli a které měly
efektivní dopad na cílovou skupinu.
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Divadelný model dramatoterapie
Katarína Majzlanová
Abstrakt:
Divadelný model dramatoterapie je založený na princípe sebavyjadrovania, prenášania vlastných
skúseností klienta do divadelnej reality, z ktorej sa vracia obohatený o skúsenosti a zážitky. Pri systematickom a cielenom pôsobení v tejto oblasti môžeme hovoriť o modely liečby (S. Mitchell, J. L.
Moreno). Okrem klasického divadla sem patri Playback divadlo (J. Fox), Divadlo Fórum – divadlo
sôch, neviditeľné divadlo, novinové divadlo, divadlo koláž (A. Boal), Náhodné divadlo (G. Baal), modifikovaná forma Psychodrámy (J. L. Moreno, A. Zánkay).
1. ÚVOD
Divadelné umenie môže pozitívne vplývať na všetky oblasti života človeka – na hru, prácu, poznávanie, tvorivosť, sebaidentifikáciu. Poskytuje možnosti na vyjadrenie pocitov a myšlienok,
rozvíja kreatívnosť, otvára komunikačné kanály.
Cieľavedomá, systematická činnosť v tejto oblasti prispievajú u jednotlivcoch k rozvíjaniu, vylepšovaniu špecifických schopností, ktorými sú sústredenie sa, počúvanie, zdokonaľovanie fyzického prejavu, verbálneho i neverbálneho vyjadrenia, k schopnosti riešiť problémy, k prehĺbeniu
sociálnej interakcie.
Divadlo ponúka ľuďom priestor na predstavenie a prežívanie iných životov v inom reálnom
čase a mieste. Javisko sa stáva tzv. chráneným laboratóriom, v ktorom je možné prenášať do
interpretovanej role vlastné skúsenosti a dáva možnosť spracovať (pochopiť) rôzne interpersonálne konflikty.
Uplatnením divadelného umenia a dramatických činností je možné u zdravých i jednotlivcov
s postihnutím rozvíjať tvorivosť, kvalitu pozornosti, sebakontrolu, pozitívne formy správania.
2. DIVADELNÝ MODEL V DRAMATOTERAPII
V dramatoterapii sa divadlo využíva ako model liečby cez klasické divadelné komponenty
a štruktúry. Premietanie hry pred divákom tvorí interaktívny vzťah, ktorý má výrazný vplyv na
jednu i druhú stranu. Vtiahnutie diváka do hry, možnosť skúsiť a prežiť si hranie, tvorí podstatu
divadla.
Divadlo môže poskytnúť silné stimuly telu, mozgu, emóciám, pamäti, pomáha vyjasniť si vlastnú identitu. Podľa divadelného modelu S. Mitchella (1990) sa dramatoterapeut stáva liečiteľom,
ktorý pomáha klientovi preniesť každodenné problémy života do divadelnej reality a obohatený
o skúsenosti a nové zážitky vrátiť sa do každodennej reality.
Divadelný model v dramatoterapii je založený na verbálnej zložke prejavu, zahŕňa prácu so
štruktúrovaným textom, ktorý môže ale nemusí vzniknúť z tvorby klientov. Ďalej zahŕňa výpravu, kostýmy, techniku, obecenstvo, zvukový a hudobný plán a jeho úlohou je pôsobenie na samotných hercov i obecenstvo.
W. Gordon (2002) dramatoterapeut, politický aktivista a inovátor v divadelnom umení, zaviedol do škôl predstavenia založené na improvizácii, ktoré boli rovnako úspešné ako hry hrané
v divadlách. Venoval sa deťom s detskou mozgovou obrnou, viedol Nápravno-výchovnú dramatickú skupinu v Nemecku, Belgicku, Holandsku a vo Veľkej Británii. Ďalšie programy sa týkali pro109

blémov rómskych osád a ázijskej komunity, kde sa dramatizovali problémy týkajúce životných
podmienok. Vznikali prvé divadelné skupiny, ktoré vystupovali aj na špeciálnych školách.
B. T. Salisbury (1986) u jednotlivcov vyzdvihuje nasledovné ciele divadelného umenia:
 Viesť k rozvinutiu plného potenciálu vo všetkých oblastiach dramatického umenia
 Viesť k uvedomeniu si toho, že prvoradým cieľom aktivít nie je pripraviť hru pre obecenstvo,
ale rozvíjať vlastnú predstavivosť, kreatívnosť a vzťah k divadelnému umeniu
 Viesť k prepojeniu skúseností z divadelnej tvorby a vyučovacích predmetov.
Hlavným cieľom je pomôcť rozvinúť vlastný potenciál hráčov, aktérov divadelného procesu, diskutovať a analyzovať vlastné zážitky a zážitky druhých.
Divadelné umenie pomáha jednotlivcom plne si uvedomiť seba ako sociálne bytosti. Pomocou divadelného umenia sa učia porozumieť charakterom divadelných postáv, ich vnútorným
a vonkajším vlastnostiam, osnove deja, štruktúre zápletky, funkcii divadla, čo zahrňuje spoluprácu na vytvorení scény, rekvizít, osvetlenia a kostýmov, na hodnotení estetických kritérií.
2.1. Klasické – činoherné divadlo
Tento druh divadelného modelu zahŕňa receptívnu a expresívnu formu.
Receptívnu formu využívame najmä v počiatočných fázach dramatoterapie u detí (najmä
bábkové divadlo), u dospelých emocionálne narušených, chorých osôb s následnou diskusiou
a reflexiou hercov i divákov. Výber predstavenia by mal byť príťažlivý, obsahovo primeraný, korešpondujúci so stanoveným cieľmi v dramatoterapii.
2.1.1 Súčasti procesu tvorivej drámy
Úvod
Dôležité je vytvoriť priateľskú atmosféru, motivovať k dramatickej činnosti. Pozornosť venujeme uvolneniu napätia prostredníctvom dramatických hier a cvičení. Vyberáme ich podľa záujmu
klientov, niektoré opakujeme a modifikujeme tak, aby boli vhodné pre každého člena skupiny.
Prezentácia (uvedenie)
Ak je materiálom pre dramatizáciu príbeh, rozprávka, bájka, najlepšie je uviesť ju rozprávaním.
Rozprávanie príbehu umožňuje očný kontakt a príbeh sa tak stáva skutočnejším. Predtým ako
príbeh alebo báseň pedagóg/terapeut prerozpráva, môže požiadať deti, aby sa zamerali na určitú vec alebo postavu, ktorá je v príbehu, prípadne sa zamerali na situácie, ktoré sami predtým
zažili.
Plán diania (akcie)
Spočiatku dávame otázky, ktoré sú zamerané iba na jednu postavu, jej postoj alebo spôsob,
akým hovorí. Klienti hovoria o tom, ako sa postava cíti v danej situácii a ako by sa oni sami v tejto
situácii cítili.
Čo sa týka hlavných postáv, spočiatku sú práve tieto pre hráčov príťažlivé. V simultánnych improvizáciách im umožníme, aby ju preskúmali, zažili. Po tejto skúsenosti vedia lepšie posúdiť,
ktorú postavu by chceli hrať, ktorá je pre nich zaujímavejšia, vhodnejšia.
Pedagóg/terapeut môže byť poradcom, režisérom, manažérom alebo hráčom, pričom v rámci
svojej role usmerňuje dej, dianie (akciu). Ďalšou možnosťou je rola diváka v publiku.
Niekedy klienti pracujú v skupinách, v ktorých rozvíjajú vlastné scény. V takýchto prípadoch
pedagóg/terapeut, ak je to potrebné, ich podnecuje k činnosti, pomáha rozvíjať nápady.
Hráči sa potrebujú rozhodnúť, kto sú, kde sú, čo robia, ako sa scéna začína a ako bude končiť.
Niekedy celá skupina pracuje na jednom nápade či myšlienke. Kladením otázok pedagóg/tera110

peut napomáha predstaviť si scénu a dej hry.
Akcia (samotné hranie)
Signálom pre začiatok a koniec hrania býva vopred dohodnuté slovo, zvukový alebo zrakový
signál.
Hodnotenie
Hodnotenie je veľmi dôležitou súčasťou procesu tvorby. Klienti majú možnosť rozprávať o zážitkoch a spolu s pedagógom podávať návrhy na vylepšovanie scény, pomocou vopred danej
hodnotiacej škály vyjadriť, ako sa cítili počas hry.
Plán a opakovanie hry
Opakovanie scén, zameranie sa na ďalšie postavy alebo ďalšiu časť príbehu by malo prebiehať
toľkokrát, koľkokrát je to z hľadiska hry potrebné a pre klientov prijateľné. Každé stretnutie sa
končí krátkou diskusiou, vyhodnotením plnenia cieľa.
Priestor
Väčšinu aktivít sme vykonávali bez väčších priestorových úprav, avšak niektoré si vyžadovali
väčšiu úpravu priestoru, alebo tzv. improvizované javisko, čomu slúžila aj viacúčelová miestnosť.
Čas
Ideálne pri práci v tejto oblasti je časová voľnosť, dostatočne veľký priestor pre tvorivú prácu.
Dĺžka stretnutí je závislá od aktuálnych potrieb hráčov, ich záujmu a schopnosti sa sústrediť.
Niektoré aktivity môžu trvať 10 minút, iné 30 – 50 minút alebo aj dlhšie.
Z hľadiska sústredenosti a tvorivej práce sa za najvhodnejšie ukázalo vykonávanie dramatických aktivít v priebehu doobedňajších hodín, menej vhodnými sa ukázali večerné hodiny.
Atmosféra
Atmosféra v skupine musí byť podnecujúca a podporujúca tvorivé nápady klientov. Pokiaľ sa
vyskytnú určité prekážky, problémy, snažíme sa k niektorým otázkam a témam vrátiť, zmeníme
námet alebo navrhneme inú dramatickú aktivitu. Hráči sa postupne učia vzájomne tolerovať
a nechávať priestor na vyjadrenie aj ostatným.
Rozohriatie
Na začiatok stretnutí, ale aj počas ich priebehu zaraďujeme hry na rozohriatie, uvolnenie,
sústredenie pozornosti. Vhodné sú rytmické hry a cvičenia, pohybové a dramatické hry, ktoré
podľa záujmu opakujeme (niektoré sa stávajú rituálom).
Kontrola
Niekedy je náročné udržať pozornosť hráčov a sústrediť ich na prácu. Prílišný hluk môže narúšať tvorivý proces. Na udržanie pozornosti a sústredenie sa môžeme využiť hudobné nástroje,
ako napr. tamburínu, cimbal, triangel. Signál „štronzo“ znamená zotrvanie „v zamrznutej“ polohe, keď je priestor preciťovanie svojho tela, danej situácie a vypočutie si ďalších inštrukcií.
Vizualizácia
K navodeniu predstáv využívame predstavivosť hráčov. Skúsenosti s improvizáciou majú
vplyv na schopnosť rozlišovania detailov, ktoré zdanlivo nesúvisia s dejom hry.
Otázky
Pedagóg sa snaží primerane odpovedať na všetky otázky. Pri námetoch na scenár si môže pomáhať aj obrázkovým materiálom. Postupne dáva klientom otázky týkajúce sa samotného deja,
postáv, scény a pod. Napr.: Čo sa stalo? Kedy sa to stalo? Kde sa odohráva dej?“ Ako reagovala
určitá postava? V ktorej situácii?
Práca v skupinách
V úvodných stretnutiach sa osvedčili spoločné hromadné improvizácie, neskôr v skupinkách
(štvorice, trojice, dvojice). Spočiatku necháme deti pracovať spolu podľa vlastného výberu, neskôr zloženie skupín obmieňame (rozdelenie sa uskutočňuje podľa rovnakého začiatočného písmena krstného mena detí, podľa farby odevu, očí, počtu súrodencov, atď.).
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Ukľudnenie
Záverom divadelných aktivít môžeme zaradiť relaxáciu pri hudbe i bez nej, napríklad pomocou predstáv (som roztápajúca sa zmrzlina, voda, oblak, dažďová kvapka, handrová bábka, mačka vyhrievajúca sa na slnku...). Návrhy tém navrhujú aj samotní členovia divadelnej skupiny.
Kontakt s obecenstvom
Je vhodné, aby sa predstavenia prehrávali spočiatku blízkym a známym osobám – rodičom,
súrodencom, spolužiakom, učiteľom. Prostredie, kde sa hrá divadlo, by malo byť dokole známe.
Predstavenia slúžia aj na vylepšenie samotného hrania, sústredenia sa, zbavenia sa neistoty. Hráči sa naučia nevystupovať z role počas hrania, sústrediť sa na dej, improvizovať aj v neočakávaných situáciách.
Výber metód a prostriedkov závisí vždy od zloženia skupiny, problému klientov (klienta) ich
skúseností v danej oblasti.
Využívame relaxačné metódy (zamerané na uvoľnenie), zážitkové metódy (dramatické hry,
hranie rolí), scénické metódy (dramatická metafora), motivačné metódy (uspokojovanie potrieb,
záujmu, pocit dôvery), sebareflexné metódy (uvedomovanie si správania v rôznych situáciách)
nácvikové metódy (zvládanie nových zručností), behaviorálne prístupy (posilňovanie žiadúceho
správania).
Príklad:
Pri divadelných aktivitách s osobami s mentálnym postihnutím vo veku 15-20 rokov sme v prvej
etape vychádzali zo skúseností členov divadelnej skupiny. Boli to vysielania v televízii (rozprávka, seriál) – na základe ktorých sme charakterizovali jednotlivé postavy, prehrávali krátke krátke
rolové improvizácie a etudy. Zamerali sme sa na rozvíjanie predstavivosti a koncentrácie pri navrhovaní určitých postupov a stratégií – téma, výber pomôcok, určenie priestoru, času. Postupne
sme podobným spôsobom pracovali s príbehmi: Snehová kráľovná, Popoluška, Dievčatko so zápalkami, Statočný cínový vojačik, Cisárove nové šaty, Robinson Crusoe, Titanic,... Hráči sa k mnohým aktivitám vracali, opakovali a dotvárali dej. Od dramatických činností, ktoré sa ukázali príliš
jednoduché alebo naopak zložité sme upustili. Pri výbere materiálu a pomôcok sme sa zamerali
na niekoľko základných materiálov na dotvorenie danej atmosféry či scenérie a spoločne sme zvažovali ich využitie.
2.2 Playback divadlo
Zrkadlová scéna frankfurtského Playback divadla vznikla na začiatku septembra 1993. Členovia
divadla sa zúčastnili vzdelávania pod vedením Jonathana Foxa (1999), pričom vychádzali zo skúseností z rôznych workshopov, predovšetkým zo psychodrámy a z divadelnej práce (Študentské
divadlo, Improvizačné divadlo, práca s metódou A. Boala – Divadla utláčaných).
Playback divadlo výrazne ovplyvnilo organizovanie vzdelávacích seminárov, ako aj medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností v tejto oblasti.
V súčasnosti sa playback divadlo realizuje vo viac ako 300 krajinách, kde sa prehrávajú príbehy
ľudí rôznych profesijných zameraní.
Súčasťou klasického modelu Playback divadla je javisko, herci, hudobné nástroje a 2 stoličky. Na jednej sedí vedúci na druhej niekto z publika, kto bude rozprávať o svojich osobných skúsenostiach a zážitkoch. Vedúci/vodca mu položí určité otázky a príbeh „odovzdá“
hercom. V prechodnej fáze zaznie hudba. Potom herci prezentujú príbeh mimicky, pohybom
tela alebo aj slovami. Cieľom vedúceho skupiny je zhrnúť rozprávačov príbeh (rozprávač
je človek z publika). Keď sa rozprávač vráti späť do hľadiska, ďalší môže prijsť zaujať jeho
miesto.
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Pracujeme s príbehmi na základe literárnej predlohy, prerozprávaním vlastného sna, zážitkov a skúseností, ktoré herci dramaticky interpretujú, vyjadrujú dramatickými prostriedkami. Pri
týchto vystúpeniach vystupujú členovia Playback skupiny, v krátkych improvizačných formách
ako je tanečná dráma, etudy, pantomíma dvoch hercov a pod. Často býva playback divadlo realizované aj vo forme workshopu. Vedúci skupiny aktívne počúva príbeh, zrkadlí pocity rozprávača
i názory iných osôb – v prípade potreby je hercom alebo managerom celkového diania.
Pri playback divadle – rovnako ako aj pri psychodráme sa využíva technika výmena rolí. Cieľom je prijímajúca atmosféra, osobný zážitok, sebapoznávanie, sebaprijatie, prehrávanie príbehu, tzv. zdvojenie dramatickej hry, improvizácia, interakcia, spolupráca, sebarealizácia, uvolnenie napätia.
V Playback divadle ide skôr o príjemný zážitok prostredníctvom prehrávania príbehu, ktorý
má istý ohraničený časový priestor (spravidla trvá do 90 minút), je realizovaný s menšou alebo
väčšou skupinou divákov (30 – 100).
Aj keď Playback divadlo funguje na základe určitých jednoznačných usmernení, v samotnom
prehrávaní, v interakcii obecenstva a hercov ako aj v celkovom dianí je určitá poskytovaná určitá
voľnosť.
Účastníci Playback divadla prechádzajú špeciálnou prípravou, dramatickými hrami a cvičeniami, na základe ktorých sa naladia na „playback“ prácu v skupine.
Vystúpenia môžu byť integrálnou súčasťou pre prácu skupiny, ale nie sú jej hlavným zameraním, pozornosť sa venuje celkovej línii práce s príbehom.
Dôležité miesto v playback divadle v rámci individuálnych, ako aj spoločných improvizácií
v hre, má konštruktívna spätná väzba a vzájomný feedback hráčov.
2.2.1 Uplatnenie, ciele a fázy Playback divadla
Playback divadlo vo výchove
Playback divadlo od začiatku svojho vzniku bolo prehrávané na školách, čím bola deťom ponúknutá možnosť vyjadriť svoje názory a pocity. Školské výstupy boli vložené do školských osnov
(plánov). V tomto čase sa Playback divadlo začalo realizovať aj na univerzitnej pôde so založením
študentských hereckých skupín.
Ako uvádza J. Fox (1999) veľmi často sa Playback divadlo využívalo ako pomôcka pre rôzne
odbory, ako príklad (model) pre tímovú prácu a výučbu deti z menej podnetného prostredia.
Často to prebiehalo formou workshopov, kde zúčastnení rozprávali svoje vlastne príbehy.
Playback divadlo ako terapia
Pôsobnosť a využitie playback divadla sa v súčasnosti postupne rozširuje, čo v značnej miere
podmieňujú potreby liečebnopedagogickej intervencie. V rámci dramatoterapie pracujeme so
skupinami detí (6-8 členov) aj s dospelými (8-12 členov) – s/so
• týranými a zanedbávanými deťmi,
• postihnutými ľuďmi (všetky druhy postihnutia),
• psychickými problémami,
• poruchami správania,
• seniormi,
• ľuďmi bez trvalého domova,
• psychosociálne narušenými jednotlivcami,
• drogovo závislými osobami,
• s deťmi a dospelými osobami s emocionálnymi problémami
• dlhodobo chorými s chronickým ochorením
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Ciele playback divadla
• uvolnenie vnútorných procesov (sebauvedomenie, spontaneita),
• tréning rôl,
• rozvoj kreativnosti, flexibility, empatie,
• porozumenie, náhľad,
• vzájomný feedback,
• konštruktívna spolupráca v skupine.
Playback divadlo sa uplatňuje aj v procese edukácie v školskom i v mimoškolskom prostredí
a pri práci s rodinou.
Pri Playback divadle využívame rozprávanie skutočných i vymyslených príbehov alebo aj obsah učebnej látky ako text, konflikt ako príbeh.
Fázy playback divadla
Prípravná fáza
Ide o plnenie špecifických požiadaviek ako je plánovanie a organizácia činnosti podľa cieľov,
ktoré si na začiatku stanovíme, vhodné prostredie, poskytnutie príležitosti pre každého účastníka (byť vnímaný a vypočutý), atmosféra rešpektu, istá forma spoluúčasti a podieľania sa na
všetkých príbehoch.
• Úvodom možno viesť volný rozhovor s klientmi, utvrdiť pravidlá playback divadla.
• K naladeniu klientov na ďalšiu činnosť spravidla uplatňujeme neverbálne hry a cvičenia, napríklad hra Na tieň, Bábkovodič a bábka, Pohybový telegraf, Bomba a štít,...)
• Vysvetlenie pravidiel, priebehu diania
• Rozprávanie príbehu (diváci sa striedajú)
• Výber protagonistu – rozprávača príbehu
• Výber aktérov príbehu (hercov) samotným protagonistom
• Prehrávanie príbehu (autentické reflektovanie, zachovanie charakteru príbehu, zrkadlenie,
konkretizovanie, monológ, dvojník – vyjadrenie zážitku inej osoby, vnútorný hlas, nadhodnocovanie).
• Spätná väzba hráčov, protagonistu.
Vystúpenie v rámci playback divadla
Podujatie playback divadla je sociálne interaktívne dianie, ktoré sa skladá z komplexu dynamických procesov v skupine. V playbacku sa v každom type príbehov objavujú prvky zo zážitkov
v skutočnom živote, ktoré v dramatickom spracovaní vyvolajú v publiku silnú odozvu.
Pri playback divadle ide o sprostredkovávanie skúseností bežných ľudí, jeho cieľom môže byť
aj podpora týchto spoločenstiev, či malých skupín (žiaci v triede, v terapeutickej skupine...) čo
pôsobí na rozvíjanie spolupatričnosti medzi jej členmi. Prehrávanie prerozprávaného deja môže
vyústiť do tvorivého divadelného predstavenia, avšak prvotným zámerom dramatoterapie je
proces a priebeh hrania a nie produkt – teda divadelné predstavenie.
V priebehu Playback divadla sa využívame hudobné pomôcky, najčastejšie z Orfovho inštrumentária – ozvučné drievka, činely, bubon…, ako aj rôzne pomôcky, ako napríklad šatky, stužky…
Playback divadlo podporuje osobitý spôsob hrania, ktorý nazývame autentické hranie v naturálnej podstate, čo je v protiklade so štylizovaným hraním, ako nám je známe z filmu, televízie
a väčšiny iných divadelných foriem. Pri hraní playbacku jeho predstaviteľ – protagonista bezprostredne vyjadruje to, čo pociťuje pri pohľade na rozprávača a obsahu jeho príbehu.
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Rituály a obrady sú základom celého predstavenia. Sú vyjadrené hráčmi, hudbou a citom pre
túto zvláštnu príležitosť smerujú k tomu, čo Jonathan Fox (1999) nazýva vznešený dramatický dej.
Playback divadlo je efektívny prostriedok pre tréning rôl, v ktorých si klienti precvičujú rôzne
spôsoby správania a reagovania v situáciách ako by, čo im môže pomôcť pri zvládaní reálnych
životných situácií. (Majzlanová, 2009).
Za najväčší prínos Playback divadla považujeme akési „ochranné“ vyjadrenie vedomého alebo
podvedomého problému klienta, ktorý ho neraz prezentuje ako sen alebo vymyslený príbeh.
Príklady:
Na stretnutí v rámci Playback divadla klientka rozprávala o takmer každý deň sa opakujúcich
snoch, ktoré ju svojim obsahom znepokojovali. Šlo o riešenie tej istej situácie, v ktorej sa necítila
v bezpečí. Klienti v úlohe pomocných hercov podľa popisu protagonistky postupne, v niekoľkých
obrazoch prehrávali príbeh, ktorý porozprávala. Študentka sa po prehrávaní príbehu vyjadrila, že
to, čo videla, ju do istej miery upokojilo. Neskôr nám oznámila, že sen sa jej po určitom čase prestal
snívať.
V divadelnej skupine u osôb s ľahším stupňom mentálneho postihnutia divák (20 ročný muž) prezentoval príbeh jedného chlapca. Šlo tam o vyjadrenie pocitov náklonnosti k členke divadelnej skupiny. Celý proces bol veľmi dynamický, v ktorom došlo k búrlivej reakciám zo strany protagonistu
i časti obecenstva. Výsledkom diskusie bolo celkové uvolnenie napätia v skupine. Playback divadlo
poskytlo akýsi ochranný potencionálny priestor pre protagonistov príbeh, pre vyjadrenie jeho názorov, pocitov. „Zviditeľnenie“ obsahu príbehu jeho prehrávaním, zrejme prispelo k určitému náhľadu
a porozumeniu situácie.
2.3 Spoluhráčske divadlo/Divadlo Fórum
Zakladateľom divadla fórum je Augusto Boal (1992), ktorý sa narodil v roku 1931 v Rio de Janeiro v Brazílii. Študoval divadelné vedy a chémiu na kolumbijskej Univerzite v New Yorku. Medzi
rokmi 1950-1960 vyvinul a riadil v Teatro de Arena v Sao Paule nový divadelný nápad: Divadlo
utláčaných. Rozpracoval pritom teóriu „žolíkového systému“, ktorý umožňuje všetkým účinkujúcim striedať rôzne divadelné štýly v rámci predstavenia, pritom ústredná postava je koncipovaná v naturalistickom štýle ako mýtus.
Veľké centrá Divadla utláčaných sú v Paríži, Toronte, Riu, Londýne, ale i v ďalších mestách
Indie, Európy, Afriky a Austrálie. V 80. rokoch sa Boal opäť vracia do Brazílie.
Divadlo fórum je jednou z divadelných techník divadla utláčaných Augusta Boala. Základnou
myšlienkou je pochopenie problému, pohľad na vec z inej perspektívy. Divadlo Fórum vedie
k pochopeniu problému a k hľadaniu metód zmien.
Ciele divadla fórum podľa Hendla (1983):
• riešenie situácií i v reálnom živote,
• odvaha postaviť sa konfliktu,
• skúsenosť z vlastného správania a možná zmena tohto správania,
• pochopiť správanie iných ľudí,
• uvoľnenie,
• získanie nadhľadu,
• identifikácia problému,
• diskusia a hľadanie návrhov riešení problému.
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Témou divadla fórum sa najčastejšie stávajú sociálne problémy, vzťahové problémy a etnické
problémy.
Podmienky pre divadlo fórum podľa Boala (1999) sú:
• Životná situácia, t.j. ústredným „stavebným“ materiálom je práve reálna možná životná situácia.
• Konflikt, t.j. v situácii, ktorá sa bude prehrávať je nutné aby sa vyskytol, bol prítomný konflikt,
ktorý sa dá riešiť.
• Zlomový bod – situácia ho musí obsahovať, jeho zmena vedie k zmene deja príbehu a provokuje k vyjadreniu publikum.
• Zástupné rekvizity sú predmety, odev alebo kulisy, ktoré napomáhajú k stvárneniu a k lepšiemu stotožneniu sa s rolou.
• „Joker“, žolík v divadle fórum vedie celú skupinu, ktorá je rozdelená na hercov a divákov. Má
rozhodujúce slovo, vysvetľuje pravidlá. Predstavuje postavy, náhradné rekvizity, prípadne
hru verbálne komentuje Žolík má právo povedať „nie“, na návrhy prípadne konflikty, ktoré
počas divadla fórum môžu nastať. Hercov sa pýta na pocity z hrania. Je to najdôležitejšia
postava, od ktorej do veľkej miery závisí výsledok, mal by to byť človek skúsený a provokatér.
• Herci v divadle fórum nie sú profesionáli, no napriek tomu je nutné, aby si dokázali počas hrania
držať charakter role, v čom im môže pomáhať žolík verbálnym komentovaním. Herci môžu
komunikovať s divákom v role i mimo nej, v mnohých prípadoch sú „nútení“ improvizovať.
• Diváci v divadle fórum môžu povedať STOP, keď sú s formou riešenia nespokojní, majú právo
dej zastaviť a navrhnúť iné riešenie, môžu vstupovať do role, vymeniť sa s hercom. Po hraní
diskutujú a spolu s hercami navrhujú ďalšie zmeny.
2.3. Model (fázy), špecifiká rolí a techniky v Divadle Fórum
1. fáza – grounding (z angl. základná príprava), predstavuje ju úvod: predstavenie sa skupine,
nadviazanie kontaktu, vytvorenie uvoľnenej atmosféry cez hry a cvičenia, ktoré poskytujú verbálnu i neverbálnu expresiu. V tejto fáze je dôležité budovať dôveru a povzbudzovať kooperáciu a aktivitu.
2. fáza – rešerše: rôznymi technikami alebo „provokovanou“ diskusiou sa prezentujú osobne prežité
situácie utláčania jednotlivých klientov. Žolík zapisuje všetky situácie, poukazuje na podobnosti
a rozdiely. Tejto fáze k určitým témam môže predchádzať aj prednáška prísediaceho odborníka
(napr. téma šikanovania, násilie a agresia, sexuálne obťažovanie atď.).
3. fáza – určenie situácie: skupina sa snaží vybrať jeden model situácie na prehrávanie. Žolík
môže určiť a zastaviť situáciu sám, skupina však musí s jeho návrhom súhlasiť.
4. fáza – vývoj scény a rolí: predstavenie si scény (priestoru), rozdelenie rolí rozdelenie si charakteru jednotlivých postáv, určenie si zástupných rekvizít.
5. fáza – skúška javiska: v tejto si herci skúšobne vyskúšajú „priestor“ hrania (javisko) s ohľadom na
príchod, odchod, miesto pre rekvizity, techniku atď.
6. fáza – koncept vedúceho hry: žolík predstaví hercom i divákom svoj koncept úlohy: pohyb
medzi divákmi a hercami a verbálny komentár k hraniu.
7. fáza – predstavenie: zahratie situácie s konfliktom. Je možné zahrať hneď niekoľko variácií riešenia, ak to navrhnú diváci. Zmeny v konaní môžu navrhnúť aj herci. (Napríklad výmena rolí).
8. fáza – diskusia: herci i diváci sú provokovaní žolíkom k vyjadreniu svojho názoru k prehratej
situácii. Herci rozprávajú o svojich pocitoch z prehrávania.
9. fáza – reflexia a dokumentácia: spísanie návrhov riešení, diskusia o nových skúsenostiach
z hrania a o novom pohľade na konflikt.
116

10. fáza – oslavovanie: hrať divadlo fórum potrebuje odvahu, prináša úspechy, ktoré by sa mali
osláviť. Záver divadla fórum by sa mal niesť v uvoľnenej a kľudnej atmosfére, herci i diváci by
mali cítiť od vedúceho skupiny (žolíka) zadosťučinenie za svoju prácu. (Phasentheater, 2005)
Techniky spoluhráčskeho divadla:
 Divadlo fórum – je spoluhráčska technika divadelného modelu dramatoterapie, v ktorej je predostretý problém prehraný hercami. Diváci i herci hľadajú nové alternatívy riešenia problému,
môžu do deja zasahovať a meniť ho. Môžu si vyskúšať vlastné nápady a predstavy a zistiť,
ako na ne reaguje okolie. Hru riadi „žolík“, ktorého v počiatočných fázach môže predstavovať
dramatoterapeut a neskôr niekto z klientov. Osoby musia byť jasne identifikovateľné, scéna
jednoduchá a zrozumiteľná. Táto forma „divadla“, búra priepasť medzi javiskom a hľadiskom
a snaží sa realitu len neinterpretovať ale aj riešiť prípadne identifikovať problém. (J. Hendl,
1983).
V prípravnej fáze Divadla fórum, ktorú považujeme za nosnú časť divadla, uplatňujeme niššie
uvedené techniky spoluhráčskeho divadla:
 Divadlo sôch – divák vytvára súsošie z hercov na určitú tému. Ostatní diváci môžu zasahovať
a upravovať vytvorenú kompozíciu dovtedy, kým s ňou nebudú spokojní. Nakoniec vytvoria
obraz ideálu – ideálnejšieho súsošia pre všetkých. Témy môžu byť rôzne, napr. narodenie dieťaťa, škola, drogy, atď.
 Neviditeľné divadlo – ide o zapojenie divákov bez toho, aby si boli vedomí toho, že niečo hrajú.
Verejnosť (diváci) sú postupne vťahovaní do diania, pripojujú svoje argumenty, polemizujú
s ostatnými a pod.
 Novinové divadlo – jeho podstata spočíva v tom, že správy z novín sa vyberajú zo svojho pôvodného kontextu a sú zostavované do nového textu. Diváci môžu priniesť vlastné noviny
a texty, s ktorými sa potom spoločne pracuje.
 Divadlo koláž – ide tu o zbieranie názorov na určitú tému alebo problém. Predstavenie má
podobu rozhodovacieho procesu, diváci sú vyzývaní k účasti na ňom, pričom sa môžu zapojiť
a prezentovať aj svoj názor. „Žolík“ pôsobí ako sprostredkovateľ medzi hercami a divákmi. Je
to postava, ktorá usmerňuje celý dramatoterapeutický proces. Môže ju predstavovať terapeut,
herec alebo niektorý z klientov, ktorý má skúsenosti v oblasti divadla.
V divadle fórum dramatoterapeut preberá rolu režiséra, scenáristu, kostyméra, herca a výtvarníka scény. Divadlo fórum nenútenou formou sprostredkúva klientom rôzne uhly pohľadu na témy
a problémy, ktoré sa ich dotýkajú, pomáha im zorientovať sa v nich, urobiť si prehľad a „zažiť si
veci nanečisto“. Obsah tejto myšlienky prezentuje terapeut, ktorý v divadle fórum najčastejšie
vystupuje v roli žolíka. Napriek tomu, že má rozhodujúce slovo, nemal by byť direktívny, skôr
svojou aktivitou motivovať a viesť celú skupinu citlivo. Rozpoznať situáciu, kedy sa treba „stiahnuť“, prípadne rolu žolíka odovzdať jednému z členov skupiny. V roli žolíka sa vyžaduje od
dramatoterapeuta, aby bol skúsený v práci s divadlom (tvorba scenára, réžia, prehrávanie rolí
a podobne), vedel viesť, provokovať, alebo – v prípade potreby – byť jedným z hráčov alebo
divákov).
Príklad
Pri realizácii Divadla Fórum so stredoškolákmi po úvodných dramatických hrách (Babylonská
veža, Emocionálne sochy, Asociácie) hier bol zaradený rozhovor na tému Naša škola/trieda. Žolík, vedúci skupiny podnecoval divákov i hercov k vyjadreniam na uvedenú tému. Žiaci mali viacero výhrad a pripomienok: Celkové ovzdušie školy, nespravodlivý prístup pedagóga k žiakovi,
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neumožnenie prezentovať svoj vlastný názor, veľké množstvo učebnej látky,... Po prehraní tém
a námetov od divákov i hercov, žiaci hlasovali za najlepšie návrhy riešení. V závere stretnutia
sa viedla diskusia o tom, ktoré pripomienky a návrhy sa zdali žiakom reálne, adekvátne, čo ich
zaujalo, prekvapilo v priebehu Playback hry, v čom bolo stretnutie pre nich poučné, podnetné.
2.4 Náhodné divadlo
Autorom náhodného divadla je Georges Ball (2002), ktorý podstatu divadelního obsahustavia
na textoch z vopred vybranej knihy. Klienti si čítajú text – podčiarkujú slová, vety, výroky a pod.
Vyznačené časti si simultánne čítajú – striedavo nahlas, potichu, v rôznom „naladení“. Potom
nasledujú tzv. sólové vstupy, dvojíc, trojíc – podľa príbuznosti textu, až k postupnému, spontánnemu vytvoreniu dramatických symbolických zvratov, kde prvotným zostáva výraz, náhodné
interakcie nadobúdajúce čoraz ucelenejšiu podobu.
Transformácia textu do dramatického rámca sa deje na základne vlastného sebavyjadrenia.
Výsledkom uvedeného procesu môže byť predstavenie, ktoré sa často uskutočňuje v bielych, nevýrazných maskách. Náhodné divadlo získalo v našich podmienkach priaznivcov u detí v školskom veku, u adolescentov i dospelých (vrátane seniorského veku) ako relaxačný, preventívny
(pri problémoch správaní, hyperaktivite, u detí znevýhodnených) alebo aj korektívny, intervenčný, terapeutický prostriedok (drogová závislosť, neuróza...).
2.5 Psychodráma
Psychodráma je dramatická improvizácia s terapeutickým cieľom, kde klient dramatizuje svoje zážitky, priania, postoje a fantázie.“ (Valenta, 2007). Hickson (2000) v psychodráme vidí akčnú metódu
skupinovej terapie za pomoci, ktorej človek prežíva svoj konflikt s cieľom vyriešiť svoj problém. Psychodráma smeruje k vytvoreniu modelu skutočnosti, pomáha pochopiť vlastné reakcie a umožňuje
tak korigovať emócie. Zakladateľom psychodrámy bol J. L. Moreno, viedenský psychiater.
Aplikovaná psychodráma vychádza z klasickej – Morenovej psychodrámy a využíva totožné
techniky a prostriedky. Rozdieľ je v tom, že protagonista nielen prerozpráva svoj príbeh a vyberie hercov k jeho stvárneniu, ale aj „ozvučuje“ všetky vybrané osoby, aktérov scénky, ktorí tieto
výpovede zopakujú. V prípade, ak už protagonista vyčerpal svoje možnosti ďalej rozvíjať dej,
prítomní diváci a pomocní herci formou alter-ega či dvojníka reagujú na vzniknutú situáciu,
ozvučujú jednotlivé postavy v scénkach, ktoré vybral sám protagonista. Tým sa rozširuje repertoár možných reakcií klienta a vzhľad do problému ktoré protagonista chce preskúmat (chce im
porozumieť).
V úvode stretnutí je dôležite je s klientmi pracovať s emóciami, postupne ich pripravovať na
tento prístup. Uvedené forma psychodrámy sa môže využívať v škole pri riešení konfliktov, pri orientácii v rôznych situáciách, parciálnych problémoch (tréma, strach, príprava na nové situácie…).
2.5.1 Súčasti a techniky psychodrámy
Súčasti psychodrámy:
• Javisko je priestorom pre psychodrámu,
• protagonista (klient) predstavujúci na javisku predovšetkým seba samého,
• režisér – terapeut, ktorý uvádza, prerušuje, vyzýva k opakovaniu hry, atď.,
• pomocní herci, ktorí preberajú role osôb z reálneho života protagonistu,
• publikum, ktoré tvoria ostatní účastníci skupiny,
• alter ego (druhé ja) – niekto z pomocných hercov skúša vyslovovať skryté
myšlienkové kontexty protagonistu.
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Techniky psychodrámy:
• sebazobrazovanie (hranie vlastnej role seba samého),
• výmena rolí, keď úlohu protagonistu preberá niektorý z pomocných hercov a protagonista hrá
rolu svojho protihráča,
• preobsadzovanie (alternácia), ide o zrkadlenie situácie, ktorú predtým hral alebo vyrozprával
protagonista pomocnými hercami,
• monológ, ktorým sa protagonista snaží o sebarealizáciu svojich pocitov, myšlienok,
• dvojník (alter ego) jeden z pomocných hercov sa vciťuje do protagonistu a snaží sa verbálne vyjadriť jeho pocity, skryté „podtexty“, to ukáže protagonistovi udalosti a situácie v inom svetle,
môže to u neho vyvolať rezonanciu, súhlas alebo naopak v ňom vyvolať protest,
• opačný dvojník, pomocný herec hovorí opak toho čo pri sebavyjadrovaní alebo monológu hovorí protagonista, prebieha to simultánne,
• dobler, protagonista neverbálne znázorňuje a jeden z pomocných hercov alebo divákov dáva
situácii konkrétny slovný obsah, t.j. komentuje ju,
• reprízovanie (opakovanie) tej istej scény za účelom nácviku žiadúcich postojov alebo hlbšieho
preniknutia do situácie,
• konkretizovanie, kde ide o zviditeľňovanie pojmov blízkosti a vzdialenosti, pohybu, situácie,
symbolov ... umožňuje lepšie porozumenie situácii,
• dramatické nadhodnotenie, zveličenie toho, čo povedal pacient, ktoré uvoľňuje utlmené postoje a cez humornú nadsádzku poskytuje určitý nadhľad a nový pohľad na situáciu.
Príklad:
Protagonista (25 rokov) mal 2 roky, keď sa jeho rodičia rozviedli. Ako uvádzal – aj v súčasnosti vníma
situáciu z pozície svojej matky, nie je mu jasné, čo sa vlastne vtedy stalo. Protagonista prejavil svoje
obavy aj nad tým, že žiadny doteraz nadviazaný partnerský vzťah mu dlho nevydržal.
Ako prvú scénku navrhol stretnutie s otcom, ktoré – ako hovoril – si už dlho prial. Po chvíli však
nedokázal pokračovať v ozvučovaní, téma sa rýchlo vyčerpala (ako sa máš, čo je nového a pod.).
Najviac sa to prejavilo v scénke stretnutia v trojici – protagonista, otec a matka. Na pomoc prichádzali pomocní herci z členov skupiny, ktorí ozvučovali dané osoby v situáciách, ktoré navrhol protagonista – odchod otca od rodiny, prežívanie matky a pod., pričom sa využívali techníky
psychodrámy (monológ, alter ego, dablér, reprízovanie, dramatické nadhodnocovanie, výmena
rolí). Túto „intervenciu“ aktérov psychodrámy protagonista neskôr hodnotil zo svojho hľadiska
ako zaujimavú a prinosnú.
Prípravne psychodramatické hry a cvičenia:
Gratulácia – v skupine vymýšľame dôvod, začo by sme jednotlivým členom skupiny mohli zagratulovať (je srdečný, je ochotný pomôcť, poradiť...) V závere hry sa porozprávame o tom, koho
ktorá gratulácia prekvapila, potešila a pod.
Zlatá rybka – v roli rybára popstupne každý vyloví zlatú rybku a vysloví svoje tri želania. Pomocní
herci jednoduchými improvizáciami znázornia protagonistovi obsah jeho prianí.
Cestovanie – kto chce niekde cestovať? Aký dopravný prostriedok by hráči volili? vlaku. S kým by
sa mohli rozprávať? O čom? Prehrávanie niektorých scénok z cestovania.
Kráčame po ulici a na zemi je väčší obnos peňazí? Čo s nimi? Každý si môže premyslieť situáciu
a zrežírovať jej stvárnenie pomocnými hercami vo forme krátkej etudy alebo príbehu.
Jako ma vidia ostatní? Protagonista sa vzdiali zo skupiny (môže si vybrať svojho ochrancu, ktorý
pôjde s ním). Ostatní uvažujú o protagonistovi – aký je, ako na nich pôsobí. Spoločne vytvoria
obrazy (môžu byť aj pohyblivé), ktorými vyjadria svoje aktuálne predstavy. Protagonista po
vzhliadnutí scénok hovorí o svojich pocitoch, ako to naňho celé pôsobilo.
119

Emocionálny obraz – Na vyznačenom mieste (tabuľa, dvere), postupne hráči vytvárajú emocionálny obraz – zaujmú polohu, postoj a pod., podľa toho, ako sa momentálne cítia. Potom si po
jednom môžu zvoliť za seba niekoho ako náhradu a pozrieť sa na celkový obraz mimo obrazu.
Vyjadri svoju náladu – protagonista si sadne na stoličku tak, aby čo najlepšie vyjadril svoju momentálnu náladu, pocity. Pomocní herci sa postupne rozmiestnia okolo neho v rôznych pozíciách – v sede, stoji,... – so snahou vyjadriť jeho náladu. Protagonista si zvolí za seba náhradu
(niekoho, kto zaujme jeho pozíciu na stoličke) a z odstupu sa pozrie na celkový obraz, i vyjadrenie jednotlivcov, ktorých – ak má pocit, že ich vyjadrenie nekorešponduje s jeho vyjadrením – môže usmerniť, navrhnúť im určité zmeny (výraz tváre, poloha časti tela a pod.).
Obmena :Protagonista hovorí o svojich pocitoch – ako sa cíti, na čo myslí, čo ho zamestnáva
a ostatní hráči postupne vytvárajú o tom obraz.
Technika prázdnej stoličky. Protagonista si predstaví niekoho, kto sedí oproti nemu na prázdnej
stoličke. Čo povie tej osobe? Čo ona odpovie? Protagonista sa premiestňuje na stoličkách
podľa toho, za koho hovorí. Dialóg protagonistu sa môže uskutočniť s fiktívnou osobou, ale
môže ju zastúpiť aj hráč, ktorého si protagonista vyvolí. (Hráč v roli človeka na stoličke zopakuje vždy iba to, čo povedal protagonista). Záver: Reflexia o tom, ako sa protagonista cítil, keď
hral vlastnú rolu, keď vytváral repliky.
3. ZÁVER
Dramatoterapeutický proces v divadle umožňuje prezentovať, predvádzať aj negatívne postoje,
handicap, korigovať ich, ponúknuť alternatívne prosociálne a zdraviu osobnosti primerané motívy, emotívne prejavy a nové možnosti sebarealizácie.
Cieľom terapie konformných rolí – ich nacvičením – za použitia korektív, je navodiť internalizáciu do osobnosti alternatívnych postojov a kvalít prežívania problémových situácií (G. Dobrotka,
2000).
U ľudí vyžadujúcich si špecifický prístup k dosiahnutiu stanovených cieľov je dôležité prihliadať na ich individuálne zvláštnostii, umožniť a rozvíjať ich vlastný, osobitný spôsob sebavyjadrenia, sebaprezentácie.
Divadelný model v dramatoterapii s celou škálou svojich techník zasahuje až do najvnútornejších
štruktúr osobností – do emócií. Umožňuje dosiahnuť pocit uvolnenia, odbúranie stresu,
vyplavovanie negatívnych emócií a stáva sa aj príležitosťou pre klienta k prežitiu pozitívnych
pocitov a prežívania. Plní tak funkciu výchovnú, estetickú a terapeuticko – reedukačnú.
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