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Anotace 

Předložená závěrečná práce si klade za cíl představit některé arteterapeutické činnosti a 

témata využitá při individuální práci s konkrétní klientkou ambulantní adiktologické sociální 

služby. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy uvádějící problematiku oblasti 

adiktologie, návykových látek, možnosti léčby závislosti na návykových látkách a 

arteterapeutických technik využitelných při terapeutické práci s cílovou skupinou závislých 

osob. 

Ve druhé části přináší práce nejprve anamnestická data klientky, a dále pak popis, průběh a 

interpretaci celkem 10 individuálních arteterapeutických setkání, která probíhala v prostorách 

adiktologické poradny poskytující ambulantní sociální služby v období leden – květen 2016. 

Hlavním záměrem pravidelných setkávání bylo intenzivněji a méně obvyklým způsobem 

pracovat s individuálními cíly, které si klientka sama zvolila v průběhu spolupráce se svou 

klíčovou pracovnicí. Klientka s arteterapeutickým způsobem práce souhlasila, do aktivit se 

zapojila ochotně a s plným nasazením. Všechny činnosti absolvovala dobrovolně. 
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Annotation 

The presented final work aims to introduce some art therapy techniques and topics utilized 

during individual therapeutic work with a particular client in an outpatient social service 

addiction treatment center. The first part explains basic concepts used in the field of 

addictology, addictive substances, treatment options, and art therapy techniques used with the 

target group of addicted clients.  

The second part includes the client’s background information as well as the procedural 

description and interpretation of 10 individual art therapy sessions that took place in an 

outpatient social service addiction treatment center from January to May 2016.  

The main goal of the regular sessions was to work more intensively and non-traditionally with 

the individual goals set by the client during working with her therapist. The client gave 

consent to art therapy work and was active and engaged in particular tasks. She completed all 

activities voluntarily.  
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Úvod 

Dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak uchopit tuto závěrečnou práci. Už od počátku studia 

jsem věděla, že se bude vztahovat k možnostem využití arteterapeutických technik v mé práci 

adiktologa, jakožto pracovnice ambulantní adiktologické sociální služby.  

Náplní mé práce adiktologa je především přímá práce s klienty, kteří vyhledají služby 

neziskové organizace v souvislosti se závislostí na návykových látkách či hazardu nebo 

v souvislosti s rizikovým či škodlivým užíváním/zneužíváním návykových látek. Pracuji 

s osobami nad 15 let věku, které vykazují známky závislosti, či jsou závislé, a také s osobami 

ohroženými závislostí, včetně osob příbuzných a blízkých. Mé dosavadní profesní zkušenosti 

ukazují, že artetarapeutické činnosti mohu nabízet všem klientům. Důležitý je jejich souhlas 

a ochota ke společné arteterapeutické práci a také existence profesionálního vztahu 

založeného na důvěře, z  čehož vyplývá, že  se  nejedná  pouze  o  jednorázové  setkání, nýbrž  

o sérii pravidelných konzultací. Optimální je, když je klient stabilizován a motivován pro 

společnou práci, a také pro svůj osobností/osobní rozvoj, uvědomování si situace/situací, které 

ho ovlivňovaly/ovlivňují, případně přijetí či řešení životních peripetií, naplňování 

stanovených cílů. 

Původní má představa o práci byla taková, že by mohlo být zajímavé popsat, jaké 

konkrétní arteterapeutické techniky s různými klienty při práci využívám nebo popsat 

možnosti arteterapeutické práce v terapeutické skupině doléčování závislosti na alkoholu. Obě 

varianty jsem nakonec zavrhla. První proto, že zadání závěrečné práce bylo jiné a preferovalo 

spíše kontinuální práci s jedním klientem či skupinou osob. Druhá možnost také nebyla 

reálná, jelikož se zapojením do arteterapeutických technik nesouhlasili všichni členové 

terapeutické skupiny, se kterými pracuji.  

S postupem času jsem došla k tomu, že se v práci zaměřím pouze na jednoho určitého 

klienta, který bude ochoten na sobě ve spolupráci se mnou soustavněji arteterapeuticky 

pracovat. Nějakou dobu trvalo, než jsem začala pracovat s klientkou, která nejen souhlasila 

s tímto způsobem práce, ale navíc ve spolupráci i přes mírné komplikace vytrvala, a tudíž 

bylo možné promýšlet a také realizovat na sebe navazující „scénář“ arteterapeutických aktivit 

s jasným cílem, který popisuje a interpretuje druhá část této práce.  

V první části práce stručně představuji některé pojmy, které považuji za nezbytné pro 

vytvoření si základního povědomí o adiktologii a problematice závislosti na návykových 
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látkách, dále také možnostech pomoci osobám závislým existujícím v rámci České republiky 

a arteterapeutických činnostech, které jsou s cílovou skupinou závislých nejčastěji používány.  

Cílem následujících stránek je popsat jeden konkrétní proces arteterapeutické práce 

s klientkou závislou na alkoholu a pervitinu v podmínkách adiktologické Poradny dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Domnívám se, že tento určitý způsob práce je možné nabízet i dalším klientům, kteří se 

nebrání jiným, novým způsobům práce na sobě, vlastním seberozvoji a sebepoznávání. 
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1. Vysvětlení základních pojmů 

 

           1.1 Adiktologie, adiktolog 

Adiktologie je transdisciplinární obor, jehož předmětem zájmu je široké spektrum 

činností zahrnující prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek, návykového chování 

a dalších forem potencionálního závislostního chování. Zabývá se rovněž dopadem závislosti 

na závislého jedince, jeho blízké i širší okolí a společnost. Název adiktologie je složeninou 

latinského addictus a řeckého logos. Obor propojuje poznatky několika oborů: medicíny, 

psychologie, sociologie a sociální práce. (Kalina a kolektiv, 2008, s. 11) 

Za zakladatele české adiktologie je považován Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc 

(zřizovatel a vedoucí osobnost protialkoholní léčebny U Apolináře v Praze a první 

protialkoholní záchytné stanice na světě). 

 

Adiktolog je zjednodušeně řečeno odborník na problematiku závislosti. S adiktology je 

možné se setkat nejčastěji v některé adiktologické sociální službě (tzv. drogových službách) 

nabízející preventivní programy, či ambulantní, stacionární nebo pobytovou „léčbu“ závislosti 

na návykových látkách, návykovém chování (konkrétně zde patří: centra primární prevence, 

terénní programy, kontaktní centra, adiktologické poradny poskytující Odborné sociální 

poradenství, terapeutické komunity, stacionáře, doléčovací centra, zařízení následné péče) 

nebo ve zdravotnickém zařízení (psychiatrické nemocnice, psychiatrické oddělení nemocnic, 

substituční centra, tzv. AT ambulance, adiktologické ambulance, atd.).  

Odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa je možné v současné době získat 

trojím způsobem: absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského, magisterského 

nebo doktorského studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 

1.2 Závislost na návykových látkách 

Z hlediska užívání návykové látky odborná literatura definuje několik pojmů: 

1. Termín ÚZUS, který je používán pro jednorázovou aplikaci psychoaktivní látky nebo 

její opakované užívání, které ovšem nevede k žádnému významnému poškození jedince.  

2. Dále pojem Rizikové užívání, které bývá někdy označováno také jako nebezpečné či 

hazardní užívání návykové látky. Je takovým druhem konzumace návykové látky, které s 
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sebou nese riziko škodlivých důsledků pro uživatele. Může se jednat o škody na zdraví 

(fyzickém či psychickém), nebo o následky projevující se v oblasti sociální (společenské). 

    3. A také termín Škodlivé užívání (nazývané také: ABÚZUS, či dysfunkční užívání). Jedná 

se o takovou opakovanou aplikaci návykové látky, která již způsobuje poškození zdraví. 

Může jít o poškození fyzické (např. poškození jater při chronické konzumaci alkoholu) nebo 

duševní (např. druhotné epizody deprese). 

Závislost je pak vyústěním abúzu. (Kalina a kolektiv, 2008, s. 53) 

 

Asi v polovině 20. století se na závislost začalo pohlížet jako na nemoc.  

      Dle Mezinárodní klasifikace nemocí tzv. MKN-10 (10. revize závazně zavedené v České 

republice od 1.1.1994) je syndrom závislosti definován jako soubor behaviorálních‚ 

kognitivních a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po opakovaném užití substance a který 

typicky zahrnuje:  

- silnou touhu užít drogu  

- porušené ovládání při jejím užívání 

- pokračování v užívání drogy i přes škodlivé následky 

- upřednostňování užívání drogy před ostatními aktivitami, povinnostmi 

-zvýšenou/pozměněnou toleranci pro drogu a někdy také somatický odvykací stav  

       (abstinenční syndrom) 

Syndrom závislosti může být pro specifickou psychoaktivní substanci (např. tabák‚ 

kokain, alkohol)‚ či pro skupinu látek (např. kanabinoidy) nebo pro širší rozpětí 

farmakologicky rozličných psychoaktivních substancí. (Mezinárodní klasifikace nemocí, 

desátá revize, 2013, s. 197-198) 

 

Jinými slovy, za závislou můžeme označit osobu, která naplní v posledních 12 měsících 

alespoň 3 níže uváděná kritéria závislosti na návykové látce (tzv. symptomy) nebo 

v posledních 6 měsících všechny příznaky závislosti: 

1. Silná touha, nebo silné nutkání užívat návykovou látku (tzv. bažení, craving) 

2. Potíže v kontrole užívání návykové látky (narušení schopnosti ovládat své chování ve 

vztahu k návykové látce s ohledem na zahájení, ukončení konzumace či množství návykové 

látky)  

3. Výskyt abstinenčních příznaků po vysazení návykové látky 

4. Potíže s tolerancí (potřeba vyšších dávek k dosažení žádoucího stavu, anebo zřetelný pokles 

účinku při konzumaci stejného množství návykové látky)  
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5. Návyková látka se stává hlavním zájmem, což se projeví opuštěním či zanedbáváním 

jiných zájmů nebo dochází k tomu, že uživatel tráví mnoho času činnostmi nutnými k opatření 

návykové látky, aplikací či zotavením se z následků užívání.  

6. Pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků užívání (např. depresivní 

stavy, nákaza virovou žloutenkou při injekční aplikaci, poškození jater při dlouhodobém 

užívání alkoholu) 

 

Návykové látky mohou vyvolávat závislost psychickou a fyzickou. 

1. Psychická závislost bývá někdy označována také jako psychosociální závislost. 

Projevuje se psychickým abstinenčním syndromem (např. neklidem, podrážděností, úzkostí, 

emoční labilitou, skleslostí, útlumem, subdepresivním až depresivním laděním), který se 

objevuje v době, kdy návyková látka není k dispozici. Psychická závislost souvisí s tzv. 

bažením (cravingem), což je obtížně potlačitelná touha po návykové látce a dále chováním, 

které je zaměřeno výhradně na získání návykové látky a nezájmem o to, co s návykovou 

látkou nesouvisí. Silnou psychickou závislost vyvolávají hlavně stimulancia (pervitin, kokain) 

a tlumivé látky (benzodiazepiny, barbituráty, alkohol, opiáty a těkavé látky).  

2. Fyzická závislost se projevuje především tzv. fyzickým abstinenčním syndromem 

(abstinenčními příznaky) a dále tendencí zvyšovat dávky k dosažení žádoucího stavu. Fyzický 

abstinenční syndrom představuje soubor nepříjemných tělesných projevů (různých u 

rozličných návykových látek), jako jsou např. bolesti svalů a kloubů, průjem, nutkání ke 

zvracení, slzení, žaludeční křeče, třes, pocení. Fyzický abstinenční syndrom se objevuje po 

vysazení návykové látky (tělo reaguje, když nedostane to, na co si zvyklo). Silná fyzická 

závislost se vyskytuje u tlumivých látek (jako např.: benzodiazepiny, barbituráty, alkohol, 

opiáty). (Kalina a kolektiv, 2008, s. 55) 

 

Existuje řada teorií zabývající se vysvětlením vzniku závislosti, např.: teorie zabývající se 

negativním vlivem hyperprotektivní matky na vznik závislosti, nebo role nepřítomného či 

vzdáleného otce, problematických rodinných vztahů, teorie o fixaci v orálním stádiu vývoje, 

teorie o obranných mechanismech, atd. Současná adiktologie hovoří o mnohočetné 

podmíněnosti jejího vzniku, tedy o bio-psycho-sociálně-spirituálním modelu. Rizikové 

faktory můžeme hledat v oblasti genetické, sociální, etnické, kulturní, psychologické a 

v jejich vzájemném propojení. (Kalina a kolektiv, 2008, s. 44, 45, 47, 48, 19) 
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Chtějí-li závislé osoby dosáhnout své úzdravy, je jim doporučována abstinence od 

návykových látek (alespoň dlouhodobá, v optimálním případě trvalá). V souvislosti 

s abstinencí je nezbytné definovat pojmy laps (lapsus), relaps a recidiva. Laps je popisován 

jako většinou jednorázový „úlet“ ve smyslu ojedinělého užití návykové látky po nějaké době 

abstinence, který nevede k rozvoji žádného příznaku. Relaps je stav závažnější nežli lapsus. 

Vede k rozvoji jednoho nebo dvou symptomů závislosti. Důležité je však to, že je dříve či 

později zastaven (zpravidla po několika dnech užívání či opakování v čase). Je-li dobře 

zpracován a nepodceněn, je důležitou a poměrně běžnou součástí doléčování závislosti. Je 

natolik klíčový, že adiktologové věnují v procesu doléčování zvýšenou pozornost tzv. 

prevenci relapsu. Recidiva je jednoduše řečeno znovuvypuknutí syndromu závislosti. (Kalina 

a kolektiv, 2015, s. 480-481) 

 

1.3 Návyková látka (droga) 

Definic pojmu návyková látka (droga) najdeme v literatuře několik. Výstižné je sdělení, 

že návyková látka je jakákoliv látka chemické či rostlinné povahy, která po vniknutí do těla 

mění jednu nebo více funkcí. Jak už z názvu vyplývá, důležité jsou především dvě základní 

vlastnosti návykové látky: 1. její schopnost modifikovat prožívání, vědomí, vnímání a 

chování jedince, 2. její potenciál závislosti, což znamená, že pokud je po určitou dobu 

pravidelně užívána, může způsobit závislost.  

Návykové látky můžeme dělit dle různých kritérií: 

1. V poslední době se ustupuje od pojmenování drog dle míry rizika na měkké a tvrdé. 

Spíše se v odborných kruzích rozlišují drogy s nižší či vyšší mírou rizika pro vznik 

závislosti.  

2. Rozšířené je dělení návykových látek dle původu na drogy rostlinného (přírodního) 

původu a drogy syntetické (chemické). 

3. Návykové látky dle kritéria trestnosti: drogy legální a nelegální.  

4. Nejčastěji se setkáváme s členěním návykových látek dle účinku na psychiku. 

Rozlišujeme:  

- látky tlumivé (narkotika), které zpomalují psychomotorické tempo.  Patří zde: 

benzodiazepiny, barbituráty, alkohol, opiáty, těkavé látky.  

- psychomotorická stimulancia, která ovlivňují myšlenkové tempo, „nabuzují“, 

zrychlují, aktivují motoriku, dodávají energii, berou únavu, pocity hladu. Hlavními 

představiteli této skupiny jsou pervitin a kokain. 
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- halucinogeny. Způsobují změny vnímání různé intenzity (od zostření až po stavy 

podobné schizofrenii). Do této skupiny řadíme např. kanabis, psilocybin. (Kalina a kolektiv, 

2015, s. 49-50) 

Vzhledem k praktické části práce se z celého spektra návykových látek více zaměřím 

pouze na alkohol a pervitin.  

 

1.3.1 Alkohol  

Alkohol (neboli etylalkohol či etanol) je organická sloučenina, která vzniká kvašením 

cukrů. V rámci České republiky se jedná o jednu z nejrozšířenějších legálních drog s možným 

rozvojem tělesné i psychické závislosti. Statistiky dokládají, že rizikově konzumuje alkohol 

v naší zemi asi ¼ mužů a asi 1/10 žen. (Kalina a kolektiv, 2015, s. 51)  

Počet osob závislých na alkoholu se v rámci České republiky odhaduje v současné době v 

rozpětí 300.000- 800.000 osob.  

Nejčastěji je alkohol užíván ústy (pes os). Z trávicího traktu se alkohol vstřebává a 

prochází hematoencefalickou bariérou do mozku. Menší dávky alkoholu působí stimulačně, 

vyšší dávky pak tlumivě. Muži odbourávají alkohol rychleji než ženy.  

Závislost na alkoholu se rozvíjí zpravidla po dlouhodobém (většinou několikaletém) 

užívání a má svůj vývoj. Stále je aktuální Jellinekovo členění z roku 1940, které popisuje 4 

vývojová stádia závislosti na alkoholu: 1. stádium počáteční (symptomatické), 2. stádium 

varovné (prodromální), 3. stádium rozhodné (kruciální), 4. stádium konečné (terminální). 

(Kalina a kolektiv, 2015, s. 54)  

Člověk závislý na alkoholu má ve zdravotnické dokumentaci uváděnu diagnózu F 10 

(poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu). 

Dlouhodobé užívání/nadužívání alkoholu sebou nese celou řadu účinků na tělo a 

psychiku. K nejvýznamnějším patří: poškození gastrointestinálního traktu, poškození 

oběhového systému, poruchy krvetvorby, anémie, hemokoagulace, poruchy spánku, úzkostné 

a depresivní stavy, psychotické poruchy, poškození nervového systému, dále endokrinního 

systému, poškození plodu u těhotných. (Kalina a kolektiv, 2015, s. 53)  

Možností pomoci a léčby pro osoby závislé na alkoholu je v České republice vícero.  

Praxe ukazuje, že závislý jedinec může „bojovat“ se svou závislostí sám. Úspěšnost léčby se 

však zvyšuje tehdy, když závislá osoba pracuje na své závislosti systematicky a dlouhodobě 

optimálně s pomocí kvalifikovaných odborníků.  I z tohoto důvodu má Česká republika 

vytvořen systém státních i nestátních, zdravotnických i sociálních institucí, které nabízí celou 
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škálu možností léčby a doléčování závislosti na alkoholu. Tento systém dále doplňují 

svépomocné organizace. 

Konkrétně mohou osoby závislé na alkoholu využívat: 

1. možnost krátkodobého pobytu na protialkoholní záchytné stanici 

2. pobyt na detoxifikační jednotce 

3. léčbu (případně doléčování) v ústavních pobytových zařízeních - probíhá na 

psychiatrických odděleních a v psychiatrických nemocnicích 

4. léčbu/pobyt v terapeutických komunitách  

5. ambulantní léčbu závislosti na alkoholu a doléčování závislosti na alkoholu nabízenou 

např. v psychiatrických ambulancích, tzv. AT ambulancích, adiktologických ambulancích, 

„drogových“ poradnách 

6. pobyt v doléčovacích centrech  

7. možnost docházení do svépomocných skupin 

 

1.3.2 Pervitin 

Pervitin (metamfetamin) je hlavním představitelem tzv. psychomotorických stimulancií, 

tedy návykových látek, které způsobují celkové povzbuzení organismu (zvyšují duševní i 

tělesný výkon, „zlepšují“ náladu, potlačují únavu, pocity hladu i žízně, celkově zrychlují 

psychické procesy, „zjitřují“ představivost, zvyšují schopnost vcítit se do pocitu druhých a 

uvolňují zábrany). Vyšší dávky požité buď jednorázově, nebo kumulativně mohou mít 

halucinogenní efekt. Pervitin patří mezi budivé aminy, které byly objeveny na přelomu 19. a 

20. století.  (Kalina a kolektiv, 2015, s. 74)  

Mezi nejrozšířenější způsoby užití patří aplikace intranazální (tzv. šňupání) nebo injekční 

užívání. U mladé generace je v současné době rozšířena inhalace po zahřátí alobalu (tzv. 

chytání dračích ocásků), a dále také inhalování par ohřátím pervitinu v duté skleněné kouli na 

určitou teplotu (kouření pervitinu) nebo požití ústy (nově ve formě naplněné kapsle = 

želatinové ampule).  

Dlouhodobé užívání pervitinu přináší mnoho nežádoucích účinků, jako např.: nápadné 

zhubnutí, halucinace a bludy, poškození jater, ledvin a plic, poškození nosní sliznice a nosní 

přepážky (při šňupání), poškození cévního systému, poškození kardiovaskulárního systému, 

zubů, zhoršení paměti, schopnosti pochopit abstraktní pojmy, poruchy motorických funkcí, 

výkyvy nálad, deprese, úzkosti, výskyt infekčních chorob (žloutenky typu B a C, virus HIV), 

záněty v místech vpichu i injekční aplikace, abscesy (dutiny vyplněné hnisem), flegmóny, 

povrchové záněty žil. (Kalina a kolektiv, 2015, s. 71-72) 
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Na pervitinu vzniká psychická závislost, která se rozvíjí řadu měsíců i let.  

Člověk závislý na pervitinu má ve zdravotnické dokumentaci uváděnu diagnózu F 15 

(poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných stimulancií včetně kofeinu). 

(Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, 2013, s. 201) 

Počet problémových uživatelů metamfetaminu byl v  České republice v roce 2014 

odhadován na 36,4 tisíc osob. (Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v české republice 

v roce 2014, 2015, s. 6) 

Léčba závislosti na pervitinu by měla být orientovaná na poskytování dlouhodobé 

psychoterapie, zvyšování motivace ke změně životního stylu a udržení abstinence, prevenci 

relapsu.  

Pro osoby závislé na pervitinu nebo ohrožené závislostí na pervitinu jsou určeny/je 

určen(a):  

1. terénní programy a nízkoprahová kontaktní centra - využíván bývá zejména výměnný 

program (výměna injekčního materiálu), informace o bezpečném užívání (harm reduction) a 

jeho nácvik, distribuce zdravotnického materiálu, poradenství 

2. ambulantní léčba a doléčování  

3. pobyt na detoxifikační jednotce (tzv. detoxu), zpravidla kvůli zvládnutí odvykacího stavu a 

zmírnění abstinenčního syndromu 

4. léčba ústavní (pobytová)  

5. léčba komunitní  

6. léčba substituční - substituce u závislosti na psychostimulanciích je komplikovaná.   

    Rozporuplné zkušenosti jsou s metyphenidátem. (Kalina a kolektiv, 2015, s. 73)  

  

1.4 Možnosti léčby a doléčování závislosti na návykových látkách v České 

      republice 

Osoby závislé na návykových látkách nebo osoby ohrožené závislostí na návykových 

látkách mohou v České republice využívat různé typy odborné, svépomocné i laické pomoci, 

podpory a léčby. Odbornou pomoc vymezuje blíže § 20, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Stručně k jednotlivým 

typům pomoci: 

1. Pobyt na protialkoholní či protitoxikomanické záchytné stanici  



15 
 

Protialkoholní či protitoxikomanické záchytné stanice (tzv. záchytky) jsou zdravotnická 

zařízení určená pro krátkodobý pobyt (v řádu několika hodin) a detoxikaci při akutní 

intoxikaci zejména alkoholem. Jsou zvláštním typem zařízení na rozhraní ambulantní a 

lůžkové péče. Intoxikovaná osoba hradí dopravu, vyšetření, ošetření i pobyt. 

 

2. Detoxifikace, ústavní léčba, případně doléčování 

Ústavní léčba (případně doléčování) může probíhat ve státním či soukromém zařízení. 

Jedná se o léčbu pobytovou, tzv. hospitalizaci probíhající nejčastěji na psychiatrických 

odděleních či specializovaných odděleních psychiatrických nemocnic. Hospitalizace může být 

krátkodobá- jedná se o pobyt závislého na tzv. detoxifikační jednotce nebo střednědobá, kdy 

je závislý zařazen do několikaměsíční strukturované, režimové léčby závislosti. Obvyklý 

rozsah pobytu se pohybuje mezi 5-14 týdny.  

Mnohé psychiatrické nemocnice organizují další programy a aktivity v rámci doléčování 

závislostí, které navazují na předchozí léčbu závislosti. Patří zde většinou: 

 KLUBY – jedná se o pravidelná setkání propuštěných pacientů, jejich rodin, partnerů 

s pracovníky psychiatrické nemocnice. Probíhají zpravidla 1x měsíčně v odpoledních 

hodinách v prostorách psychiatrických nemocnic.  

 krátké rekondiční pobyty pro abstinující pacienty po absolvované léčbě  

3. Pobytová léčba v terapeutické komunitě (tzv. rezidenční péče zahrnující léčebný a 

resocializační program) 

Terapeutické komunity v České republice mohou být provozovány:- zdravotnickým 

zařízením, - poskytovateli sociálních služeb, - církevními organizacemi.   

Základem léčby je komunitní terapie ve velké skupině, individuální a skupinová terapie, 

vztahová terapie a pracovní terapie. 

Klienti (různého věku, pohlaví, vzdělání) spolu určitou dobu (délky pobytů se liší, může 

se jednat o střednědobou až dlouhodobou léčbu v rozsahu zpravidla 6-18 měsíců) žijí a kromě 

skupinových sezení sdílí své emoce, myšlenky, čas a promítají do tohoto zmenšeného modelu 

lidské společnosti své životní zkušenosti, potíže, i vztahové rámce. Vstup do komunity je 

dobrovolný. Příjem klientů probíhá na základě konkrétních požadavků daného zařízení. 

V České republice jsou terapeutické komunity zpravidla určeny osobám závislým na 

nealkoholových návykových látkách, případně osobám s kombinovanou závislostí. Převážně 

jsou terapeutické komunity určeny mužům a ženám s dlouhodobou drogovou kariérou s 

intravenózním užíváním a opakovaným protiprávním chováním. (Kalina a kolektiv, 2008, s. 

199) 
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Klienti odcházející z terapeutických komunit dostávají doporučení týkající se využívání 

návazných doléčovacích aktivit. Doléčovací aktivity mají dvě základní formy. Může se jednat 

o ambulantní doléčovací program (viz níže) nebo o pobytový doléčovací program v tzv. 

Doléčovacích centrech, kde mají klienti navíc zajištěno většinou střednědobé chráněné 

bydlení (délka pobytu je různá, pohybuje se v rozmezí 6-14 měsíců).  

4. Ambulantní léčba a doléčování 

Na zajištění ambulantní léčby a následném doléčování se může podílet státní, soukromý i 

neziskový sektor. V praxi je možné, aby osoba závislá na alkoholu využívala současně 

několik možností odborné léčby či doléčování. Ambulantní léčba zahrnuje péči a podporu 

klientům, kteří jsou na počátku léčby závislosti na návykových látkách či procesech a také 

klientům, kteří chtějí doléčovat svou závislost. Doléčování je oblast, která bývá často 

podceňovaná, je však důležitou součástí léčby. Ideální je, pokud doléčování navazuje na 

ukončenou základní pobytovou léčbu nebo léčbu v terapeutické komunitě.  

Odbornou ambulantní léčbu a doléčování v České republice poskytují: 

- některé psychiatrické ambulance, dříve tzv. AT ambulance 

Jedná se o zdravotnické instituce, ve kterých pacientům poskytují péči psychiatři.  

- ambulance klinických psychologů a psychoterapeutů - psychologové a psychoterapeuti 

poskytují poradenství, edukaci a psychoterapii.  

- adiktologické ambulance – zde patří: nestátní zdravotnické zařízení nebo adiktologické 

ambulance (někdy nazývané např. drogové ambulance či drogové poradny, jejichž 

poskytovateli jsou zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2008, o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů).  

- denní stacionáře – jsou zvláštní formou ambulantní léčby. Jedná se převážně o 

psychoterapeuticky orientované pracoviště poskytující poradenství a léčbu lidem ohroženým 

důsledky užívání především nealkoholových drog a jejich blízkým. Klient dochází do denního 

stacionáře každý pracovní den na několik hodin po dobu zpravidla 3 měsíců a využívá zde 

nabízené služby (skupinovou terapii, individuální terapii, rodinnou terapii, motivační skupinu, 

sociální poradenství, atd.). V ČR je těchto zařízení v současné době minimum.  

5. Substituční léčba 

Substituční léčba probíhá v ambulantních zařízeních pod dohledem zdravotnického 

personálu. Její podstatou je nahrazení ilegální návykové látky lékem, který má dlouhodobější 

účinek. Dalším důležitým aspektem je to, že se lék neaplikuje jehlou, nýbrž se do těla dostává 

ústy. Lék je předepisován lékařem. V České republice se nejčastěji používá pro substituční 

léčbu metadon a buprenorfin (Subutex, Suboxon).  
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Substituční léčba může být krátkodobá (1-2 týdny), střednědobá (trvá několik týdnů až 

měsíců) a dlouhodobá (udržovací, může trvat roky).  

Komu je substituční léčba určena?:  

 klientům s těžkou a dlouhodobou závislostí na vysokých dávkách látek opiátového 

typu  

 klientům s opakovanými neúspěšnými abstinenčními pokusy a léčbami  

 klientům závislým na opiátech s HIV pozitivitou  

 těhotným ženám závislým na látkách opiátového typu  

 klientům, u nichž jazyková bariéra neumožňuje léčbu v jiném typu zařízení 

Substituční léčba zahrnuje také individuální a skupinovou terapii a poradenství, práci 

s rodinou závislého a sociální poradenství.(Kalina a kolektiv, 2015, s. 381) 

6. Terénní programy a nízkoprahová kontaktní centra 

Terénní programy a nízkoprahová kontaktní centra jsou určeny v České republice 

především pro uživatele nealkoholových návykových látek. Jsou provozovány nejčastěji 

neziskovými organizacemi, které mají registrovány sociální služby dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zaměřují se mimo jiné na krizovou 

pomoc, zdravotní, sociální a adiktologické poradenství, služby tzv. harm reduction, dále také 

na základní zdravotní servis, hygienický servis, potravinový a vitaminový servis.  

      Terénní služby jsou poskytovány uživatelům přímo v terénu- ve zcela konkrétním 

regionu. Klientela využívající terénní služby je pestrá, patří zde především:  

 osoby, které experimentují s návykovými látkami 

 pravidelní uživatelé nealkoholových návykových látek 

 problémoví uživatelé nealkoholových návykových látek v rozvinutém stupni závislosti 

 uživatelé nealkoholových návykových látek, kteří se vyhýbají z různých důvodů 

přímému docházení do institucí, které pracují se závislými osobami (např. cizinci, 

závislé matky s dětmi). 

        Klienty kontaktních center tvoří uživatelé různých návykových látek s různou motivací 

ke změně, v různém stádiu užívání a v různé fázi závislosti. Poradenské služby kontaktních 

center využívají také rodinní příslušníci a blízké osoby závislých. Podmínkou poskytování 

služeb není aktuální abstinence klienta.  

7. Svépomocné skupiny 

Mezi nejznámější svépomocné skupiny patří v rámci České republiky Anonymní 

alkoholici a Anonymní narkomané. 
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1.5 Možnosti arteterapeutické práce v adiktologii 

Arterapeutická práce s osobami závislými na návykových látkách či procesech není 

využívána ve všech typech specializovaných zařízení poskytujících pomoc, podporu a léčbu 

závislostí. Setkáváme se s ní především v rámci ústavní pobytové střednědobé léčby, a 

v terapeutických komunitách. V ambulantní léčbě a v doléčovacích centrech je dosud 

využívána v menší míře, a to především z časových důvodů. Přesto i zde může mít důležitý 

význam a své nezastupitelné místo. Praxe ukazuje, že častěji jsou arteterapeutické aktivity a 

činnosti zapojovány do skupinové terapeutické práce v rámci terapeutických nebo 

podpůrných skupin. Využitelná je však také při individuální práci s klientem či při párové 

terapii. 

Konkrétně jsou v adiktologické odborné literatuře nejčastěji zmiňovány tyto 

arteterapeutické techniky a prvky, které se nejvíce osvědčují v terapii závislých: 

 deníky 

 kreativní psaní (např. poetoterapie) 

 muzikoterapie (aktivní i receptivní) 

 psychodrama 

 arteterapie (expresivní keramika, výtvarné vyjadřovací prostředky) 

Techniky je možné vzájemně kombinovat a propojovat. (Nešpor, Csémy, 1996, s. 89-90) 

V adiktologii je dále možné používat: storytelling, psychomotorickou a taneční terapii, 

terapii fotografií, body art, atd. 
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2. Experimentální část  

Pro účely praktické části práce jsem si vybrala experiment s klientkou, se kterou pracuji 

poradensky a terapeuticky v rámci ambulantní adiktologické sociální služby od listopadu 

2015. Klientka v rámci spolupráce se mnou/naší Poradnou, doléčuje svou závislost na 

pervitinu a alkoholu. Zpočátku spolupráce klientka docházela pouze na individuální 

konzultace s frekvencí 60 minut/1x týdně. Od února 2016 byla na základě své žádosti 

zařazena do terapeutické skupiny doléčování závislosti na alkoholu. Terapeutická skupina 

probíhá v prostorách poradny 1x týdně v časovém rozsahu 90 minut. Jedná se o dlouhodobou 

terapeutickou skupinu (členové z řad klientů se při vstupu do skupiny zavazují k tomu, že do 

ní budou docházet pravidelně, v optimálním případě po dobu jednoho roku), koedukovanou, 

polouzavřenou, vedenou terapeutkou a koterapeutkou. Jelikož klientka souhlasila 

s individuálními arteterapeutickými setkáními, začala jsem s ní od ledna 2016, souběžně 

s jejím docházením do terapeutické skupiny, znovu i samostatně pracovat, a to tak, že naší 

snahou bylo to, aby docházela 1x týdně nejčastěji na 60 minut/sezení. Komplikace 

v pravidelnosti naplánované artetetapeutické práce nastala na konci února 2016, kdy klientka 

„zrelapsovala“ (jednalo se o relaps alkoholový i pervitinový). Relaps klientka sama zastavila 

po týdnu užívání a nastoupila na svou žádost na stabilizační třítýdenní pobyt do psychiatrické 

nemocnice, kde na podzim 2015 ukončila střednědobou léčbu závislosti na alkoholu. I když je 

často možné relaps zvládnout pouze ambulantně, v tomto konkrétním případě (vzhledem 

k silným abstinenčním příznakům), však byla velmi vhodnou variantou hospitalizace na 

specializovaném oddělení psychiatrické nemocnice. Další individuální arteterapeutická práce 

pak znovu pokračovala bohužel až od poloviny března 2016.  

Časový skluz, přerušení pravidelnosti setkávání a opětovné hledání stability klientky 

v abstinenci arteterapeutickou práci bohužel výrazně narušily a zpomalily. Zároveň však daná 

situace potvrdila nevyzpytatelnost onemocnění a práce s osobami závislými na návykových 

látkách či chování. Vzhledem k časové prodlevě nebylo možné dokončit v řádném termínu 

všechny arteterapeutické aktivity, které jsem měla před započetím „tvoření“ naplánovány. 

Společná práce se z těchto důvodů vyvíjela jinak, než jsem si původně představovala. 
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Domnívám se ale, že toto nebylo na škodu experimentální části práce a především samotné 

klientce.  

 

 

 

2.1 Anamnestická data 

Jméno a údaje týkající se osoby klientky, které by mohly vést k její identifikaci, byly 

z důvodu její ochrany a ochrany osobních a citlivých údajů záměrně pozměněny. V dalším 

textu budu klientku označovat anonymní značkou XY.  

Klientka XY, věk: 24 let 

Rodinná anamnéza: oba rodiče žijí, jsou zdraví, jeden bratr (18 let)- studuje, zdráv, bydlí 

s rodiči. Rodina bez zjevné psychiatrické zátěže. Obě babičky žijí.  

Osobní anamnéza: bez vážných zdravotních omezení, ve 21 letech spadla při útěku 

z okna- došlo ke zlomenině pravé kyčle a nohy, včetně kolene.  

Cigarety kouří od 15 let, aktuálně vykouří 8 cigaret/den 

Gynekologická anamnéza:  Spontánní porod ve 41 týdnu těhotenství, bez potíží. Syna 

kojila 4 měsíce. 

Sociální anamnéza: svobodná. Syn (věk: 4,5 let) svěřen soudně do péče prarodičů. 

Klientka je se synem v denním kontaktu, často u ní syn přespává. Vztah se synem vytvořen. 

Aktuálně má klientka přítele, který není uživatelem ilegálních návykových látek, nežijí 

společně, pouze se navštěvují a tráví spolu část volného času. 

Bydlení: V dětství bydlela XY ve městě s přibližně 80.000 obyvatel, kde měli její rodiče 

byt 3+1. Když měla 6 let, narodil se její bratr, se kterým se pak dělila o pokoj. V 18 letech, po 

prvním pobytu v psychiatrické nemocnici si našla přítele (19 let, nezaměstnaný, závislý na 

ilegálních návykových látkách, agresivní) a odstěhovala se s ním na ubytovnu, kde s ním žila 

8 měsíců. S přítelem otěhotněla. Jelikož přítel nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, 

vrátila se bydlet zpět k rodičům. Po porodu syna bydlela XY tři měsíce v přiděleném 

tréninkovém bytě patřícím neziskové organizaci. V bytě bydlely současně dvě další matky s 

dětmi. Díky spolubydlící se seznámila s novým přítelem také závislým na ilegálních 

návykových látkách. S ním pila, dostala se do potíží se zákonem- soud rozhodl o 

podmínečném trestu (v opilosti rozbila okno autobusu). Později se vrátila i se synem bydlet do 

stejného domu jako bydlí rodiče a bratr. V domě má k dispozici svůj byt. Byt přímo sousedí 

s bytem rodičů. 
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Vzdělání a práce: Klientka má ukončeno základní vzdělání. Učební obor nedokončila 

(má ukončen třetí ročník čtyřletého oboru). Původně studovala denní studium, později přešla 

na dálkové studium. Chce znovu nastoupit na stejné učiliště, a to od 9/2016 (dálkové 

studium). Uchází se o rekvalifikační kurz - ošetřovatel. Aktuálně je vedena na úřadě práce 

jako nezaměstnaná, pomáhá mámě doma s účetnictvím. Nikdy dlouhodobě nepracovala. 

Dosavadní pracovní zkušenosti: krátkodobé brigády v obchodě. 

Finance: XY pobírá dávky státní sociální podpory 

Volný čas: Četba knih 

Kariéra závislosti: První požití alkoholu- ještě na základní škole, v posledním ročníku, 

oslava konce základního vzdělávání. Po základní škole příchod do závadové party v okolí 

bydliště, kde se setkala s marihuanou, později s pervitinem (intranazální aplikace). V 17 

letech se XY dostala do jiné party- k lidem, většinou věkově straším, kteří užívali pervitin 

dlouhodobě, denně, nitrožilně. V té době se připletla k několika drobným krádežím. Objevila 

se první nitrožilní aplikace pervitinu- byla za ní zvědavost a doporučení ze strany ostatních, 

kteří už takto „brali“. Občas pila alkohol, asi už tehdy s užíváním alkoholu měla potíže (častá 

opilost). Pod vlivem pervitinu hrála automaty. V 18 letech nastoupila na nátlak rodičů na 4 

měsíce do psychiatrické nemocnice na oddělení léčby závislosti na návykových látkách. Po 

ústavní léčbě vydržela 3 měsíce od pervitinu abstinovat. Alkohol pila. V 19 letech otěhotněla 

s přítelem závislým na pervitinu. V těhotenství pervitin nebrala, ale pila alkohol, občas se 

opíjela. Pila „z nervů“, ze stresu- vadilo jí, že přítel aktivně pervitin užívá. Psychiatr jí 

předepsal antabus (lék sloužící k podpůrné, averzivní léčbě závislosti na alkoholu). Nějakou 

dobu se jí dařilo od alkoholu abstinovat, pak antabus tzv. přepila.  

Pod vlivem alkoholu utrpěla závažný úraz (pád z okna). Následovala dlouhodobá 

hospitalizace v nemocnici, pak rehabilitace. Abstinovala od alkoholu i pervitinu.  

Poté začala chodit s bývalým spolužákem ze základní školy, který byl rovněž uživatelem 

pervitinu. Když se dozvěděla o paralelním vztahu přítele, začala brát znovu pervitin. Pervitin 

byl pro ni v té době lékem na její zlomené srdce a také ji dodával energii- hodně toho stíhala 

(návrat k intranazálnímu užívání a zároveň období pití alkoholu). V 9/2014 se seznámila se 

svým současným ex přítelem (starším o 16 let). Společně pili, brali pervitin (přechod 

k intravenóznímu dennímu užívání pervitinu). V 11/2014 absolvovala krátkodobý (týdenní) 

pobyt v jiné psychiatrické nemocnici  - podepsala reverz. V 1/2015 měla snahu omezit braní 

pervitinu. Užívala pervitin 1x za 14 dní, ale začala se opíjet. Od 5/2015 opět denní užívání 

pervitinu. XY si v té době začala intenzivně uvědomovat, že se její užívání změnilo, už si 

dávku schovávala sama pro sebe, nedělila se o nic. Cítila, že se mění její osobnost. Takto to 
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nechtěla. Nelíbil se jí život mezi závislými, kteří projevovali jen falešné kamarádství. Stranila 

se jich. Přemlouvala přítele, aby se šli oba léčit. Jelikož přítel nebyl léčbě závislosti nakloněn, 

domluvila si sama nástup do ústavní pobytové léčby. V průběhu léčby se s přítelem rozešla. 

Léčbu absolvovala tentokrát celou (tříměsíční). Ihned po ukončení ústavní léčby vyhledala 

adiktologickou poradnu (kde pracuji jako adiktolog) poskytující sociální ambulantní službu 

s názvem Služby následné péče (tzv. doléčování závislosti) a projevila zájem o zařazení do 

terapeutické skupiny. V únoru 2016 došlo k týdennímu relapsu a opětovnému nástupu do 

ústavní léčby ke stabilizačnímu třítýdennímu pobytu. Současným cílem klientky je abstinovat 

od alkoholu a jiných návykových látek (s výjimkou nikotinu) a abstinenci si dlouhodobě 

udržet. 

 

2.2 Cíl, podmínky a průběh arteterapeutických setkání  

Na počátku arteterapeutických setkávání (v lednu 2016) jsme si s klientkou stanovily 

podmínky, za kterých bude společná práce probíhat a také cíle, ke kterým budou naše aktivity 

směřovat.   

Cíle arteterapeutických setkávání nadefinované klientkou:  

1. porozumět závislému chování 

2. hledat zdroje sama v sobě 

Podmínky a průběh arteterapeutických setkání: Původně jsme se domluvily na tom, 

že se budeme setkávat po minimálně 10 po sobě jdoucích týdnů, vždy jednou týdně v rozsahu 

nejčastěji 60 minut/sezení. Častější frekvence arteterapeutické práce nebyla možná vzhledem 

k pravidlům poskytování sociální služby stanoveným ve Standardech kvality poskytování 

sociální služby a dále vzhledem k tomu, že klientka bydlí v jiném městě, než se nachází 

Poradna a bylo nutné brát v úvahu její finanční situaci a časové možnosti.  

Všechna setkání probíhala v prostorách adiktologické Poradny, v místnostech určených 

pro individuální konzultace. Během arteterapeutické práce jsem byla v místnosti vždy 

přítomna pouze já a klientka XY.  

Na počátku každé konzultace jsem připomněla téma konkrétního setkání a probraly jsme 

aktuální psychické rozpoložení klientky. Zvláště po návratu klientky ze stabilizačního 

třítýdenního pobytu (po relapsu) bylo nutné probrat aktuální dění a bažení na alkohol a 

pervitin, což sice ubíralo část konzultace, ale jevilo se mi to nezbytné vzhledem k situaci. 

Klientka měla vždy nabídnut prostor přečíst mi úryvky z deníku, který si poctivě vedla. 

Několik minut jsme dále věnovaly návratu k předchozímu sezení – občas si měla klientka XY 

v mezičase mezi setkáními zapsat, co se v imaginaci odehrálo (případně zapsat si sny, které se 
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po imaginaci objevily) nebo zpracovat do písemné podoby jiné zadání (domácí cvičení 

vycházející z aktuálních potřeb a probíraných témat). Poté proběhla krátká 

(několikaminutová) imaginace nebo ukotvení klientky (technika Pět smyslů nebo technika 

zaměření pozornosti TADY a TEĎ), na které navazovala samostatná práce klientky.  

Klientka měla vždy na výběr z několika formátů a druhů výkresů, které mohla při aktivitě 

využít. Stejně tak si mohla zvolit podle nálady, rozpoložení či tématu, připravený výtvarný 

materiál (vodové barvy, temperové barvy, olejové pastely, křídy, uhel, pastelky, voskovky, 

fixy).  

Po dokončení samostatné práce došlo vždy k rozboru tvoření a imaginace, přemýšlení nad 

významem, pojmenování vzniklého výtvoru/díla. Všechny vzniklé obrázky zůstávaly po 

každé konzultaci ve složce klientky v Poradně, a to proto, abychom je měly kdykoliv 

k dispozici, kdyby vznikla potřeba se k některému tématu a obrázku vrátit.  

 

Při sestavování původního „plánu“ setkávání jsem se nechala inspirovat knihou autorky 

Kamily Ženaté s názvem Obrazy z nevědomí. Jakožto „nováček“ v roli vedení 

arteterapeutické práce jsem cítila potřebu nějaké zcela konkrétní opory/kostry, které bych se 

mohla „chytit“. S rostoucím počtem arteterapeutických setkání jsem se začala řídit svým 

instinktem a hlavně aktuálními potřebami klientky.  

Konkrétně jsme v průběhu práce s klientkou využívaly:  

 psaní deníku 

 řízené imaginace 

 techniku Pět smyslů 

 techniku zaměření pozornosti TADY a TEĎ 

 tvůrčí psaní  

 malování, kreslení  

 

2.3 Popis jednotlivých arteterapeutických setkání 

Celkem proběhlo 10 arteterapeutických setkání. Každé setkání bylo věnováno 

konkrétnímu tématu. Všechna témata jsem vybírala já s cílem přiblížit klientku k naplnění 

vytýčených cílů (viz kapitola 2.2). Inspiraci při hledání námětů jsem nacházela v knihách 

Kamily Ženaté, Vereny Kastové a Luise Reddemannové (blíže viz Seznam použité literatury). 

Každé téma jsem si sama rozpracovala, upravila a předem připravila pro práci s klientkou. 

Všechny řízené imaginace jsem si sestavovala sama, na základě doporučení, která jsem 
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čerpala v knihách výše uváděných autorek. Zpočátku jsem zpracované imaginace četla, 

s pokračujícím počtem sezení jsem sice text imaginace měla také nachystán, ale pouze jako 

podporu/jistotu. Zadání bylo z mé strany po imaginaci formulováno takto: „Namalujte pocity, 

které jste prožila v imaginaci; namalujte, co se ve Vás během imaginace dělo, jak to cítíte. 

Použijte přitom kterýkoliv výtvarný materiál a formáty papírů, které jsou zde k dispozici“.  

S „programem“ všech setkání byla klientka předem seznámena a souhlasila s ním. 

Zároveň jsme se domluvily na určité flexibilitě vycházející z povahy poskytované sociální 

služby a respektu k rozhodnutí a přání klientky. XY byla informována o tom, že naše 

arteterapeutická práce bude písemně zachycena (včetně fotografií či „přepisů“ vzniklých 

výtvorů) do této Závěrečné práce.  

Po klientčině relapsu musela být některá témata upravena tak, aby přispěla více ke 

stabilizaci klientky. Z tohoto důvodu jsem improvizovala dle situace (jednalo se např. o šesté 

setkání a některá doplňková témata- viz níže).  

Témata proběhlých arteterapeutických setkání:  

1. Strom 

2. Můj vnější svět 

3. Můj vnitřní svět 

4. Žena ve mně, muž ve mně 

5. Mandala pro dnešní den 

6. Energie mé mámy 

7. Energie mého táty 

8. Energie mého bratra 

9. Obrázek, který mi dodá energii 

10. Závěrečná revize 

Doplňková témata, která klientka zpracovávala ve formě domácích cvičení doma:  

1. Deník 

2. Co mě svazuje (co způsobuje, že nejsem O.K.) a co mi dává živiny, energii (co mi pomáhá 

v tom, že jsem O.K., cítím se O.K.).  

3. Mandaly jakožto zrcadla mého psychického rozpoložení 

4. Rozhovor mezi abstinující částí a závislou částí klientky 

5. Můj život se závislostí 

6. Dopis mému tělu 

7. Reflexe společné práce 
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2.3.1 První arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 21.1.2016 

Téma: Strom 

Klientkou zvolený materiál: bílý výkres formátu A4, olejové pastely 

Popis setkání a sdělení klientky: Na počátku setkání proběhla řízená imaginace na téma 

STROM. Klientka vstoupila v imaginaci do krajiny, kterou nazvala loukou s jedním velkým 

Stromem. Cítila teplo, sluníčko, léto. V přítomnosti stromu jí bylo dobře, bezpečně, nic jí 

nechybělo. Nikoho k sobě nepotřebovala. Strom obejmula, nepodařilo se jí ho obejmout celý, 

měl široký kmen a košatou korunu (zdravě zelenou). Kůru měl hodně vrásčitou. Rýhy 

hluboké. Na pohled už něco zažil. Neptala se Stromu na nic. Nic ji nenapadlo. Kořeny 

malovala až nakonec, dodatečně, na konci kresby. Moc se jí do malování kořenů nechtělo, 

namalovala 4 široké, velké kořeny. Měla pocit, že jí kořeny ani tak nevyživují, jako spíše 

stahují k zemi, ovládají ji. To se jí nelíbí, to nechce. Nejvíce prostoru věnovala malování 

kmene, bylo to pro ni důležité. Větve namalovala husté, s listy, bez plodů a květů.  

Po otočení obrázku naruby a sdělení, že větve jsou kořeny a kořeny větve si klientka 

uvědomila, že i tento pohled na obrázek se jí líbí, připadá jí vyvážený. Obrázek vzhůru 

nohama jí připomíná vrbu někde u vody. V dálce jsou vidět i další stromy. Tenhle pohled na 

ni působí smutně, studeně. 

 
      Obrázek 1: Strom 
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Do dalšího setkání dostala klientka úkol tohoto znění: Zaměřit se na kořeny- popsat, co mě 

svazuje (= co způsobuje, že nejsem O.K.) a co mi dává živiny, energii (= co mi pomáhá 

v tom, že jsem O.K., cítím se O.K.).  

Úkolu se zhostila tímto způsobem (následuje doslovný přepis úkolu):  

„I když se mi v mém výkresu kořeny zdály být moc velké, svazující, tak i přes to, je mi 

tak líp, než když se výkres převrátil. Najednou byly kořeny stromu oproti větvím nahoře dost 

menší. A právě větve nahoře (okolí) byly robusní. Tak nějak to bylo, když jsem 

neabstinovala, pila a brala a rodinu jsem vůbec nerespektovala, „měla ji v paži“ a na prvním 

místě pro mě byl přítel, který pil a bral také- takže jsme brali spolu. Taky moje okolí byla 

mizerná skupina. Takže i přes nějaké věci, které se mi nelíbí, je ta kresba nyní asi dobře. Ty 

kořeny. Prostě, raději ať převažuje rostlina, co má na mě vliv, než ať ten vliv mají známí 

z podivných kruhů, kdy bych s touto společností, kterou jsem upřednostňovala, sešla na scestí.  

Co mi dává sílu?: Sama sobě dávám sílu a energii tím, že jsem spokojená sama se sebou. 

Nestydím se za sebe, můžu si sama sebe vážit. Vidím, že abstinence mě žene kupředu- okolí 

mě taky chválí, i rodina. Sílu mi dává syn, když vidím, že je to zdravý, šikovný kluk a cestu si 

ke mně našel brzy. 

Sílu mi dává: 

- když můžu pomoc v nesnázích někomu blízkému v okolí (jsem potřebná) 

- spánek, relax  

Co mě svazuje?: 

- když se až moc začnu zaobírat minulostí, vzpomínkami, spekulacemi, co by kdyby …  

- sebelítost 

- výčitky od mamky 

- občasná snaha rodičů mít o všem v mém životě přehled (na jednu stranu to chápu- asi  

          tam jsou strach a obavy).“ 

 

2.3.2 Druhé arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 26.1.2016 

Téma: Můj vnější svět 

Klientkou zvolený materiál: bílý výkres formátu A4, temperové barvy 

Popis setkání a sdělení klientky: Nezačaly jsme řízenou imaginací, ale diskutovaly jsme 

s klientkou o tom, jak vypadá a čím je tvořen její vnější svět. Tedy, jak vnímá a prožívá to, co 

ji v současnosti obklopuje, co poutá její pozornost, co považuje za důležité teď, když 

abstinuje od alkoholu i pervitinu.  
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Klientka chvíli váhala, pak malovala. Obrázku dala název DUHA. Sdělila, že její vnější svět 

je hodně tvořen očekáváními ze strany mámy, jejím „úkolováním“, jakoby ji stále 

nepovažovala za dospělou. Co s tím může klientka dělat? Neví, asi si o tom s rodiči promluví? 

Jaký by měl být výstup z rozhovoru? To, že by se máma začala ke klientce chovat jako 

k rovnoprávnému, dospělému člověku. Klientka uvedla, že ji napadlo, že někdy bylo její pití 

či braní drog vlastně vzdorem proti mámě. 

Klientka opakovaně sdělila, že vnější svět se jí obtížně ztvárňuje, moc si s ním neví rady, což 

potvrzuje mnoho nevyužité bílé plochy uvnitř i vně duhy. Jakoby skutečně měla vytvořeny 

zatím jen mlhavé obrysy svého nového, střízlivého vnějšího světa, který byl dlouhodobě dříve 

zúžen na oblast návykových látek a pohybu a pobytu v drogovém prostředí.  

 
Obrázek 2: Můj vnější svět (Duha) 

 

2.3.3 Třetí arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 9.2.2016  

Téma: Můj vnitřní svět 

Klientkou zvolený materiál: bílý výkres formátu A4, křídy 

Popis setkání a sdělení klientky: Po krátké imaginaci si klientka vybrala formát papíru A4 a 

křídy (ty zkoušela poprvé, pak toho litovala, když zjistila, že špiní a drolí se). Malovala na 

výšku papíru. Obrázku dala následně jméno Oko do mé duše. Sdělila, že tento obrázek se jí 

maloval lépe než obrázek vnějšího světa, jelikož má možná přesnější představu o tom, jak její 

vnitřní svět vlastně vypadá a hlavně má pocit, že ten vnitřní svět může lépe ovlivňovat než ten 

vnější. Celkově obrázek namalovala teplými barvami. Střed obrázku skutečně vypadá jako 

oko (z pohledu na šířku, z pohledu na výšku spíše jako plod v děloze). Na „oko“ postupně 

malovala další vrstvy - pruhy různých barev s půlkruhovými okraji připomínajícími ostny. 
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K tomu klientka řekla, že se chce chránit, nechce k sobě pouštět každého úplně blízko. 

Z minulosti nemá dobrou zkušenost - vybírala si nevhodné (problémové) partnery, na kterých 

se stávala závislá. Teď to chce změnit. 

 
Obrázek 3: Můj vnitřní svět (Oko do mé duše) 
 

2.3.4 Čtvrté arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 16.2.2016 

Téma: Žena ve mně + Muž ve mě (Anima a Animus)  

Klientkou zvolený materiál: poprvé bílé výkresy formátu A3, temperové barvy 

Popis setkání a sdělení klientky: Po krátké imaginaci zaměřené na téma Žena ve mně a Muž 

ve mně, si klientka vybrala poprvé větší formát papíru (A3). Malovala temperovými barvami. 

Jednalo se o dva samostatné obrázky. Nejprve malovala obrázek ANIMUS (muže v sobě), 

poté ANIMY (ženy uvnitř). 

Obrázek ANIMUS: klientka namalovala jeviště s oponou. Na jevišti stojí ona sama, je 

otočená zády. Na sobě má vězeňský pruhovaný šat. Opona je sytě rudá, sepnutá černými 

stuhami. Nad postavou se objevují tři žluto-oranžové blesky. Klientka sdělila, že její mužskou 

část vnímá v souvislosti se svou závislostí- cítí souvislost s bezohledností vůči všemu 

ostatnímu a všem mimo drogu. Dále má pocit, že její mužská část je jí "vnucována" zvenku- 

syna vychovává sama - je mu mámou i tátou. Obrázek má hodně nevymalované plochy.  
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Obrázek 4: Muž ve mně 

Obrázek ANIMY se klientce maloval obtížněji, jakoby ho ani nestihla/nechtěla domalovat, 

ačkoliv čas k dispozici měla. Namalovala znovu jeviště (opona je nyní růžová s volánkem), 

kde stojí dle jejich slov ona a její syn- oba jsou bez obličejů, bez detailů ve tváři. Stojí vedle 

sebe. Syn, ačkoliv má 4,5 let je postavou skoro tak stejně vysoký jako ona. Obě postavy jsou 

pouze naznačeny, chybí detaily jako prsty na rukách, nohy, …- jakoby ženská část klientky 

také byla někde v zárodku, neuvědomovaná, nepodporovaná, nenadefinovaná. Nahoře 

klientka namalovala srdce. K tomu sdělila, že srdce symbolizuje její lásku k lidem, a také to, 

že se učí mít ráda sebe. Uvedla, že vlastně příliš ženské části nemá, ale chtěla by mít. Svou 

ženskou složku ztotožňuje s rolí mámy. Spíše než žena si připadá mnohdy doma v kontaktu se 

svými rodiči jako dítě. Uvědomuje si, že má stále ještě „dětské“ potřeby = např. dostat ještě 

pusu od mámy na dobrou noc, ... Když žila s ex přítelem, vlastně se také chovala více jako 

dítě, přítel ji takto akceptoval. Možná proto ji s ním také bylo dobře.  

I tento obrázek není zdaleka celý zaplněn motivem, barvami. 

 

 
Obrázek 5: Žena ve mně 
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2.3.5 Páté arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 19.4.2016 

Téma: Mandala pro dnešní den  

Klientkou zvolený materiál: bílý výkres formátu A4, pastelky 

Popis setkání a sdělení klientky: Setkání proběhlo po delší neplánované odluce způsobené 

několika okolnostmi, které na sebe navazovaly. Konkrétně se jednalo o: -výše v textu 

zmiňovaný relaps klientky, - dále její třítýdenní stabilizační pobyt v ústavní léčbě v 

psychiatrické nemocnici, - a poté nemoc klientky a jejího syna (což byly další dva termíny 

konzultací, ze kterých se XY včas předem omluvila). Původně jsem měla naplánováno jiné 

téma setkání. Toto jsem musela aktuálně změnit (posunout na další setkání), jelikož klientka 

přišla na konzultaci rozrušená a sama sdělila, že nemá kapacitu na tvoření. Velmi si svůj 

relaps vyčítala, brala jej jako návrat na „úplný start“ abstinence, jevila se depresivně, 

sdělovala, že je bez energie, do všeho se musí nutit, trpí nechutenstvím, v myšlenkách se stále 

vrací do minulosti a má pocit, že je celá nepodařená, k ničemu. Klientce jsem nabídla 

techniku Pěti smyslů a následně možnost vytvářet mandaly, které by jí pomohly vyjádřit, co 

se v ní děje. Jelikož se klientce mandaly zalíbily, domluvily jsme se na tom, že se jim může 

věnovat v domácím prostředí, kdykoliv bude chtít a potřebovat.  

 
Obrázek 6: Mandala pro dnešní den 
 

2.3.6 Šesté arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 26.4.2016 

Téma: Energie mé mámy 

Klientkou zvolený materiál: bílý výkres formátu A4, olejové pastely 
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Popis setkání a sdělení klientky:  Po krátké úvodní imaginaci zaměřené na návrat do místa 

svého dětství, kde se klientka na chvíli setkala se svou mámou, malovala XY energii své 

mámy. Máminu energii ztvárnila jako velmi výrazný, cele zaplněný, barevný obrázek 

s červeným kruhovým středem, obklopeným oranžovou, modrou, zelenou a fialovou barvou. 

Klientka sdělila, že se do imaginace snadno dostala a cítila se tam velmi dobře - uvědomila si, 

že se ocitla ve svém dětském pokoji, kde měla v ruce plyšovou hračku- tygřici Elzu. Byla to 

hračka, kterou dostala od mámy. Dokonce se v imaginaci dostala na rodinnou oslavu, na 

kterou přišli i prarodiče. Máma tam byla hodně vážná. 

Při rozboru obrázku klientka hovořila o své mámě, o tom, jak na ni působí, jak máma řídí 

celou rodinu, všechny členy, jak máma nemá ráda rodinu otce. Když měla klientka 6 let, 

narodil se její mladší bratr. Do té doby byla klientka opečovávané dítě, kolem kterého se točil 

celý svět. Po narození bratra se situace rapidně změnila, v centru dění už zůstal bratr. 

 
Obrázek 7: Energie mé mámy (Cesta do nitra) 
 

2.3.7 Sedmé arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 3.5.2016 

Téma: Energie mého táty 

Klientkou zvolený materiál: bílý výkres formátu A4, olejové pastely 

Popis setkání a sdělení klientky: Podobně jako u tématu Energie mé mámy proběhla nejprve 

řízená imaginace vracející klientku do dřívějšího vývojového období, ve kterém se setkala se 

svým tátou. Klientka sdělila, že se imaginace zdařila, ve smyslu konkrétních obrazů před 

jejím zrakem. Dostala se do stejného věkového období jako u imaginace mámy. Při 

výtvarném ztvárnění energie otce, pak klientka použila téměř všechny barvy jako při 
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zobrazení energie mámy, ale s barvami pracovala v jiném pořadí. Klientka malovala směrem 

od krajů výkresu do středu. Do centra umístila zelenou barvu kruhového tvaru. Sama sděluje, 

že jí obrázek připomíná oko. O tátovi hovořila jako o klidném, submisivním člověku, který je 

jí v současné době bližší než máma. 

 
Obrázek 8: Energie mého táty (Cesta do nitra) 
 

Jelikož klientka uvedla, že i nadále u ní přetrvávají výčitky svědomí a pocity selhání 

vážící se k relapsu, dostala klientka úkol do příštího setkání: sepsat rozhovor její abstinující 

části s částí závislou. Bylo pouze na ní, jak úkol pojme.  

 

2.3.8 Osmé arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 10.5.2016 

Téma: Energie mého bratra 

Klientkou zvolený materiál: bílý výkres formátu A4, olejové pastely 

Popis setkání a sdělení klientky: Na počátku setkání klientka krátce popisovala svou 

aktuální situaci, konkrétně možnost nastoupit na krátkodobou brigádu do pekárny a dále 

setkání s ex přítelem, které se jí velmi dotklo, jelikož si uvědomila, že nemá vztah k němu 

v sobě stále ukončen. Následovala krátká (mnou vytvořená) řízená imaginace nazvaná Setkání 

s bratrem. Klientka pak začala samostatně pracovat. Vznikl obrázek s výrazně rudým centrem, 

podobným jako klientka ztvárnila při předminulém setkání (Energie mé mámy). Dílo působí 

výrazně, dynamicky, ne tolik „uhlazeně“ jako předchozí dva obrázky klientky. Když měla 

klientka svou dnešní práci pojmenovat, dala jí název Rozruch, což dle jejích slov vystihuje 

vzniklou kresbu, i to, jaký její bratr je, jak na ni působí. Navazující rozbor obrázku nám 
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umožnil více probrat vztah klientky s bratrem. Ačkoliv je klientka starší o 6 let, vnímá ze 

strany bratra nadřazenost a despekt, který si vysvětluje svou drogovou minulostí. Bratr 

nerespektuje její žádosti a přání, např. bez dovolení a přítomnosti XY, navštěvuje její byt, kde 

kouří cigarety. Bratr má tendence k manipulativnímu chování, používá výčitky, ve kterých se 

vrací k období, kdy klientka užívala pervitin a pila alkohol.  

K samotné imaginaci klientka sdělila, že se zdařila, ale hlavou se jí občas honily 

myšlenky vztahující se k osobě ex přítele.  

 
Obrázek 9: Energie mého bratra (Rozruch) 

XY mi na konci setkání předala splněný, zpracovaný úkol = cvičení, na kterém jsme se 

domluvily na předcházející konzultaci. Mělo se jednat o: Rozhovor mezi její abstinující částí 

(dále v textu označenou zkratkou A) a závislou částí (zkratka Z). Mým cílem bylo to, aby si 

klientka cíleně zvědomovala konflikt dvou ze svých segmentů, které ji v tomto období 

zatěžují více než cokoliv jiného. Předpokládala jsem, že díky dialogu abstinující XY se 

závislou XY si jiným způsobem zpracuje to, co jí abstinence a užívání návykových látek bere 

a dává. Takto se úkolu zhostila (kromě samotného písemného zpracování došlo také k tomu, 

že rozhovor klientka sama přede mnou „sehrála“): 

„Z: Můj život je teď nudný a složitý. Co kdybych si to "něčím" vylepšila? Odreagovala se, 

zažila adrenalin a nové zážitky?  

A: Chceš ztratit pro chvilkovou opojenost všechno, co má pro Tebe nějakou cenu? Tvůj život 

je teď opravdový, se vším, co k tomu patří. Radosti, strasti, smutky, depky ...- ale PROŽÍVÁŠ 

TO OPRAVDOVĚ, STŘÍZLIVĚ a to je výhra! Buduješ si lepší budoucnost! Nyní abstinuješ 

a otěže vlády nad závislostí držíš Ty! 

Z: Někdy je to strašně těžké. Bojím se, že do toho spadnu, jsem nula a to je můj osud, nic s 

tím nezmůžu ... 
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A: Ano, těžké to je, to bezpochyby, ale sama si to děláš těžší, když se v těch negativních 

úvahách podporuješ a těmi myšlenkami si sama děláš ještě větší peklo.  

Řiď se radami, které Tě posunou k tomu lépe zvládat obavy a bažení. Věř si a nezklam sama 

sebe. Když nebudeš moci věřit ani sama sobě, bude to smutné a zlé.“  

 

2.3.9 Deváté arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 24.5.2016  

Téma: Obrázek, který mi dodá energii 

Klientkou zvolený materiál: bílý výkres formátu A4, olejové pastely 

Popis setkání a sdělení klientky: Klientka v úvodu setkání sdělila, že se cítí dobře. Byla se 

podívat v pekárně, kde dostala nabídku krátkodobé brigády na pozici pomocné síly. Práci si 

mohla vyzkoušet. Velmi zvažovala to, že do pekárny nastoupí. Bude mít peníze navíc a 

zároveň si tak vytvoří na několik dní v týdnu pevný několikahodinový program, který ji 

rozptýlí myšlenky.  

Po zhodnocení uplynulého týdne proběhla krátká imaginace, při které se XY dostala do 

krajiny, kde žili neznámí, usměvaví lidé a šaman, který klientku krátce léčil. Na konci 

imaginace předal šaman klientce toto poselství: „Když tančíš s ďáblem, počítej s tím, že může 

přijít peklo“, a zároveň jí do rukou vložil kamínek. Obrázek, který mi dodá energii pak XY 

vytvořila veselý, barevný, obsahující mimo jiné znovu duhu, Slunce, vodu, oheň a šamanovy 

léčivé ruce. 

 
Obrázek 10: Obrázek, který mi dodá energii 

 



35 
 

S vytvořeným obrázkem byla klientka spokojená, maloval se jí dobře. Imaginace byla pro 

ni příjemná, dostala se do ní bez potíží. Setkání s šamanem bylo pro ni důležité. Jeho poselství 

vnímala v souvislosti se svou drogovou závislostí. 

 

Na závěr konzultace obdržela klientka zadání domácího cvičení, ve kterém se měla do 

příště zamyslet nad tím, zda jí uskutečněná arteterapeutická setkání přinesla nějaké zisky či 

ztráty, zda pro ni byla něčím přínosná.  

 

2.3.10 Desáté arteterapeutické setkání  

Datum setkání: 31.5.2016 

Téma: Závěrečná revize 

Popis setkání a sdělení klientky: Jednalo se o desáté setkání věnované závěrečné revizi 

všech dosavadních arteterapeutických konzultací. Klientka ode mne v předchozím týdnu 

dostala za "úkol" zamyslet se nad tím, co jí setkání dala, případně vzala, v čem vidí pro sebe 

přínosy, ztráty, … XY sebou na toto setkání přinesla reflexi  zpracovanou do písemné podoby 

a přečetla mi ji. Doslovný přepis jejích slov uvádím zde: „Líbilo se mi to, naplňovalo mě to. 

Kreslení zadaných témat mě taky zajímalo. Bylo to podobné jako arteterapie v psychiatrické 

nemocnici, kde jsem byla se svou závislostí. Arteterapii jsem si tam oblíbila. Kresby mi zase 

něco pootevřely o mém nitru a bylo zajímavé vidět, co jsem mým obrazem vyjádřila a 

zobrazila pohled na určité věci a lidi.  

Chvilky, kdy jsem se paní Monice mohla svěřit se svými problémy a příhodami, co mě 

trápily, byly taky fajn. Byla jsem ráda, že se můžu vypovídat ze splínu a většinou se mi 

ulevilo a byla jsem klidnější.“ 

 

V další fázi konzultace klientka rozdělila všechny své vytvořené obrázky dle svého 

"klíče". Zadání ode mne mělo tuto podobu: „Rozložte obrázky do prostoru k sobě tak, abyste 

byla vnitřně spokojená." Následně jsme společně diskutovaly o tom, jak klientka obrázky 

umístila; proč právě takto; zda vnímá nějaké souvislosti mezi obrázky; případně jaké. 

Klientka znovu vzpomínala na okolnosti vzniku toho kterého obrázku, vracela se ve svých 

úvahách o několik měsíců zpátky a vybavovala si témata a proces samotného tvoření.  
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Obrázek 11: Závěrečná revize 

K tomu, co vzniklo, sdělila, že energie svých rodičů a bratra umístila nalevo vedle sebe 

do sloupce. Chce je mít někde nedaleko od sebe, protože jsou pro ni v jejím životě důležití, 

ale nechce je mít úplně na dosah, aby měla i potřebnou volnost a svobodu. Napravo umístila 

obrázky, které vytvořila na témata Žena ve mně, muž ve mně, Můj vnitřní svět, na něž zprava 

navazoval obrázek Stromu. Doprostřed pak umístila obrázek Můj vnější svět a nad něj 

Obrázek, který mi dodá energii. Úplně bokem vlevo nahoru, zcela odděleně od ostatních, pak 

položila obrázek mandaly, což plně odpovídá tomu, že tento obrázek měl pro ni význam jen 

v daný, konkrétní okamžik, kdy měl vystihovat její momentální psychické naladění. Pak už 

pro ni ztratil svůj význam. 

XY byla překvapená z toho, jak si jsou navzájem podobné obrázky Energie mé mámy a 

Energie mého bratra. Nepamatovala si, jak malovala první z těchto dvou obrázků (bylo to s 

odstupem několika týdnů). Proto byla zaskočena tím, že koalice mámy s bratrem proti ní, a 

jejich společné povahové rysy, se takto promítly i do obrázků.  

Výstupem setkání bylo mimo jiné to, že klientka chce v arteterapeutických setkáváních 

pokračovat.   

 

2.4. Interpretace společné arteterapeutické práce 

Interpretace každého vzniklého díla proběhla v průběhu daného setkání přímo s klientkou. 

(Obecně při své práci vycházím z toho, že klient/ka je největším odborníkem na svůj život. 

Vhodnými otevřenými otázkami je možné vést klienta/klientku tak, aby sám/a porozuměl/a 

tomu, CO a případně také PROČ vytvořil/a v této podobě; aby si sám/a našel/našla odpovědi 

na otázky, které ho/ji trápí nebo, které se ho/jí dotýkají.)  
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Poslední, desáté setkání bylo pro klientku důležité proto, že si všechny obrázky sama 

rozložila na podlahu, a to podle svého vlastního „klíče“. Sestavila si takto před sebe počáteční 

část příběhu o ní a její nejbližší primární rodině; příběhu, který se spolupodílel na vzniku a 

vývoji její závislosti na alkoholu i pervitinu. Ve své dosavadní praxi jsem se přesvědčila o 

tom, že teprve, když si klient upřímně a otevřeně přizná závislost; přijme ji jako součást, která 

k němu patří (nebojuje s ní, ale chová se k ní s pokorou); zmapuje si své spouštěče, stejně 

jako své zdroje, má větší šanci, že bude závislou část své osobnosti zvládat a zvyšuje se 

pravděpodobnost toho, že může žít spokojený život. Chci věřit tomu, že toto vše má XY nyní 

alespoň částečně za sebou.  

Cílem mého snažení či směřování nebylo v žádném případě HODNOTIT klientku a její 

arteterapeutické tvoření, nýbrž doprovázet ji na její cestě při dosahování stanovených cílů.  

Mám-li se já sama pokusit o interpretaci toho, co klientka XY během deseti společných 

arteterapeutických setkání vytvořila, pak docházím k těmto úvahám:  

 Svůj strom jakožto symbol své osobnosti namalovala XY dostatečně velký a statný, 

s širokou korunou a zelenými listy. Otázkou je, nakolik je podoba stromu v tuto chvíli 

prozatím pouze jejím přáním; jak moc tedy odpovídá nebo se přibližuje skutečnosti? 

 Obrázek vnějšího světa namalovala klientka jako jediný temperovými barvami. Barvy 

nanášela v několika silnějších vrstvách. Přesto má obrázek hodně bílé, nevybarvené 

plochy a je půlkruhovitého tvaru (duha)- jakoby oproti jiným kruhovým obrázkům 

nebyl dokončený, dotvořený. Z toho usuzuji, že klientka na svém vnějším světě začíná 

pracovat (začíná si ho vytvářet dle svých představ) a ještě se v něm příliš neorientuje. 

 Vnitřní svět klientky má jasnější kontury, zřetelné hranice, opatřené i jakýmsi 

ochranným štítem. Je to jediný obrázek malovaný křídami.  

 Obrázky Muž ve mně a Žena ve mně vzbuzují pocit, že je maloval někdo nedospělý, 

spíše dětského věku. Nakreslené postavy nemají obličeje, a chybí jim detaily 

(především v případě Ženy ve mně). Jako jediné ze všech obrázků byly malovány na 

papír formátu A3, plocha většího papíru však nebyla beze zbytku využita. V diskusi 

k obrázkům jsem si uvědomila, že klientka ztotožňuje svou ANIMU s mateřstvím 

nikoliv s ženstvím a ANIMUS (mužský prvek v ní) se svou závislostí. Vycházím-li 

z toho, že Animus je v literatuře popisován (Ženatá, 2015, s. 68) také jako vnitřní 

postava, která zachází se zdravou agresí, pak jsem možná našla odpověď na otázku, 

jakým způsobem klientka se svou agresí vlastně nakládá. Domnívám se, že práce se 

vztekem a agresí je dosud pro klientku nedostatečně zpracované téma.  
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 Obrázky s centrální kompozicí jsou tyto: Můj vnitřní svět, Energie mé mámy, Energie 

mého táty, Energie mého bratra. Kamila Ženatá uvádí v jedné ze svých knih, že 

obrázky s centrální kompozicí „jsou nějak důležité při tvorbě mého „já“- ve významu 

definování mého „já“, formulování, kdo jsem, přibližování se ke své podstatě.“(2005, 

s. 57) 

 Výrazná červená je použitá v obrázku Energie mého bratra. Jedná se o výtvarné 

ztvárnění bratrovy „agrese a manipulativního chování“ vůči klientce nebo vyjádření 

vlastní agrese a vzteku?  

 Obrázek, který mi dodá energii (č. 10) obsahuje prvek, který už dříve XY použila. 

Jedná se o duhu, která je nyní zakomponovaná do obrázku obsahujícím i další, nové 

prvky. Zde už je duha součástí něčeho dalšího. Že by se vnější svět klientky začínal 

pomalu skutečně skládat do konkrétnější podoby?  
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Závěr 

Předložená práce zahrnuje část teoretickou a experimentální. V teoretické části jsem 

velmi stručně představila základní pojmy, které měly čtenáře uvést do problematiky oboru 

adiktologie, závislosti, návykových látek (se zvýšeným zřetelem na alkohol a pervitin), léčby 

závislosti v podmínkách České republiky a možností arteterapeutické práce s cílovou 

skupinou osob závislých na návykových látkách či procesech.  

Experimentální část práce si kladla za cíl: 

 přinést anamnestická data týkající se 24leté klientky blíže nejmenované Poradny 

zřízené neziskovou organizací poskytující „drogovou službu“ (tzv. doléčování 

závislosti na návykových látkách) dle zákona o sociálních službách  

 stanovit si ve spolupráci s klientkou cíle arteterapeutické práce, a v rámci alespoň 10 

individuálních konzultací na nich společně pracovat 

 určit si s klientkou pravidla a podmínky společného tvoření 

 představit, blíže popsat, zrealizovat a také interpretovat minimálně 10 individuálně 

arteterapeuticky orientovaných setkání a doplňkových aktivit  

 seznámit čtenáře s konkrétními výstupy společné arteterapeutické práce, tedy 

s pořízenými fotografiemi výtvorů a také přepisy písemných cvičení majících podobu 

pokusů o tvůrčí psaní 

 

Hlavní aktérkou společných arteterapeutických setkání byla 24letá klientka, svobodná 

matka nezletilého syna, toho času bez stálého zaměstnání, vedená na úřadě práce, závislá na 

alkoholu a pervitinu, aktuálně abstinující od všech návykových látek s výjimkou nikotinu. Pro 

účely této práce jsem klientce přidělila anonymní značku XY. Klientka se společným 

tvořením souhlasila. S klientkou jsem pracovala přímo já, jakožto její klíčová pracovnice, 

skupinový koterapeut a adiktolog. Arteterapeutická sezení probíhala v prostorách výše 

zmiňované Poradny v období leden až květen 2016. 

Při výtvarných aktivitách si XY sama vybírala z nabídky připraveného materiálu. K 

dispozici měla: bílé i barevné výkresy různých formátů, vodové barvy, temperové barvy, 

olejové pastely, křídy, uhel, pastelky, voskovky, fixy. 

Konkrétně spolupráce zahrnovala tyto techniky: psaní deníku, řízené imaginace, techniku 

Pět smyslů, techniku zaměření pozornosti TADY a TEĎ, tvůrčí psaní, malování, kreslení.    

Původně jsme se s klientkou domluvily na tom, že se budeme setkávat minimálně po 

deset po sobě jdoucích týdnů s časovou dotací 1x týdně alespoň 60 minut/sezení, a 
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arteterapeuticky pracovat tak, abychom se co nejvíce přiblížily naplňování dvou stanovených 

cílů, tj.: 1. porozumět svému závislému chování, 2. hledat zdroje sama v sobě.  

Prvotní záměr cyklu pravidelných arteterapeutických setkávání byl bohužel shodou mnou 

neovlivnitelných okolností opakovaně přerušen, a proto musel být operativně pozměňován. 

Větší časovou prodlevu (mezi čtvrtým a pátým) setkáním způsobil alkoholový a pervitinový 

relaps klientky a její následná krátkodobá rehospitalizace v psychiatrické nemocnici. Kratší 

pauzy mezi arteterapeutickým tvořením nastaly z důvodu nemoci XY a jejího syna.  

Přesto se nakonec uskutečnilo 10 individuálních arteterapeutických setkání věnovaných 

konkrétním tématům (strom, můj vnější svět, můj vnitřní svět, žena ve mně + muž ve mně, 

mandala pro dnešní den, energie mé mámy, energie mého táty, energie mého bratra, obrázek, 

který mi dodá energii, závěrečná revize), jejichž snahou bylo zvědomování souvislostí mezi 

vznikem a vývojem závislosti na návykových látkách klientky a její současnou situací a dále 

podpora vnitřních zdrojů XY. Některá setkání byla dále rozšířena o samostatnou „domácí 

práci“ klientky sestávající ve volném zpracování zadaného tématu nejčastěji formou tvůrčího 

psaní (témata: co mě svazuje, a co mi dává živiny, rozhovor mezi abstinující částí a závislou 

částí, vedení deníku, dopis tělu, zpracování závěrečné reflexe). 

  Pomocnou technikou, kterou jsem použila v sedmi z deseti konzultací, byla řízená 

imaginace, jelikož „pomocí imaginace pracujeme s obsahy nevědomí …“. (Ženatá, 2005, s. 

26). „K tomu, abychom pochopili, kdo jsme, potřebujeme přenést do vědomí to, co je 

ponořeno v nevědomí.“ (Ženatá, 2005, s. 24) Každou imaginaci jsem si předem promýšlela a 

písemně zpracovala, a to na základě doporučení nalezených v terapeutické literatuře o práci 

s nevědomím (viz Seznam použité literatury). Zpočátku jsem imaginaci v průběhu konzultace 

předčítala, později jsem písemnou přípravu používala už jen jako oporu.  

Na základě průběžné reflexe vlastní práce a závěrečného hodnocení společného tvoření 

klientkou, se domnívám, že cíle arteterapeutické práce byly naplňovány. Proběhlo celkem 

deset osobních setkání, na nichž byl započat dlouhodobý proces, ve kterém je vhodné i nadále 

pokračovat, ať již v rámci následujících arteterapeutických setkání či v rámci jinak 

orientovaných individuálních či skupinových sezení. Tvůrčí práce měla pro klientku dle jejich 

slov význam. Podpořila ji v tom, že může sama se sebou kdykoliv (mimo přítomnost 

terapeuta) pracovat způsobem, který není obtížně dostupný a časově i finančně náročný. 

Experimentální část práce ukázala klientce jinou a zajímavou formu sebepodpory a 

seberozvoje.  

Mne, jakožto autorce a iniciátorce setkání přinesla práce osobní zkušenost s několika 

technikami, které jsem dosud ve své praxi nepoužívala a otevřela mi další možnosti a témata, 
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která mohu uchopovat pro mne zatím neobvyklým způsobem. Osobně si velmi cením toho, že 

mne experimentální část práce „přinutila“ připravit si znění řízených imaginací, nastudovat si 

k nim potřebné informace, a vyzkoušet si je v praxi. Beru je jako odrazový můstek pro mou 

další práci s jinými klienty, kteří snad budou otevření netradičním terapeutickým způsobům 

práce na sobě samém. 
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Seznam použitých zkratek:  

 

MKN-10  - Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 

AT ambulance – ambulance pro alkohol a jiné toxikomanie 
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Seznam fotografií obrázků 

 

 

Pořadové číslo a název obrázku: Strana: 

 

Obrázek 1: Strom 

 

 

25 

 

Obrázek 2: Můj vnější svět (Duha)                                                                     

 

27 

Obrázek 3: Můj vnitřní svět (Oko do mé duše) 

 

28 

Obrázek 4: Muž ve mně 

 

29 

Obrázek 5: Žena ve mně 

 

29 

Obrázek 6: Mandala pro dnešní den 

 

30 

Obrázek  7: Energie mé mámy (Cesta do nitra) 

 

31 

Obrázek 8: Energie mého táty (Cesta do nitra) 

 

32 

Obrázek 9: Energie mého bratra (Rozruch) 33 

  

Obrázek 10: Obrázek, který mi dodá energii 

 

Obrázek 11: Závěrečná revize 

 

34 

 

36 

Obrázek 12: Můj život se závislostí 
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                                          DOPIS MÉMU TĚLU 

 

                                     Dopis jako takový jsem psala celkem nedávno. Během  

                              mé ústavní léčby, ale takto netradičně, sobě, respektive 

                                                 svému tělu, ne.  

           Jestli to nebude vadit, pojmu to jako dopis sama sobě, co mám na     

           srdci a zahrnu tam i, co bych chtěla vzkázat mému tělu.  

                                                      Milá XY,  

zase Ti píšu pár řádků, ze kterých si doufám něco vezmeš pro sebe, nebo 

Tě potěší. Napsala jsem slovo ZASE, protože první dopis jsem Ti psala na 

začátku ústavní léčby, na oddělení léčby závislostí. Bylo to v rámci 

edukačního programu. První dopis sis otevřela nedávno a byla jsi ráda, že 

věci, které jsi tam napsala, se Ti daří uskutečňovat.  

Nyní již po skoro čtvrt roce, co jsi skončila léčbu, píši zas, a plním úkol, 

který jsem dostala od terapeutky. 

Nu, co napsat? V první řadě Tě musím pochválit. Vzala jsi svůj život za 

dobrý konec. Třeba Tvé tělo musí jásat. Hlavně z Tvé abstinence. Nepouštíš 

do něj jedy v podobě drog a alkoholu. Zajisté je rádo za tu regeneraci. Dále 

oproti dřívějším časům, kdy si díky svému zlému životnímu stylu a 

závislosti byla neustále ve stresu a strachu, nyní je rádo za ten klid. V duši. 

Po psychické stránce jsi vyrovnanější a hlavně se máš ráda.  

Máš se ráda a záměrně by sis neubližovala. Z toho se odvíjí, že se 

nestýkáš s lidmi, kteří by Ti škodili, ovlivňovali Tě a táhli ke dnu.  

Žiješ plnohodnotný život se svou láskou, malým synem a věř, že i ta 

láska s mužem je v budoucnu.  

Jen tuším, že na sobě ještě musíš pracovat, nepolevovat a trvat na svém.  

Sama v sobě máš přítelkyni, která chce pro Tebe to nejlepší.  

                             Jsi dobrá, jsem na Tebe hrdá.  

S láskou sama sobě    XY 
Obrázek 12: Můj život se závislostí 
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