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Ve své práci se zaměřuji na zkoumání expresivní výtvarné tvorby se zaměřením na psychopatologii
mladistvých především v otázce poruch emotivity a emoční gramotnosti. Prací se skupinou se snažím
o rozvoj otevřenosti klientů, navyšovaní kompetencí vyjadřování emocí a práce s nimi, uvědomování
si vlastní hodnoty a schopností. Důvodem je nízké sebevědomí a život v nepříznivé sociální situaci, se
kterým se klienti často vyrovnávají právě uzavřeností, bojem se společností a jejími normami a s tím
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Abstract
My theoretical study examines the use of art therapy in social work with youth. I work as a social
worker in Karvina. The clients of the low-threshold club also come from Karvina. In my study, I focus
on exploring expressive art with a focus on juvenile psychopathology, especially in issues of
emotional disturbances and emotional literacy. Working with the group, I strive to develop clients'
openness, empowering, working with emotions, awareness of their own values and abilities. The
reason is low self-confidence and life in the unfavorable social situation, which clients compensate
with closure, struggle with the society and its standards and related problems with their own identity
and emotionality.
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ÚVOD

Emoce nejsou nemoce

Má dlouholetá praxe v nízkoprahových službách mne přivedla na myšlenku
posunout práci v NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) ještě o stupeň
výše, a to právě využitím technik arteterapie pro práci s klienty, proto jsem se
také rozhodla pro studium expresivní terapie se zaměřením na arteterapii.
Ačkoliv sama nejsem výtvarně nadaná, ráda tvořím a to samé chci ukázat
i našim klientům – že není podstatné, jak výsledek vypadá, ale co z něj vzejde, co
v nás samotných vzbudí. Tvorba v nás vzbuzuje emoce – někdo je užívá jako self
terapii, jiný aby zaujal, někdo tvoří proto, že ho to baví – ale všechny výsledné
díla mají jedno společné – prožíváme je s emocemi, předáváme skrz ně emoce
na druhé.
Často se lidé, a především naši klienti v nízkoprahovém klubu, obávají dát
své emoce najevo, aby se necítili oslabeni, své emoce potlačují a pod návalem
jejich tíhy pak vybuchují jako nespoutané vulkány. Takové jednání nás ale nikam
neposouvá a ubližujeme pak nejen sobě, ale lidem kolem sebe.
Proto se ve své práci soustředím právě na emoce a práci s nimi.
Tak hurá do práce!
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„Emoce jsou barvami duše;
jsou velkolepé a neuvěřitelné.
Když je necítíš,
svět se stává mdlým a bezbarvým.“
William Paul Young
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1. O čem to celé je….
1.1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Svou práci jsem realizovala v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ON LINE
Karviná (dále jen NZDM), ve kterém pracuji již čtvrtým rokem. Na úvod bych chtěla krátce pojednat
o tomto zařízení, aby byla zřejmá charakteristika cílové skupiny, se kterou jsem realizovala
arteterapeutické skupiny.
Tuto sociální službu vymezuje Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. Jedná se o Službu
sociální prevence dle § 53 108/2006 Sb.
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností
jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé
sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Našim posláním v NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu
dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc,
podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.
Cílem sociálních pracovníků NZDM je podpora pro zvládnutí obtížných životních událostí,
snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu
a rizikového chování; zvýšení sociálních schopností a dovedností; podpora sociálního začlenění do
skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity. Pracovníci dále
poskytují nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v NZDM
a podmínky pro realizaci osobních a volnočasových aktivit. Dále je hlavním úkolem zlepšovat kvalitu
života klientů, předcházet nebo snížit zdravotní rizika související s jejich způsobem života, zlepšit
orientaci klientů v jejich sociálním prostředí a zajistit podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální
situace (ČAS, 2008).
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se hlásí k principům poskytování nízkoprahových
sociálních služeb. Princip nízkoprahovosti můžeme ve zkratce definovat jako maximální snahu
o umožnění dostupnosti služby těm, kteří ji potřebují – NZDM se řídí pouze vymezením cílové
skupiny, která je dána například lokalitou či věkem a především nepříznivou sociální situací, avšak
není již podstatné jaké je klient národnosti, jaké má životní postoje. NZDM se snaží odstranit či
minimalizovat prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat
prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Pracovníci usilují o partnerský přístup blízký
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cílové skupině a taktéž prostory by měly být svým charakterem a umístěním blízké přirozenému
prostředí klientů. Hlavními principy nízkoprahovosti pak je možnost klienta zůstat v anonymitě
(podmínkou je uzavření smlouvy, avšak často pod přezdívkou či kódem) a bezplatnost služby. Tudíž si
můžeme princip nízkoprahovosti představit opravdu jako nízký práh, který mají možnost překročit
všichni potřební.
Škála poskytovaných služeb je široká, avšak ve své práci se chci zaměřit na práci se skupinou,
kdy se jedná o cílenou aktivitu poskytovanou skupině uživatelů. Skupinová práce je pak zaměřená
na rozvoj psychosociálních dovedností, časově (prostorově) ohraničená.

Obr. 1-2: KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

1.1.1. Charakteristický klient
Klienty našeho zařízení tvoří mládež ve věku 14 – 22 let. Charakteristickým znakem této
cílové skupiny je rodina pouze s jedním rodičem, většinou klienti žijí u matky. Obvykle také klienti
pocházejí z rodin s více dětmi, ne vždy pak žijí všichni dohromady v jedné domácnosti. Často pak
klienti nežijí u rodičů, ale u prarodičů či jsou umístěni v institucionálních zařízeních pro děti a mládež.
V rodině, ale i v kolektivu, mívají klienti komplikované vztahy, především co se týče partnerských
vztahů, které jsou značně nevyvážené (dominance muže, submisivita ženy), neuspokojené vztahy
v důsledku probémů se vzájemnou komunikací.
Rodiče klientů se stávají velmi často rodiči moc brzy, kdy ještě na rodičovksou roli nejsou
připraveni a teprve později si zakládají novou rodinu, případně děti odkládají právě k prarodičům
anebo do dětských domovů. Rodiče některých klientů mají sami existenční problémy, jsou sociálně
vyloučení anebo žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Častým problémem rodičů klientů jsou
závislosti, především na alkoholu a s tím nedostatečný zájem o dítě v rodině, chybějící vzor pro
dospívajícího.
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V tomto všem se odráží nízké sebevědomí mládeže, nedůvěra a uzavřenost. Mladí mívají problém
s respektem k autoritám. Aby zapadli do skupiny, často experimentují s drogami (především
marihuana, alkohol, extáze, pervitin, cigarety). S tím souvisí čas trávený venku bez plnohodnotných,
smyslupných aktivit ve volném čase, kdy jsou klienti buď venku “jen tak” anebo tráví svůj čas v klubu
(NZDM), kde se snaží “zabít nudu”. Klienti se celkově vyhýbají pobytu doma se svou rodinou, hledají
jiná místa pro trávení volného času.
Dalším znakem cílové skupiny jsou problémy s uplatněním na trhu práce. Většina klientů dosáhne
pouze zákadního vzdělání. Po ukončení základní školní docházky si klienti vybírají obvykle méně
perspektivní obory, protože se jim zdají jednodušší a mají obavy, že by školu nezvládli. Na učilištích se
pak klienti potýkají s častými kázeňskými probémy a školu sami opuštějí anebo bývají v mnoha
případech vyloučeni.
Klientům se proto snažíme nabídnout náplň volného času, ale také si s nimi povídáme o tom, co
je pro ně aktuální, co prožívají, zajímáme se o ně, nabízíme svou pozornost a porozumění. Snažíme se
jim pomáhat se zvládáním běžných záležitostí, se školní docházkou a posléze také s hledáním
zaměstnání. Klienti jsou však často uzavření a bojí se o svých emocích a o své osobě mluvit, je těžké
prolomit ledy – k tomuto účelu se využití arteterapie v NZDM zdá velmi příhodné.

1.2. Mládež
Vymezení subkultury mládeže je mnoho, vybrala jsem tedy alespoň některé základní pojetí pro
vytyčení cílové supiny.
Podle velkého sociologického slovníku (1996) existuje dvojí vymezení mládeže:
a. mládež jako nepřesně ohraničená věková skupina (u nás většinou od 14-15 let, kdy končí
povinná školní docházka, do 30 let, kdy jsou završeny dílčí procesy sociálního zrání u všech
skupin mládeže),
b) mládež jako sociální kategorie, která je vymezena specifickými biologickými, psychickými
a sociálními znaky.

Také pojem mládí můžeme chápat ve dvou významech (ČAS, 2008):
a) období přechodu mezi dětskou závislostí a relativní nezávislostí a svébytností dospělého,
období individuálního vývoje, ve kterém dochází k dotváření předpokladů jedince pro jeho
reprodukci; ekvivalentem je adolescence.
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b) soubor kulturních znaků příznačných pro mládež, který souvisí s určitým historickým
obdobím, jeho podobou a proměnami; jde o mladou generaci.

V tomto období dochází k důležitým anatomickým, fyziologickým, mentálním a sociálním
procesům, rozvolňuje se vztah k orientační skupině, hodnoty, normy a celý životní styl výrazně
ovlivňují vrstevnické skupiny a subkultury. Dochází k přípravě na budoucí povolání a na vstup do
zaměstnání, k přípravě na ekonomické osamostatnění a založení rodiny. Často je mládí líčeno jako
období individuální krize – osobnost adolescenta charakterizují vnitřní tenze, nepochopení
a konflikty.

1.3. Psychopatologie
Psychopatologie je jednou ze základních disciplín psychologie zabývající se duševními poruchami,
psychickou tísní a abnormálním či maladaptivním chováním. Termín se nejčastěji používá
v psychiatrii, v níž se patologie vztahuje k symptomům a průběhu nemoci. Zabývá se otázkami
normality a abnormality lidské psychiky (Vágnerová, 2008).
Rozlišit, co je ještě normální a co už je odchylkou, tedy vymezení psychické normality, je velmi
obtížné. Příčiny abnormního chování zahrnují biologické, psychologické a sociokulturní faktory.
Nejčastěji vznikajícími poruchami jsou úzkostné poruchy, somatomorfní poruchy, poruchy
osobnosti, disociativní poruchy, schizofrenické poruchy, atp. (Praško, 2003).
V rámci psychopatologie můžeme hovořit také o poruchách emotivity, na které bych se ráda
zaměřila.

1.3.1. Poruchy emotivity
Pojem emotivita označuje citovou složku osobnosti, celkové citové naladění či pohnutí, základem
výrazu jsou emoce (z latinského slova "motio", které znamená pohnutí). Poruchy emotivity se mohou
projevovat citovým zhrubnutím, otupěním citů nebo naopak silnými afekty či nadměrnou lítostí.
Vágnerová (2008) hovoří o emotivitě jako o psychické kvalitě, pomocí níž je vyjadřován
subjektivní vztah k projevům vlastním i k situacím vnějším. Strukturálními prvky emotivity jsou
jednodušší pocity, emoce a složitější afekty a nálady. Z hlediska intenzity a trvání rozlišujeme afekty tedy intenzivnější, prudší a kratší emotivní reakci a nálady – tedy dlouhodobější emotivní podbarvení.
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Podle psychologického slovníku je afekt „prudce probíhající a výrazně emotivní reakce spojená
s oslabením nebo ztrátou volní (rozumové) kontroly chování a jednání (např. rozčilení, vztek, strach,
hněv, podráždění)“.
Na základě poruch emotivity může tedy docházet také k poruchám afektů (Vágnerová, 2008):


Patický afekt - maximálně vystupňovaná intenzita afektu, výbuch, na jehož vrcholu
dochází k poruše vědomí (postižený je bez sebe, projev ztrácí osobnostní rysy, na tuto
dobu je amnezie), následuje vyčerpání a často spánek.



Nezvládnutý afekt – liší se od předchozího tím, že není porucha vědomí, postižený ví, co
dělá, částečně je však zhoršeno ovládání se.



Afektivní stupor – po silném hrůzném zážitku, postižený není schopen reakce, pohybu,
jakoby „zamrznul“. Trvá krátkou dobu.



Afektivní dráždivost - znamená zvýšenou pohotovost reagovat emotivně.



Afektivní labilita - pak zvýšenou odklonitelnost afektů. Často u psychóz se můžeme setkat
s neadekvátní afektivitou (parathymie), která je charakterizována emoční nepřiléhavostí
k danému prožitku.



Při nedostatku emoční reaktivity hovoříme o emoční oploštělosti.

V rámci nevyrovnané emotivity může docházet také k poruchám nálad, a to ve smyslu zvýšené
intenzity a délky jejich trvání (Vágnerová, 2008):


Depresivní nálada - u jedince se projevuje smutek, bezútěšnost, strach, dochází ke zpomalení
vitálních a psychomotorických funkcí



Apatická nálada - projevuje se lhostejností, pasivitou, nulovou iniciativou jedince



Extatická nálada - jedinec je jednostranně zaměřen na nějakou aktivitu, která mu přináší
blaho, "je jako u vytržení"



Manická nálada - projevuje se veselostí, bujarostí až rozjařeností, zvýšenou bystrostí
a postřehem



Expanzivní nálada - projevuje se vysokou aktivitou, energií a sebevědomím, lehčí stupeň se
označuje jako euforie

Poruchou emotivity vznikají také poruchy vyšších citů (intelektuální, morální, estetické) - jedná
se o nerozvinutí (vrozené), ztrátu (po úraze hlavy) či snížení (alkoholismus, demence) vyšších citů, pak
hovoříme o (Vágnerová, 2008):


Sociální tuposti - jedinec není schopen navázat citový kontakt či vztah



Morální tuposti - jedinec je egocentrický, bezcitný, bezohledný
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Anetické osobnosti - projevuje se nedostatkem soucitu, vřelosti a pochopení

1.3.2. Emoční gramotnost
Využitím arteterapie a expresivní terapie při práci s mládeží lze také ve značné míře podpořit
rozvoj emoční gramotnosti.
Emoční gramotnost je chápána jako soubor základních vědomostí o emocích a dovedností emoce
rozpoznávat, regulovat a využívat ke svému prospěchu. Emoční gramotnost tvoří určitý základ
emocionální odolnosti, která nám umožňuje zvládat zátěže a dosahovat osobní integrity (Stuchlíková,
2007, s.123).
Účast na arteterapeutickém projektu umožňuje klientovi komunikovat emocionální obsahy, tedy
to, co cítí on sám anebo toho, co cítí ostatní. Emoční gramotnost ve své základní podstatě posiluje
a rozvíjí osobní rozhodování, při němž si uvědomujeme co si myslíme a co cítíme, vede
k usměrňování sociálních vztahů ve smyslu analyzování a řešení problémů, budování vztahů
a spolupráce (Stuchlíková, 2007).
Z mého vlastního pozorování mají klienti NZDM a mládež obecně často problém s vyjadřováním
svých emocí, uvědomováním si toho co cítí, otevřením se sobě i ostatním. S tím souvisí problém
formulovat své cíle, říci si, co vlastně chtějí, jaká je jejich zakázka, co by potřebovali. Právě i k tomuto
účelu jsem se zaměřila na užití arteterapie na klienty NZDM – abych jim otevřela možnost se vyjádřit.
Emoční negramotnost může být pro svého nositele a jeho nejbližší okolí velmi destruktivní
(Stuchlíková, 2007). Toho si osobně všímám především ve vztazích současné mládeže, kdy si
navzájem nedokáží ujasnit a vymezit svůj vztah. Jejich vztahy jsou často závislostní a nesou známky
jisté patologie. Problémy s vyjadřováním emocí vedou k častým konfliktům nejen mezi partnery,
ale mezi vrstevníky obecně. Velká propast pak vzniká mezi mládeží a autoritami, kde
nejpodstatnějšími jsou především rodiče.

1.3.3. Emoce
Emoce jsou základem našeho života, ovlivňují naše veškeré chování a jednání, ovlivňují naše
životy. Proto je důležité umět své emoce rozeznávat, uvědomovat si je a správně s nimi pracovat tak,
aby nám byly ku prospěchu a neovlivňovaly náš život negativně. Právě z tohoto důvodu přikládám
důležitost výše zmíněné emoční gramotnosti. Bez emocí bychom byli pouhými roboty a bez umění se
svými emocemi pracovat se pak můžeme dostávat do situací, ze kterých si nevíme rady, jsme
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deprimovaní a v osobním i dalším životě se nám nemusí dařit. Neznalost nás může negativně
ovlivňovat v našem kolektivu, a to především ve chvílích, kdy neumíme dát své emoce najevo anebo
když jednáme naopak přehnaně emotivně.
Emoce jsou velmi komplexní jevy, jejichž charakteristickým rysem je jejich velká citlivost
a proměnlivost. Citlivost emocí na změny v osobních a situačních okolnostech s odráží v tom, že bez
zjevných změn v objektivních okolnostech se emoce sama může proměňovat (na základě
subjektivního hodnocení situace) (Stuchlíková, 2007, str.11).
Při vymezování emocí je důležité hovořit o celé šíři afektivních jevů zahrnujících vedle emocí
i emocionální vztahy, nálady, afektivní rysy, emoční epizody, ale i související jevy, jako jsou afektivní
poruchy, apod. (Stuchlíková, 2007, str.13).
Podle psychologického slovníku je afekt „prudce probíhající a výrazně emotivní reakce spojená
s oslabením nebo ztrátou volní (rozumové) kontroly chování a jednání (např. rozčilení, vztek, strach,
hněv, podráždění)“.
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„Hluboká emoce je výrazem
čistého lidského srdce.“
Motoori Norinaga
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2. Arte na klubu v praxi
Pro svá sezení jsem se rozhodla pro otevřené skupiny, které probíhaly vždy v rámci běžného
provozu klubu. Do otevřené skupiny nepřicházejí titíž lidé pravidelně, ale členství ve skupině je
proměnlivé. Na skupině se mnou byl vždy přítomen spoluvedoucí, který však do činnosti klientů
nezasahoval, avšak pokud chtěl, mohl se sám arteterapeutických aktivit účastnit. Taktéž jsem se
zapojovala já sama, aby mezi námi nevznikla propast, a u práce jsme si mohli povídat.
Na úplném počátku jsme si ve skupině vytvořili pravidla, která jsme následně dodržovali.
Na pravidlech pracovali především klienti. Tyto domluvená pravidla byla vždy na skupině zopakována
a nově příchozí s nimi byli seznámeni.
Cílem skupin byla podpora sebevědomí, uvědomování si vlastních emocí a práce s nimi, schopnost
o sobě hovořit, podpora vzájemných vztahů ve skupině, které by měli být klienti dále schopni
přenášet do svého běžného života.
Model sezení jsem zvolila:


Úvod (káva, čaj, příprava) – 10 min.



Zahřívačka (ice-breaker) – 10 min.



Diskuze na téma – 15 minut.



Hlavní aktivita – 45minut.



Závěrečná diskuze – 15 min.



Úklid – 5 min.

A teď už k jednotlivým aktivitám….
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2.1. Co mám v srdci
První úloha – Co mám na srdci – byla inspirovaná rčením, že když se nám uleví anebo si
uvědomíme něco pozitivního, často řekneme, že „nám spadl kámen ze srdce“.

2.1.1. Materiální vybavení
Papíry a výkresy A4, tužky, pastelky, suché pastely, vodové barvy, voskovky, kameny, lepidlo, fixy.

2.1.2. Zadání
Namalujte své srdce tak, aby vás charakterizovalo – vaši osobnost.
Vyberte si kámen a na něj nakreslete či zapište to, co vás trápí, čeho si na sobě nevážíte či co se
vám na vás samotných nelíbí – může jít o vlastnost nebo to, co děláte.
Kámen vlepte do srdce, které jste nakreslili, a to popsanou stranou dolů, aby nešlo vidět, co jste
zapsali / nakreslili.
Kámen přetvořte v něco pozitivního – něco, co váš nedostatek vyvažuje nebo čeho si na sobě
nejvíce vážíte, pro co se máte rádi.

2.1.3. Cíl
Cílem je uvědomit si, že každý má nějaké trápení nebo něco na srdci, čeho by se rád zbavil, ale
na druhou stranu že máme také dobré vlastnosti, kterých si na sobě můžeme a máme vážit. Snahou
bylo posílení vědomí těchto pozitivních vlastností.

2.1.4. Zhodnocení
Klienti při kreslení spíše mlčeli, často si nevěděli rady, šlo tedy především o diskuzi o tom, čeho si
na sobě vážíme, a jak to vyjádřit. Klientům se moc nedařilo pracovat s abstrakcí – proto jsem se pro
další etudy rozhodla arteterapii skupině přizpůsobit a zaměřila se spíše pro popisné práce, kde
nebude tolik potřeba pracovat právě s naší fantazií, abych klientům činnost usnadnila a aby neztratili
o účast na arteterapii zájem.
Dle mého očekávání měli klienti problém právě s vyjádřením toho, co si o sobě myslí, více psali,
nežli kreslili, báli se, že jejich výsledné dílo nebude vypadat hezky, styděli se.
Klienti nedokázali říci, čeho si na sobě cení, proto proběhla diskuze navíc v rámci samotné práce,
kdy jsme diskutovali o tom, co se nám na nás nelíbí a co naopak ano. Klienti potřebovali hodně
ujišťování o tom, že nic není špatně, že jde o jejich pocity. Nakonec práci dokončili pouze čtyři klienti,
ale byl zde cítit ostych a výsledná díla klientů se navzájem podobaly. Klienti nebyli schopni říci o sobě
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jedinou pozitivní vlastnost, se kterou by byli ztotožněni, a proto kámen přetvořili alespoň v něco, co
jim s jejich negativním jednáním pomáhá (např. jsem kuřák a v tom, abych přestal, mi pomáhají
bonbony).
V závěrečné diskuzi jsme se navzájem ujišťovali, že naše pozitivní vlastnost anebo to, co nám
pomáhá, je dobré v tom, že se učíme pracovat se svým negativním jednáním a umíme si uvědomit, co
je pro nás podporující anebo to, v čem jsme dobří. V závěrečné diskuzi se teprve klienti rozpovídali
a vzájemně o sobě hovořili v pozitivním smyslu, podporovali jeden druhého v tom, v čem všem ho
obdivují, co jim jde a podobně.
Aktivitu hodnotím pozitivně vzhledem k závěrečné diskuzi, která umožnila s klienty na tématech
dále pracovat v rámci běžného chodu klubu.

Obr.3-6: Co mám v srdci
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2.2. Reklama na mě
Duhou aktivitou – Reklama na mě – jsem chtěla posílit uvědomění si pozitivních vlastností. Dává
více prostoru pro zamyšlení nad vlastními pozitivy než aktivita první.

2.2.1. Materiální vybavení
Flipchartové papíry, tužky, pastelky, suché pastely, vodové barvy, voskovky, staré časopisy,
lepidlo, barevné fixy.

2.2.2. Zadání
Nakresli reklamu na sebe za využití jakýchkoli dostupných prostředků. Vystavte své dílo. Ostatní
mohou na závěr nějakou další pozitivní stránku, kterou autor vynechal, připsat.

2.2.3. Cíl
Příležitost říci něco o sobě skupině, ukázat ostatním, popřípadě přiznat sám sobě své pozitivní
vlastnosti, své nejlepší stránky.
Diskuze skupiny – zda autora známe takového, jak se vylíčil a jakých dalších pozitiv si na něm
všímáme.
Cílem je posílit vlastní sebevědomí a vztahy ve skupině, sebepoznání i poznání druhých
přítomných ve skupině.

2.2.4. Zhodnocení
U této činnosti nastal stejný problém pro klienty jako při aktivitě první – styděli se za to, jak kreslí
a moc se jim do práce nechtělo. Nakonec ale svůj stud překonali a tvořili i ti, kteří mluvili o tom,
že kreslit neumí a proto to odmítali. Tito klienti psali alespoň čistý text.
Téměř všichni klienti měli velký problém vymyslet a napsat o sobě cokoliv pozitivního, po celou
dobu probíhala tedy diskuze na to, jaké může mít člověk pozitivní vlastnosti a klienti si z nich vybírali
ty, o kterých si mysleli, že se jich týkají. Někteří o sobě i tak nic nevypsali a pouze nakreslili „úvodní“
obrázek svého plakátu. Často je ve vztahu ke své osobě napadaly spíše negativní vlastnosti a pocity.
Na závěr aktivity jsme tedy mluvili o tom, které vlastnosti bychom k dané osobě ještě přiřadili. Zde
se klienti rozpovídali a závěrečná diskuze byla velmi přínosná, protože dokázali k druhým osobám
přiřadit mnoho kladných vlastností a pocitů. Klienti, k nimž jsme vyjadřovali pozitiva, měli problém
přijmout pochvalu, poslechnout si o sobě něco kladného, byli v rozpacích.
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Aktivitu hodnotím kladně, protože jsme se s klienty aktivně zamýšleli nad tím, jací jsme, učili jsme
se přijmout poklonu / pochvalu od druhých.

Obr.7-11: Reklama na mě
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2.3. Dopis mému mladšímu já
Třetí aktivitou – Dopis mému mladšímu já – jsem se nechala inspirovat při etudách v rámci
kreativního psaní. Zjistila jsem, že mnoho z klientů si vede deník či píší poezii, aby se mohli svěřit se
svými emocemi alespoň na papíře, proto jsem toto cvičení také zařadila do svých skupin arteterapie
v nízkoprahovém klubu.

2.3.1. Materiální vybavení
Papíry A4, pastelky, fixy, propisky, tužky.

2.3.2. Zadání
Napište dopis svému mladšímu já – co byste mu chtěli sdělit do budoucnosti, co byste mu chtěli
popřát, čeho by se měl vyvarovat, atp. – prostě cokoli byste chtěli sdělit sami sobě v mladším věku. Je
to jako cesta do minulosti, kdy potkáte sami sebe a předáte si pro vás důležité sdělení.
Své dopisy můžete jakkoliv pokreslit anebo můžete čistě jen psát.
Nakonec své dopisy můžete zalepit do obálky a doma si je uschovat anebo se o jejich obsah
můžete podělit s ostatními a přečíst je před skupinou.

2.3.3. Cíl
Cílem této aktivity je uvědomit si, čím jsme si v životě prošli, kde jsme udělali něco, co jsme
nechtěli, kde jsme se nechali svést ze své cesty, zamyslet se nad tím, kde stojíme a kde bychom stát
chtěli. Důležité je si uvědomit, že každý v životě děláme chyby, ale i přesto jsme se pres ně přenesli,
že jsme se dokázali posunout dál přes všechny těžkosti, které se nám v životě postavily do cesty.
Anebo si můžeme uvědomit, že jsme se svým životem a se vším, co jsme vykonali doposud spokojeni
a nic bychom neměnili.
Důležitým aspektem tohoto cvičení je připomenout si naše sny a cíle a vrátit se k nim.

2.3.4. Zhodnocení
Této aktivity se účastnilo dohromady pět klientů. Klienti kreslili na obálky, které zveřejnili, ale
samotný obsah dopisů si nechali pro sebe, ostýchali se o něm mluvit. Nikdo z nich se tedy nesvěřil
s obsahem dopisu, ale všichni zhodnotili aktivitu jako pozitivní. Při závěrečné reflexi mluvili o pocitech
spokojenosti a uvolnění. Přiznávali, že se jednalo o pro ně citlivé a velmi osobní téma, které by si rádi
nechali pro sebe. Bylo pro ně zároveň zajímavé využít „stroj času“ a do minulosti se vrátit. Dle
závěrečné diskuze se vraceli do momentů, které pro ně byly nějakým způsobem významné a oni
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potřebovali v té chvíli něco vědět nebo slyšet, a to si v dopise sdělili. Zároveň by nikdo z nich nic
neměnil, jsou spokojeni tam, kde jsou nyní.
Aktivitu hodnotím kladně, atmosféra byla uvolněná a po celou dobu se u stolu povídalo o všem, co
nás zrovna napadlo, upevňovaly se vzájemné vztahy ve skupině. Klienti sami hodnotili aktivitu také
velmi pozitivně, bylo vidět, že si na dopisech dávají záležet.

Obr.12-16: Dopis mému mladšímu já
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2.4. Moje životní cesta
Čtvrtá aktivita – Má životní cesta – opět navazuje na aktivitu předchozí, kdy jsme psali dopis sami
sobě. Odkrýváme v něm naši životní pouť od úplného začátku až po bod, kam bychom chtěli dojít.

2.4.1. Materiální vybavení
Flipchartové papíry, tužky, pastelky, suché pastely, vodové barvy, voskovky, staré časopisy,
lepidlo, barevné fixy.

2.4.2. Zadání
Usaďte se kdekoli v místnosti, kde budete mít soukromí. Na papír zakreslete svou životní cestu od
samého počátku až po bod, kam byste chtěli na své životní pouti dojít. Můžete kreslit, psát, vytvořit
koláž – výběr a zhotovení je jen na vás. Snažte se zaznačit všechny pro vás důležité momenty v životě,
které vás nějakým způsobem ovlivnily.
Na závěr se se svou životní cestou můžete svěřit ostatním, ukázat jim svůj výtvor, ale také
nemusíte, je to jen na vás.
Na závěr probíhá diskuze na téma, jaké to pro nás bylo, vytvořit svou životní cestu, kde jsme stáli,
kde jsme teď a kde bychom chtěli být. Jak toho dosáhnout, abychom došli svého cíle? Jsou místa,
které bychom chtěli změnit? Můžete navázat i na předešlou aktivitu, kdy jste psali dopis svému
mladšímu já. Je něco, co byste chtěli smazat nebo změnit? Jak jste překonali překážky, které se vám
postavily do cesty? Můžou ještě takové chvíle za vašim cílem nastat? A jak je můžete řešit, kdo vám
v tom může pomoci?

2.4.3. Cíl
Cílem této aktivity je uvědomit si a znovu prožít svůj životní příběh. Důležitá je závěrečná diskuze
popsaná výše. Cíle jsou shodné s aktivitou „dopis mému mladšímu já“. Jde o poznání sebe sama.
Navíc je zde prvek budoucnosti, abychom si uvědomili, kam směřujeme a co vše je v našich silách,
abychom svého cíle dosáhli.
Cílem je si uvědomit, že jsme se z našich chyb poučili, že jsme překonali překážky, které se nám
postavily do života a pokračujeme na své cestě stále dál. Nakolik svoji cestu sami ovlivňujeme?

2.4.4. Zhodnocení
Účastníci tohoto cvičení stále bojovali se studem a nepřáli si nakonec své práce zveřejnit všichni.
Pro klienty vyvstávaly citlivé témata, o kterých se zdráhali hovořit. Atmosféra nabitá emocemi.
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Shodli jsme se v tom, že ačkoliv jsme si v životě prošli těžkými situacemi, vždy jsme se přes ně
přenesli a šli dál. Proběhla diskuze na téma, co nám v tomto pomohlo – často se jednalo o rodinu
anebo blízké přátele, kteří nám v těžkých situacích pomohli. Někdy si ale klienti museli v některých
okamžicích pomoci sami, nespoléhají na pomoc jiných.
Cílem všech zúčastněných byl spokojený život, často blíže nespecifikovaný – mnohdy se jednalo
o partnera, se kterým by si přáli zůstat anebo posun v kariéře – být úspěšný v tom, co by chtěli dělat.
Závěrečná diskuze proběhla sice lehce ochuzená o konkrétní události účastníků v jejich životech, ale
přeci jen proběhla a dala možnost a témata k dalším diskuzím, které pracovníci mohou uskutečnit
v běžném provozu NZDM.

Obr.17-20: Moje životní cesta
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2.5. Moje největší obava
Pátou aktivitou - Moje největší obava - jsem se nechala inspirovat jednou z aktivit, o které jsem se
dočetla na stránkách Pinterest.com. Od té doby mi vězela v hlavě a tak jsem se rozhodla ji vyzkoušet.
Dle potřeb cílové skupiny jsem ji upravila.

2.5.1. Materiální vybavení
Výkresy A4, tužky, pastelky, suché pastely, vodové barvy, voskovky, barevné fixy, kovový kýbl /
dřez / umyvadlo, zapalovač.

2.5.2. Zadání
Usaďte se tak, abyste měli naprostý klid, nejlépe stranou ostatních. Na arch papíru nakreslete
svoji největší obavu. Jakým způsobem ji ztvárníte, je jen na vás, klidně můžete i psát, ne jen kreslit či
malovat.
Až budete se svým dílem hotovi, můžete svůj strach či obavu sdělit ostatním. Poté ji zničte –
roztrhejte, spalte, zmuchlejte a namočte, ….

2.5.3. Cíl
U této aktivity je důležitá závěrečná diskuze, kdy můžeme otevřeně hovořit o svých největších
obavách a jak se s nimi vyrovnáváme. Důležitým aspektem je diskuze o tom, jaké pro nás bylo svoji
obavu zničit, vymazat ji ze svého života – jaké to pro nás bylo, jak na nás tento proces zapůsobil. Jak
na nás naše obavy v životě působí a jaké by pro nás bylo se jich zbavit.

2.5.4. Zhodnocení
Klienti se se svými díly téměř všichni svěřili – byl zde strach ne nemoci, z nedostatku peněz, z
klaunů, apod. Při pokynu, aby klienti své dílo zničili, vrhli se do toho s nevídanou vervou. Všichni se
jali své výkresy trhat na co nejmenší kousky, jiní své dílo překreslili a tím změnili to, z čeho mají
strach. Já sama jsem svůj strach nechala rozmočit – symbolika vody ve mně vyvolávala pocit očisty,
odplavování problému, který jsem nakreslila. Voda papír rozmočila téměř úplně.
V závěrečné diskuzi jsme se bavili o tom, jaké pro nás bylo nakreslit to, čeho se nejvíce bojíme.
Většina účastníků přiznala, že se jim to nekreslilo lehce, protože měli obavu z toho, jak bude jejich
dílo vypadat – že nedokáží vyjádřit to, co chtěli. Bavili jsme se ve skupině tedy o tom, že není důležité,
jak výsledné dílo vypadá, ale jak ho prožíváme, jestli my sami v něm vidíme to, co jsme chtěli ztvárnit.
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Následně jsme hovořili o tom, jaké bylo se své největší obavy zbavit, zničit ji. Všichni účastníci toto
hodnotili jako velmi uvolňující. Většina klientů vyslovila přání, kéž by to šlo tak lehce i v reálném
životě.
Poslední část diskuze se týkala toho, jak se se svým strachem vyrovnáváme a co nám v tom
pomáhá. Výsledkem bylo, že většinou spoléháme na to, že nás strach časem přejde. Jiní mluvili
o tom, že je podporuje v těžkých časech rodina či blízcí přátelé. Jedna z klientek se svěřila s nočními
můrami, které ji od mala děsí a že jí pomáhá myslet před spaním na něco hezkého – co se jí během
dne stalo anebo nějaká fantazie. Mnoha účastníkům pak s jejich obavami pomáhá víra v Boha
a modlitby k němu.

Obr.21-22: Moje největší obava - tvorba

Obr.23-27: Moje největší obava – zničení a závěrečná diskuze
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2.6. Dárek – dopis pro toho, kdo….
Poslední aktivitou – Dopis pro toho, kdo… – jsem se nechala inspirovat při etudě Hany Stehlíkové
Babyrádové. Tato aktivita je krásným zakončením arteterapeutických sezení, kdy dáme někomu
dárek ve formě některé naší životní události, kterou bychom chtěli někomu předat.

2.6.1. Materiální vybavení
Papíry A4, propisky, fixy, pastelky, obálky, provázky, kancelářský koník.

2.6.2. Zadání
Napište dopis, kde popište některou svou vlastní zkušenost, která vás v posledním roce ovlivnila
a chcete se o ni s někým podělit. Dopis můžete dle libosti ozdobit svými kresbami. Na dopis se
nepodepisujte, je anonymní!
Hotový dopis vložte do obálky, na kterou napište, komu je dopis určen, např. tomu, kdo hledá
štěstí; tomu, kdo myslí, že nemůže dál; tomu, kdo má strach, apod. – dle obsahu vašeho psaní.
Zalepenou obálku sešívačkou připevněte na provázky, které jsou v místnosti zavěšeny. Pokud se
bojíte, že někdo odhalí, že jste dopis psali vy tím, že uvidí místo, kam ho zavěšujete, můžete dopis
předat lektorce, která ho zavěsí namísto vás.
Až budou všechny dopisy hotovy a zavěšeny, vyberte si mezi nimi ten, který vás osloví a v klidu si
jej přečtěte. O darovanou zkušenost se můžete podělit s ostatními tím, že dopis, který jste si vybrali,
přečtete. Můžete říct, jak na vás zapůsobil, ostatní se mohou také vyjádřit.

2.6.3. Cíl
Cílem aktivity je dát někomu výjimečný dárek v podobě vlastní zkušenosti, kterou bychom chtěli
předat dále. Aktivitu jsem zařadila na závěr jako poslední etudu, protože se mi zdála vhodná jako
rozloučení se skupinou, ve které jsme pracovali po celou dobu.
Dalším cílem je přemýšlet o životě ostatních, pozastavit se nad jejich prožíváním, objevit v sobě
emoce při čtení dopisu, zamyslet se nad ním a něco si z něj vzít do svého života.

2.6.4. Zhodnocení
Někteří klienti aktivitě zcela nerozuměli, a tak měli možnost místo zkušenosti napsat nějaké přání,
které by někomu chtěli dát. Atmosféra byla klidná a uvolněná. Někteří ze zúčastněných využili
možnosti, abych za ně dopisy zavěsila já, aby zůstali v anonymitě. To bylo ostatně důležité pro
všechny klienty, aby nebylo poznat, kdo dopis psal.
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Na závěr si účastníci vybrali jeden dopis, jehož oslovení je zaujalo. Nikdo nevyjádřil potřebu dopis
přečíst, avšak každý z dopisu vybral nějakou část, o kterou se podělil. Znění dopisů bylo v pozitivním
duchu a klienti vyjadřovali, že mají z dopisu, který si vybrali, dobrý pocit.
Touto etudou jsme zakončili arteterapeutické skupiny. Všem jsem poděkovala za jejich účast
a přínosy a doufám, že budu mít brzy možnost vyzkoušet s našimi klienty zase něco nového.

Obr.28-31: Dopis pro toho, kdo….
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„„Neomlouvej se za pláč.
Bez téhle emoce jsme jen roboti.“
Elizabeth Gilbert
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3. Vize do budoucna
Výhody aplikování arteterapie v NZDM vidím v tom, že umožňuje pracovat s celou škálou klientů –
především pak s těmi nemluvnými, kteří se těžko otevírají. Výtvarná tvorba může sloužit jako
prostředek pro zprostředkování kontaktu, ke kterému by za běžných okolností nedošlo, na témata,
která by zůstala skrytá – např. může pomoci rozkrýt některé problémy.
Svou práci jsem záměrně zacílila na prožívání emocí jako prevenci psychopatologie, protože mladí
lidé navštěvující KLUB ON LINE mají především s touto schopností problém - hodně se uzavírají a jsou
zvyklí si své problémy nechávat pro sebe a řešit si je sami, po svém. To pak vede k mnoha potížím
v jejich životě, jsou nedůvěřiví a to zasahuje převážně do jejich osobních vztahů s okolím a do
partnerských vztahů. Prevencí psychopatologie pak klienta vedeme ke zdravému prožívání emocí,
k přijetí sebe sama a ostatních s emocemi, které k naším životům patří.

Práce s klienty byla často velmi nejistá, účastníci arteterapeutických skupin se báli, že jejich
výsledný produkt nebude vypadat hezky, často se pak zdráhali se svým dílem svěřit, ukázat ho
ostatním. Závěrečné diskuze však vždy proběhly a právě tyto hodnotím velmi kladně, protože často
daly možnost s klientem dále pracovat na tématech, které se pro něj otevřely.
Ostych klientů při výtvarné práci vidím v tom, že by potřebovali více času, více si arteterapii osahat
a vyzkoušet, jaké mají možnosti. Z tohoto důvodu bych v arteterapii vedené v NZDM chtěla
pokračovat i nadále.
Pro další práci bych určitě volila více práce popisné, kde není třeba výtvarných zkušeností klientů –
a to z důvodu, aby se arteterapie nestranili. Je důležité pro klienty volit témata, která jsou z počátku
jednodušší ve smyslu emoční zátěže.

Svou prací s klienty jsem chtěla podpořit jejich zdravé vyjadřování emocí a snažit se tak
předcházet psychopatologickým jevům nebo odrýt již ty vzniklé a dále se s nimi snažit pracovat. Naše
práce ve velké míře spočívá ve spolupráci s dalšími institucemi, psychology, psychiatry,
adiktologickými pracovníky, apod. Proto u klienta, u něhož bychom zjistili nějakou poruchu, můžeme
odkázat na pomoc specialisty, pokud bude mít sám zájem. Motivace ke spolupráci s odborníkem je již
věc druhá. Nám však odkrývání „vrstev“ klienta pomocí arteterapie dává možnost s ním šířeji
pracovat, poznat se a především prohloubit vzájemné vztahy. Na základě zjištěných informací pak
volíme co nejvhodnější směr vedení rozhovoru a motivace s klientem samotným.
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Do budoucna přemýšlím také o využití arteterapie jako prostředku pro zjišťování nepříznivé
sociální situace klientů. Nově příchozí, ale i dlouhodobí klienti mají často problém sami o sobě
hovořit, pomocí výtvarné tvorby je možno téma zacílit tak, abychom se o klientech dozvěděli, co je
pro nás užitečné a potřebujeme o něm znát (z důvodu zjištění příslušnosti k cílové skupině NZDM).
Jde například o rodinné zázemí, vztahy s vrstevníky, vtah k sobě samému. Arteterapie také může
pomáhat odkrýt u stávajících klientů problémy nejen ohledně psychopatologie, ale také sociálně
patologických jevů. Proto mi další využití arteterapie a expresivní terapie v NZDM přijde více než
užitečné.

Naskytla se mi také možnost hovořit o arteterapii s kolegy pracovníky NZDM na pracovních
skupinách a konferencích – touto cestou bych chtěla podpořit užívání arteterapeutických technik
v nízkoprahových zařízeních.
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