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Úvod  
Ve své závěrečné práci se budu věnovat otázce osobního rozvoje u jedinců s potenciálem kreativity. 

Toto téma jsem si vybrala hned z několika důvodů. Prvním důvodem je fakt, že osobní růst je dnes 

velice moderní téma a spousta lidí kolem mne včetně mé osoby, se snaží neustále rozvíjet a pracovat 

na sobě. Čtení článků o tom, jak se neustále zlepšovat a o tom, že na sobě musíme každý den dřít, je 

všude dost. I já mám plnou knihovnu knížek plných motivace a rad, jak být „lepším člověkem”. Možná 

ale nemusíme přečíst vše, co se nám dostane pod ruce, ale můžeme se vrátit více ke své přirozenosti 

a hledat cesty k lepšímu já pomocí tvoření. Už jako malí jsme využívali tvorbu ke spoustě možných 

sdělení a také ke svému rozvoji. A já bych i ve své práci ráda využila jakýsi návrat k naší přirozenosti a 

k hlavně k radosti, kterou nám může „umělecká“ tvorba poskytnout.  

Dalším důvodem, proč jsem si dané téma vybrala, je ten, že spojení umění a osobního růstu je jakési 

spojení dvou mých velkých koníčků. Mám vystudovaný obor dějiny umění, a i když už se v této oblasti 

tolik neangažuji, tak si přítomnost umění vždycky užívám ať už je to formou výstavy, vlastní tvorby 

nebo čehokoliv jiného. Proto bych také chtěla touto prací vymyslet program pro lidi, kteří nemusí mít 

zkušenosti ani s uměním ani tvorbou ani arteterapií, ale nebojí se zkusit něco nového a dát šanci 

tomu, že si vyzkouší jednu z technik, jak se dostat sám k sobě blíž.  

V dnešní době lidé nemají na spoustu věcí čas a už vůbec ne na to, aby se věnovali chvíli sami sobě. 

Proto bych touto cestou chtěla navrhnout koncept arteterapeutické práce s jedincem či se skupinou, 

který by dal každému prostor pro věnování se sám sobě. Nemusí jít o hluboké řešení svých problémů, 

stačí, když budou mít možnost si u technik zarelaxovat a budu ráda, když si každý najde to svoje.  

Předkládaná práce je rozdělena do tří částí. V první části se věnuji teoretickému kontextu tématu, 

budu se blíže věnovat kreativitě, co to je, kde se bere a jak se dá rozvíjet. Vysvětlím zde i pojmy jako 

je osobní růst, arteterapie a také se krátce zmíním o technikách, které poté využiji v praktické části 

této práce. Důležité je také zmínit a vysvětlit přesah arteterapie do artefiletiky. 

V praktické části pak představím specificky koncipovaný program, který je možné použít jako 

jednodenní několikahodinový workshop nebo se dá rozdělit do kratších časových úseků a využívat jej 

po dobu několika týdnů. Skládá se z šesti dílčích částí, které v sobě snoubí arteterapeutickou tvorbu a 

zároveň se zaměřují na rozvoj kreativity. Abychom viděli skutečný pokrok, určitě by byla práce se 

skupinou daleko časově náročnější a bylo by lepší dlouhodobější sledování vybrané skupiny. I když mi 

to čas zcela nedovoluje, i tak si myslím, že při důkladném pozorování je možné vystihnout určité rysy 

takové tvorby a zkusit se nad nimi zamyslet. Hlubší vysvětlení a zamyšlení se nad praktickými úkoly 

bude obsahovat třetí část této práce. Půjde o aplikační vyústění, kde se zaměřím na aplikaci poznatků 

z teorie a z výzkumu do praxe. Zároveň se zde pokusím o doporučení dalšího budoucího rozvoje. 
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1. Teoretická část 
V této části si vysvětlíme všechny důležité pojmy, které se v práci vyskytují. Podíváme se nejen na 

jejich jednoduché vysvětlení, ale také na to, jak se k nim staví různí autoři ve svých publikacích. 

Zároveň bych chtěla teorii doplnit o krátké úvahy a zamyšlení.  

1.1 Umění v našem životě 

K tomu, abychom pochopili význam umění pro lidstvo, nemusíme chodit jen do slavných galerií. 

Výtvarná tvorba byla člověku vždy blízká, což dokládají nejen pravěké jeskynní malby, africké 

indiánské masky nebo dnes moderní graffiti. Pomocí výtvarné tvorby vyjadřujeme svůj vztah 

k okolnímu prostředí. Umění má také funkci náboženskou, funkci společenskou a v neposlední řadě 

funkci estetickou. Každý z nás se téměř denně věnuje nějaké tvořivé vizuální činnosti. Příkladem 

sebevyjádření může být to, jak se oblékáme, jak máme vyzdobený domov či jak uspořádáme květiny 

na zahradě. I v těchto běžných činnostech totiž uplatňujeme výtvarné prostředky – formu, barvu, 

strukturu a kompozici. (Jean Campbellová, 1998) 

U většiny z nás se vztah k výtvarné tvorbě s věkem změnil. Jako děti jsme všichni spontánně kreslili a 

malovali. Kolem osmi let věku se však tato přirozená schopnost začala vytrácet. Pod tlakem klasické 

výtvarné výchovy, zaměřené především na formu a také v důsledku rostoucí potřeby přizpůsobit se a 

„kreslit správně“, která je typická pro období dospívání, se hranice mezi žáky „nadanými“ a těmi 

ostatními ještě zvýrazní. (Jean Campbellová, 1998) 

V knize Základy arteterapie také Jaroslava Šicková-Fabrici (2016) zmiňuje různé pohledy na umění, 

které jsou tři – umění pro umění, umění pro člověka a umění pro zdraví. „Pro arteterapii jsou důležité 

poslední dva pohledy. Umění pro člověka (L´artpourl´homme) – poprvé tento výraz použil německý 

sochař Siegfried Pütz v souvislosti s tím, že vytvořil reliéfy pro léčebně-pedagogický dětský domov. 

Tyto plastiky způsobovaly, že se děti s problémy chování zklidňovaly. Výraz umění pro zdraví (l´artpour 

la santé) pak předpokládá v umění nejen léčivý, ale i preventivní potenciál. Je to pojmenování pro 

takové umění, jehož ambicí je cíleně mobilizovat v člověku pocity naděje, aby se snažil o ozdravení a o 

to, aby neubližoval sobě ani ostatním.“ 

1.2 Arteterapeutická tvorba 

Díky arteterapii se máme opět možnost vrátit do období, kdy nezáleží jen na formě, ale hlavně na 

tom, že malovat chceme. Můžeme si znovu zkusit, jaké to je být dítětem, kterému nezáleží na tom, co 

ostatní řeknou o našem díle, protože nemalujeme s primárním cílem se někomu zavděčit, někomu 

ukázat, že umíme kreslit, ale tvoříme především pro sebe a svoje vnitřní já. 
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Často i tam, kde vědomé já je v nebezpečí, že se úplně zvrtne a roztříští v bouřích psychózy nebo 

v depresivních úzkostech, dokáže ještě uposlechnout záchranné intuice svého nevědomí a sáhnout 

po štětci a barvách a namalovat obraz, cosi jako námořní mapu, v níž se přece jen ještě dokáže 

zorientovat a vyznat. (Ingrid Riedel, 2002). Toto tvrzení nám ukazuje, že arteterapie je vhodná pro 

každého, ať má jakýkoliv problém. A co je to vlastně ta arteterapie? 

Arteterapie v širším smyslu představuje především léčbu uměním, včetně hudby, poezie, prózy, 

divadla, tance a výtvarného umění. Arteterapie v užším slova smyslu znamená léčbu výtvarným 

uměním. Arteterapie se dá dále dělit. Nejčastějším způsobem dělení je na arteterapii receptivní a 

produktivní. Receptivní arteterapie je vnímání uměleckého díla vybraného s určitým záměrem 

arteterapeutem. Cílem je lepší pochopení vlastního nitra, poznávání pocitů jiných lidí. Arteterapie 

produktivní znamená použití konkrétních tvůrčích činností u jednotlivce či skupiny. Dalším možným 

dělením je arteterapie individuální či skupinová. (Jaroslava Šicková-Fabrici, 2016) 

Slavík (2001) definuje arteterapii jako psychoterapeutickou a psychodiagnostickou disciplínu, 

využívající k léčebným cílům formy a prostředky adekvátní uměleckým formám. Slavík zmiňuje také 

pojem artefiletiky jako modifikaci arteterapie ve významu výchovy prostřednictvím umění. 

Posledním, podle mě velice trefným vymezením arteterapie, je od Hilariona Petzolda (Hilarion 

Petzold, 1990), který říká, že arteterapie je teoreticky usměrněné působení na člověka jako celek 

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

a ekologických vazbách, plánované ovlivňování postojů a chování pomocí umění a z umění 

odvozenými technikami, s cílem léčby nebo zmírnění nemoci a integrování nebo obohacení 

osobnosti. 

O arteterapii bychom toho našli v dnešní době spoustu, je velká řada knih, teorií i lidí, kteří se o tuto 

oblast zajímají. Já bych ale nerada vypisovala desítky teorií, co je arteterapie a k čemu nám může 

pomoci, protože arteterapie je především praktická disciplína a každý si s její pomocí řeší nějaký svůj 

„problém“. Častokrát se i stává, že nemusí mít člověk nějaké velké problémy, jen zkrátka relaxuje a 

rád kreslí a tvoří. 

1.3 Kreativita 

Kreativita, nebo také můžeme říci tvořivost, se velmi často vymezuje jako generování nových, 

neobvyklých, užitečných myšlenek, řešení a nápadů. (Dacey, J.S.; Lennon, K.H., 2000) 

Výše uvedená definice sice vystihuje, co znamená kreativita, ale tak jednoduché to není. Tvořivost 

nebo také tvořivý proces je charakterizován dvěma prvky, kterými jsou – originalita a užitečnost. 
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Hledí se tedy také na určitou kvalitu kreativity. Kreativita je v dnešní době jednou z nejdůležitějších 

zbraní. V dnešní rychle se měnící době potřebujeme především schopnost být aktivní a reagovat 

flexibilně a originálně – to vše volá po tvořivosti. (Brian Clegg, 2005) 

Lepší teorií je tato: “Kreativita je schopnost rozpoznat nové vztahy mezi předměty a následně 

je využít novým originálním a netradičním způsobem, rovněž je to schopnost vidět problémy 

tam, kde na první pohled nejsou zřejmé. Nepodléhat konvenčním schématům myšlení 

a nevnímat normy jako pevně dané a vytvářet ideje i přes odpor prostředí. Jestliže je to 

rentabilní, nacházet nové principy, které obohatí kulturu a společnost.” (Ullrich - in Petrová, 

1999)  

Co dále není úplně jasné v souvislosti s kreativitou, je to, zda je nebo není vrozená? Zda ji máme 

všichni? Čím se dá podpořit a čím naopak utlumit? 

Názory se v tomto ohledu hodně liší, většina autorů však tvrdí, že nějaké předpoklady toho, že se 

s kreativitou rodíme existují, a vysvětlovalo by to, proč jsou někteří jedinci kreativnější více, než 

ostatní. I tak se ale shodují, že se lze kreativitě naučit, pokud budeme dělat věci, díky kterým 

změníme svoje postoje a budeme pracovat na svém rozvoji. 

(http://www.mindset.cz/prispevky/5943-kreativita/) 

Mezi hlavního zabijáka kreativity počítáme především školní docházku, je to podobné jako 

s kreslením. Když je dítě malé, projevuje se tak, jak uzná za vhodné, ale výchovou a školní docházkou 

se v něm utlumují tendence dělat něco jinak než ostatní. Tvořivost se ale dá posilovat tzv. cvičeními 

osobní kreativity. (Brian Clegg, 2005) 

Možná jednou z důležitých otázek, která se v tuto chvíli nabízí, je: Proč se místo posilování kreativity a 

výtvarného projevu v dnešní době spíše tyto dvě kompetence v jedincích brzdí? Pracuji v lidských 

zdrojích a ze své zkušenosti vím, že dnes velmi diskutovaným tématem v tomto oboru je právě rozvoj 

kreativity. Chceme po zaměstnancích, aby se snažili nám dát náskok před konkurencí a vymyslet 

cokoliv „navíc“, jinak, lépe. Ať už se jedná o nový produkt, službu, nebo klidně i postup práce. 

Kreativní jedinci jsou pro firmu velmi hodnotnými zaměstnanci, kteří nejen, že jsou nezávislí, 

netradiční a nevadí jim riskovat, ale také jsou flexibilnější z hlediska změn, rádi přebírají iniciativu a 

jsou dobří v týmové práci. Navíc umí hledat problémy a pokládají nové otázky k řešení těchto 

problémů. K tomu se také váže větší schopnost rozeznávat podobnosti a odlišnosti a vytvářet spojení 

mezi nimi. 

K největším a nejaktuálnějším otázkám ve vztahu ke kreativitě v pracovní oblasti tedy patří tyto: 

1) Kdy je kreativita nejdůležitější? Ve které fázi projektového cyklu? 
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2) Je kreativitu vůbec možné posilovat v dnešních byrokratických a hierarchických firemních 

kulturách? 

3) Je pro rozvoj kreativity lepší, když je pracovník od začátku projektu v týmu nebo je pro něj 

lepší izolace? 

4) Co může manažer udělat pro svůj tým, aby rozvíjel u jednotlivých členů kreativitu? 

5) Dává smysl propojovat různé společnosti a různé obory napříč kvůli kreativitě? (Judith H. 

Heerwagen, 2015) - http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/doe/benchmark/ch15.pdf 

Důvodem, proč sem dávám tyto otázky a proč se věnuji kreativitě hlavně z pracovního hlediska je ten, 

že práce je velmi důležitým aspektem každého z nás a právě proto se často snažíme tvořivost rozvíjet 

právě kvůli práci. 

1.4 Osobní rozvoj 

Poslední podkapitolu v teoretické části, chci krátce věnovat tomu, co znamená osobní rozvoj. Myslím 

si, že pro každého z nás znamená něco jiného. Záleží tedy především na subjektivním pojetí. Co ale 

můžeme s jistotou říci o vlastním rozvoji je to, že je to vždy něco, co děláme pouze pro sebe a je to 

čas který věnujeme pouze sobě. Osobní rozvoj navíc není něco, co se lze naučit přes noc. Je to nikdy 

nekončící proces a vždy existuje pokrok v této oblasti. Je to neustálé studium a praxe pomáhající nám 

ke zlepšení našeho života v oblasti kariérní, vztahů, produktivity nebo jiných osobních cílů. Hlavními 

společnými aspekty osobního rozvoje u všech jedinců je stanovení cílů, motivace, změna návyků, 

identifikace hodnot, přesvědčení ke změně atd. Jak se budeme rozvíjet a jakým způsobem to bude, je 

čistě na nás. Arteterapie však v tomto ohledu dává skvělou možnost k rozvoji, ať už chceme růst 

jakýmkoliv směrem. 
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2 Praktická část 
Původně jsem zamýšlela celou závěrečnou práci vytvořit pouze jako teoretický koncept, nakonec 

jsem si ale říkala, že by byla škoda, nevyzkoušet si dané techniky ani na jednom člověku. Jednoho 

jsem tedy získala a vše s ním vyzkoušela.  

2.1 Koncept praktické části 

Koncept, který ve své práci navrhuji, jsem s klientem zkoušela během dvou půldenních bloků. V praxi 

by se však takto vytvořený workshop dal udělat i jako jednodenní (cca 6 – 8 hodin) nebo měsíční (s 

časovou dotací 2 hodiny týdně). Návrh programu se hodí pro práci s jednotlivcem, ale i pro práci se 

skupinou. V případě skupiny bych doporučovala max. 8 účastníků pohromadě. Důraz tohoto 

experimentu je kladen na propojení arteterapeutických a výtvarných technik. Dané techniky se dají 

provádět v interiéru i v exteriéru. V případě venkovních aktivit by se daly určitě úkoly i obměnit a 

využít tak kreativně přírodniny.  

V návrhu programu jsem se snažila především zaměřit na zastavení se a zamyšlení se nad současnou 

situací klienta, nad tím, kdo je a jaký je a zároveň kam směřuje. Tak se nazývají i první dvě aktivity. 

Protože se zabýváme osobním rozvojem, je tento koncept zaměřený na případný posun klienta, ať už 

jde o cokoliv (může jít jen o to, že si uvědomí, že je změna možná). Zároveň abychom začlenili jeho 

kreativitu, tak se snažím dávat velké množství pomůcek k využití a v aktivitách používám více 

arteterapeutických technik. Mezi tyto techniky patří nejen výtvarný projev, ale také modelování, 

fototerapie, automatická kresba a jejich vzájemné propojení. 

Hlavním cílem experimentu je zaměření se klienta na konkrétní problém či problémy a pomocí 

tvořivosti prozkoumat možnosti řešení těchto překážek. Je možné, že za tak krátkou dobu nedojdeme 

k velkému závěru a nevyřešíme všechny výzvy, ale i tak je dobré se pokusit alespoň o vhled klienta do 

svého nitra, uchopit problém a vyjádřit jej pomocí arteterapie. 

Celý program obsahuje šest základních úkolů. Úkoly se samozřejmě dají přizpůsobit možnostem, 

které máme. U každého úkolu je uveden název, časová dotace, teoretický podklad, následně vlastní 

realizace a nesmí chybět reflexe. V teoretickém podkladu jsou uvedeny přesnější informace 

k praktickému provedení daného tématu. Časová dotace se dá následně měnit a tam kde jsem 

původně odhadovala méně času a nakonec to vzalo více času, to uvedu. Reflexe pak společně 

s praktickým provedením je to nejdůležitější. V roli arteterapeuta jde pak o otázky, které k výtvoru 

klade a v roli klienta jde o hlubší vhled a pojmenování si některých procesů probíhajících uvnitř. 

Protože už jsem naťukla roli arteterapeuta v programu, bylo by dobré jeho roli ještě více přiblížit. 

Nepůjde o direktivní formu, spíše jde o funkci průvodce. Arteterapeut v tomto případě totiž provádí 
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klienta a pomáhá mu, aby si z absolvování programu odnesl maximum, které chce. Vybízí tedy klienta 

k přemýšlení a podporuje ho ve vlastní tvorbě. Podstatné je dát klientovi najevo, že cokoliv, co 

vytvoří či řekne, není špatně. Není špatně ani, když o některé činnosti a pocitech nebude chtít mluvit 

a nebude je chtít sdílet. Následná diskuze je sice důležitá, ale pokud se na ni klient necítí, tak nemá 

smysl ho do toho tlačit. 

2.2 Představení klienta 

Prvním klientem a zároveň pokusným králíkem je můj přítel Aleš. Když jsem hledala někoho, kdo si 

zkusí projít celým mým experimentem, tak byl ten, co se několikrát přihlásil jako dobrovolník. Aleš je 

stavař, konkrétně vedoucí nabídky. Pracuje ve velké stavební firmě a jeho práce vyžaduje velký 

zápřah, jak časový, tak i psychický. Aleš tvrdí, že od malička rád maloval, chodil i do výtvarné školy, a 

pak časem úplně přestal. Nebo se spíše v rámci školy a práce začal věnovat technickým výkresům. 

Možná proto byl tak nadšeným pokusným králíkem, když jsem řekla, že bude znovu „jen“ malovat.  

2.3 Struktura a harmonogram programu 

U všech úkolů vždy napíšu název, časovou dotaci, použitý materiál a pomůcky, popis činnosti, cíl a 

také průběh. Vše zdokumentuji pomocí fotografií.  

2.3.1 Úkol: Kdo jsem? 

Tato činnost je typickým úkolem na začátku programu. Slouží k tomu, aby se mi klient trochu 

představil. Snažila jsem se ke klientovi přistupovat svým novým pohledem, jako bych ho vůbec 

neznala a byla jsem zvědavá, co se dozvím. 

Časová dotace: 30 min 

Použité materiály a pomůcky: Čtvrtky, papír A4, pastelky, voskové pastely, noviny, časopisy, lepidlo, 

barevné papíry, knoflíky, ubrousky, nůžky, fixy, tempery, plsť (zkrátka vše, co seženete) 

Popis činnosti: Klient si vybere papír a pomocí materiálů a pomůcek vytvoří svůj představující se 

obrázek. Nemusí to být jen namalovaný obrázek, může to být i formou koláže či asambláže. Nápadům 

se meze nekladou. Je důležité, aby se klient zamyslel nad tím, kdo vlastně je, co má rád atd.  

Cíl: Je to kombinace techniky na představení se a zároveň se klient zamyslí, kdo vlastně je. 
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Obr. 1: Představení sám sebe, archiv autorky 

Popis průběhu: Aleš se hned pustil do práce. Moc neváhal a vzal si čtvrtku a záhy na to začal listovat 

časopisy. 

Zpracování jeho obrázku je velmi zajímavé a kreativní. Uprostřed obrázku má sám sebe v zastávce 

s názvem „pražská“. Hned vedle se nachází obrázky s pitím a jídlem. Horní polovina obrázku je 

zakončena balónky, ve kterých jsou různé další malé obrázky (srdce, letadlo, čárky, dům). Spodní část 

obrázku je pak barevná, jsou zde čtyři barvy (žlutá, červená, zelená a modrá) a mezi nimi jsou ještě 

stejně barevné čáry, které je jakoby propojují. 

Reflexe: Aleše úkol bavil, snažil se tam vyjádřit, co je pro něj důležité, co má rád, jaké mívá nálady a 

také zobrazil sám sebe. Prostřední část se zastávkou s názvem „pražská“ je tam proto, protože Aleš 

nyní žije v Praze, ale připouští, že to tak v budoucnu být nemusí a Praha je jen zastávkou před dalším 

městem/vesnicí. Vedle zastávky je bublina s jídlem, protože má rád dobré jídlo a pití a snaží se jíst 
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zároveň zdravé věci. V horní polovině jsou další bubliny, je tu letadlo, protože má rád a zajímá se o 

letadla. Dům v další bublině symbolizuje, že pracuje ve stavařině, kterou má opět velmi rád a práce 

ho baví. Prostřední bublina s vyobrazeným srdcem znamená, že je pro něj velmi důležitý vztah, který 

zrovna má a poslední bublina s menšími modrými a dvěma velkými červenými čárami znamená, že 

má rád víkendy. 

Dolní polovina obrazu pak obsahuje čtyři barvy, které znamenají jeho nálady. Většinu času je šťastný, 

což je pro něj barva žlutá a na obrázku mu od jeho postavy právě ke žluté barvě jdou jakési vlny, 

protože prý se tak cítí většinu času. Hned vedle žluté je červená, která podle něj symbolizuje vztek, 

který občas mívá. Další část je zelená, která znamená pohodu a hned vedle je modrá, protože modrá 

znamená melancholii, kterou občas zažívá. Zároveň jsou čarami všechny barvy propojeny, jelikož se 

mu často stává, že jde z nálady či statusu do jiné nálady. 

2.3.2 Kde jsem a kam směřuji (Quo vadis?) 

Tento úkol jsem vymyslela k tomu, aby nám pomohl lépe definovat oblasti možných změn a vytyčení 

si cílů, kam klient směřuje, čeho by chtěl v kratším či delším časovém úseku dosáhnout.  

Časová dotace: 45 minut 

Použité materiály a pomůcky: velký papír A1, pastelky a voskové pastely, fixy 

Popis činnosti: Při této činnosti jde o to, aby se klient zamyslel nad tím, jaká je jeho situace nyní a 

jaká by měla být jeho situace v budoucnu. Proto na jeden papír kreslí současný stav a na druhý ten 

ideální stav.  

Cíl: Cílem této aktivity je především se zamyslet nad možnostmi rozvoje a zlepšení ve všech oblastech 

života, případně jen ve vybraných oblastech života. 
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Obr. 2 Aktivita „Co je a co může být“, archiv autorky 
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Obr. 3: Detail nynější situace, archiv autorky 

 

Obr. 4: Detail možného budoucího stavu, archiv autorky 
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Popis průběhu: Aleš se opět dal do práce hned po zadání úkolu. Ke kreslení si vybral pastelky a 

voskové pastely. Bylo vidět, že formát papíru je pro něj možná až moc velký. Nakonec si ale poradil, 

přes ¾ papíru nakreslil velký automat a v něm umístil pět políček s obrázky. Tím popsal stávající stav 

a na druhém obrázku byl stejný automat, který se ale lišil v prostředních obrázcích a také měl vedle 

„páčku“, které směřovala jiným směrem než na původním obrázku. Část plochy u obou kompozic je 

nevymalovaná a jsou jen zvýrazněné části automatu. 

Reflexe: Obě dvě díla symbolizují opravdu automaty. Aleš rozdělil svoji nynější situaci do pěti částí. 

První částí je jeho život ve vztahu, kde opět používá symbolu srdce. Podle něj je nyní ideální, a proto 

není žádný obrázek ani nad ani pod srdcem, protože vztah je buď dobrý, nebo žádný. Hned vedle jsou 

tři okénka nad sebou, ve kterých se nachází číslice. Jde o současný rodinný stav, kdy Aleš nemá zatím 

žádné děti. V dalším okénku se nachází pracovní život, nyní je klient spokojený, ale mohl by být ještě 

spokojenější. V předposlední části obrazu se věnuje nemovitostem, protože teď bydlí v bytě v jednom 

pokoji, kdy druhý pokoj obývá spolubydlící. A poslední okénko ukazuje jeho fyzickou pohodu, kdy 

dnes je spokojený, ale ví, že by měl cvičit a bude to lepší. 

Obraz č. dvě, který ukazuje budoucnost a oblasti ve kterých by si Aleš přál zlepšení, je dělaný stejně. 

Jen páčka automatu směřuje dolů. V jednotlivých okýnkách vidíme, že ve vztahové oblasti se nic 

nezměnilo, v rodinném životě přibyly dvě děti, v práci by to mohlo být lepší už jen, kdyby měl víc 

peněz a méně práce, u nemovitostí by chtěl časem vlastnit dům a lepší už by to mohlo být jedině 

v hradu. A poslední část týkající se jeho fyzické zdatnosti ukazuje, že by se rád dostal do formy. 

2.3.3 Hledání způsobů, ne důvodů 

V této aktivitě by si měl klient vybrat jednu z předchozích oblastí v životě, které by chtěl zlepšit a 

vytvořit meziobrázek, který patří mezi obraz současného stavu a budoucího stavu. Je to zamyšlení 

nad tím, co může klient udělat/ začít dělat, aby se jeho situace zlepšila. 

Časová dotace: 15 min 

Použité materiály a pomůcky: čtvrtka A4 a fixy 

Popis činnosti: Klient má za úkol zamyslet se a namalovat něco, co by mohl dělat lépe. Stačí, když si 

vybere jednu oblast života z předchozího úkolu. 

Cíl: Cílem je zamyšlení se nad tím, co by mohl klient ve svém životě „zlepšit“. Nemusí jít o velké věci, 

často ty nejjednodušší věci jsou ty nejúčinnější.  
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Obr. 5: Aktivita: co můžu zlepšit, archiv autorky 

 

Obr. 6: Detail k úkolu č. 3, archiv autorky 
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Popis průběhu: Na Alešovi byla vidět značná únava u tohoto úkolu. Musela jsem ho více než 

v předchozích aktivitách navádět a říkat, kterou oblast ze života si může vybrat. Nakonec se chytil 

pracovního života a nakreslil obrázek ve dvou odstínech modré, čtvrtku rozdělil na dvě poloviny, mezi 

kterými byla šipka. Na levé polovině je postava dívající se z okna a zády k ní je stůl a na něm je 

počítač. Na pravé polovině obrázku je postava sedící u stolu a pracující na počítači. Obrázek je 

celkově jednoduchý, rychle provedený.  

Reflexe: Jak už jsem zmínila, na Alešovi byla u tohoto úkolu vidět značná únava. Původně jsem se 

zamýšlela, jestli ho vůbec zařazovat, ale pak jsem tak udělala a to z toho důvodu, že jej považuji za 

důležitý právě pro osobní růst. Alešova interpretace obrázku byla velmi jednoduchá. Vybral si 

pracovní stránku svého života a myslí si, že by měl v práci méně prokrastinovat a místo toho 

pracovat. Uvědomuje si to, že občas zbytečně odkládá úkoly, např. se dívá na zprávy na internetu 

nebo se jde projít po chodbě a s někým se zapovídá. Ví, že by to dělat neměl a zároveň ví, že se mu 

v důsledku toho stává, že je pak o hodinu nebo dvě v práci déle. Ale problém si uvědomuje a snaží se 

s ním pracovat. Další obrázek už malovat nechtěl a nechtěl se už ani zamýšlet nad tím, co by mohl 

dělat lépe. Snažila jsem se ho navést dalším mini úkolem, aby si představil nějakou další osobu, vžil se 

do ní a zkusil se zamyslet nad tím, co by mu poradila, na čem by měl v rámci jeho jmenovaných 

životních oblastí pracovat a jak. Tahle aktivita se však nesetkala s velkým úspěchem a Aleš řekl, že ji 

dělat nebude. Bylo to nejen únavou, ale také tím, že možná nechtěl jít až tak do hloubky. Celkově tak 

nad životem zkrátka nepřemýšlí, ví, že přijdou lepší časy, ale už teď je spokojený, tak mu to celé přišlo 

tak nějak zbytečné. 

2.3.4 Skrytá tvář – expresivní modelování 

Tento úkol jsem převzala ze studia arteterapie a sama si vzpomínám, jak se mi aktivita líbila. Protože 

ale doma nemám hlínu, tak jsem jí nahradila slaným těstem. Těsto se skládá pouze z mouky, ze soli a 

vody a jeho příprava je velmi jednoduchá. Hlínu úplně nenahradí, protože není až tak hutné. 

Časová dotace: 45 minut 

Použité materiály a pomůcky: slané těsto, mouka, špejle a pečící papír 

Popis činnosti: Úkolem je ztvárnit svou skrytou tvář. Je to tvář, která vychází na povrch velmi málo, a 

často ji před lidmi skrýváme. Je ale důležité si uvědomit, že tady něco takového je. 

Cíl: Cíle jsou u této aktivity dva. Ten jednodušší je, že si klient zkusí práci s modelováním, což může 

být při nejmenším neobvyklé a uklidňující. Druhým, hlubším cílem, je zamyšlení se nad naší skrytou 

tváří, kterou možná máme, možná ne, možná o ní nechceme vědět. 
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Obr. 7: Tvorba skryté masky, archiv autorky 
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Obr. 8: Upečená maska, archiv autorky 

Popis průběhu: Úkol jsem zadala s tím, že má Aleš dvě možnosti – buď z těsta vymodelovat masku – 

skrytou tvář, nebo vytvořit svůj vnitřní tvar. V tu chvíli se začal šíleně smát a říkal mi, že vůbec neví, 

jak to myslím. Úkol jsem tedy zopakovala a Aleš řekl, že tedy udělá svůj tvar, ale že netuší, jak by 

mohl jeho tvar vypadat. Pak ho napadla kostka. Načež ale řekl, že zkusí vymodelovat svou „skrytou 

tvář“. Celou dobu byl soustředěný a bylo vidět, že se mu práce s těstem líbí, ale nelíbí se mu zadané 

téma modelace. Jeho maska byla propracovaná, měla všechny detaily klasické lidské tváře (nos, oči, 

pusu, i vlasy). Na první pohled byly vidět i dvě netypické věci. Jednou z nich byly tři hluboké tváři na 

čele a tou druhou byly zvláštně slepené koutky rtů.  
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Reflexe: Aleš nechtěl o masce moc mluvit. To, co ale řekl, mi objasnilo proč. Jeho skrytá tvář je totiž 

smutná. Občas totiž je smutný. Také si myslí, že má hluboké vrásky na čele z únavy a u zalepených 

koutků u pusy se také zastavil s tím, že ho občas bolí pusa od mluvení. Když jsem se zeptala, jestli si 

chce masku nechat, tak řekl jednoznačné „NE“. Původním plánem bylo, že ji zničí a udělá z ní zase 

kulatý kus těsta. Nakonec jsme se domluvili, že masku upečeme a pak ji odneseme někam, kde jí 

bude líp a možná se tak nebude smutek tolik vracet. Jak to dopadlo ukazují obrázky 9 – 12. 

  

 

 

 

Obr. 9 – 12: Fototerapie, zbavení se masky, archiv autorky 
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Tento úkol byl pro mě silným zážitkem, protože jsem o této stránce svého přítele neměla ani tušení a 

jsem ráda, že jsem se něco takového měla možnost dozvědět a ráda mu pomůžu, aby se smutný 

obličej vracel co nejméně. 

2.3.5 Automatická kresba 

Automatická kresba je forma kreslení ve spojení s intuicí. To, co vzniká na papíře, nekreslíme svou 

hlavou, tedy svým chtěním, vůlí nebo logikou. Tato kresba vzniká spontánním zaznamenáním toho, 

co cítíme. Je to „řeč naší duše“, kresba, která je vedená naší intuicí. (Šmídová Hana, 2014) 

Časová dotace: 30 minut 

Použité materiály a pomůcky: papír A4, vytištěné mandaly, voskové pastely a pastelky 

Popis činnosti: Klient by se měl ještě před celou aktivitou uklidnit a hlavně by měl „vypnout“. Mít 

klid, čas, vypnutý mobil a soustředit se jen na to, co maluje. Automatické kreslení se může použít na 

řešení nějaké situace či problému. V tomto případě šlo spíše o uvolnění mysli. 

Cíl: Relaxace. 

 

Obr. 13: Automatická kresba, archiv autorky 
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Obr. 14: Automatická kresba, archiv autorky 

 

Obr. 15: Automatická kresba, archiv autorky 
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Popis průběhu: Delší dobu trvalo zadání úkolu, protože klient nechtěl přijmout, že je něco takového 

jako malování pomocí intuice možné. Dávala jsem mu proto různé příklady automatické kresby, jako 

jsou například omalovánky, malování si do sešitu ve škole nebo kreslení u telefonování. Poté jsem mu 

také ukázala nějaké příklady z knihy a z internetu. Tím jsem ho trochu zaujala a šel to zkusit. Vytvořil 

3 obrázky. První dva jsou malované pastelkami a voskovými pastely. Jeden obrázek je spíše do 

fialova, druhý je žluto-zelený. Třetím obrázkem je pak mandala, kterou vymaloval, a to jen z části, 

nikoliv celou. 

Reflexe: Na začátku bylo hodně těžké Aleše přemluvit k tomu, co po něm vlastně chci a že je to jedna 

z technik, jak si může odpočinout. Ale po krátké debatě vzal pastelku a začal kreslit. První obrázek ve 

fialových, červených a hnědých tónech, prý nakreslil proto, že se mu líbily příklady automatických 

kreseb, které jsem mu ukázala. Fialovou ani ostatní barvy tedy nekomentoval. Druhý obrázek byl 

velmi pozitivní, v jádru je použitá žlutá barva, po stranách pak opět fialová a uprostřed je zelenou 

barvou nakreslený strom. Poslední obrázek – vymalovaná mandala, tam už bylo vidět, že se Alešovi 

nechce a také to tak potvrdil, že už ho to nebavilo a neměl v úmyslu ji dovymalovat. Cennou reflexí je 

v tomto případě především fakt, že si klient danou techniku zkusil, protože se mu zpětně velmi líbila a 

možná ji někdy sám použije k uvolnění stresu, který zažívá denně v práci.  

2.3.6 Namaluj si obraz 

Tento úkol jsem zařadila do programu zcela záměrně, protože klient neustále mluvil o tom, že by 

jednou chtěl namalovat obraz, ale že neví, co by maloval a že by to určitě dopadlo hrozně atd. A 

protože jsem chtěla zkusit, jestli se ve svých obavách posune a překoná, tak jsem mu zadala tento 

poslední úkol. 

Časová dotace: 60 – 90 minut 

Použité materiály a pomůcky: Plátno 100 x 70 cm, akrylové a temperové barvy, štětce 

Popis činnosti: Hlavním úkolem v této aktivitě je to, že si klient namaluje svůj vlastní obraz, který by 

daroval sám sobě.  

Cíl: Překonání strachu z tvoření, z toho, že udělám něco špatně, z neznalosti výtvarných technik. 
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Obr. 15: Obraz malovaný sám sobě, archiv autorky 

Popis průběhu: Na úplném začátku jsem Alešovi vysvětlila, že bych chtěla, aby už neodkládal to, že 

namaluje obraz a zkrátka to zkusil. Mělo jít o obraz, který by namaloval sám sobě. Navrhovala jsem, 

ať si třeba namaluje nějaký obraz, který by mu dodal energii, motivaci nebo cokoliv, co by sám chtěl. 

Poradila jsem mu, ať si nejdřív namaluje základ a poté třeba něco na to, ale že to není podmínka, jen 

rada. Pak už došlo k samotné tvorbě. Obraz je velmi barevný a jsou použité jasné, syté barvy. Dolní 

část pokrývá tyrkysová barva, střední část obrazu pak tmavě modrá a červená a ve vrchní části 

můžeme vidět světle modrou, zelenou, žlutou a bílou. Aleš začal nejprve na spodu plátna, kde začal 

část vybarvovat tyrkysovou barvou. Bylo vidět, že není moc spokojený s barvou a je zklamaný. Potom 

namaloval černé čáry, které pokryly zbytek plátna, včetně tyrkysové spodní části. Když měl černé čáry 

hotové, začal vymalovávat části plátna jako omalovánku. Trochu se u toho rozčiloval, protože 
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původně chtěl malovat strom, ale tyrkysová barva není ta, kterou chtěl použít jako barvu nebe, tak 

nakonec namalovat abstraktní čáry. Ve střední části ještě ozvláštnil barevné plochy o malé symboly. 

V tmavě modré to jsou bílé symboly zvířat a v červené části to jsou šlehající plameny. 

Reflexe: Alešovi se do úkolu moc nechtělo, nelíbila se mu velikost plátna, protože podle jeho slov, 

obraz nebude pěkný a dobrý a tím pádem by stačilo plátno menší. Poté vzal štětec a začal malovat 

tyrkysovou část, hned na to dodal, že barva není taková, jakou si představoval a že z původní 

myšlenky namalovat strom už sešlo. Pak spíše maloval, co ho napadlo. Možná si převzal myšlenku 

z automatické kresby a maloval intuitivně. Když skončil, tak mi řekl, že obraz někam schováme, že 

není pěkný. Nechali jsme ho ale přes noc v pokoji a ráno jsem dostala povolení, že si ho v pokoji 

pověsíme a že bude aspoň Aleše motivovat k tomu, aby namaloval lepší dílo. 

3 Aplikační část/ závěr 

V závěru mé práce se chci zamyslet nad tím, co mi vlastně celý projekt dal a chci ho zhodnotit. A to 

samé bych chtěla uvést i u Aleše. 

U úkolů jsem vycházela ze spousty knih, kde jsem si pročítala jednotlivé aktivity a vybírala, které by 

byly pro můj projekt vhodné. Nakonec jsem si úkoly hodně vymýšlela, snažila jsem se o to, aby nebyly 

moc nudné a aby opravdu něco Alešovi daly. Měla jsem připraveno i více variant a podle toho, jak se 

projekt ubíral, tak jsem vybírala, co bude vhodnější. Například, když jsem viděla, že už je klient 

unavený, tak jsem zvolila odpočinkovější část.  

Trochu mě mrzí, že jsem do programu nezahrnula meditaci nebo vedenou relaxaci. Bylo by to dobré 

na začátku programu, aby se klient více napojil sám na sebe anebo by to bylo fajn ještě před 

automatickou kresbou, kde je opět velmi důležité, aby člověk „vypnul“ a navázal se na své nitro. 

Bohužel jsem ale ani v jednom případě meditaci nezvolila, tak možná někdy příště. 

Samotný program a jednotlivé úkoly pro mě byly velkým zážitkem, nejen, že jsem se podívala na 

arteterapii dalším klientovým pohledem, ale také jsem si vyzkoušela různé techniky. A také proto, že 

jsem jako pokusného klienta, měla svého přítele, tak bych řekla, že jsem na něj pohlédla zase z trochu 

jiné perspektivy a jsem za to moc ráda. Navíc jsem zjistila, že vést arteterapeutický program je velmi 

unavující, člověk se musí pořád soustředit, dobře vysvětlovat, klást trefné otázky atd. Zároveň mě to 

ale nabíjelo, protože to pro mě bylo nové a měla jsem šanci si vyzkoušet něco, co jsem do té doby 

nedělala. A nyní mě láká, že bych opravdu sestavila arteterapeutickou skupinu a pracovala s ní. Je to i 

proto, že když o tom někde vyprávím, tak je každý hned nadšený, že chce tvořit. 
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Další věcí, která se mi zrovna nepovedla, je možná právě rozvoj kreativity u klienta. I když i to by 

mohlo být diskutabilní, protože pokud znamená rozvoj kreativity dělat něco jinak a jinými cestami než 

obvykle, tak to jsme zvládli velmi dobře. 

Co se týče Alešova názoru na program, tak byl velmi pozitivní. Tvrdí, že jako člověk technicky 

založený, si mohl zkusit tvůrčí proces. Aktivity ho naučily, že nejde o výsledek, ale o proces samotný. 

Dokonce se mě ptal, jestli budeme pokračovat a jestli bychom mohli třeba každý týden něco tvořit 

v tomto duchu. Nejvíce si užil poslední úkol – malování obrazu, protože tempery a plátno nemá 

v ruce každý den. Nejhorší pak byl první úkol – představení sám sebe, protože vůbec nevěděl, co tam 

dělat a jak se představit. Možná to bylo prý i tím, že to byl první úkol a myslel si, že je důležité, aby 

všechny úkoly splnil minimálně „dobře“ a s postupem času i aktivit viděl, že výsledek je jen v jeho 

režii. Jako nejnepříjemnější nebo také nejméně komfortním byla aktivita s modelováním skryté tváře, 

protože mu připomínala jeho smutné nálady a nechtěl ji mít doma. To jsme vyřešili tím, že ji nemáme 

doma, ale odvezli si ji popeláři. 

Úplně na závěr bych sem ještě ráda vypsala nejvíce používané barvy v jednotlivých úkolech a jejich 

význam podle Hany Šmídové (Šmídová Hana, 2014): 

Červená – je barvou tepla, lásky, vášně a životní energie, síly, optimismu. Je barvou rychlosti, 

rozhodnosti a akce. Má v sobě energii ohně, naléhavosti, neklidu. V negativní rovině je červená 

spojována s agresivitou, hněvem a násilím. 

Modrá – je barvou nebe a moře, proto si ji spojujeme se vzduchem a vodou. Modrá uvolňuje a 

zklidňuje. Je to chladná barva a díky tomu přináší klid, ztišení. Modrá je spojena s komunikací, 

dechem, vyjadřováním a sebereprezentací. Pomáhá nám vyjádřit pocity a myšlenky. 

Žlutá – je teplou barvou, která je barvou slunce, hřejivého ohně. Probouzí nové nápady, je barvou 

aktivity a nových začátků, samostatnosti a postupu. Žlutá také symbolicky zastupuje zlato a bohatství 

– jak materiální, tak duchovní. Pomocí žluté v sobě můžeme vytvořit nový prostor pro nové myšlenky 

a zážitky. V negativní rovině pak může vyjadřovat závist, zradu či nepřejícnost. 

Zelená – je barva přírody, má schopnost léčit, hojit a navrací věci do rovnováhy. Je barvou začátků, 

růstu, mládí, svěžesti a také naděje. Zelená je barvou rovnováhy mezi dvěma póly, rovnováhy mezi 

dáváním a braním. 

Oranžová – spojuje energičnost a sílu červené a barvu ducha žluté. Je to barva emocí a sexuality, 

barva života v radosti. V oranžové se projevuje tvořivost, smysl pro humor, touha po dobrodružství, 

otevřenost k lidem. Oranžová je také barvou změn. 



28 
 

Fialová – je spojována s fantazií, bohatstvím, královskou mocí, tajemnem. Symbolizuje inteligenci, 

jasnou mysl a pozitivní zaměření. Obsahuje energii smíření, ale v negativním projevu může ukazovat 

na duševní nerovnováhu. 

Hnědá – je barvou půdy, dřeva. Její energie budí pocit pevnosti, opory, jistoty a stability.  

Tyrkysová – přináší téma volnosti, svobody a vyjádření. Je to komunikační barva, propojuje nás 

s okolním světem. Tato barva se vztahuje ke všem lidským činnostem, v nichž figuruje komunikace. 

Tyrkysová podporuje vnitřní růst, empatii a spojuje nás s intuicí. 

I když je „slovníků barev“ více, tak nejlepší významový slovník k jednotlivým barvám má každý z nás 

v sobě. 
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