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Úvod 
  

V dnešnej modernej dobe veľakrát nemáme čas, priestor a občas ani energiu zastaviť sa a zamyslieť 

sa nad tým, čo vlastne chceme. Svoju pozornosť venujeme najmä tomu, čo nechceme, rôznym 

obavám a strachom z „čo keď...“. Sme orientovaní na výkon a rýchlosť dosahovania cieľov. Zažívame 

stres, neúspech a z toho vyplývajúce negatívne pocity. Aj vďaka tomu čoraz viac ľudí trpí rôznymi 

psychosomatickým problémami, ktoré môžu časom prerásť do somatických ochorení. 
Existujú dve cesty na zlepšenie kvality života. Cesty nepriame a cesty priame. Účel nepriamej cesty je 

odlišný ako viesť ku radosti. Radosť je až dôsledkom toho, že sa niekam posunieme, niečo vyriešime 

alebo dáme niečo do poriadku.  

Priama cesta je priamo zameraná na zlepšenie kvality života – zlepšenie nálady, zníženie napätia, 

príjemné pocity, zlepšenie sebavedomia, dobrý pocitu zo seba samého a ďalšie. Nemusia to byť 

žiadne veľké kroky, ani životné zmeny, veľakrát je to aj v zameraní našej pozornosti na prítomnosť 

a to, ako ju prežívame. Napríklad menšie radosti, na ktoré máme v zhone tendenciu rýchlejšie 

zabúdať, resp. si ich neuvedomovať: Môcť sa poškrabkať tam, kde nás svrbí. Nájsť na prvý pokus 

rovnaký pár ponožiek. Keď v písmenkovej polievke poskladáte svoje meno. Keď si po celom dni 

vyzujete topánky, dáte dolu podprsenku, alebo uvoľníte kravatu... 

Sústreďme sa viac na veci, ktoré nám prinášajú radosť. 

 

Otázka pre čitateľov č.1: Čo prináša radosť vám?...  

Pre mňa už odmalička bola jedným z najintenzívnejších zdrojov radosti tvorivosť. Či už to bolo 

kreslenie, modelovanie, šitie, tvorba z papiera, Fima, filcu, recyklovanie alebo majstrovanie 

všelijakých „udělátok“, či vymýšľanie rôznych zlepšovákov. A veľmi skoro som si začala uvedomovať, 

že oveľa viac ako samotný výsledok, ma napĺňa proces tvorenia.  

V jednej epizóde môjho života som sa zaoberala vytváraním umenia, a síce tvorením šperkov. Toto 

obdobie ma však relatívne skoro prestalo napĺňať. Vytratilo sa  z neho pre mňa „to“ niečo, čo bolo 

pre mňa príťažlivé a tak som ho opustila. Už išlo o biznisovú atraktivitu výsledku...  

To úplné ponorenie sa do činnosti, keď pre Vás okolie aj čas prestávajú existovať a vy vnímate len to, 

čo Vám vzniká pod rukami, alebo v hlave. Radosť, ktorá vo Vás je, hoci si ju z pravidla uvedomíte až 

s odstupom času, keď sa na nad procesom/výsledkom zamyslíte. Presne to nachádzam v tvorení 

rôzneho druhu a to je dôvod, pre ktorý sa snažím pritiahnuť si do života čo najviac tvorivých 

okamihov.  

Nie len samotné tvorenie, ale najmä tvorivý prístup k životu považujem za kľúčový pre radostný život 

človeka. Veď základom slova tvorivosť je slovo tvor, človek a teda sa dá povedať: 

Tvor tvorí. Ten, kto netvorí je netvor. 

 



Otázka pre čitateľov č.2: Ako často sa svojej radosti venujete?... 

Tvorivosť, jej princípy a objavný proces ako taký využívam denne nie len vo svojom súkromnom 

živote, ale aj v profesii kreatívnej lektorky a koučky. Pomocou tvorivosti, hry a herných prvkov 

rozvíjam mäkké zručnosti človeka. Hľadanie ďalších tvorivých techník a možností na rozvoj ľudskej 

osobnosti ma nasmerovalo ku expresívnej terapii, arteterapii. 

Cieľom tejto záverečnej práce je ukázať, ako sa dá vniesť ľuďom do života viac radosti z vlastnej 

sebarealizácie s využitím arteterapeutických techník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Teoretická časť 
 

1.1 Arteterapia 
 

Pojem arteterapia pochádza z latinského výrazu ars – umenie a gréckeho therapeia – liečenie, 

ošetrovanie. V užšom zmysle slova znamená liečbu výtvarným umením. V širšom zmysle slova, ktorý 

budem pre účely tejto práce využívať, znamená liečbu umením, vrátane hudby, poézie, prózy, divadla, 

tanca a výtvarného umenia (Šicková-Fabrici, 2002). 

Pre mňa osobne je arteterapia prostriedok, ktorý využitím tvorivosti umožňuje lepšie spojenie sa so 

sebou samým - svojimi emóciami, pocitmi a prežívaním. Pomocou umeleckých techník pôsobí na 

psychickú, aj fyzickú stránku človeka. 

Niekedy býva priraďovaná k psychoterapii a jej jednotlivým smerom, inokedy je poňatá ako 
samostatný obor. Obvykle sa rozlišujú dva základné prúdy, a to terapia umením, v ktorej sa dáva 
dôraz na liečebný potenciál samotnej tvorivej činnosti a artpsychológia, kde výtvory a zážitky 
z procesu sú ďalej psychoterapeuticky spracovávané (Česká arteterapeutická asociace, 2017, online) 

V arteterapii sa hodnotí predovšetkým proces tvorby, nie umelecká hodnota výsledného diela. 
Jednotlivé techniky majú klientom pomôcť vyjadriť ich pocity. Počas procesu dochádza u klienta 
k zlučovaniu vedomých a nevedomých funkcií a vďaka tomu sa môže terapeut zoznámiť s inak ťažko 
prístupnými rysmi klienta (Caseová, Dalleyová, 1995). 

Podľa toho, či je klient sám tvorcom, alebo pracuje s dielom vytvoreným niekým iným, rozdeľujeme 

artetarapiu na:  

Receptívna arteterapia – využíva vytvorené umelecké dielo iného autora so zámerom stanoveným 

arteterapeutom.  

Aktívna arteterapia - znamená aplikovanie konkrétnych aktivít (kresby, maľby, modelovania) alebo 
intermediálnych aktivít, happeningu na jednotlivca alebo skupinu.  

 

1.1.1 Ciele arteterapie 

 

„Ciele, ktoré si arteterapia stanovuje, súvisia na jednej strane s tým, z akých teoretických pozícií  

vychádza, na druhej strane so situáciami a potrebami klientov, s ktorými pracuje, v neposlednom 

rade s ich vekom.“ (Šicková-Fabrici, 2002, s. 61) 

Nakoľko sama pracujem ako lektorka a koučka so zdravými dospelými a deťmi, je mi v arteterapii 

blízky práve koučovací prístup a jeho ciele: Využitím umeleckých techník a rozhovoru s klientom, 

pomáham klientom rozvíjať ich vlastné zdroje, podnecujem ich prežívanie a premýšľanie. 

Napomáham im prehĺbiť uvedomenie v danej oblasti ako aj chápanie jednotlivých súvislosti. Prebieha 

uvoľňovanie a posilňovanie potenciálu, ako aj odstraňovanie vnútorných bariér a klient si sám 

nachádza vlastné riešenia. 



Ciele môžeme rozdeliť na individuálne a sociálne.  

Medzi individuálne ciele môžeme zaradiť uvoľnenie, vlastné prežívanie, vnímanie 

a sebahodnotenie, vyjadrovanie emócií, sloboda pri experimentovaní, rozvoj fantázie, nadhľad 

a celkový rozvoj osobnosti.  

Medzi sociálne ciele patrí napríklad vnímanie a prijímanie druhých ľudí, vyjadrenie uznania ich 

hodnoty, ocenenie, nadviazanie kontaktov, interakcia so skupinou, fungovanie v skupine, 

chápanie vzťahov a vytváranie sociálnej podpory. 

 

1.1.2 Forma arteterapie  

 

Arteterapiu môžeme rozdeliť na individuálnu a skupinovú. Pri individuálnej arteterapii sa terapeut 

venuje jednému klientovi. Vytvára sa intímnejšie prostredie a bezpečný priestor pre odhalenie sa 

klienta. Za najväčší prínos tejto formy považujem možnosť vytvorenia užšieho, dôverného vzťahu s 

klientom. Je vhodná pre klientov, ktorí potrebujú celú pozornosť terapeuta, sú nesmelí, resp. by 

mohli narušovať skupinu. 

Pri skupinovej arteterapii sa stretáva viacero klientov. Jej najväčšou výhodou je z môjho pohľadu 

možnosť sociálnej interakcie samotných účastníkov. Obohacuje o pohľady a spätnú väzbu ostatných. 

Je možné voliť akčnejšie formy techník. Na druhej strane môže u niekoho vyvolať obavu zdieľať svoje 

pocity a emócie, prípadne môže dôjsť k pocitu krivdy z rozdelenia pozornosti terapeuta. 

Nedá sa jednoznačne stanoviť, ktorá z foriem je pre terapeuta náročnejšia, nakoľko každá forma, má 

svoje klady aj  a vždy záleží na individualite klientov a samotného terapeuta. 

 

1.1.3 Osobnosť arteterapeuta 

 

Na Slovensku aj v Českej republike je situácia ohľadom arteterapie pomerne nejednoznačná a 

profesný štatút arteterapeuta nie je oficiálne stanovený. V roli arteterapeutov najčastejšie vystupujú 

psychológovia, špeciálny pedagógovia, výtvarníci.  

Arteterapeut potrebuje určité osobnostné predpoklady, znalosti a zručnosti. Z mäkkých zručností sú 

to určite veľmi dobré komunikačné zručnosti, schopnosť empatie a vytvorenia atmosféry dôvery, 

chápanie a prepájanie veci do súvislostí, schopnosť improvizovať a byť klientovi nápomocný 

v okamihoch, keď to klient potrebuje.  

Podľa Šickovej-Fabrici (2002), potrebuje znalosti zo psychológie, medicíny (predovšetkým 

psychiatrie), pedagogiky, umeleckých techník a vzhľadom na to, že sa jedná o vnímanie klienta ako 

celku, tak aj znalosti antropológie. Je vecou diskusie, do akej hĺbky ich potrebuje poznať, resp. či je 

potrebné, aby ich mal samostatne vyštudované.  



Čo sa týka konkrétne arteterapeutických znalostí a zručností, je dôležité spomenúť potrebnú 

kombináciu inštitucionálneho arteterapeutického vzdelávania alebo jeho konkrétnych častí (ako 

napríklad muzikoterapie, dramatoterapie a iné) a sebaskúsenostného výcviku. Pri výkone samotnej 

arteterapeutickej praxe potom opakovanú supervíziu.  

 

1.1.4 Vzťah arteterapeuta a klienta 

 

Arteterapeutický vzťah je primárne založený na dôvere medzi klientom a arteterapeutom. Rola 

arteterapeuta by som popísala ako rolu partnera-sprievodcu, ktorý využíva umelecké techniky 

a cielené otázky, na pomoc klientovi – pri prežívaní, vyjadrení, uvoľnení, prípadne pomenovaní 

svojich pocitov a emócií. Arteterapeutovou výhodou je nadhľad a odstup od klientovej situácie, 

vďaka ktorému vie klientovi pomôcť odhaliť také riešenia, ktoré klient predtým nevidel. 

Zodpovednosť arteterapeuta je za nastavenie a sledovanie cieľa a sprevádzanie klienta procesom 

arteterapeutického stretnutia. Nie je za to, čo klient prežíva a ako to prežíva.  

Je žiadúce, aby do procesu tvorby arteterapeut nezasahoval a neprojektoval do nej svoje predstavy či 

už o procese alebo o výsledku a vytváral klientovi maximálny možný priestor pre jeho osobitné 

vyjadrenie sa. Z môjho pohľadu je zásah arteterapeuta do tvorby klienta akceptovateľný v prípade, 

keď ho klient požiada o technickú pomoc, resp. hrozí nejaké riziko. 

 

1.1.5 Rizikové situácie v arteterapii 

 

Napriek tomu, že ja osobne využívam arteterapiu na pozitívne posilnenie človeka, je to práca 

s vnútorným prežívaním, pri ktorej vzniká priestor na možné riziká. Tieto môžu narušiť nie len priebeh 

arteterapeutického stretnutia, ale aj klienta samého.   

V tejto časti uvádzam situácie, s ktorými mám osobnú skúsenosť, alebo považujem za potrebné ich 

zmieniť: 

Zasahovanie do diela zo strany arteterapeuta – môže spôsobiť uzatvorenie sa klienta, 

v niektorých  prípadoch môže vážne narušiť jeho emocionálnu rovnováhu 

Interpretácia diela/diagnostika zo strany arteterapeuta – rozumej bez predchádzajúceho slova 

autora a poznania bližších skutočností vzniku. Arteterapeut sa tak môže postaviť do pozície 

vševediaceho a v konečnom dôsledku poškodiť klientovi.  

Vyžadovanie interpretácie diela/diagnostiky arteterapeutom zo strany klienta – v prípade 

opakovaného, resp. neustáleho dožadovania sa interpretácie arteterapeutom bez toho, že 

by dielo interpretoval sám klient, sa klient vzdáva vlastnej zodpovednosti za výstup 



a prenáša zodpovednosť na arteterapeuta. Očakáva od neho „riešenia“ a arteterapeut tak 

podporuje nezdravý, závislý vzťah – klient si vytvára alibi „to mi povedal on“. 

Prostredie – rušivé vplyvy, bezpečnosť, samotné vyžarovanie priestoru, ako aj možnosti 

zvolenej techniky vzhľadom na daný priestor,  majú vplyv na prežívanie klienta a jeho 

ochotu otvorenia sa procesu 

Hodnotenie – zo strany arteterapeuta, členov skupiny, alebo klienta samého; môže spôsobiť 

uzatvorenie sa klienta, prípadne sa arteterapeutický proces zmení na snahu klienta 

o dosiahnutie dobrého hodnotenia - pochvaly 

Nikto nie sme dokonalým odborníkom na všetky oblasti, prípadne potrebujeme chrániť samých seba, 

preto by mal aj arteterapeut myslieť na to, že ak nevie/nemôže/nechce pomôcť klientovi on sám, je 

viac ako vhodné dať klientovi konkrétne odporučenie (kontakt), na koho sa môže obrátiť. Na zber 

takýchto kontaktov môže poslúžiť vlastná prax arteterapeuta, výcvik alebo ďalšie vzdelávanie. 

Napriek možným rizikám som presvedčená o tom, že ich ako arteterapeut môžem významne znížiť 

mojou vlastnou kvalitnou prípravou, zapájaním sa do supervízií a tým najdôležitejším: rešpektovaním 

klienta, dôverou v jeho schopnosti a jeho vlastnú znalosť života a nevťahovaním vlastného ega do 

procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Radosť 

 

Radosť patrí nesporne k najpríjemnejším a najprirodzenejším emóciám. Je spojená s pocitom šťastia, 
pozitívnou náladou, človek sa cíti dobre, vo chvíľach radosti sú splnené všetky jeho okamžité 
psychické potreby. Je to skutočne tak, keď máme radosť, nič nám nechýba. 

Prirodzenosťou človeka je hľadanie radosti. 

Jan Werich 

Ako dlho ste sa tešili z nových topánok, kabelky, auta, či inej veci, ktorú ste si kúpili? Potešenie z jedla 
tiež trvá iba chvíľu, pretože znižuje našu fyziologickú nerovnováhu. Víno, alkohol alebo iné drogy nám 
poskytujú iba chvíľkové uvoľnenie... Pôžitky, ako tieto vonkajšie zdroje radosti označuje 
Czíkszentmihályi (1996),  však neprispievajú k nášmu psychologickému rastu a neobohacujú naše 
vnútorné Ja. V prípade, ak radosť nachádzame iba mimo seba, jej zdroje sú vonkajšie, je 
pravdepodobné, že si na nej vypestujeme závislosť. 
 
Erich Fromm (1967) stavia do protikladu životný princíp hedonizmu, znak konzumnej spoločnosti, 

a životný princíp na základe radosti zo sebarealizácie. Túto delí na dva základné druhy: 

Radosť ako krátkodobý povznášajúci pocit 

Radosť ako uspokojenie zo splnenia úlohy, ktorú si človek stanovil, a v ktorej existuje nejaká 

prekážka, pričom nezáleží na špecifickosti úlohy. Napríklad z dobrej hry v tenise alebo 

z úspechu v obchode a i. 

Radosť ako potešenie z uvoľnenia, relaxácie. Sprevádza činnosť, na ktorú nie je potrebné 

vynakladať snahu. Napríklad masáž, potešenie z hudby alebo obrazu a i. 

Radosť spätú s ľudskou sebarealizáciou  

Predpokladá vnútornú snahu, čiže produktívnu činnosť. Nie je to ukojenie potreby 

vyplývajúcej z fyziologického alebo psychologického nedostatku, nie je to úľava z napätia, ale 

je to sprievodca každej produktívnej činnosti v myslení, cítení a konaní. Napríklad vlastná 

tvorba, učenie sa ničomu novému a i. 

 
Môžeme si všimnúť, že sa jedná primárne o vnútorné zdroje radosti, ktoré človek nachádza sám 
v sebe a je preto veľmi dôležité naučiť sa ich identifikovať a pracovať s nimi.  
 
Dosiahnutie radostného života sa neskladá z veľkých životných krokov a nespočíva ani v potláčaní 
všetkého nepríjemného rôznymi „psychologickými metódami“. Nezávisí priamo na tom, čo si o nás 
myslia druhí ľudia alebo na tom, čo vlastníme. Na čom v radostnom živote naozaj záleží je to, aký 
pocit máme z vlastnej osoby a z toho, čo sa s nami v živote deje (Czíkszentmihályi, 1996, str.74). 
 

Život nie je vždy jednoduchý a radostný, no je škoda nevyužiť každú príležitosť, 

keď si ho takým vieme spraviť. 



2 Experimentálna časť 
 

Téma radosti sa vo mne objavovala už veľmi dlho. No od vymanenia sa z korporátneho výkonového 

sveta ju pociťujem ako naozaj silnú potrebu a stala sa mojim životným princípom. Odchod z práce a 

„precitnutie“. Usporiadanie si hodnôt, oslobodenie sa od očakávaní ostatných a stop fungovaniu 

v režime „už potrebujem dovolenku“. Dovolenku od života?! Chcem to mať naopak, aby mi bol život 

dovolenkou a do „vážnych vecí“ si len z času na čas odskočím. Nie však radosť na silu, vždy a všade. 

Radostný život tak naozaj, v sebe a vďaka sebe. A toto chcem sprostredkovať aj ľuďom okolo mňa... 

V tejto časti sa zaoberám praktickými príkladmi využitia arteterapeutických techník pri práci 

s dospelými a deťmi. Je rozdelená do dvoch častí podľa terapeutických zámerov. 

I časť Cestami radosti I 

 Práca s dospelými, cieľ: radosť z tvorivosti, relaxácia, rozvoj a podpora tvorivosti 

II časť Cestami radosti II 

Práca s dieťaťom, cieľ: zažívať radosť z tvorenia a cítiť sa lepšie (v rámci možností zabudnúť na 

chorobu) 

 

Po každej zrealizovanej aktivite s výnimkou spomenutých nižšie v popisoch, nasledovala slovná 

reflexia účastníčok a v prípade, že som považovala za potrebné niečo zmieniť, tak aj moja. Tieto 

reflexie neuvádzam, no v prípade prvej časti uvádzam  citácie vnímania aktivít klientkami s odstupom 

času, v rámci vyžiadanej spätnej väzby. 

Pri každej aktivite popisujem čiastkový cieľ, samotný priebeh aktivity, moje prípadné postrehy a 

odporučenia. Súčasťou tejto časti práce je aj fotodokumentácia aktivít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cestami radosti I 
 

Cieľová skupina: Pracovníčky OZ Ulita zameraného na prácu s deťmi a mladými ľuďmi; 5 žien vo veku 

27-33 rokov, pracujúcich v sociálnej oblasti 5-13 rokov 

Terapeutický cieľ: Radosť z tvorivosti, relaxácia, rozvoj a podpora tvorivosti 

Miesto: priestory OZ Ulita 

Materiál: k dispozícii mali klientky papiere od formátu A0 po A4, pevné flipchartové papiere, baliaci 

papier, farebné papiere, akrylové, vodové a anilínové farby, Remakol, voskovky a voskové štvorčeky, 

suchý a olejový pastel, ceruzky, farbičky, bublinkovú a penovú fóliu, kancelárske pomôcky, prírodniny 

ako kamene, paličky, mušle a pod., Bobotubes 

 

Ako lektorku ma zaujímali predchádzajúce skúsenosti s arteterapiou a očakávania klientiek od nášho 
spoločného workshopu. 
 
Aké boli Tvoje predchádzajúce skúsenosti s arteterapiou: 
 

 Žiadne. 
 Mala som predmet arteterapia na vysokej škole. Inak možno na seminároch jednu alebo dve 

techniky som si vyskúšala ale nemala som veľké skúsenosti. 
 Pracovala som v špeciálnej základnej škole pre mentálne postihnutých, kde sa s najťažšie 

postihnutými deťmi pracovalo takýmto spôsobom (skôr ako zmyslová stimulácia), bola som 
len divák. 

 Niektoré arte techniky sme si skúšali na škole strednej i vysokej. 
 

Aké boli Tvoje očakávania: 

 Odreagovanie sa, vypustenie zo seba emócií kreatívnym spôsobom, naučenie sa niečoho 
nového. 

 Vyskúšať si niečo, čo by som teoreticky mohla využiť neskôr s deckami, dobre sa zabaviť a 
stráviť čas s kolegyňami. 

 Zažiť si arte techniky sama na sebe, "ochutnať" čo všetko sa dá robiť s farbami, uvoľnenie a 
relaxácia 

 Užiť si to ako účastník s príjemnou spoločnosťou 
 

 

 

 

 

 



Deň 1 

Aktivita č.1 Prírodniny 

 

Obrázok 1: Prírodniny, archív autorky 

 

Cieľ:  Naladenie sa na spoločné trávenie času 

Priebeh: Tvorba s využitím prírodných materiálov na tému Aký bol Tvoj deň/Na čo sa tešíš cez 

víkend. Zároveň som zakomponovala aj tému dávania a brania, keď mali so svojho 

výtvoru darovať jednu vec niekomu inému a v druhom kole si od niekoho jednu vec 

od niekoho zobrať. 

Moje postrehy: Vzhľadom na emocionálny začiatok (jedna z účastníčok mala za sebou emočne 

náročný deň) som veľmi rada, že som túto aktivitu zaradila, aj keď som ju pôvodne 

kvôli časovému sklzu nechcela zrealizovať. Pomohla mi upokojiť ovzdušie a nastaviť 

u účastníčok príjemné myšlienky. 

Dobrá aktivita na úvodné osmelenie sa účastníkov – priestor pre zdieľanie osobných 

informácií v rozsahu, v ktorom sa cítia bezpečne. Zároveň veľmi dobrá zoznamovačka. 

Zdroj: Inšpiráciou mi bola aktivita z arteterapeutického výcviku u Ivy Kratochvílovej 

Ako to vnímali klientky: 

 Stíšenie sa, rekapitulácia nabitého dňa - utriedenie myšlienok, pokoj, pocit dôvery, jemnosť a 
drsnosť prírodného materiálu - príjemnosť dotyku 

 Mala som za sebou zlý deň, bola som veľmi smutná. Usmernenie na niečo pozitívne, resp. na 
niečo, na čo sa teším, fakt pomohlo zobrať náboj tým smutným veciam, upokojilo sa moje 
prežívanie. Dávanie a branie som riešila len zľahka a mala som to tak, že v ten deň už 
nechcem vidieť smútok, takže to ma riadilo pri tom, či niečo niekde pridám alebo vezmem. A 
tak nejako som v tom bola neistá. 

 Spoznanie viac mojich kolegýň, čo prežívajú\riešia. 



Aktivita č.2 Namaľuj si meno 

 

Obrázok 2: Namaľuj si meno, archív autorky 

       

Cieľ:  Zoznámenie sa s výtvarným materiálom 

Priebeh: Krátke predstavenie výtvarných materiálov, ktoré sme mali na workshope k dispozícii. 

Následne si mohli vybrať jeden materiál, ktorý si chceli vyskúšať a druhý, ktorý 

nemajú v obľube. S oboma mali napísať svoje meno. 

Moje postrehy: Túto aktivitu bolo pre mňa mimoriadne zaujímavé sledovať – všetky začali 

s materiálom, ktorý nemajú rady... zároveň do neho takmer všetky vložili niekoľko 

násobne viac energie, ako do materiálu, ktorý majú rady (3:1). Toto sme následne 

reflektovali v premostení na ich životné situácie a tému, koľko času venujeme veciam, 

ktoré máme radi. 

Zdroj: Inšpiráciou mi bola aktivita z arteterapeutického výcviku u Ivy Kratochvílovej 

 

Ako to vnímali klientky: 

 Hnev a boj s voskovkami, zábavné skúšanie farebných kombinácií. 
 Mám rada kriedy a to ako sa dajú miešať, to mi robilo radosť, meno som napísala celkom 

rýchlo, samotná farebnosť mi stačila a nepotrebovala som to nijako prikrášľovať. Na rozdiel 
od toho - vodové farby vo mne vyvolávajú odpor, nechce sa mi s nimi robiť, nepáči sa mi, ako 
to na konci vyzerá a potrebujem to prikrášľovať. Mám pocit, že som tomu venovala oveľa viac 
času ako kriede, ktorú mám rada. Bola to výzva, ktorú som nechcela vzdať. Konečný výsledok 
sa mi aj tak nepáčil, no zostal dobrý pocit, že som to neodflákla. 

 Pri oboch materiáloch som sa snažila vyťažiť maximum. 
 

 



Aktivita č.3 Zvukohranie 

 

Obrázok 3: Zvukohranie, archív autorky 

       

Cieľ:  Radosť z tvorby zvuku a z toho, že dokážeme vytvoriť spoločnú melódiu aj bez toho, 

že by sme mali hudobné vzdelanie/nadanie 

Priebeh: S využitím perkusívnych trubíc sme v prvom kole skúšali, ako znie naše telo a robili 

sme malé rytmické cvičenia. Následne sme prechádzali rôzne emócie, od hnevu až po 

nadšenie s tým, že prostredníctvom zvuku sa ponoríme do toho, ako ich prežívame. 

Na záver sme si zahrali spoločnú pieseň. 

Moje postrehy: Naozaj veľmi energetizujúca aktivita, ktorú budem v budúcnosti s radosťou využívať. 

Pre väčšie skupiny odporúčam viac sád, aby mal každý možnosť zobrať si dve trubice. 

Zdroj: Vlastná aktivita 

 

Ako to vnímali klientky: 

 Super zábavná aktivita, veľmi ma to bavilo, ešte stále mám pri tej spomienke úsmev na tvári, 
pamätám si smiech a radosť, a tiež sústredenie pri spoločnej hre a veľkú radosť pri súzvuku a 
spoločne zahranej pesničke...tímovosť, spolupatričnosť 

 No pri tom mám čistú radosť a vyvoláva to úsmev na tvári :) to bolo zábava, niečo pre mňa 
úplne nové, nečakané. Som si vtedy uvedomila, že silné emócie mi znejú rovnako, či už sú 
pozitívne alebo negatívne, že tu sa krásne dali rozlíšiť emócie podľa sily prežívania (neviem to 
nejako dobre vyjadriť). No a to, že sme spoločne zahrali pesničku... :) pre mňa skvelý pocit 
spolupráce a dobre fungujúceho stroja. 

 Super zábava a odviazanie. 
 

 



Deň 2 

Aktivita č.4 Karta, ktorá mi teraz pomôže 

 

Obrázok 4: Karty, archív autorky 

       

Cieľ:  Naladenie sa na spoločné trávenie času 

Priebeh: Účastníci si vyberali kartu, ktorá im v danom momente pomáhala (farbou, tvarmi..). 

Následne opísali svoj deň a prečo si kartu vybrali. 

Moje postrehy: Do budúcnosti budem dávať k dispozícii knižku s výkladom iba ak pôjde o párovú arte, 

alebo arte zameranú na vzťahy). Ako pomôcku som totiž zvolila Zrkadlové karty, 

zamerané na partnerské/vzťahové otázky – samozrejme chceli vedieť výklad svojich 

kariet a na chvíľu sme sa zamotali.  

Zdroj: Inšpiráciou mi bola aktivita z výuky - Iva Kratochvílová 

 

Ako to vnímali klientky: 

 Najprv mi to pripadalo jak na bosoráckej seanse keď sme si tak všetky sadli do kruhu okolo 
týchto kariet :) ale tie karty boli veľmi pekné a farebné. Bola to fajn aktivitka na zahájenie 
celého dňa. 

 Veľmi sa mi páčili obrázky, snažila som sa nevnímať text, že vyberiem podľa obrázka a bola 
som zvedavá, či sa to nejako prekryje s mojím prežívaním. Som človek, ktorý keď chce nájsť 
význam, tak ho nájde. Aj tu som mala pocit, že by mi nakoniec sadla asi hocijaká karta, lebo 
som to tak chcela :D páčilo sa mi to ako aktivita na naladenie. 

 Moja veľká nerozhodnosť, potreba si vybrať viac ako len jednu kartu. 
 

 



Aktivita č.5 Kreslenie na hudbu 1 

 

Obrázok 5: Kreslenie na hudbu I, archív autorky 

       

Cieľ:  Podporenie pocitu radosti cez vybrané hudobné ukážky 

Priebeh: Postupne som púšťala 4 rôzne skladby vybrané tak, aby boli z rôznych hudobných 

žánrov, no mali spoločného menovateľa – radosť. Počas každej skladby klientky 

kreslili asociácie na danú melódiu 

Moje postrehy: Do budúcna zvažujem, že vyskúšam hrubé stanovenie časového rámca pre väčšiu 

pohodu účastníkov – budú mať predstavu, ako dlho bude daná melódia znieť. Voľbu 

žánra nechám podľa zámeru.  

Zdroj: Inšpiráciou mi bola aktivita z arteterapeutického výcviku u Ivy Kratochvílovej 

 

Ako to vnímali klientky: 

 Toto bolo fajn najmä prvé dve pesničky, potom ma to už čoraz menej bavilo ale bolo to 
zaujímavé a hlavne sa pritom nemuselo moc premýšľať a to bolo tiež fajn na sobotné ráno. 
Potešila ma pesnička z Amélie. 

 Pri tejto aktivite by som potrebovala viac času, aby som na seba nechala hudbu pôsobiť. Tým, 
že som nevedela, koľko máme času, tak som si nebola istá, či mám čas dostávať sa hlbšie do 
seba a skúmať pocity. Prijala by som, aby hudba hrala počas celého procesu tvorby. Páčili sa 
mi hudobné ukážky a zostala vo mne zvedavosť, že ako by to vyzeralo, keby si tam namiešala 
aj niečo agresívnejšie alebo melancholické a pod. Opäť pre mňa príjemná relaxačná aktivita, 
ktorá spája dve veci, ktoré mám rada - hudbu a farby. 

 Zaujímavé, rada som si to vyskúšala. Bila sa vo mne túžba mať výtvor esteticky krásny a len 
tak čmárať do hudby. 

 

 



Aktivita č.6 Kreslenie na hudbu 2 

 

Obrázok 6: Kreslenie na hudbu II, archív autorky 

      

Cieľ:  Zapojenie tela 

Priebeh: Každá klientka dostala k dispozícii veľký formát pripevnený na stenu a maľovala 

asociácie na jednu vybranú hudobnú ukážku. 

Moje postrehy: Výborná aktivita na rozhýbanie účastníkov. U každého došlo k navýšeniu energie 

a ako je vidno z priloženej fotodokumentácie, došlo k spontánnemu presunu maľby 

z papiera na telo. 

 Treba myslieť na to, že aktivita vyžaduje pracovný odev, resp. „špinavé“ oblečenie 

a tiež, že pri „rozšupnutí sa“ môže dôjsť k pokresleniu stien a podlahy.  

Zdroj: Vlastná aktivita 

 

Ako to vnímali klientky: 

 Pri tejto aktivite som sa bála, že sa budeme chcieť strašne na silu snažiť správať sa free a 
crazy a tancovať čo mi úplne nebolo po chuti.. ale nakoniec to dopadlo dobre aj s malou 
vojnou s farbami. 

 S odstupom času si uvedomujem, že uvoľnenie a pohoda pri tejto aktivite sú pre mňa v mojom 
živote vzácne. To bolo naozaj veľmi príjemné, veselé, slobodné, strach z prekročenia hraníc 
som mala podstatne menší ako zvyčajne. Opäť sa usmievam, keď si to vybavujem :) A tu bola 
pridaná hodnota pre mňa, že zrazu to nebolo "ja a papier" ale "my" a že sme to prežívanie 
zdieľali, to bolo silné :) 

 Úplná radosť, voľnosť, farby, hudba - super naj zážitok. 
 

 



Aktivita č.7 Postava 

 

Obrázok 7: Postava, archív autorky 

    

Cieľ:  Uvedomiť si svoje zdroje radosti   

Priebeh: Klientky si mali zvoliť a farebne označiť 5 až 7 zdrojov radosti vo svojom živote. 

Následne si vyberali polohu, materiál a osobu, ktorá bude obkresľovať a volili 

výtvarný materiál s ktorým chceli pracovať s cieľom zakresliť napísané zdroje radosti 

Moje postrehy: Toto je intímna technika a tak sme nerobili spoločnú reflexiu. Určite je dôležité 

vytvoriť účastníkom dostatok individuálneho priestoru na prácu 

Zdroj:  Inšpiráciou mi bola aktivita od Pamely Hayes  

 

Ako to vnímali klientky: 

 Bolo fajn si uvedomiť, ktoré sú tie veci, ktoré mi dodávajú silu a bolo fajn si to aj vizualizovať 
takto.. Aspoň môžem viac plánovane využívať silu týchto vecí, pokiaľ ich budem potrebovať. 
Super sa kreslí s tými kriedami. Bavilo ma ich rozotierať. 

 Pri tejto aktivite som si prepojila aktivity s telom, že kde čo cítim. Tým, že som nad tým 
rozmýšľala, tak sa tie pocity celkom zintenzívnili, akoby som tie veci zrazu mala pri sebe a 
dobíjali ma energiou. A teda nielen rozmýšľanie ale aj spájanie s telom a farbami ma stále 
upriamovali k tomu, čo mám rada, takže pocity boli zase príjemné, dobré, spokojnosť. A 
výsledok bol presne taký, aký mal byť, tam som mala pocit, že všetko je v poriadku, všetko je 
tak, ako to má byť a zostal vo mne pokoj :) 

 Zaujímavé zamyslenie čo je pre mňa dôležité a stvárniť to na svojej postave. 
 

 



Aktivita č.8 Masáž 

 

Obrázok 8: Masáž, archív autorky 

Cieľ:  Dávať a prijímať dotyk   

Priebeh: V utvorených dvojiciach sa pri relaxačnej hudbe navzájom masírovali rôznymi 

prírodninami. Každá mala k dispozícii 10 minút. 

Moje postrehy: Nastala výborná situácia, keď sme sa úplne náhodou chvíľu pred uvedením aktivity 
rozprávali o vzájomnom dotýkaní sa – jedna z účastníčok má dcéru, ktorá mala 
podobnú aktivitu na školskom výlete a prišlo jej to neprirodzené a divné. Som veľmi 
rada, že si aktivitu aj tak vyskúšala. 

 Treba myslieť na vhodné uloženie účastníkov. Ak nie je možné ich ležanie, dá sa to aj 
v sede. 

 Postreh pre mňa: nesmiať sa na masážnom štýle, nakoľko to môže pôsobiť rušivo. 

Zdroj: Vlastná aktivita 

Ako to vnímali klientky: 

 super príjemný oddych, hranie sa, dôverná nálada, pokoj, únava, čudný pocit bez spätnej 
väzby o dotyku 

 Tak toto bola vec, ktorej som sa fakt bála.. A úplne náhodou 5 minút predtým som hovorila 
aké je to divné, keď sa ľudia len tak navzájom masírujú.. Ale nakoniec to bolo super, bolo fajn 
využívať tie rôzne nástroje k tomu, bavilo ma to. A dokonca som si úplne užila aj to keď ja som 
bola masírovaná.. Trocha mi vadilo dávať si potom spätné väzby.. Pre mňa je toto už 
kategória intímne veci a dotyky akože ok.. urobme to, ale potom sa už o tom nebavme :) 

 Aktivita, ktorú mám rada, v práci sa bežne škrabkáme navzájom :) Mám dobrý pocit, keď je 
niekomu dobre pri mojom masírovaní alebo škrabkaní, teším sa z toho, že v niekom môžem 
vyvolať príjemný pocit. Nebola som si však istá, ako to má tá druhá osoba, lebo sme nemali 
žiadne signály na komunikáciu. A keď som bola masírovaná ja, tak to bolo tiež veľmi príjemné 
a tiež mi chýbalo to, že nemôžem dať najavo, čo je mi príjemné. 

 Táto aktivita by mohla trvať aj omnoho dlhšie. Obe pozície som si užívala a keby bol priestor 
by som ešte pokračovala 

 



Aktivita č.9 Veľká plocha 

 

Obrázok 9: Veľká plocha, archív autorky 

       

Cieľ:  Zážitok z tvorby na veľkom formáte    

Priebeh: K dispozícii dostali formát 4x2 flipchartové pevné papiere, ktorý mohli zaplniť čím len 

chceli a ako chceli 

Moje postrehy: Potreba dostatočného priestoru na pohyb účastníkov okolo formátu. Do budúcna 

určite riešiť aj podložky pod okraje formátu. 

Zdroj:  Inšpiráciou mi bola aktivita z arteterapeutického výcviku u Ivy Kratochvílovej 

Ako to vnímali klientky: 

 krása, farebná radosť, odreagovanie sa tvorením, skúšanie rôznych techník, ktoré ma práve 
napadli, bez hraničné tvorenie, celistvosť a spojenie medzi autorkami bez plánovania 

 Táto aktivita bola pre mňa najlepšia a najzaujímavejšia, vôbec mi to neprišlo, že sme sa jej 
venovali až toľko. Super som sa pri nej zabavila oddýchla, užila si kolegyne.. Intenzívne 
rozmýšľam, že to dám ako workshop v Taliansku pre deti zo 7 rôznych krajín. To by mohlo byť 
veľmi zaujímavé. Strašne sa mi páčilo ako to nakoniec vyzeralo a bolo mi to na začiatku ľúto 
rozstrihať.. Ale potom nakoniec aj tie jednotlivé obrázky boli úplne krásne. 

 Veľmi rýchlo ubehol čas pri tejto megaploche, nechcelo sa mi veriť, že sme to robili tak dlho. 
Mala som rešpekt pred toľkou plochou a obavy, ako ju zaplníme. Počas procesu som nebola 
veľmi spokojná s tým, ako nám to ide, resp. s tým, že sme každá pracovali na nejakom úseku 
a nie spoločne. No keď voľnej plochy ubudlo, tak sme išli aj do priestoru druhej osoby a tam sa 
mi to už začalo páčiť viac, že sme to poprepájali. Otláčanie chodidla bolo veľmi príjemné, aj 
ten pocit farby na nohe, taká príjemne chladivá, a potom vidieť, ako tá moja noha vyzerá na 
farebnom pozadí, to sa mi veľmi páčilo. Bolo mi dosť ľúto, že sme to dielo nemali kam dať 
celé. 

 Wao vytvor. Zo začiatku som bola sklamaná že si každá hrabeme na svojom piesočku, 
našťastie sa to v závere zvrtlo. A možnosť otláčať časti tela bol top ;) 

 



Aktivita č.10 Vernisáž 

 

Obrázok 10: Vernisáž, archív autorky 

       

Cieľ:  Vytvorenie uchovateľných pripomienok spoločne stráveného času 

Priebeh: Každá z účastníčok dostala k dispozícii sadu rámikov a mohla si vybrať vlastné  

Moje postrehy: Napriek tomu, že sa do toho z počiatku niektorým nechcelo zapájať, no nakoniec 

samé dospeli k tomu, že „koniec“ nemusí nutne znamenať zánik, ale je to aj priestor 

na vznik niečoho nového. 

Počas predstavovacej časti/vernisáže, bolo cítiť únavu a pokles energie. Nabudúce 

nenechám na záver dlhého dňa. 

Zdroj:  Inšpiráciou mi bola aktivita z arteterapeutického výcviku u Ivy Kratochvílovej 

 

Ako to vnímali klientky: 

 Únava, celok nie je iba sumár častí, super bolo že sme si to mohli nalepiť do kancelárie, je to 
tu teraz krásne pestrofarebne 

 Toto už mi prišlo, že ok, ale už to vlastne ani nemuselo byť.. Ja som bola už celkom unavená a 
už som chcela začať upratať a ísť domov.. 

 To bolo pre mňa už také racionálne, že naozaj mám väčšiu šancu odniesť si niečo menšie, lebo 
to veľké sa jednoducho nemá kam dať. Teraz sa už teším, lebo takto dostali možnosť vyniknúť 
detaily, ktoré by pri tej veľkej ploche zanikli. Krásne výtvory, na každý by som sa dokázala 
dlho pozerať a hľadať si v tom niečo svoje. A vidím tam to poobedie, ten dobrý pocit, že sme 
zo seba vydali energiu a vyzeralo to tak dobre, zase sa usmievam :) 

 Zo začiatku som cítila veľkú frustráciu, hlavne od báb, že ten náš výtvor musíme rozstrihať, ale 
našli z neho krásne malé detaily, ktoré nám zdobia kanceláriu a pripomínajú tento víkend 

 
 



Záverečný pohľad klientiek 
 

Celková spätná väzba na workshop:  

 Bol to skvelý zážitok. Vyskúšala som si veľa nových vecí, a veľmi si oddýchla a načerpala veľa 
energie. Čas mi pri jednotlivých aktivitách veľmi rýchlo uletel, bol to až taký flow efekt. Určite 
by som si to zopakovala!!! (-: veď preto som aj došla na druhy termín-ktorý som nemala v 
pláne byť v BA) 

 Bolo to super. Napriek tomu, že som chcela celú sobotu preležať doma, tak toto mi prišlo, že 
wau super dobre že som išla.. Úplne ma to nabudilo, cítila som sa veľmi dobre plná inšpirácii 
na prácu s deckami ale aj pre dcéru doma. Takže moc ďakujem. 

 Príjemná, tvorivá, uvoľňujúca, relaxačná aktivita, pre mňa kvalitne strávený čas s dobrými 
ľuďmi, obohatenie v zmysle našich vzťahov, zblíženie, naladenie na seba 

 Ešteeee 
 

Rovnako dôležité bolo pre mňa zažiť si rolu arteterapeuta a získať následnú spätnú väzbu od 

klientiek, pre svoj ďalší rozvoj.  

 Veronika, niekedy rozmýšľam, že ten oheň na vlasoch nie je len farba, lebo ty naozaj horíš 
energiou, ktorú dokážeš pozitívne šíriť do svojho okolia. často žasnem nad tým kde ju berieš.... 

 Napriek tomu sa mi páči, že si nás každého nechala pracovať svojim tempom, bez tlaku na 
čas. taktiež oceňujem tvoju trpezlivosť. veľmi sa mi páčilo, že okrem energie vieš vo svojom 
okolí vzbudiť aj dôveru a vytvoriť celkovo veľmi príjemnú atmosféru na jednotlivé aktivity. 

 Mne si sa strašne páčila ako lektorka. Mala si to všetko super premyslené, pripravené, 
farebné, napečené:) naozaj som sa cítila veľmi príjemne.. Zároveň mi vyhovovalo, že som 
mala pocit, že kebyže sa mi fakt do niečoho nechce tak by si to brala v pohode. Bola som 
rada, že som ťa mohla zažiť v tejto roli. 

 Veronika asi najviac oceňujem to, že ty sama si mala záujem byť tam s nami, že to nebolo 
nasilu. To, že si nám venovala toľko svojho voľného času, si fakt vážim a ďakujem za to.  
Veronika ako lektorka - páčilo sa mi, že si bola "v pohode", mne to prišlo veľmi prirodzené, ani 
neviem, čo vypichnúť. Inštrukcie boli jasné a ak nie, tak si nám pokojne odpovedala na naše 
otázky. Na všetkom sa dalo dohodnúť, do ničoho si nás nenútila. Trpezlivo si počkala, kým 
budeme hotové. Ja som mala pocit, že presne vieš, čo robíš, a že sa v tom aj dobre cítiš. 

 Super, bola som spokojná. Bola si podporná, vnímajúca dynamiku, oceňovala som prístup bez 
nátlaku. Pri lektorovaní vymizla tvoja direktívna asertivita ;) 

 

Voči priazni iných nie sme nikto imúnny a priznávam, že aj mňa teší vnímanie účastníčok. Svoje 
lektorské príležitosti sa snažím pravidelne mapovať a pracovať na nich – preto ma mimoriadne teší 
práve posledná veta o vymiznutí mojej direktívnej asertivity v roli arteterapeutky. Je to pre mňa 
signál, že som na dobrej ceste v svojom úsilí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cestami radosti II 
 

Táto časť práce vznikla spontánne, bez predchádzajúceho plánovania, na základe náhodnej 

vzniknutej situácie - ochorenia mojej dcéry. Vzhľadom na terapeutický cieľ, som sa rozhodla zaradiť ju 

do svojej záverečnej práce ako príklad praktického využitia arteterapie pri práci s dieťaťom, ktoré je 

doma choré. 

Preboha, radujte sa viac! To je jediný a najspoľahlivejší liek na všetky choroby. 

(Nikolaj Vasilijevič Gogol) 

Magdalénka: 8 rokov, II.trieda ZŠ, týždeň chorá, bolí ju hlava a od neustáleho smrkania má bolestivý 

a citlivý nos, chýbajú jej kamaráti, doma sa už poriadne nudí, nechce brať lieky/jesť/piť a je 

podráždená. 

Terapeutický cieľ: Zažívať radosť z tvorenia a cítiť sa lepšie (v rámci možností zabudnúť na chorobu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivita č.1 Viacfarebné voskovky  

 

Obrázok 11: Viacfarebné voskovky, archív autorky 

       

Cieľ:  Potešenie z výroby nástroja na ďalšie tvorenie 

Priebeh: Na začiatku sa jej do aktivity nechcelo a bola mrzutá. Keď videla, ako si pripravujem 

suroviny pre svoje vlastné tvorenie, začala prejavovať záujem a zapojila sa. 

Začala šúpaním a nalámaním voskoviek. Tieto potom rôzne pomiešala a naskladala do 

silikónových foriem, v ktorých ich roztopila v rúre. S vybraním foriem som jej 

pomohla, inak pracovala samostatne. Následne sme spoločne sledovali proces 

chladnutia a zmeny farieb. 

Moje postrehy: Výrazná pozitívna zmena nálady a atmosféry. Počas tvorivého procesu napriek únave 

zo šúpania voskoviek dokázala namiesto teraz bežného plaču požiadať o pomoc a po 

chvíľke chcela opäť pokračovať sama. Netrpezlivosť z čakania na zaschnutie voskoviek 

bola ochotná vyplniť obedom a čajom, čo tiež prispelo k zlepšeniu nálady. Sama si 

vymyslela nasledujúcu aktivitu 

Zdroj: Vlastná aktivita 

 

 

 

 

 

 



Aktivita č.2 O roztopenej voskovke  

 

Obrázok 12: O roztopenej voskovke, archív autorky 

       

Cieľ:  Radosť z písania  

Priebeh: Vzniklo transformáciou pôvodného diktátu, ktorý má ako školskú úlohu.  

Počas chladnutia voskoviek si priniesla zošit a pero s tým, že ideme napísať diktát. Na 

otázku, či jej mám diktovať, alebo si vymyslí niečo sama, sa rozhodla pre vlastnú 

tvorbu. Obsah si vymyslela na základe zážitkov z výroby voskoviek. 

Moje postrehy: Tešenie sa z procesu pokračovalo aj v tejto aktivite. Mala z nej radosť a aj opravu 

gramatických chýb zvládla veľmi dobre – štandardne je na seba veľmi prísna a má 

tendenciu sa na seba hnevať. 

Zdroj:   Inšpiráciou mi bola aktivita z výuky – Zbyněk Fišer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivita č.3 Rozprávka O cícere a baciloch  

 

Obrázok 13: Relaxácia, archív autorky 

       

Cieľ:  Uvoľnenie a myšlienky na uzdravenie 

Priebeh: K téme rozprávky som využila potravinové zloženie obedu (cícer – česky cizrna). 

Magdalénka ležala a počúvala moju rozprávku (imaginácia a relaxácia) o boji jej tela 

s bacilmi. Zamerala som na dýchanie a sledovanie víťazných procesov v tele 

vnútorným zrakom. V niektorých pasážach sa chichúňala a otvárala oči, inak vydržala 

pekne ležať a uvoľnila sa. 

Moje postrehy: Aj keď aktivita trvala cca 10 minút, tak došlo k uvoľneniu dýchania nosom. 

Zdroj:  Vlastná aktivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivita č.4 Víťazstvo  

 

Obrázok 14: Boj cíceru s bacilmi, archív autorky 

       

Cieľ:  Vizualizácia vyhraného boja s bacilmi 

Priebeh: Veľmi sa tešila na kreslenie voskovkami. 

Previazané na predchádzajúcu imagináciu otázkou Čo si videla? Magdalénkina 

odpoveď bola Súboj cícerových vitamínov s bacilmi. Poprosila som ju, aby ho 

nakreslila. 

V začiatku kreslila detailnejšie a užívala si zmeny farieb v jednom ťahu - v spodnej 

a pravej časti papiera. Postupne  dielo viac a viac komentovala a prestávala sa 

sústrediť na detaily – ľavá časť a vrch papiera. Na záver v zápale emócií boja 

vitamínov a bacilov od kreslenia vstala a súboj prehrávala.    

Moje postrehy: Chválila sa za výrobu voskoviek. V rámci svojho improvizovaného vystúpenia 

bezproblémovo užila lieky a úplne zabudla na chorobu. 

Zdroj: Vlastná aktivita 

 

 

 

 

 

 



Aktivita č.5 Zdravé telo  

 

Obrázok 15: Zdravé telo, archív autorky 

     

Cieľ: Uvedomiť si, ako sa cítim v zdravom tele 

Priebeh: Po dokreslení víťazného súboja sme sa rozprávali, čo sa teraz deje v tele a ako to 

v ňom asi vyzerá. Opäť dostala ponuku, či to chce nakresliť. 

Mohla sa nainštalovať do akejkoľvek polohy na papieri, na ktorý som ju následne 

obkreslila. Dostala k dispozícii suchý pastel. Spočiatku kreslila opatrne, menšie plochy 

a konkrétne tvary. Držala sa vnútri obrysov tela. Začala očami a srdcom. Keď si 

ohmatala pastely aj priestor, pustila sa do plochy. 

 Nechala som ju pracovať bez mojej prítomnosti – začala experimentovať 

s rozmazávaním pastelu. 

 Keď som sa vrátila, začala opäť kresliť detailnejšie – vlasy, tvár, líca... 

Moje postrehy: Z rozmazávania pastelu rukami bola nadšená. Celú aktivitu si veľmi užila. Chcela 

pokračovať ďalším kreslením, čo sme však vzhľadom na čas už nestíhali.   

Zdroj: Vlastná aktivita 

 

 



Celkové zhodnotenie 

Ako najprínosnejšie hodnotím zmenu psychického stavu Magdalénky. Z počiatočnej mrzutosti 

a neochoty sme sa na záver dostali k dobrej nálade, tvorivosti a dokonca zlepšeniu zdravotného 

stavu.  

Magdaléna sa dokázala bezproblémovo najesť, napiť a užiť lieky. Ochotne si vliezla do postele, kde 

odpočívala a čítala si knižku. Bola sama so sebou spokojná, čo sa odrazilo aj na jej vzťahu 

k mladšiemu súrodencovi. Dobrá nálada u nej pretrvávala až do večera, čo oceňujem nie len ako 

arteterapeut, ale najmä ako mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 
 

Táto časť sa mi píše naozaj ťažko. Sedím pri počítači a hľadám slová, ktoré by sa sem hodili...Je to 

spôsobené slovom „záver“. Cítite v ňom tiež definitívu? Koniec etapy? Dorazenie do cieľa 

a ohliadnutie sa späť? Ja áno, a chcem to inak... 

Keď v slove záver zoberiete pár písmen a niektoré doplníte, dostanete slovo začiatok.  

Náhoda? Nemyslím si... Je to slovo, na ktoré je nastavená moja myseľ, celé moje vnútro. A preto si 

túto kapitolu súkromne premenujem na: 

 

Začiatok  
 
Ako uvádzajú samotné klientky, arteterapia je spôsob, ktorý človeku umožňuje prežiť dobrý pocit zo 

seba samého, zrelaxovať, skúmať svoje vlastné hranice, naučiť sa o sebe veľa nového, zažiť si kolegov 

v inom svetle a posilniť vzťahy v skupine. Ba čo viac, môže mať pozitívny dopad na váš zdravotný stav.  

Použité techniky môžu byť inšpiráciou pre ďalšiu prácu kolegýň z OZ Ulita a verím, že rozšírili obzory 

aj mojej dcére. Moje vlastné postrehy k použitým technikám, ktoré využijem v budúcnosti uvádzam 

pre lepšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť priamo pri každej technike.  

Rolu „oficiálneho“ arteterapeuta som si vyskúšala prvý krát a aj keď pre mňa táto skúsenosť bola 

nová, môžem skonštatovať, že som sa cítila veľmi dobre, bola som uvoľnená a workshopy som si 

v oboch prípadoch aj sama užila. Som veľmi rada, že som si vyskúšala praktické zostavenie a samotnú 

realizáciu workshopov s klientkami mimo výcviku. Táto práca, v ktorej som využila teoretické a najmä 

sebaskúsenostné poznatky z výcviku v praxi je pre mňa odrazovým mostíkom do ďalších aktivít. 

Arteterapii sa plánujem naďalej venovať vo svojom súkromnom aj pracovnom živote.  

Nasledujúcimi krokmi bude práca s ďalšími emóciami v živote človeka. 
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