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ÚVOD
Pro svou závěrečnou práci jsem si vybrala téma: ,,Arteterapeutické aktivity v rozvoji
sociálních dovedností u dlouhodobě nezaměstnaných.“ Důvodů, proč právě toto téma, bylo
několik.
V prvé řadě je mým důvodem i má profese učitelky, lektorky a konzultantky, která mě
dovedla až k práci ve vzdělávacích projektech na podporu nezaměstnaných. A protože mám
s touto cílovou skupinou docela bohaté zkušenosti a vnímám dost zřetelně, jaká úskalí a
problémy v pozici tzv. dlouhodobé nezaměstnanosti vznikají, hledala jsem způsoby, jak
nabídnout pro tuto cílovou skupinu další seberozvojové aktivity či obohatit již zaběhlé
vzdělávací projekty o nové aktivizační prvky. Do té doby jsem převážně vedla vzdělávací a
skupinové poradenské a motivační programy s pevným harmonogramem a obsahem, větší
prostor pro kreativitu či samostatnou ( řekněme terapeutickou) práci s klienty zde nebyl.
Hledala jsem způsob, jak toto zkusit zrealizovat a logicky mi vyvstala možnost, požádat úřad
práce o jejich podporu a schválení realizace mé závěrečné práce právě ve skupině
dlouhodobě nezaměstnaných s cílem nabídnout klientům seberozvojové aktivity s prvky
arteterapie, které by byly nasměrovány právě pro rozvoj jejich sociálních dovedností, zdravé
sebeprezentace a na podporu jejich motivace skrze rozvoj přirozené kreativity. Ač to nejprve
vypadalo, že se aktivita nestihne uskutečnit do termínu, abych mohla projekt včas zpracovat
a odevzdat výstupy, vše nakonec dopadlo dobře a s velkým vděkem za podporu některých
zaměstnanců Úřadu práce ve Znojmě, se projekt nakonec zrealizoval.
Druhým důvodem, který je spíše tzv. druhou stranou jedné mince, je sama Arteterapie,
která jako hraniční to obor mezi uměním a psychoterapií nabízí velkou škálu různých
možností jak rozvíjet spontánní lidskou kreativitu, která otevírá cestu k lidskému nitru,
intenzivnějšímu prožívání sama sebe i života obecně, a která nabízí i cílené terapeutické
postupy, které skrze výtvarný i jiný umělecký projev odhalují u člověka i mnohé
nezpracované životní bloky a traumata, psychické a osobnostní problémy obecně a
přirozenou formou je i léčí a uzdravuje. A toto je oblast, která mě velmi zajímá a jelikož vidím
i reálné pozitivní výsledky, hledám další způsoby, jak prakticky ji dále využívat v mé práci
s lidmi různého věku a stavu. Proto jsem i tuto závěrečnou práci pojala v tomto duchu.
Pro tento projekt vhodným prostorem, kde uplatnit možné terapeutické aktivity a zároveň
klientům dopomoci k získávání nových sociálních a sebeprezentačních dovedností, či jak jim
dopomoci k samostatnému řešení jejich vzniklé sociální situace s trvalejšími a pozitivními
životními změnami, jsou právě poradenské programy či jiné podpůrčí projekty, kde může
vzniknout prostor jak na skupinovou, tak i na individuální práci s nezaměstnanými a
dostačující i časová dotace. Navíc jsou tyto aktivity pro nezaměstnané, kte ří jsou v evidenci
ÚP a splňují podmínku cílové skupiny zdarma, což je nedoceněná výhoda. A právě
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,,Poradenský program Job club“, jsem si vybrala pro cestu realizace svého výstupového
studijního projektu.
Celá tato výstupová práce je rozdělena na dvě základní části, a to na teoretickou a
praktickou, jedna s druhou úzce koresponduje. V první části se zaměřuji na dva základní
okruhy: oblast Arteterapie a oblast vztahující se k cílové skupině, tj. nezaměstnanost.
V prvním, teoretickém, okruhu je prostor pro vysvětlení základních pojmů, vymezení
Arteterapie jako disciplíny, definice, informace o tom, jak se dá využít tato oblast prakticky,
a to jak ve vztahu k sobě, tak i v práci ve skupině či s ní a v konkrétní terapeutické práci
s klientem. Dále jsem se zaměřila na určité terapeutické nástroje a postupy, které se dají
během arteterapeutických aktivit vhodně využívat.
Obecná charakteristika cílové skupiny, vybrané pro tento projekt, je hlavním tématem
druhého okruhu závěrečné práce. Opět na úvod je zde výklad hlavních pojmů, které se
vztahují k této sociální skupině, například ,,nezaměstnanost“, ,,nezaměstnaný“, ,,práce“.
Dále je zde rozbor toho, co to obnáší, jaká rizika a úskalí, když je člověk tzv. dlouhodobě
nezaměstnaný, jaké jsou podpůrčí mechanismy státu využitelné hlavně pro ohrožené sociální
skupiny. Velmi důležitým tématem, kterým se zde též zaobírám, jsou jednotlivé fáze reakce
na stav nezaměstnanosti (strukturu použila ve své práci p. Vágnerová,2008). Tuto část jsem
ještě obohatila o příběh ze své klientské praxe.
V druhé, praktické, části práce na začátku charakterizuji svou arteterapeutickou skupinu,
popisuji cíl a obsah poradenského programu, ve kterém arteterapeutické aktivity realizuji a
nastavuji konkrétní program tohoto projektu. Ten jsem prakticky rozdělila na 4 části: dvě
jsou na podporu sebeprezentace a dynamiky ve skupině a dvě seberozvojové či
sebepoznávací pro individuální práci klienta. Velká část je zaměřena na detailní popis každé
arteterapeutické aktivity 1-4, tj. časová dotace, pomůcky, popis, postup, vyhodnocení,
fotodokumentace artefaktů a celková kazuistika.
V samotném závěru práce je má zpětná vazba či sebereflexe celého uskutečněného
projektu a úvaha na téma jaké příležitosti, možnosti či směry se jeví v další uplatnitelnosti
těchto arteterapeutických aktivit či kam je zařadit.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Arteterapie
Psychoterapeutická práce může využívat metod individuální a skupinové práce. Je
často zaměřena na podporu sebedůvěry, osobní iniciativy, na rozvoj užitečných
strategií chování při řešení této situace, na změnu postojů k práci i zaměstnání
(Kleinová, 1999).

1.1.1 Vymezení Arteterapie jako disciplíny, definice
Arteterapie je poměrně mladá disciplína. První profesionální školení již arteterapeutů
vznikala v pozdních osmdesátých letech 20. století a první univerzitní studium arteterapie
bylo nabízeno v USA v šedesátých letech ve Filadelfii. Na počátku, tj. zhruba ve dvacátých
letech minulého století se poprvé objevil výraz ,,art therapy“a to v pracech Margaret
Naumburgové, kde východisko bylo spíše psychoanalytické.(Šicková,2008, s.26)
Arteterapie v úzkém slova smyslu, znamená léčbu výtvarným uměním, v širším slova smyslu
léčbu uměním včetně hudby, kreativního psaní či poezie a prózy, divadla, tance a hudby.
Podle cíle se dá rozdělit na dva přístupy:
a) Produktivní – cílem je využívání konkrétních tvůrčích činností a intermediálních
aktivit, happeningu
b) Receptivní – vnímání uměleckého díla, vybraného záměrně arteterapeutem, s cílem
lepšího pochopení svého nitra, vcítění se a poznávání pocitu jiných, takovýto divák
promítá své vlastní pocity a emoce do uměleckého díla
c) Projektivní (intervenční) – tzv. ,,rožnovská arteterapie“, která je koncipována jako
výcviková, předpokládající zážitkovou analýzu ve skupině, přibližuje se nejvíce
k dynamické psychoterapii, k interpretaci se využívají zadaná témata, která jsou
zpracována formou tzv. akčního akvarelu a koláže. Mezi zakladatele se považuje
PhDr. Milan Kyzour, který dal takto vzniknout Ateliéru arteterapie při Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích. Volnou citací z jeho článků, pracuje podle
metodických pokynů a snaží se dosáhnout změny ve výtvarném projevu klienta i
v jeho chování. Jedná se o specifickou formu komunikace pomocí uměleckého tvoření
mezi arteterapeutem a klientem. Jakoby slovo v tomto přístupu stálo nad výtvarným
artefaktem a umožňuje klientovi porozumět obsahu výtvarného sdělení a vhodně ho
motivovat ke hledání nových, adekvátnějších způsobů řešení krizových situací.
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1.1.2 Vymezení pojmu arteterapie
- zmínila bych ty nejvýstižnější (Šicková, 2008, s. 31)


Hilarion Petzold (1990) jako nizozemský psychoterapeut uvádí definici, že
,,Arteterapie je teoreticky usměrněné působení na člověka a jeho 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 nemocí a
integrování neb obohacení osobnosti.“



Zicha (1981)jako český pedagog zase definuje Arteterapii jako speciální výtvarnou
výchovu, která záměrně upravuje narušené činnosti organismu takovými
psychologickými a speciálněpedagogickými prvky, které jsou imanentní umělecké
činnosti nebo procesu umělecké tvorby.



Slavík (2000) začal používat arteterapii spíše jako modifikaci ve významu výchovy
prostřednictvím umění a používal výraz artefiletika. Arteterapii definuje jako
,,psychoterapeutickou a psychodiagnostickou disciplínu, využívající k léčebným
účelům formy a prostředky odpovídající uměleckým formám. Pracuje převážně
s tvorbou a reflexí zaměřenou na proces umělecké tvorby. Prvořadým cílem není
vytvoření uměleckého díla, ale prostřednictvím sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti,
schopnosti komunikovat a zpracováním osobně významného tématu dosáhnout
odstranění nebo zmírnění těžkostí nemocného člověka.“ Definuje též rozdíl mezi
psychoterapií a arteterapi: v psychoterapii jsou artetechniky zařazované cíleně a
izolovaně a v arteterapii jde o využívání umění jako plnohodnotného zdroje pro
komunikaci a introspekci.

1.1.3.1 Arteterapie ve vztahu k sobě
-

-

Obohacuje přirozenou tvořivost
Umožňuje sebevyjádření pomocí nonverbálních prostředků /obzvláště pro silné
introverty/
V arteterapeutické činnosti se nerozlišuje co je dobré a co špatné, všechny artefakty
jsou akceptovatelné
Podporuje sebeuzdravovací procesy
Uzdravuje sebevědomí člověka a pomáhá nacházet vnitřní síly změnit sebe sama,
naše vztahy a prostředí, kde žijeme
Větší ochota riskovat, překračovat hranice sám sebe, objevovat neznámé krajiny své
duše
Umožňuje nacházet odpovědi na osobní otázky kolem sebeurčení, sebenalézání a
životní
seberealizace či sebeuvědomování
Podněcují vizuální, emoční, duševní i duchovní prožitky a smysly celkově.
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,,Vnější atmosféru i vnitřní pocity a zkušenosti přetváříme pomocí celé své osobnosti do
určitého sdělení. A právě charakter čáry, rytmus, tón, nálada a barva toto sdělení
zprostředkovávají.“(Cambellová, 2000, s. 20)

1.1.3.2 Arteterapie ve vztahu ke skupině a v ní
-

-

-

Aktivizační prvek, spouští tvořivou dynamiku skupiny
Komunikační prvek skrze proces tvoření artefaktu či sdílení společné aktivity
Spontánní tvorba, obzvláště ta bez striktních postupů a jasných výstupů je velmi
uvolňující na psychiku člověka a pod tímto vlivem se člověk snáže i ve skupině
začleňuje a zbavuje předsudků i omezování
Aktivní zapojování do skupinových aktivit bez umělého strukturování rolí a svazujících
očekávání
Interaktivní aktivity, větší intenzita prožitku i abreakce a interpersonální zpětné
vazby, které jsou lépe přijímány a prožívány přes kreativní, arteterapeutickou činnost
a efektivněji projektovány přes tvorbu skupinového uměleckého artefaktu.
Dodržování zásad diskrétnosti a ošetření citlivých dat formou bezpečného
terapeutického prostředí.
Rovnocenné příležitosti k vlastní kreativní činnosti všem zúčastněný, skupina
přístupna ke všem s podporou max. rozvoje jejich schopností

1.1.4 Využití Arteterapie a jednotlivých kreativních aktivit v terapeutických
procesech s klientem a v praxi obecně
-

Jednotlivé prvky, techniky a postupy lze použít u všech věkových skupin, sociálního
statusu i životních rolí, muž-žena, v situaci sociálního i zdravotního omezení či
znevýhodnění (lidé odkázáni na vozík mohou i tancovat, lidé bez rukou mohou i
malovat atd.)

-

V plné míře je využívaná v ,,Arteterapii“, ,,Terapii uměním“, ,,S peciální výtvarné
výchově“ (speciální pedagogika a výchovná činnost obecně), v ,,Inkluzivní výtvarné
didaktice“, ,,Pracovní rehabilitaci“ (např. v chráněných dílnách pro zdravotně a
tělesně znevýhodněné)

-

V poradenské činnosti (např. obecně pedagogicko-psychologické poradny, manželské
poradny či poradny pro rodinu atd.) či v koučovacích postupech se též dá využívat
těchto aktivit při práci s klientem jako podpůrný prostředek k diagnostice, odkrývání
hlubších osobnostních či vztahových problémů a při léčbě těchto duševních zranění
atd.
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-

V širším měřítku jsou klidové tvořivé aktivity vhodné k celkovému zklidnění,
odpočinku, relaxaci, zbavení se stresu či k meditaci klienta a naopak aktivity
dynamické k aktivizaci či k podpoře zdravé sebeprezentace a sebeprosazení či k léčbě
psychosomatických obtíží a nemocí. S touto vizí je realizovaná v různých léčebných
zařízeních, výchovných a pečovatelských ústavech

1.1.5 Terapeutické nástroje a postupy použitelné v arteterapeutických
aktivitách s klienty

Symbol
znak, značka, znamení, předmět nesoucí hlubší (skrytý) význam [slovník, online zdroj]
Každý vědní obor používá pojmu ,,symbol“ trochu v odlišném chápání. Vybrala jsem si proto
jednoduchou definici, která mi pro tuto arteterapeutickou práci s klienty vyhovuje.
,,Symbol je nástrojem dialogu člověka mezi vědomím a nevědomím. Často vstupuje do
našeho vědomí zcela spontánně.“ (Muchová, 2001/2, s. 17) Podle autorky se Analytická
psychologie ptá, za jakých okolností symbol vstupuje do našeho vědomí a odpovědí může být
akutní existenciální situace, tj. kdy se v nitru člověka odehrává konflikt. Definuje ho jako
,,viditelná znamení nějaké neviditelné skutečnosti“, neviditelné reality, která je za viditelnou
realitou a je třeba hledat mezi nimi spojení. Aby symboly však nebyly pouhými znaky, je
třeba je skutečně prožít a nechat se jimi emočně oslovit. Což může být výzvou nejen pro
psychologickou analýzu, ale právě pro arteterapeutické aktivity s klienty.
Kreativita:
,,Tvořivost chápeme jako komplexní, složitě strukturovanou schopnost člověka tvořit nové
materiální a duchovní hodnoty. Za tvůrčí produkt považujeme takový, který je nový,
originální, konstruktivní, eticky pozitivní.“(Fišer,2001,s.10)

Asociace
- jako mentální spojení či vztah mezi myšlenkami, pocity, pojmy,
vzpomínkami, vjemy apod. [slovník, online zdroj]
- ,,Je to proces, v němž jedna představa vyvolává další, případně celý řetězec dalších
představ. Impulzem pro spuštění řetězu asociací ovšem může být např. i myšlení, nebo
vnější podněty.“
(Nakonečný, 2006, s.60)
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-

využívám pro tuto metodu různé výrazové prvky, např. obrázky, kartičky, slovní
výrazy, hudbu
pro volné asociace ve skupině lze zkombinovat i s technikou brainstormingu

Clustering
-

technika řízených asociací (opakem asociace neřízených asociací, volných)
Autor textu vychází ze zadaného klíčového slova (případně sousloví), ke kterému bez
vědomého nucení asociuje imaginativním způsobem. Své obrazné představy
zaznamenává kamkoli, nejčastěji v řadách odstředivě kolem slova. Jakmile je vyčerpá,
vrátí se zpět ke klíčovému slovu a čeká na další představy. Jednotlivé asociace
zakroužkuje a naznačuje souvislosti mezi nimi. Získaný slovní materiál použije ke
tvorbě textu.(Fišer,2001,s.105

Imaginace
-

fantazie, obrazotvornost, obrazivost [slovník, online zdroj]
Existují dvě základní formy imaginace: představy (více či méně komplexní obrazy,
vznikají jako pamětní reprodukce dříve vnímaného) a fantazie: ,,Fantazijní představy
jsou pamětní jevy, z nichž ze zkušenosti pocházející materiál, je shrnován do
kombinací, které již ze zkušenosti nepocházejí.“ (H.Rohracher,1963)

Meditace
-

rozjímání, soustředěné přemýšlení [slovník,online zdroj],
slovo meditace pochází z latinského „meditatio“, které znamená „rozjímání“
vhodným prostředkem k navození tohoto stavu mysli a vědomí může být vhodná
hudba

Terapeutické kreativní psaní
-

Jeden z prostředků psychoterapeutického a socializačního procesu. Cílem není
vytvořit umělecký artefakt. Psaní jako autoterapie zdůrazňuje její abreaktivní funkci.
Autor zaznamenává své vnitřní pocity, představy, reflektuje své chování, své
interakce s okolím.
,,Techniky terapeutického psaní pomáhají odkrýt skryté podvědomě traumatizující
momenty v duši pisatele, činí problémy viditelnými, napomáhají uspořádání myšlenek
a hodnocení postojů.“(Fišer,2001,s. 20)
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1.2 TERAPEUTICKÁ SKUPINA

1.2.1 Výklad pojmů charakterizujících danou sociální skupinu
1.2.1.1 Nezaměstnanost
 je společenským jevem vyskytujícím se v menší či větší míře v celé naší postmoderní
době, který je stále nutné zařadit mezi vážné pracovní, ekonomické a sociální
problémy naší populace, ač se podařilo vlivem snah a aktivit mnohých státních a
soukromých právních subjektů tento problém vlivem různých podpůrčích
mechanismů do určité míry eliminovat, je třeba se jím stále vážně zaobírat
 z historického hlediska, pro vývojové srovnání tohoto jevu a k pochopení doby
současné je třeba si nastínit určité společenské fáze dané i politickým zřízením
našeho státu a celkovým nastavením i našeho sociálního a pracovního systému


zhruba do roku 1989 – byla nezaměstnanost jako jev brána v individuálním
pojetí a to jako právní oblast mimo zákona a normy (Práce byla povinnost a
stát ji v plné výši lidem zajišťoval)



nástupem demokratického zřízení a tržní ekonomiky se začala
nezaměstnanost projevovat jako plošně ekonomicko-společenský problém, tj.
neměl již povahu individuálního postoje a rozhodnutí se jednotlivce, ale jako
společenská danost a nevyhnutelnost, která mnohé lidi zastihla naprosto
nepřipravené a nebyli schopni projit procesem adaptability na nové způsoby
myšlení, pracovní realizace a kariérního rozvoje. V tomto období nejvíce
reagoval stát různými podpůrčími mechanismy ať v oblasti finanční podpory či
sociálních dávek různého druhu v případě snížení příjmů dané sociální
jednotky, dále v oblasti vzdělávání formou vhodných rekvalifikací, různých
podpůrčích poradenských a motivačních programu a dotovaných projektů,
které komplexně připravily nezaměstnaného na novou pracovní realizaci.
Nezaměstnaný, který byl aktivní a nepatřil do nějaké obecně společensky
vyloučené či znevýhodněné skupiny, byl schopen získat novou práci
v průměru do půl roku /pro srovnání dnes je to až jeden rok/



v dnešní postmoderní době se však v naší společnosti na trhu práce můžeme
mnohdy setkat s dalším problémem, který se staví spíše do opozice vůči všem
těmto podpůrčím aktivitám, kdy dochází k zneužívání stavu nezaměstnanosti
pro své vlastní osobní cíle. Na druhé straně nám také vzniká nemalá skupina
lidí, kteří se již dostávají do kategorie tzv. ,,dlouhodobé nezaměstnanosti“,
což lze obecně definovat, jako stav, kdy si klient ÚP není schopen najít řádné
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zaměstnání do jednoho roku. Zde již dochází mnohdy i k neblahým
osobnostním změnám vlivem stagnace, vyřazení či vyloučení člověka ze
sociálního a pracovního života společnosti. S těmito společenskými jevy je
třeba se více zaobírat, aby se staly řešitelnými.

 Význam práce pro člověka
Například Frankl (1994) považuje práci za ,,činnost, která potvrzuje jedinečnost individua
ve vztahu ke společnosti.“
,,Profesní role je důležitou součástí identity a faktorem ovlivňujícím sociální hodnocení
daného jedince, s ohledem na ni jej posuzují i ostatní lidé.“(Vágnerová, 2008, s.732)







Mezi hlavní motivy k práci patří:
finanční zajištění
vlastní aktivita a kreativita
potřeba seberealizace
společenská prestiž a uznání
sociální kontakt
ekonomická a sociální dospělost

1.2.2.2 Ohrožené sociální skupiny – podpůrčí mechanismy
 Vzdělání, kvalifikace: lidé s nízkou úrovní vzdělání a nedostatečnou kvalifikací /délka
praxe,../ a jazykovými či PC dovednostmi. Alarmující je na jedné straně skupina
mladých lidí, kteří mají pouze ukončenou základní školní docházku a na straně druhé
společenský jev, kdy nemalou skupinu nezaměstnaných tvoří i vysoce vzdělaní lidé
s VŠ vzděláním, kteří nemohou zde získat pracovní uplatnění.
podpora:
- nabídka vhodných rekvalifikací, vzdělávací programy v oblasti PC gramotnosti
- vrací se doba větší poptávky po řemeslech a technických oborech
- vhodné pracovní stáže a možnost mladých lidí si dodělat praxi, nejlépe již během
učení či studií přímo ve firmách, kde by eventuálně mohli po ukončení školní
docházky i dále pracovat
- získat potřebné informace, možnou i finanční podporu a vlastní odvahu začít
pracovat sám jako OSVČ
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 Věk: rizikovou skupinou jsou mladí lidé do 25 let (nemají pracovní zkušenosti a
návyky) a lidé starší nad 50 let (menší flexibilita, schopnost se učit novým věcem a
často i zdravotní stav a omezení výkonnosti)
- hlavně pro ty věkem starší bývá situace nezaměstnanosti závažnou stresovou
situací, dochází rychleji k rezignaci, pod vlivem fyziologického stárnutí a strachu
z budoucnosti, mají méně sil a více pesimismu
podpora:
-

-

-

motivační programy, kde se naučí zvládat tuto zátěž, nabývají sebedůvěry,
vlastního ocenění a mají nutný sociální kontakt, obecně mají spíše psychologický
ráz podpory
různé poradenské programy – seberozvojové /získávají spoustu informací
z širokého spektra různých oblastí a oborů/, nacházejí spolu nové způsoby hledání
vhodného zaměstnání, potřebnou podporu a vedení
karierní poradenství – za podpory vhodné psychologické diagnostiky zjištění
profesního a osobnostního nastavení člověka
pracovní stáže pro mladé, nabídka dotovaných pracovních míst a jinak finančně
podpořených, v rámci podpory i přeshraničních pracovních spoluprací i nabídky
volných pracovních míst v zahraničí a nutnou poradenskou podporu /portály
EURES, Kolumbus,../

 Pohlaví – u žen obecně je ztráta zaměstnání vyšší, do určitého věku jsou stále ještě
hendikepovány možným otěhotněním a pokud mají po skončení rodičovské dovolené
nastoupit do zaměstnání, šance na řádné zaměstnání je stále ještě obecně nízká. Tato
určitá diskriminace, která stále přes všechna opatření existuje, má dne spíše podobu
neverbální. Logicky je to dáno i určitou profesní rolí ženy, pro kterou je i ztráta
zaměstnání jiným stresovým faktorem než pro muže. Žena má instinktivně v sobě
spíše roli matky, manželky, paní domácí. Žena-matka-manželka se musí sama
rozhodnout pro jaký sociální statut se rozhodne, buď se bude realizovat v zaměstnání
či v kariéře, ale rodině se nebude schopna plně věnovat, nebo živitelem se stane
manžel-otec dětí atd. a ona se bude plně realizovat v rodině a v domácnosti.
Kombinovat oboje se dá, ale často je jedno na úkor druhého. Zaměstnavatel může
v lepším případě nabídnout pracovní úvazek na zkrácenou či volnou pracovní dobu
nebo práce stylu ,,home office“. Existuje i prestižní kodex či značka pro firmy v duchu
prorodinném a to Friendly Family.
 Kategorie sociální – čím člověk pochází z nižší sociální vrstvy nebo je příslušníkem
různých minorit či přistěhovalec nebo člověk se změněnou pracovní neschopností,
tím je šance na trvalé pracovní zaměstnání nižší, zda vůbec. Mnohdy tito
znevýhodnění lidé pracují spíše na dohody, což je pouze forma přivýdělku, kdy se jim
toto pracovní období nepočítá za odpracovanou dobu na odchod do starobního
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důchodu. Zde často může pomoci jen zákon o zaměstnanosti a jiné zákonné úpravy
našeho sociálního systému. Například chvályhodnou změnou je i zákonná povinnost
firem nad určité množství stálých zaměstnanců zaměstnat i zdravotně či jinak
znevýhodněného člověka.
 Osobnostní nebo sociální patologie
Jde o jedince neschopné přijatelné sociální adaptace, se sklonem k různým
návykovým látkám, k asociálnímu chování, ke kriminální deviaci a neschopnosti
přijmout pracovní realizaci za zdroj výdělku peněz. Tito lidé nejsou často schopni
zvládnout zátěž ztráty zaměstnání či naopak vůbec zvládnout pracovní návyky, reagují
často neadekvátním až agresivním chováním. Naštěstí tato skupina není až tak
početná. Zde je potřeba brát je spíše jako osobnostně nezdravé jedince, u kterých je
potřeba včas zahájit vhodnou léčbu, pokud vůbec budou chtít, než se ocitnout na
hranici chudoby či budou společností trvale vyloučení. Do této kategorie patří i tzv.
bezdomovci.

1.2.1.3 Nezaměstnaný
 Nezaměstnanost je dnes často chápána více jako selhání jedince než selhání
společnosti. Zahálka je odsuzována jako nežádoucí chování. Z toho vyplývá i negativní
moralizující postoj k nezaměstnaným. Společnost bere ztrátu zaměstnání za důsledek
osobní nedostatečnosti, neschopnosti a selhání. (Vágnerová,2008,s.744)
 Lidé často nejsou na tento typ zátěže dostatečně připravení ani adaptovaní,
nedovedou ho mnohdy efektivně vyřešit v relativně v krátkém čase a tím se stále
početná skupina těchto lidí stává tzv. ,,dlouhodobě nezaměstnaná“, což začíná být
silně stresující faktor. Dlouhodobá nezaměstnanost se promítá též na zdravotním
stavu jedince v celé jeho psychosomatické oblasti od neuróz až po těžké asociální
chování a zvyšuje se i riziko sebevražedného jednání.
 Nezaměstnanost vede k sociální izolaci. Dlouhodobě nezaměstnaný se časem
identifikuje s lidmi podobně postiženými a podporuje se v něm sociálně patologické
chování. Celá tato skutečnost nezaměstnanosti představuje zátěžovou situaci pro
celou rodinu a to hlavně v oblasti jistot a financí. Mnohdy vzrůstá napětí a agrese
mezi jednotlivými členy domácnosti a může docházet i k domácímu násilí. V případě
nezaměstnaných dospělých dětí vzniká rychleji ztráta motivace a to v období, kdy
mnohdy u nich nejsou ani vybudované pracovní návyky a vzniká existenciální závis lost
na rodině, jedinec hůře sociálně dospívá a jako dospělý se těžko osamostatňuje. Je
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zde u nich i velké riziko úniku do psychoaktivních látek, gamblerství, prostituce či
jiných společensky patologických jevů.

 Opakem mezi nezaměstnanými je i malá nesourodá skupina lidí, kteří práci nehledají.
Mají jiné, tzv. alternativní hodnoty, jejich životní styl je založen na osobní svobodě a
jejich úroveň spotřeby a životních potřeb velmi nízká. Jedná se na jedné straně o lidi,
kteří inklinují i k přírodnímu alternativnímu či ekologickému způsobu života. Na druhé
straně v opozici je však méně společensky přizpůsobivá skupina lidí, kteří žijí v těžké
chudobě, většinou nemají nárok ani na sociální finanční podporu, rodina se od nich
často distancuje, ve společnosti jsou již často nezařaditelní, mnozí žijí ve stavu
exekucí a patří mezi ně i bezdomovci, často mají i kriminální tendence.

1.2.1.2.1

Fáze reakce na nezaměstnanost (Vágnerová,2008)

1) Fáze šoku – nastává bezprostředně po ztrátě zaměstnání jako první reakce,
čím méně na tuto alternativu byl člověk připraven, tím intenzivnější tato
reakce bývá, po odeznění může člověk pociťovat i určitou úlevu, má dostatek
volného času a možnost zregenerovat a nabrat síly do dalšího období
2) Fáze optimismu a aktivního hledání nového pracovního místa – nejsilnější
období motivace a aktivace sil i vůle hledat nové zaměstnání, je schopen
vynaložit nemalé úsilí pro změnu a nové začátky. Na konci tohoto období
dochází k výrazné změně! V lepším případě je změnou nástup do nového
zaměstnání, v případě opačném a velmi častém člověk zažívá první ztrátu
nadšení a naděje, že změna přijde rychle.
_______________________________________________________________
3) Fáze přechodu do kategorie dlouhodobé nezaměstnanosti - nastává po 6 –
12 měsících dle věku, kvalifikace a sociální oblasti, kde uchazeč žije. Po první
naivitě člověk zažívá ztrátu nadšení a motivace, dostavuje se následná fáze
stresu, která má spíše podobu existenciálního strachu, člověk začíná vidět
situace pesimisticky, může být dezorientován z neúspěchu při hledání
zaměstnání, doléhá na něho tíže a vrací se do minulosti. V tomto období
potřebuje největší podporu z rodiny i zvenčí, úřady práce již po půl roce
nastavují uchazeči o zaměstnání tzv. individuální plán rozvoje, nabízí mu i
vhodné podpůrčí aktivity a musí vykazovat i nějakou formu prokazatelné
činnosti, kterým se někteří snaží systematicky vyhýbat a o to více se dostávají
do sociální a informační izolace.
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4) Fáze adaptace na styl nezaměstnaného – charakterizuje se jako období určité
rezignace v hledání zaměstnání, fatalismem, beznadějí, odevzdaností se osudu
a sociální podpoře státu, max. klesá osobní aktivita a vytrácí se důvod ke
změně, klesá sebedůvěra, zkresluje se vlastní sebehodnocení, neúspěch
z hledání zaměstnání a nedostatečně pozitivní zpětná vazba může být
chápána jako vlastní selhání a neschopnost, nebo naopak vede k zatvrzelosti
vůči celému společenskému systému. Člověk se stává apatickým, bezmocným
a může nastoupit těžká krize s narušením psychické rovnováhy. S přibývajícím
obdobím stagnace, nedostatku podnětů ke změně, dochází k trvalejším
změnám i v myšlení a volním jednání, člověk se stává deprimovaný
z nedostatku trvalejšího neuspokojení základních životních, psychických a
sociálních potřeb. Tento stav může mít dlouhodobé, ne-li rovnou trvalé
následky a může vést k narušení dalšího psychického vývoje. V krajních
případech celá situace může vést i k nabourání základních životních
stereotypů, ztrátě základních životních potřeb, chudobě, exekucím apod.
5) Fáze přetrvávající nedůvěry – pojmenovala bych toto období fází jakéhosi
zbytkového rezidua, kdy přestože si člověk pak nějakou práci najde (většinou
jakou tu nejvíce nevhodnou, ale nějaké peníze výdělečnou), nezmizí z něho
pocit nespravedlivosti, frustrace, životního zklamání a nedůvěry, následky
možné krize a deprivace ze strádání a nenaplnění jeho představ i požadavků.
To se může na novém pracovišti projevit ve slabé motivaci, nižším výkonu,
snížené adaptabilitě a v neschopnosti hned získat zpět ztracené pracovní
návyky. Často při stresových situacích se mohou projevovat sklony
k obranným reakcím typu útok – únik. Zde pomůže terapeutická pomoc,
zdravá psychohygiena, získání schopnosti vlastního sebeprosazení a
sebedůvěry i skrze vhodné asertivní techniky.
……..
1.2.1.2.2 Příběh
K tomu jeden můj příběh. Vzpomínám si na klientku, která pracovala na jednom
pracovišti skoro celý život, když znenadání přišla z důvodu nadbytečnosti o
zaměstnání, psychicky ji tato situace načisto rozložila, začala hledat řešení svého
traumatu přes alkohol a cigarety, navíc prožívala i krizi středního věku a jako
rozvedená matka byla více závislá na svých dětech, které vychovala a v tomto období
se jí navíc odstěhovala dospělá dcera, z kterou měla moc pěkný vztah. Bylo to pro ni
velmi náročné období. Absolvovala jsem s ni coby lektorka vhodný poradenský
program, kde získala velké množství nových a podnětných informací, zpět určitou
sebedůvěru, motivaci řešit opět svou situaci coby nezaměstnaná a začala intenzivně
hledat práci, více sociálně žít, obnovila nějaké přátelské vztahy. To vše bylo velice
pozitivní a měla jsem z ní radost. Byla nadšená z nových formací, myšlenek a plánů.
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Pak se jí podařilo najít i nové zaměstnání, byla tak šťastná, že mi tuto zprávu hned i
sdělila. Pak jsem ji nějakou dobu neviděla. Po nějakém čase jsem mluvila při nějakém
náhodném setkání s její přítelkyní a dozvěděla jsem se více o její další životní etapě.
Do zaměstnání nastoupila, byla tam krátce, nemohla se však plynule zařadit do
běžného pracovního režimu, navíc v kolektivu pro ni cizím a v profesi, která nebyla
úplně stejná k té předešlé. Bylo to na ni příliš moc změn a nového najednou. Tím že
neměla v sobě ještě zpracovaná předešlá traumata, začaly vyvstávat na povrch
všechny její křivdy, bezpráví a frustrace a promítaly se ji do každé pracovní situace,
která pro ni nebyla příjemná. Nakonec přišla nemoc a po uzdravení výpověď. Odešla,
přesněji řečeno utekla a celý ten koloběh prožívaného v období nezaměstnanosti začal
pro ni znovu. Mělo to však ještě horší dohru. Jednou, když opět svůj žal zapíjela
notnou to dávkou alkoholu, pod vlivem této nálady se pustila do své sousedky řešit
své dřívější nevyřešené účty a zpětné výčitky ji dovedly až k útoku, kdy se vší agresí
fyzicky zbila svou sousedku. Jak jinak než byla souzena a dostala podmínečný trest, na
základě kterého nemůže vykonávat po určitou dobu ani práci, na kterou byla zvyklá.
Jistě i tento dost dramatický konec příběhu není koncem jejím, ale spíše důvodem k
zásadním změnám právě pro ni pozitivních.
Tento příběh byl příkladem, jak se může právě výše zmíněná pátá fáze
nezaměstnanosti v návaznosti na nezpracovanou čtvrtou fázi nečekaně projevit a to
dokonce ve vulkanické podobě jako útěk a útok zároveň .
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2. PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 Charakteristika arteterapeutické skupiny
- velice různorodá co do věku, sociálního statutu i životních rolí, vzdělání i profese
- 12 klientů: 6 mužů a 7 žen od věku absolventa základní školy až po předdůchodový věk
- jediné spojující coby klientů ÚP byla momentální situace nezaměstnanosti, která pro ně
trvá zhruba od půl roku do dvou let a navíc společná aktivita poradenského programu,
které se všichni zúčastnili v rámci plnění individuálního akčního plánu, což pro mnohé
byla tzv. povinně volitelná aktivita. Tato skupina nebyla cíleně pro záměr mé
arteterapeutické činnosti vybrána a též pro mě byli klienti neznámé to osobnosti. Museli
jsme si v první řadě vytvořit bezpečný prostor vzájemné důvěry, což trvalo zhruba několik
hodin lektorské a poradenské práce.

2.2 Cíl a obsah poradenského programu
Poradenský program pod názvem ,,Job club“ je formou skupinového poradenství a
vzdělávání s určitým prostorem i pro poradenství individuální. Obsahem z hlediska
osobnostního a sociálního rozvoje klienta je:
-

sebepoznávání, rozvoj klíčových kompetencí pro trh práce, aktivace a motivace
účastníků, zvládání zátěžových situací, verbální a neverbální komunikace a různé její
techniky, zásady společenského chování pro běžný sociální život a individuální pomoc
a poradenství. (zadávací dokumentaceÚP)Do této obsahové části s nemalou časovou
dotací, jsem začlenila i seberozvojové a sebepoznávací aktivity s využitím
arteterapeutických metod

2.2.1 Výtvarné pomůcky a materiál
Při těchto skupinových aktivitách jsem využívala řadu nenákladných výtvarných
prostředků, jednak z důvodu mých vlastních nákladů a též z důvodu charakteru
výukového prostoru, který nebyl učebnou k tomu vhodnou a klienti ve většině případů
neměli velké zkušenosti s výtvarnými metodami a postupy.
-

základní potřeby na kreslení a malování /pastelky, voskovky, křídy, úhel, kreslící
tužky,../
papíry: role hnědého balícího papíru, kreslící výkresy A4, tiskařský papír A4
základní výtvarné pomůcky: nůžky, lepidla
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-

materiály ke kolážím: vhodné asociační obrázky a kartičky,
zbytkový materiál, klubka barevných bavlnek

2.2.2 Časová dotace
Poradenský program měl časovou dotaci 40 hodin. Jednalo se o sedm dní s pevným
denním harmonogramem, max. 6 dopoledních výukových hodin. Na arteterapeutické
aktivity jsem se snažila vymezit si prostor zhruba obden tak, abych měla na ně samostatný
jeden časový dvouhodinový blok i z důvodu, aby se mi klienti stačili relaxovat a naladit na
společné téma.

2.2.3 Program arteterapeutických aktivit
1. Vlastní sebeprezentace – kreativní psaní a podpora skupinové dynamiky
2. Skupinová dynamika – kreativní psaní a práce s volnými asociacemi na
téma: ,,Nezaměstnanost“
3. Koláž a práce se symbolem - využití imaginačních a meditačních technik
4. Vytvoření vlastního artefaktu na téma: ,,Strach, obavy, úzkosti, nejistota“,
Obraz jako prostředek ke vstupu do vlastního podvědomí
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2.3 Popis jednotlivých arteterapeutických aktivit (1-4)

2.3.1 Úvodní aktivita – Vytvoření sebeprezentační kartičky
– na podporu vlastní sebeprezentace, sociálního kontaktu a skupinové dynamiky
Využití techniky kreativního psaní

-

2.3.1.1 Pomůcky
Barevné pastelky a voskovky, tiskařský papír A4,
2.3.1.2 Postup
a/ Klienti měli za úkol si vyrobit kartičku se jménem, každý si mohl vybrat dvě barvy
z pastelek. První barvou napsali dle jejich vlastní tvořivosti rodné jméno či přezdívku
tak, jak chtějí být oslovováni. Druhou barvou měli za úkol napsat slovem povahovou
vlastnost, která je nejvíce vystihuje a začíná na první písmeno jejich jména. Pomocí
obou barev a obrázkové symboliky dokreslili to, co je nejvíce charakterizuje /např.
úzký vztah k domovu a rodině – dům, neustálé hledání sám sebe – cesta atd./
b/ Po vytvoření těchto jmenovek a umístění na stůl, jsem je vyzvala, aby sami sebe
odprezentovali dle toho, co o sobě na kartičce sdělili, tj. jméno, barva, symbol,
vlastnost. Jako pomůcku k posílení skupinové dynamiky jsem zvolila míček, komu byl
hozen, ten o sobě promluvil.
c/ Náročnější pro ně byla třetí aktivita, což byla práce ve dvojicích, kdy každý měl cca
2 minuty na to, aby pomocí vhodných otázek, na které druhý v páru směl odpovídat
pouze ANO/NE, zjistit co možná nejvíce a svém protějšku, min. 10 skutečností. Po
uplynutí času a vystřídání se měli odprezentovat před skupinou toho druhého. Ten
měl možnost se vyjádřit k tomu, zda se vším řečeným souhlasí. Nakonec jsem se jich
každého zvlášť zeptala, co pro ně bylo náročnější, jestli ptát se člověka, který je pro
ně cizí či odpovídat na otázky o sobě nebo zda-li bylo náročnější před skupinou toho
druhého představit či poslouchat o sobě informace sdělené před ostatními.
2.3.1.3 Vyhodnocení aktivity
S úkoly ad a/, b/neměli klienti žádný problém, dokonce je tato činnost i bavila.
Úkol ad c/extrovertnější typy klientů s tímto úkolem většinou problém neměli,
introverti však překonávali ostych, byla to pro ně komunikačně nepříjemná role a
v jednom případě muž ve středních letech se odmítl dotazovat, ale sám za sebe
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odpovídat mu nevadilo. Zdůvodnil své stanovisko tím, že nemá zájem zjišťovat o víceméně cizím člověku informace, které ho v podstatě ani nezajímají. Příliš se s touto rolí
ztotožnil, nebyl schopen pochopit, že jde o nácvik situace, která ho může kdykoli
potkat v životě při náhodném setkání s druhým člověkem a o překonávání osobních
barier. Každý může být tomu druhému svými informacemi užitečný a přínosem. Dále
se většina klientů shodla na stanovisku, že jim spíše dělal problém správně
formulovat otázky, aby byly výstižné a jasné. Ve většině případů byly dvojice stejného
pohlaví až na jeden pár muž-žena, kde vyvstal jejich menší problém s prezentací toho
druhého před skupinou asi z obavy z odkrývání citlivých informací .
2.3.1.4 Obrazová příloha:

Obrázek 1.1
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2.3.2 Druhá aktivita: Tvořivostní psaní a volné asociace na téma:
,,Nezaměstnanost“

-

technika cyklického Clusteringu (Fišer,2001,s.105), technika řízených asociací

-

využití efektivní metody Brainstormingu (Fišer, 2001,s.98), jehož cílem bylo ve
skupině vygenerování co nejvíce informací, volných asociací na dané téma:
,,Jaké to je být nezaměstnaný“

2.3.2.1 Pomůcky
-

velký arch balícího papíru, pastelky, voskovky, nůžky, pravítko, tiskařské papíry A4

2.3.2.2 Postup
1/ ve skupině kolovaly tři listy, na které každý měl do svého řádku napsat libovolné sousloví
na dané téma, po každém řádku se řádek listu přehnul tak, aby nebyly vidět vepsaná sousloví
ostatních, listy kolovaly celkem třikrát, v druhém a třetím kole již klienti odkrývali jednotlivá
pole a doplňovali do řádku někoho jiného navazující nebo rozvíjející slova
2/ pak jsem listy rozstříhala po jednotlivých řádcích na proužky
3/ každý si nahodile vybral tři tak, aby pokud možno dostal sousloví někoho jiného
4/ na flipchartu jsem pověsila předpřipravený velkoformátový plakát, na který měli klienti,
každý sám za sebe, vypisovat nahodile do různých předznačených linek vhodné věty, které
vytvořili ze získaných sousloví /využití různých barev a stylů písma/
5/ Dále bylo úkolem vytvořit vhodný úvod a závěr našeho plakátu. Na první řádek, měli
klienti vymyslet název celého konceptu ve formě otázky, na kterou svým psaným projevem
tvořili spontánní odpovědi. Druhý a tři poslední řádky měly zůstat prázdné. Do nich jsme
společně dotvářeli charakteristické jednoslovní výrazy podtrhující význam tématu
,,Nezaměstnanost“: pomocí a) přídavného jména, b)-d) podstatného jména
6/ Každý přečetl před skupinou to, co touto metodou dotvořil a zapsal, což byla kromě
nácviku vlastní prezentace i legrace.
7/ Skupinová diskuze nad výroky z artefaktu a jejich současným stavem nezaměstnanosti, jak
ho prožívají
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2.3.2.3 Vyhodnocení aktivity
Klienti, po úvodním vysvětlení postupu, pojali tuto aktivitu velmi vážně a aktivně, bez
předsudků, spontánně v plném soustředění. Téma nezaměstnanosti se jich bezprostředně
dotýkalo. Při vytváření pojmů a sousloví bylo vidět, že někteří uvolňovali i své vlastní emoce,
v zadání jsem jim žádná výrazová omezení nedala. První část jim vyhovovala i pro svou
anonymitu psaného.
V části druhé, kdy měli sami před skupinou vypsat vytvořená sousloví do řádků flipchartu
byla cítit větší či menší nervozita a ostych. Celkově někteří pojali vystoupení před skupinou
spíše komicky, jiní vážně a někteří byli velmi nesmělí i dle jejich osobnostního nastavení.
V poslední části, kdy jsme v rámci zpětné vazby či reflexe nad společným dílem komentovali
vytvořené výroky, byla ve skupině velká legrace, emoční uvolnění a též i vážnější diskuze na
společné téma, tj. jak se každý v situaci dlouhodobější nezaměstnanosti cítí a jak ji prožívá,
čím ho omezuje a čím osvobozuje. Pro někoho je toto spíše výhrou, pro jiné frustrací,
stresem či beznadějí (viz. obrazová příloha). Celá skupina se shodla na třech společných
jmenovatelích/parametrech, které charakterizují toto období: PENÍZE-ČAS-SAMOTA.

2.3.2.4 Obrazová příloha – artefakty klientů
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Obrázek 2.1 .
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2.3.3 Třetí aktivita: Koláž a práce se symbolem ,,Studna“

2.3.3.1 Charakteristika
- Cíl: najít či nahlédnout do současného prožívání klienta a odhalit životní úskalí a příčiny
jeho stagnace či důvody potřebných změn
- použity různé terapeutické přístupy a techniky- práce s volnými asociacemi, imaginační a
meditační techniky
- aktivita výrazně prožitková, nasměrovaná na individuální práci a osobnostní rozvoj klienta
- záměrně použita technika koláže, která je pro výtvarný projev kreativnější a pro analýzu
lépe čitelná
- nutná vzájemná důvěra a pocit bezpečného prostředí ve skupině
- obsahově i časově náročnější aktivita

2.3.3.2 Časová dotace : 90-120 minut

2.3.3.3 Pomůcky
-

výkresy formátu A4 , zbytkový materiál: bavlnky různých barev
pastelky, úhel, voskovky, kreslící tužky, nůžky, lepidla
asociační obrázky, kartičky
vhodná meditační hudba (např. zvuk tibetských misek)
arteterapeutický příběh, práce se symbolem

2.3.3.4 Postup
a/ seznámení s aktivitou, jednotlivými částmi, postupem a výhodami této aktivity coby
zážitkové sebepoznávací metody
-

vysvětlení jednotlivých použitých terapeutických technik
vytvoření tzv. bezpečného prostoru, metodických zásad a zdůraznění potřeby
zachování mlčenlivosti o všech citlivých informacích, které budou po tuto dobu sdělené
před kolektivem
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b/ úvodní aktivita - volné asociace
-

volný výběr z obrázků rozložených na stole, každý si vybral ten, který ho nejvíce oslovil
skupinová reflexe: odpověď na otázku ,,Proč sis vybral právě tento obrázek, čím tě
nejvíce upoutal, o čem vypovídá a co si myslíš, že tě v životě s ním spojuje?“

c/ práce se symbolem ,,Studna“ (Muchová,201/2,s.77)
-

symbol: obecný význam, použití a skupinová diskuze
Jaký má symbol obecně pro člověka význam, funkci, jak zasahuje do jeho života a
prožívání, jak ho lze využívat
Co si představit pod pojmem ,,studna“, charakteristika, účel, různé výklady a využití
v příbězích a pohádkách, co zobrazuje v symbolické rovině
Symbolický význam ,,Studny“

d/ meditace – hudba + imaginace
-

k čemu je potřebná, seznámit se s postupem aktivity
využití relaxačního a terapeutického účinku hudby, použity ,,Tibetské misky“
řízené uvolnění na fyzické a psychické úrovni
naladění na společnou meditaci s využitím řízené imaginace, úvodní příběh (Muchová,
2001/2,s.109), vstup do vlastního nitra, ticho

e/ meditace s příběhem ,,Prasklá studna“(Ferrero,1996,s. 90)
Použila jsem příběh, který měl navodit atmosféru spíše rozjímání nad sebou samým a
vztahem k ostatním lidem a společnosti. ,,Potřebujeme věřit v dokonalost na jedné straně,
ale mít i odvahu uznat, že nejsme dokonalí. Pokud jsme ochotni do našeho života vpustit i své
bližní, může nás to posílit a velice obohatit, ať v životním prožívání či myšlení, tak i v nutných
životních změnách.“
____________________________________________________
Příběh ,,Prasklá studna“ / Příběhy pro potěchu duše, Bruno Ferrero/
Byly dvě studny jen pár desítek metrů od sebe. Rozhlížely se kolem sebe a občas se také daly
do řeči. Každá byla úplně jiná.
První studna byla dokonalá. Její kamenné okraje byly pevné a ani kapička vody se z ní
neztratila.
Naopak ta druhá byla popraskaná, děravá. Z jejich stran vytékaly stružky vody.
První byla velmi hrdá a pyšnila se svou dokonalostí. Stála osamoceně, přiblížilo se k ní občas
pár ptáčků nebo drobný hmyz.
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Druhá byla obrostlá záplavou rozkvetlých stromků a dalšími rostlinami, které hltavě pily
unikající vodu. Hmyz neustále kroužil kolem a ptáci si dokonce na okraji studny postavili svoje
hnízdo. Nebyla dokonalá, ale cítila se šťastná.
________________________________________________________
f/ Tvorba vlastního artefaktu na téma ,,Studna“
-

technika koláže, kreslení i malování, psaní, vlepování barevného provázku, na bílý
výkres A4,
kompoziční začlenění i vybraného obrázku ad b/, možno vlepit na pevno
barevný provázek: který si sám odmotá z klubka, v barvě zvolené dle libosti a vlepí do
koláže jako cesta studní, spontánně z jedné strany na druhou.
Možné začlenit i jiné doprovodné symboly: cesta, voda, strom atd.

g/ Vyhodnocení aktivity ve skupině
-

jaké měli pocity, zážitky, s čím měl kdo problém, co se mu podařilo nejlépe
sebereflexe nad artefaktem, možnost prožití určité emoce, vzpomínkové abreakce
rozbor díla: rozbor a výklad celé kompozice, rozbor významu jednotlivých symbolů
skupinová diskuze a komentáře k výkladům

2.3.3.5 Výklad použitých symbolů
Symbol ,,Studna“
Symbol studny je úzce spojen s významem symbolu vody. Je to zkušenost, kterou dělají lidé
pouště, když po námaze z dlouhé cesty čerpají vodu z hlouby studně. A právě v hloubce vody
je obsažen další aspekt. Horizontální, vnější svět člověka se setkává se světem vertikálním, tj.
s vnitřním světem člověka. V pohádkách se často hrdina nechává spustit na dno studně,
protože hledá jiný svět než je ten, v němž žije. Musí však překonat strach, který vyvolává
úzkost, obavy a nejistotu. Pokud však člověk hledá sám sebe, musí nahlédnout přes okraj
studně své vlastní duše a pohlédnout tváří v tvář její hloubce. Není nic tak člověku neznámé
a zneklidňující jako jeho vlastní duše. Ze dna studny, jakoby z druhé strany, přichází
odloučení od všech strachů a starostí, nalézáme zde svá východiska, budoucn ost a klid.
(Muchová,2001/2,s.77)
Symbol ,,Cesta“
K tomu nám slouží při tvoření našeho artefaktu barevný provázek, který by měl zobrazovat
cestu životem se všemi úseky života, zastaveními, spletitostmi, sestup do nitra své duše
/dno/, a východ druhou stranou ze studně ven, jako hledání a nacházení nových východisek,
nové životní naděje a naplnění.
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Cesta symbolizuje lidskou existenci ve své dynamice, pohybu, a to ve všech svých projevech a
úrovních, tělesnou počínaje a duchovní konče. Tato dynamika nám dává možnost měnit své
místo pobytu, ale i směr našich myšlenek a citů, duše či našeho ,,Já“, které kráčí cestou
života. Cesta může být též metaforou pro vše nové, co nás v životě potkává, co
prozkoumáváme a prožíváme, k čemu spějeme a dospíváme. A tím jak měníme cesty, směry,
měníme i sami sebe. Nacházíme na ní i ty, kteří putují s námi, nacházíme na ní i průvodce.
Můžeme však najít i jiné cesty, než jsou ty pravé: okliky, scestí, bludné cesty. To vše však činí
naší cestu osobitou, nezaměnitelnou s žádnou jinou.(Muchová,2001/2, s. 64)

Symbol ,,Voda“ (Muchová,2001/2, s.74-77)
Význam symboliky vody je součtem možností: pramen a počátek, jako prazáklad všeho,
zdroj, substance všeho co žije, jako elixír nesmrtelnosti, jako voda oživující i umrtvující. Voda
léčí a uzdravuje, též však ve svém projevu živelnosti může být i zkázonosná. Voda je ins pirací
a námětem mnoha básníků umělců. Má různé projevy.
Pro naší skupinovou aktivitu a porozumění vytvořeným artefaktům je důležité vnímat i
kompoziční propojenost s ústředním motivem studně, zda v ní je voda vůbec obsažena a
v jaké podobě, či někde na obrázku má své jiné místo nebo zda úplně chybí.
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2.3.3.6 Kazuistika klientů, rozbor jednotlivých artefaktů, fotodokumentace

Patrik
Obrázek 3.1

přezdívaný
,,Jednička“

–

r.1996,
,,Jerry“
-

- mladý muž, základní
vzdělání, hůře vzdělatelný,
nesmělý, Romského původu
- silně sepjat se svou
rodinou a kulturou
- silný vztah k hudbě, určit
míra zatím nerozvíjené
kreativity a osobnostní
potenciál,který není v životě
vhodně realizován
- působí jako člověk, který
zatím zcela nenašel sám
sebe a neví, jak se zařadit do
společnosti, nemá ponětí,
co by vlastně chtěl v životě
dělat, jak se profesně dál
orientovat, tento postoj a
statut mu i zjevně vyhovuje

-

Rozbor díla:
Jako jediný ze všech klientů měl studnu plnou vody, jinak detailně vykreslenou, nad ni
vlepený obrázek muzikantů, který podtrhuje jeho zájem o hudbu, v které se i realizuje.
Na vybraném obrázku je výrazná červená barva, která podtrhuje svou energičností i
jeho vlastní vnitřní temperament. Provázek, stejně i jako druhý z romských klientů, má
po celé délce dvojitý, což by mohlo zobrazovat právě jejich úzké sepjetí s rodinou a
kulturou, která je více tvaruje a ovlivňuje než kohokoli z ostatních klientů ve skupině.
Začíná na dně studny a s lehkostí postupuje nad hladinu, kde se v podobě vlny přenáší
až na druhou stranu, kde je zakončen smyčkou. Je zajímavé, že postupuje zleva
doprava, což není obvyklé, nevím však, jestli není levák, což by bylo logickým
vysvětlením.
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Filip – r. 1995
-

druhý romský mladý muž
po absolvování vzdělání začal pracovat manuálně formou různých brigád jako výpomoc
působí jako velký optimista, život bere s nadhledem a s lehkostí, působí jako velké
hravé dítě

Obrázek 3.2.

-

Rozbor díla:
Takto působí i jeho výtvarné dílo, vybral si obrázek veselé postavy, která připomíná
spíše postavu z nějakého komiksu, pozadí působí radostným dojmem. Pod ním je text,
který nemusí být čitelný a jakoby podtrhoval jeho osobnost: ,,Když ani v dospělosti
neztratíme humor a hravost, bude lidem kolem nás radostněji.“Provázek má opět
dvojitý, jak v případě i prvního muže, však tento o své rodině a vlivu na něho, nemluvil.
Provázek, jak je zřejmé, se do studny vůbec nedostal, vznáší se nad ni s lehkostí a bez
překážek.
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p. Marie – r.1970,
Obrázek 3.3

,,Mladost“
- rozvedená, žije asi sama se
synem v domku na vesnici
- manuální práce všeho
druhu, intelektuálně slabší
- doma se realizuje spíše prací
na zahradě
Rozbor díla:
- introvertní typ osobnosti,
což ukazuje na obrázku i její
formovaná cesta životem
-studna je výrazná a hranatá
- v současné době jí dělá
největší radost malé vnouče,
což vlepený obrázek a žlutá
optimistická barva vystihuje
- životní linka je vytvarovaná bez smyček a uzlíků kolem obvodu studny a přes celé dno,
v životě si pravděpodobně prožitými událostmi dnem prošla, což možná mělo i další vliv na
její spíše uzavřenou osobnost

p. Jaroslav – r. 1972
- zdravotně znevýhodněný klient, z tohoto důvodu nemůže najít klasické zaměstnání, spíše
se snaží získat invalidní důchod
- spíše introvertní osobnost se silným pojevem nezájmu o jakoukoli činnost, kde by musel
sdílet nějakou aktivitu s kolektivem
- prošel několika manželstvími či vztahy se ženami, podle všeho má děti z různých
manželství, momentálně žije v novém vztahu, z kterého se narodila dcerka, ke které má
citově silný vztah a různé domácí povinnosti, které péče o díte zhruba do 4 let věku obnáší,
podílí se na nich vělkou měrou a rád
Rozbor díla:studna hranatá, strohá bez ozdob a barev
-

výrazná je životní cesta, temný provázek má mnoho uzlíků a oček, což vypovídá o mnohých
jeho životních úsecích prožitých s různými partnerkami a rozchody z toho plynoucí
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-

-

nejvýraznější smyčka je zhruba uprostřed a na dně, protažná hluboko pod povrch, mohla by to
být i jeho momentální životní situace bez finančích příjmů a zaměstnání, která ho svým
způsobem tlačí ke dnu
nad studnou dominantním prvkem je obrázek s dětmi, což je v současnosti jeho způsob životní
realizace, tj. péče o děti, přináší mu pocit uspokojení, rodina je pro něho velmi důležitá
Obrázek 3.4

p. Slávka – r. 1965, ,,Snaživá“,
podnikatelka
- energická žena, výrazný projev, silný
osobnostní typ, cílevědomá, umí se
prosadit, spíše extrovert, je zvyklá
pracovat s lidmi, obchodní činnost i
hotelové služby jako OSVČ,

Obrázek 3 .5

- rodina ji v životě tvaruje, je s ní
provázaná, síla rodu a tradice
- má úzký vztah k přírodě, která je pro
ni místem relaxace, odpočinku a
nabíjení se energií
- dál chce pracovat v obchodní činnosti
mezi lidmi
Rozbor díla:
- studna kamenná, pevně ukotvena
v zemi, okolí je dotvářené přírodou a
jarem, vyzařující sluníčko v pravém
horním rohu
-cesta životem velmi dynamicky
tvarovaná smyčkami, vede až ven pod
povrch, začátek i konec je začíná i
končí na stejné pravé straně
- v levém horním rohu vlepen obrázek
stromů, které ji v životě pozitivně
nabíjejí, ráda chodí relaxovat do
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p. Hana – r. 1957,
,,Hravá“

Obrázek 3 .6

- sympatická paní,
příjemné,
laskavé,
vystupování
a
pozitivní naladění na
skupinu
3.6

- v současné době je
spíše
ve
stádiu
čekatelky na starobní
důchod, zaměstnání
neřeší
- celý život pracovala
v administrativě,
spíše v oblasti financí

Rozbor díla:
- studna spíše ve tvaru vázy, plná veselých barev, které k sobě ladí do pozitivně jarní nálady.
Linie života má po celé délce pár smyček, nic ale dramatického. Zvláštní útvar však tvoří střed
provázku na dně studny, jakousi uzavřenou oblast jejího života, což by mohla být právě
ukončená její pracovní kariéra.Druhá vycházející strana má výrazně delší konec směřující
spíše vzhůru. Její život se má dále realizovat spíše doma v soukromí a s rodinou. Uprostřed je
obrázek s výraznou slunečnicí, která podtrhuje povahu a přirozené pozitivní naladění
klientky.

p. Lenka – r. 1969, ,,Laskavá“
- inteligentní žena, které vyhovuje spíše práce s lidmi, je komunikativní a naposledy
pracovala v obchodní profesi pro nejmenovanou firmu
- jde z ní usoudit, že na sobě musela v životě hodně osobnostně pracovat, jeví se velmi
vyrovaná, přestože řeší v osobním životě vážné problémy hlavně se syny, kteří se již narodili
s vážnou poruchou sociálních kompetencí, jsou nesamostatní, přestože jsou již dopsělí,
nemají schopnost se správně v určité životní oblasti rozhodovat a činí rozhodnutí, které
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rodině způsobují nemalé i finanční aj. problémy. Toto klientku velmi vyčerpává a stále hledá
nějaká řešení. Umí se z těchto situací poučit, stává se moudřejší a při zvládnutí ji posilují na
další životní cestě
Rozbor díla:
- studna ve tvaru džbánu, který je linkou životní cesty uvnitř doslova všeobsažen, provázek je
ve tvaru chumlu s různými uzlíky a smotky, působí chaoticky,v kontrastu k ladnému a
pevnému tvaru nádoby, začátek i konec provázku je přes okraj spuštěn dolů
- nádoba je v žlutá v barvě slunce, které září z pravého horního rohu a činí to obraz
prosvětleným a pozitivně laděným
- lepený obrázek je v pravém spodním rohu, zobrazuje dítě, které vstupuje po dřevěné lávce
do domečku věžového tvaru, z něho vychází začátek životní cesty, což významově potvrzuje
zkutečnost, že její život je stále ovlivněn jejími dětmi, přestože jsou již dospělé a podílí se
velkou měrou na všech jejích těžkých životních situacích, které musí řešit.

Obrázek 3.7

Obrázek 3.8

p.Zuzka

p. Lenka
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p. Zuzka – r. 1979, ,,Zvídavá“
- komunikativní, aktivní a zvídavá mladá žena pečující o malého synka, žije s ním sama a je
pro ni momentálně tím hlavním člověkem v životě
- potřebuje co nejdříve sehnat práci hlavně z finančních důvodů, ale na takovou, která by ji
časově bránila se o syna řádně starat, poněvadž ji stále velmi potřebuje, chodí do 1. třídy ZŠ
- v životě si prošla několika náročnými obdobími, které si myslí, že má již uzavřené a nechce
se k nim vracet, chce začít novou životní kapitolu
- je velice kreativní, tvoří šperky z korálků
Rozbor díla:
-

-

studna je hlavním motivem obrázku i co do velikosti, má tvar spíše válce, nad nímž je
vlepen obrázek aleje a cesty, vedoucí k nějakému obydlí. Což přesně koresponduje
s tím, co klientka momentálně v životě řeší, tj. cesta jako stěhování do jiného města,
kde chce najít novou práci a momentálně shání nové bydlení, což se jí zatím nedaří
linka životní cesty je na několik částí spuštěna v nádobě dolů a na ní je spousta smotků
ve tvaru spirálek, což by korespondovalo s tím, že má za sebou několik životních úseků,
kdy měnila práci i bydliště. Těší se na to nové, co ji čeká.
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Obrázek 3.9

Obrázek 3.10

p.Vláďa

p.Alena

p. Vláďa – r. 1982, ,,Velkorysý“
-

-

sympatický muž, momentálně má nový partnerský vztah
velice rád sportuje, praktikuje různé sportovní disciplíny
ve fyzickém pohybu se cítí dobře, je energický a pozitivní
Rozbor díla:
obrázek vlepený ve spodním levém rohu zobrazuje les a v popředí dva vzrostlé stromy,
jako zobrazení vztahu dvou bytostí, které chtějí být spolu, což vystihuje jeho vztah
k žen , který je pro něho momentálně důležitý
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-

studna - pouze nevýrazné obrysy, o to více vyniká cesta životem, která je dynamická,
sice různě propletená, ale dlouhé linky jsou dlouhé a bez uzlíků, což spíše podtrhuje
jeho energickou a dynamickou osobnost, která má ráda pohyb

p. Alena – r. 1981, ,,Akční“
- akční, podnikavá, sympatická žena, která se ráda pohybuje mezi lidmi, je přátelská a
komunikativní
- žije po rozvodu se svými dětmi a novým přítelem, mladší holčička momentálně je ve stádiu
vzdoru vůči mamince, což ji trápí, jinak bere život se zdravým nadhledem a lehkostí
- pracovně je zvyklá na určitou míru samostatnosti, naposledy podnikala několik roků
v oblasti gastronomie, což ji sice vyhovovalo, ale poslední dobou již neuživilo, nebrání se dál i
podnikat v podobné profesi, ráda se učí novému
Rozbor díla:
-

-

studna ve tvaru poháru, viditelné pouze obrysy, uvnitř něho je obrázek pomníku
s křesťanským křížem v krajině, tzv. ,,boží muka“, která spíše tvoří pevnou osu, střed
poháru, který je nezlomný a drží vše na vertikále spojené
životní cesta se plynule vine na své linii po celém obvodu poháru a tvoří celému objektu
jakási křídla, symbol lehkosti
celá kompozice působí vyváženě a harmonicky, což podtrhuje i to, že jí život i přes
různá úskalí nezlomil, posouvá se dál s jakousi lehkostí, odhodlaností i rozhodností, je
aktivní a akční

Obrázek 3.11

p. Jitka

Obrázek 3 .12 p.Luděk
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p. Jitka – r. 1970
Ač si zvolila na jmenovku ,,Jedinečná“, svou jedinečnost si stále neuvědomuje, z důvodu
nespokojenosti sama ze sebou, má spíše potřebu snižovat svou hodnotu ve vlastních očích,
velmi silně v životě popřela svou ženskou identitu, a to už vlivem výchovy ve své rodině, kdy
otec, který si velmi přál syna, ale marně, si své přání projektoval přes nejstarší dceru, která
se tím už od dětství dostala spíše do role syna v ženském těle. Již při této sebepoznávací
aktivitě se v ní tento problém začal odhalovat a stále i v průběhu dalších aktivit vycházel dost
zřejmě na povrch. Odhalovala vnitřní touhu být ženou, kterou nezrealizovala ke své
spokojenosti ani v roli manželky a matky dvou synů, jelikož rodina, která ji formovala a dále
též ve svém manželství ji v roli spíše mužské stále utvrzovali i pracovními povinnostmi, jelikož
pracovně žili svou soukromou firmou, takže neměla šanci se dostat ani do jiného pracovního
kolektivu či jiné sociální skupiny, kde by mohla zaujmout přirozeně jinou roli. Silně u ní
většinou převládalo racionální rozumové vnímání, citově se těžko uvolňovala a projevovala,
takže tato její skrytá stránka osobnosti se začala nevědomě realizovat v tvořivém procesu
jejího artefaktu. Po vlastní sebereflexi se rozhodla toto své nastavení v životě změnit a to i při
volbě další své pracovní realizace.
Rozbor díla:
-

-

studna je velmi prostorná, zaujímá většinu prostoru výkresu, je kamenná a ve tvaru
válce, je ukotvena na zemi, kde venku kolem ní jsou rozkvetlé květiny
linie životní cesty je velmi komplikovaná, ze dna vychází a na dno zase vrací, v podstatě
ji studna celou pohlcuje, navíc tato linie, která je plná různých smotků je realizována
pouze v levé straně, působí až jako bezvýchodná situace
nad studnou je vlepen obrázek klidné vodní hladiny s labutí, tuto scenérii má klientka
velmi ráda /labuť i voda je prezentována jako symbol ženskosti/,
,,Hledat a poznávat krásu je samo o sobě cestou k věčnosti“- tento text pod obrázkem
byl pro ni velmi působivým a inspirativním

p. Luděk – r. 1983, ,,Lehkovážný“
Mladší muž, který byl velmi zajímavý pro svou charakterovou nečitelnost, která ho řadila
spíše do kategorie ,,člověk dvou tváří“ ( však ne ve smyslu patologie), měl svou osobitou
image, která skrývala určitou míru nadprůměrné inteligence a svůj způsob projevu, tzv. na
povrchu jinak jak uvnitř, kdy např. dokázal mluvit humorně bez sebemenšího projevu
emočního hnutí, nic ho nedokázalo jen tak vyvést z jeho až strnulého klidu, ač byl
komunikativní a měl příjemný výraz. Sám se nazval ,,Lehkovážným“. Byl spíše technického
typu, realizoval se přes výpočetní techniku a měl velkou zálibu v historii a sběratelství.
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Rozbor díla:
-

-

studna byla výrazně velká, zaujímala dominantní postavení na obrázku, válcového tvaru
linka životní cesty správným způsobem procházela přes dno z jedné strany na druhou
bez smotků a smyček či chumlů, však obohacena o zajímavé prvky
prvním zajímavým momentem byla jakási malá nádoba, z které životní cesta vycházela,
což by mohla být i jeho rodina, která mu dala určité základy do života a dál již ho
výrazně neutvářela a neovlivňovala
druhým zajímavým bodem byly jakési dvířka či okno, přes které cesta na pravé straně
procházela a jakoby ne náhodou za nimi byl na druhé straně venku vlepený obrázek
starého hradu na skále, do tohoto místa životní cesta i dále směřuje venku na konci.
Dalo by se to vysvětlit i tím, že má silný vztah k dějinám a starým památným místům
jako takovým, které rád navštěvuje. Z psychologického hlediska by se dalo dedukovat,
že hodně těží v životě pro sebe z historie a možná i z minulosti sám sebe, vnitřně ho to
posiluje a z ní i těží.

2.3.4 Čtvrtá aktivita: Obraz jako prostředek ke vstupu do vlastního
podvědomí
Vytvoření vlastního artefaktu na téma: ,,Strach, obavy, úzkosti, nejistota“

2.3.4.1 Popis aktivity
Téma: ,,Co nás v životě nejvíce děsí a svazuje, z čeho máme největší strach?“
Pohled do tajemné, skryté, neodhalené i temné složky naši osobnosti, náš stín, který
nevidíme, nevědomé pocity a emoce, co si neuvědomujeme či nechceme uvědomit, to co
jsme potlačili či odsunuli do podvědomí.
Využití foto-projektivní techniky
-

podmiňování percepce a reakce vlivem vlastní vnitřní mentální mapy reality. Tuto
metodu jsem zvolila i z hlediska většího množství klientů ve skupině a relativně
omezenému času k realizaci aktivity

Aktivita měla formu individuální výtvarné práce s využitím arteterapeutické techniky tzv.
přemalovávání obrazu, kdy prožitkovou formou a určitou introspekcí ve stavu procesu
změněného stavu vědomí měli klienti možnost se dotknout svého vlastního podvědomí a
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poodhalit, co skrytého v nich je silným hybatelem jejich strachu a obav, které nás nejvíce
v životě svazují a omezují.
-

Stejně jako u předešlé aktivity je nezbytnou podmínkou již vybudovaná důvěra ve
skupině, bezpečné prostředí a citlivé zacházení se všemi sdělenými informacemi.

2.3.4.2. Časová dotace
-

1 výukový blok, tj. dvě vyučovací hodiny

2.3.4.3 Pomůcky
-

výtvarné pomůcky – výkresy, tiskařský papír A4, pastelky, voskovky, úhel bílý a hnědý
zbytkový materiál, nůžky, lepidla,
umělecký výtvarný artefakt – černobílá fotokopie

-

Zvolila jsem obraz od českého básníka, prozaika a výtvarníka, jehož od počátku určova l
příklon k surrealistické tvorbě, která je s ohledem na zadání mnou zvolené aktivity a cílenou
práci s podvědomými složkami člověka, ideální.
Milan NÁPRAVNÍK
* 28. 5. 1931, Německý (dnes Havlíčkův) Brod
-

obraz ze souboru Inverzáž – viz. Obrázek 4.1 (s podtitulem Dech noci Noc duchů Duch
noci Noc dechu) vznikl se záměrem odkrýt za každodenní, důvěrně známou tváří
světa jeho magickou hloubku. Jeho cílem je i úsilí nahlédnout na realitu prizmatem
podvědomí a vymanit se z omezujícího vnímání skutečnosti prostřednictvím běžných
schémat a návyků. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

2.3.4.4 Postup
1/ seznámení s aktivitou, jednotlivými částmi, postupem a cílem této aktivity coby zážitkové
sebepoznávací metody
-

vytvoření tzv. bezpečného prostoru, metodických zásad a zdůraznění potřeby nerušení
se a zachování mlčenlivosti o všech citlivých informacích, které budou po tuto dobu
sdělené před kolektivně

2/ navození skupinové relaxační hladiny, usebrání se a koncentrace na své vnitřní nitro
3/ interpretace nabídnutého díla: Milan Nápravník, r. 1977, Inverzáž
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-

formální, obsahová, psychologická
vstup do dialogu s dílem: seznámení se a vcítění se do díla
příklad otázek: ,,Co myslíte, že daná postava na obrázku asi prožívá, co se jí přihodilo,
jaký by mohl být její životní příběh atd.

4/ řízená meditace s využitím imaginačních technik ,uvedení do stavu změněného stavu
vědomí
-

aktivace vlastní mysli pro vstup do vlastního nitra
projekce vlastního nitra a svého životního příběhu přes obraz /spíše zaměření na
současnou životní situaci, jaké překážky a bloky, které jsou v nich, jim brání udělat
v životě změnu, čemu se brání/

5/ tvoření vlastního artefaktu: technikou přemalovávání obrazu
-

pomocí různých technik, tj. malování, kreslení, psaní, lepení, stříhání, mačkání atd.
úkol: přetvořit obraz do takové podoby, aby korespondoval s tím, co cítí a vnímají, spíše
intuitivní spontánní postup
dát název, pojmenování svému artefaktu podle emoce či pocitu, který jim vyvstal nebo
podle problému, který si během přetváření obrazu řešili /slovně nebo ústně/

6/ sebereflexe nad vlastním artefaktem, možnost i určité emoční abreakce
7/ zpětná vazba aktivity, prožitku a analýza výtvarného artefaktu
-

skupinová diskuze na téma: jak jsem se cítil, co jsem prožíval během této aktivity, co mi
vadilo a co bylo těžké, co se mi naopak líbilo na této technice, v čem jsem obohacen a
co si odnáším pro sebe nového do života
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Obrázek 4.1
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2.3.4.5 Obrazová příloha – artefakty klientů

Obrázek 4.2 - Roman

Obrázek 4.3. - Lenka
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Obrá zek 4.4 - Luděk

Obrá zek 4.5 - Patrik
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Obrázek 4.6 - JItka

Obrázek 4.7 - Hana
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Obrá zek 4.8 – Alena

Obrá zek 4.9 - Filip
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Obrázek 4.10 - Slávka

Obrázek 4.11 - Vláďa

Obrázek 4.12 a/ - Zuzka

Obrázek 4.12 b/ - Zuzka
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Obrázek 4.12c/ - Zuzka
Obrázek 4.13 - Marie

Obrázek 4.12c/ - Zuzka

Obrázek 4.13 - Marie
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2.3.4.6 Kazuistika, rozbor vytvořených artefaktů

p.Roman – velice originálně a působivě využil techniku koláže
slogan: ,,Negativní myšlenky vytěsnit, myslet na pozitivní věci“
Pro svou pozitivní povahu a milý projev ve skupině se nelze ani divit, že si strachy a frustrace
v období dlouhodobé nezaměstnanosti moc nepřipouští. Pokud sdělil správně, má již delší
dobu přivýdělek, takže určité pracovní návyky a sociální vazby neztratil, ač stále hledá
klasický zaměstnanecký poměr. Takže proti úzkostem a strachům zvolil spíše metodu
pozitivního myšlení a užívání si darů života v dobrém slova smyslu
p.Lenka – název ,,Strom poznání“ navazuje na její životní situaci kolem rodiny, což je už
delší čas její největší životní stresor a od toho se odvíjí i další její nejistota v podobě hledání
vhodného zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se v životě naučila brát si z každé situace
ponaučení, došla k poznání, že právě to co ji v životě nejvíce omezuje, ji činí na druhé straně
moudřejší a silnější. Chce se dále vzdělávat a pomáhat i druhým lidem právě v oblasti, kterou
má prožitou
p.Luděk – svou životní nepohodu řeší svým vnitřním úsměvem a humorem, který je velmi
líbivý pro svou jednoduchou komičnost. Ve svém nitru je citlivý a zároveň veselý, což je
dobrý životní potenciál do nepohody.
p.Patrik a p.Filip – oba vzhledem k tomu, že jsou stejně mladí a Romové, seděli vedle sebe a
vyhovovalo jim to. Jejich výtvor byl hodně podobný i v pojetí a ve ztvárnění. Oba se rozhodli
obrázek nepřemalovávat, ale vytvořit si nový, svůj, kterým více méně dali najevo určitou
hravost a lehkost života, který pro ně zatím žádným velkým stresem není a zatím si ho teprve
začínají utvářet z toho, co jim svět v kterém žijí, nabízí, ač v mnohém je pro ně velmi
povrchní, přetechnizovaný, ovládaný výpočetní technikou a bez hlubších hodnot. Proto se
není čemu divit, že si vybrali motiv robota či obrazovky. Jeden z výraznějších rozdílů mezi
nimi byl v tvořivosti, u pana Patrika je větší kreativní potenciál, který byl zřejmý ve všech
aktivitách, ač není zatím moc rozvíjen.
p.Jitka – obraz přemalovala, domalovala a dopsala poznámku: ,, a teď takhle…“ V kontextu
s tím, co i sama o sobě již zjistila z předešlých aktivit, je její artefakt určitou vnitřní vzpourou
proti své ustálené spíše mužské roli v životě, nasazuje na hlavu masku jakéhosi kašpárka či
klauna, aby se zbavila přemíry rozumu, který ji brání v životě udělat výraznější změny jak
v osobním tak i v profesním životě.
p.Hana – název ,, Bude líp“ a tvář přemalovaná do lidštější a výrazově pozitivnější podoby
vystihuje její očekávání starobního důchodu, kdy se již oprostí od evidence na úřadu práce a
začne realizovat svou další životní kapitolu
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p.Alena – název ,,Sklíčenost“ vypovídá o její stresové situaci, kterou zažívá se svou malou
zhruba 4letou dcerkou, která po rozvodu začíná svým dětským způsobem citově vydírat
maminku, kdy manifestuje tímto způsobem stav v rodině, což klientku momentálně velmi
trápí. Jelikož o další pracovní realizaci má docela jasno, řeší spíše tuto citlivou záležitost.
Přemýšlí, co dcerce říct na to, co u ní vidí za projevy (barevné zdůraznění v tváři postavy) a
hledá rady, jak to řešit (barevné proužky vycházející z její hlavy).
p.Slávka

– obrázek pojmenovala ,,Netvor“ a jako takového ho i přemalovala po svém

způsobu vnímání. Je pro ni konkrétní, nemá z něho strach, bere ho realisticky jako součást
života. Jelikož mu dala tvář zvířete podobného chlupaté šelmě, má trochu méně hrozivou a
děsivou podobu. O důvodech proč takto vytvořila svůj artefakt lze jen spekulovat dle toho,
co o sobě řekla, nechci však toto téma zveřejňovat.
p.Vláďa – název ,,Klid v duši“ – obrázek nepřemalovával, ale na druhou stranu vytvořil jiný,
spíše abstraktní, v geometrických tvarech či v symbolické podobě. Když jsem ho ukázala před
skupinou všichni jsme stejně vnímali, že zobrazuje jeho soužití s přítelkyní, s kterou se snaží
momentálně vytvořit pevný citový vztah. Kromě sportu a hledání vhodného zaměstnání je
asi pro něho nejdůležitějším životním mezníkem.
p. Zuzka – název: ,,Já“
Tvář nepřemalovávala, ale překryla dvířky z papíru, na který napsala slogan:
,,Strach z neznáma je a bude vždycky, ale je vždycky i cestička, jak z toho ven“
Kompozičně je vhodným dotvářením z jednotlivých prvků vytvořena podoba stromu ze
silným kmenem a usazením. Celé toto dílo vypovídá o klientkou plánovaných změnách
bydliště a zaměstnání, což potvrzuje i sdělení předešlé aktivity. Má v životě jasno, co chce a
jde si za svými cíly.
p. Marie – název ,,Zlepšení“
Její momentální prioritou je najít si zdroj příjmu vhodným zaměstnáním a největší radostí
malý vnouček. Tímto vším se asi zaobírá v mysli, vizuálně i verbálně, proto si tyto smysly i
barevně zvýraznila v tváři postavy, což je jediný dominantní prvek jejího artefaktu.
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3 ZÁVĚR
ZHODNOCENÍ POZNATKŮ Z PRAKTICKÉ ČÁSTI A APLIKACE
DO PRAXE
Ač na počátku byl můj jasný cíl a postup, v praktické části této práce jsem nechala i určitý prostor
pro experiment. Jelikož jsem dopředu neměla jasno, koho budu v tzv. terapeutické třídě mít a byla
jsem i připravena na situaci, že úřadem budou klienti vybíráni spíše formou povinně-volitelnou,
nedivila jsem se tomu, že z jejich strany byl cítit v první den určitý nezájem, nedůvěra a pocit
donucení. S tím vším jsem i počítala a tak jsem se první den snažila hlavně navodit pozitivní
atmosféru pomocí různých zábavných a kreativních metod, abychom se zbavili těch negativních
emocí, které k nějaké hlubší aktivitě nevedly. Myslím si, že právě první tvořivostní aktivita byla i tím
hybatelem, díky kterému se podařilo navodit ve skupině lepší náladu a povzbudit interakci a
komunikaci ve skupině.
Celkově mohu říci, že díky prvním dvěma aktivitám, které byly nastaveny právě pro aktivizaci
skupinové dynamiky a sebeprezentace, se podařilo skrze proces tvorby nastartovat, alespoň u
většiny, radost z prožitku tvořivého procesu. Kdyby nic jiného, už tento moment byl velmi
povzbuzující a motivující. Na základě mého vyhodnocení první části a po hlubší úvaze, jsem se
rozhodla s nimi udělat dvě terapeutické aktivity pro jejich vlastní rozvoj a odkrytí problémů, které
většina z nich měla zakotvené v procesu nezaměstnanosti a následkem čehož se u nich projevovala i
slabá motivace bez vytyčení dalších reálných životních cílů a chybějící strategie jak je naplňovat a kde
získat i patřičný elán k tomu je uskutečnit. Mnohdy byla cítit i rezignace, stagnace, pasivita a
lhostejnost. Během těchto dvou sebepoznávacích aktivit se podařily postupně odkrývat skutečné
důvody, proč tak dlouho již nepracují nebo si řádné zaměstnání nehledají či nemají úspěch ve svém
počínání. Svou intuicí a celkově i jejich vlastním odkrýváním během jednotlivých aktivit často
vyplynulo, že důvody ,,proč“ nejsou ty, které běžně mají naučeno říkat, aby uspokojili všechny kolem
a možná i sebe. Mnohdy si objevené důvody již ani neuvědomovaly, takže zažívali spíše pocit
rozpomínání se na něco, co v hlouby sebe věděli, navíc v nabídnutém bezpečném prostoru bez soudů
a kritiky mohly mluvit a být sami k sobě upřímní, tím se jim mnohdy i psychicky ulevilo, v některých
případech se dostavila i určitá abreakce. Jelikož jednotlivé aktivity jsou vyhodnoceny přímo
v praktické části této práce, nebudu se v závěru již k tomuto vracet. Po této stránce jsem byla celkově
s průběhem a uskutečněním všech arteterapeutických aktivit velmi spokojená a myslím si, že pro
většinu klientů, byly tyto aktivity velkým přínosem, ženy měly k těmto aktivitám větší důvěru a
spontánnost v projevu, muži rozumově více zdůvodňovali a byli i tací, kteří to pojali jako zábavu či
nutnou povinnost. Celková realizace projektu vyhovovala nakonec jak skupině, tak i mě a výsledky
předčily mé očekávání.
Tímto závěrečným projektem jistě nekončím, do budoucna chci dále v podobných aktivitách
pokračovat, vidím v těchto přístupech a technikách ohromný potenciál osobnostního rozvoje.
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SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH
Příloha č. 1: Aktivita č. I – tvořivé psaní
Obrázky: 1.1 – Pastelka, Jmenovky

Příloha č. 2. Aktivita č. II – tvořivé psaní
Obrázky: 2.1 - Pastelka, plakát

Příloha č. 3. Aktivita č. III
Obrázky: 3.1 - Umělecký artefakt Milan NÁPRAVNÍK, obraz ze souboru Inverzáž
(s podtitulem Dech noci Noc duchů Duch noci Noc dechu)
3.2 – 3.12, Pastelka, voskovka, provázky, lepení, A4

Příloha č. 4. Aktivita č. IV
Obrázky: 4.1 – 4.13, Pastelka, voskovka, lepení, A4
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