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Definície arteterapie

ARTETERAPIA: Vzniklo spojením slov latinského pôvodu ARS   (umenie) a slova gréckeho pôvodu TERAPE (liečba)

• Hanus,R.  (1978) ....osobitná forma psychoterapie, ktorú možno použiť aj v liečebno-pedagogickom procese ako 
prostriedok výchovy a sociálnej integrácie.

• Zicha,Z. (1981) .....  špeciálna výtvarná činnosť, ktorú možno využiť 

v rehabilitácii, ale aj v prevýchove v rámci peniterciárnej praxe.

• Americká arteterapeutická asociácia – AATA (1998): terapeutický proces pomocou ktorého sa klienti vyrovnávajú  s 
traumatickými zážitkami 

z detstva, prípadne hľadajú možnosť osobnostného rastu.

• Chalupa, Z.(2000) ... rehabilitačná aktivita...

• Slávik, J. (2001) ... výchova prostredníctvom umenia....

• Schavenier,A. (2002) ....forma psychoterapie

• Šicková-Fabrici, J. (2006)... esteticko-kultúrno-výchovná činnosť ..

• Stiburek,M. (2007) .. psychoterapeutická a psychodiagnostická metóda

• Kolář, J. a kol. (2011)... rehabilitačná činnosť ...

Druhy arteterapie

Shaverien, A. (2000) a Hogan, M. (2001):

1. analytická arte-terapia (odvodená z psychoanalýzy, akceptuje význam prenosu, ktorý je základom pre 
interpretáciu výtvarného produktu)

2. arte-psychoterapia (zdôrazňuje verbálnu analýzu výtvarného produktu, nemusí ísť výlučne o 
psychoanalytický prístup)

3. arte-terapia (kladie dôraz na samotný proces tvorby)

4. arte- filetika (ide o pedagogický proces, v ktorom  je formou výchovy  umenie ako také)



Potenciál a aspekty arteterapie

Potenciál arteterapie:

• rehabilitačný  (činnostný)

• psychoterapeutický

• diagnostický

Aspekty arteterapie:  

• činnostný

• autosanačný

• projektívny

• kreativistický

• komunikatívny

Syřišťová (1989) 

Teoretické východiská arteterapie

1. Interpretatívny prístup zdôrazňuje  diagnostické možnosti arteterapie a interpretáciu   obsahu výtvarných prác:  

• psychoanalytická PT

• dynamická PT

• Waldenska škola  dynamicky orientovanej arteterapie (Naunburg, M., Kramer, E., Schavenier,J.)

2.  Neinterpretatívny prístup nachádza terapeutický význam  v samotnej výtvarnej činnosti pacientov:

• tvarová psychológia

• humanistická psychológia

• behaviorálna PT

• fenomenologická arteterapia Betenskej,M.

• gestalt arteterapia Rhyneovej, J.

• humanistická arteterapia Garaia,J.

• expresívna arteterapia Rogersovej,N.

• vývinová arteterapia Silven,R.

Teoretické východiská arteterapie

3. Multimodálny prístup:

• psychológia umenia (napr.Malraux,A.)

• sociológia umenia (napr. Baxandall, M.)   

• eklektický prístup (napr.Wadeson,H.) 

• integratívny prístup (NcNiff,S., 

• expresívna arteterapia (Lusenbrick,V.B.)

Pozn.: Vzhľadom na to, že v DS sa liečia a doliečujú pacienti predovšetkým s psychotickými poruchami, pri arteterapii sa 
využíva prístup  označovaný   ako „art for therapy“, vychádzajúci  z humanistickej psychológie C.R. Rogersa a tvarovej 
psychológie F. Perlsa. 



Výtvarné techniky a materiál

Výtvarné techniky :

• tvorba  na ploche (kresba, maľba, grafika)

• tvorba v priestore (modelovanie)

Materiál (médium): 

• mäkký (dvojdimenzionálny -vodové, temperové  a olejové farby, trojdimenzionálny - hlina, piesok, modulit, plastelína, 
sadra, drôt)

• krehký (sklo)

• tvrdý (dvojdimenzionálny - ceruzky, pastelky, trojdimenzionálny - drevo, kameň) 

Výtvarné témy

Podľa tematického zamerania: 

• konkrétne témy (minulosť, súčasnosť, budúcnosť)

• intraspektívne a symbolické témy

• emočne abstraktné témy

• témy umožňujúce voľnú tvorbu

• témy umožňujúce a podporujúce sociálnu interakciu 

Štruktúra arteterapeutickej hodiny

1. Príprava potrebného materiálu a pomôcok.

2. Dohovor s pacientmi o téme, vysvetlenie techniky (s akým materiálom sa bude pracovať) a  metódy, motivácia

3. Vlastná tvorba (cca 30 min.).

4. Diskusia – každý pacient sa vyjadrí ku svojej práci, k pocitom ktoré mal počas tvorby, či je spokojný atď., potom sa vyjadrujú 
k jeho práci aj ostatní pacienti.

5. Zhodnotenie terapeutom, ocenenie tvorby každého pacienta.

Pozn.: Terapeut v priebehu hodiny opakovane motivuje pacientov k tvorbe  zdôrazňovaním, že na umeleckej úrovni a 
technickej dokonalosti  výtvarnej práce nezáleží.



Formy arteterapie

1. Podľa počtu zapojených osôb:

• individuálna

• skupinová

• rodinná

• kolektívna

2. Podľa toho či sa v rámci arteterapeutickej hodiny použije už hotové dielo alebo sa toto len tvorí:

• receptívna 

• produktívna 

Receptívna arteterapia

Vnímanie konkrétneho diela (obraz, socha atď.) vybraného terapeutom  s určitým zámerom alebo o  výber diela pacientom/ 
pacientmi :

• cvičenie senzibility pri vnímaní umeleckého diela

• rozvíjanie schopnosti  spoznať pocity iného človeka (umelca,   spolupacientov)

• rozvíjanie schopnosti verbalizovať vlastné pocity, formulovať názor, ako aj schopnosti tolerovať odlišné názory

• cvičenie pozornosti

„Pomôcky“ – knihy s umeleckými dielami

Receptívna arteterapia - skúsenosti

Výber diela:

1. Pacienti s depresívnymi poruchami:

• diela klasikov s konkrétnymi obsahmi (zátišia, figurálne maľby atď.)

• často s náboženskými témami

2. Pacienti s poruchami z okruhu schizofrénie:

• diela moderných maliarov (predstaviteľov  expresionizmu, kubizmu, pop-artu atď.)



Produktívna  arteterapia

Skupinové

Individuálne arteterapeutické metódy

• Vyfarbovanie

• Dokresľovanie

• Koláže

• Tvorba mandaly

• Kresba erbu

• Rekonštrukcia

• Transformácia

• Kresba rodiny

• Kresba zážitkov z choroby

• Kresba životného príbehu

Skupinové arteterapeutické metódy

• Kresba spoločných zážitkov

• Kreslenie a skladanie príbehu

• Reštrukturalizácia

Vyfarbovanie

Dokresľovanie



Koláže

Tvorba mandaly



Kresba erbu

Rekonštrukcia



Transformácia

Kresba rodiny



Kresba životného príbehu



Kresba zážitkov z choroby

Skladanie príbehu



Reštrukturalizácia



Kresba spoločných zážitkov

Využitie arteterapie

1. Pre diagnostické účely

• Diagnostika schizofrénie (akútnej a chronickej)

• Diagnostika afektívnych porúch (depresie a mánie)

2. Pre terapeutické účely (psychóz)

3. Pre hodnotenie efektu terapie

• Dynamický test  kresby ľudskej postavy (Hárdi, 1983)

4. Pre výskumné účely

• Kresba grafických symbolov - cvičenie vo vizuálnej gramotnosti (podľa Šickovej-Fabrici)

• Interakčné hry a kresba



1. Diagnostické využitie arteterapie: Znaky schizofrénie 
v kresbách pacientov

Akútny stav:

• nesúvislá zmes čiar, nedokreslené obrysy postáv alebo predmetov

• chýbajúce detaily tváre alebo zvýraznené oči a uši (pri paranoidnej forme), samostatné hlavy, uši

• disproporcionalita a scénickosť kresby, chýbanie perspektívy

• autizmus (HK založené za chrbát, odvrátená tvár atď.)

• kresba pokrčená, špinavá, nalepené zvyšky jedla, špačky atď. 

• prejavy dezintegrácie, nerešpektovanie priestorových vzťahov medzi obsahovými prvkami, písomné 
komentáre nezodpovedajúce obsahu kresby, výpočty

Chronický priebeh schizofrénie:

• tendencia ku geometrizácii, deformácia a strnulosť  postáv, šablónovitosť, 

asymetrickosť, častý výskyt stereotypií (napr. ornamentálne stereotypie,

opakovanie symbolov- čísla, znaky, špirály, labyrinty atď.) , „obrazový šalát“, kombinácia rôznych bytostí, postáv s neživými 
predmetmi

• chýba modulácia čiar, sú prerušované, často bez vzťahu k predmetu kreslenia

• postavy sú akoby rozpadnuté, prázdne, deformované, nápadne ploché, chýba vyjadrenie hĺbky

• pri porovnaní s predchádzajúcimi kresbami  je zreteľný pokles na primitívnejšiu úroveň kresby – paličkovité postavy, tzv. 
„hlavonožce“, čmáranice

• obsahová a formálna chudobnosť kresieb



Znaky manickej fázy v kresbe

• Silné  čmáravé ťahy (často  nimi roztrhnutý papier),  neukončené kontúry 

predmetov.

• Neúmerne veľké objekty, neraz presahujúce plochu výkresu.

• Veľa písomných heslovitých komentárov, čísiel, výkričníkov, otáznikov, veľa vulgarizmov. 

• Veľmi živé a pestré farby, ktoré často nezodpovedajú skutočnej farebnosti znázorňovaných objektov.

• Napriek neukončeniu kresby a jej vzhľadu (dokrčený, ušpinený, roztrhnutý výkres) sú pacienti spokojní.

• Tváre osôb majú  silne expresívne až karikatúrny  vzhľad.

• Útržky rôznych tematických okruhov v jednej kresbe sa navzájom prekrývajú.

• Dominujú megalomanické obsahy, otvorená genitálna symbolika, kreslené žarty, veselé príhody.

• Celková menlivosť kresebného prejavu.

• Znaky regresie : na úrovni formálnej (objavenie sa znakov zníženia osobnostnej úrovne), na úrovni obsahovej 
(zobrazovanie podstatne mladších osôb ako je skutočnosť). 



Znaky depresie v kresbách  

Po formálnej stránke v kresbách dominujú:

• Slabé, neisté, trhané čiary s nízkou kontrastnosťou kresby.

• Rozmery zobrazovaných predmetov, osôb alebo zvierat sú minimálne (drobné).

• Kresba je „stlačená“, umiestená v jednom rohu alebo v spodnej časti výkresu.

• Kresba je jednoduchá, bez detailov a ozdôb.

• Pri figurálnej kresbe  je príznačná malá expresivita výrazu tváre postavy, strnulosť a neurčitosť.

• Farby sú nevýrazné, prevažne čierna, hnedá, tmavomodrá.

• Obrázky prírody sú smutné, bez života, stromy sú bez listov alebo majú spílené kmene, kvety sú zvädnuté.

• Sklon k šablónovitosti

Po obsahovej stránke v kresbách dominujú:

• Zhrbené, utrápené ľudské postavy, vyjadrujúce smútok, beznádejnosť, bolesť.

• Chorí kreslia kríže, náhrobné kamene, hroby, dravé vtáky, zrúcané alebo spálené domy, zničenú 
prírodu, priepasti  a pod.

• Časté sú písomné komentáre ku kresbe, v ktorých  vyjadrujú svoje obavy, beznádejnosť, 
bezvýchodiskovosť, ale aj sklamanie nad sebou a nad svojím výkonom

• Chýba záujem  o estetický výsledok práce 

Čaplová,T., Krajčovičová,D.,Hapalová,Z.(2008)



2. Terapeutické využitie arteterapie

• Využitie najmä pri terapii psychóz

• Liečebný postup, ktorý využíva výtvarný prejav ako prostriedok poznania, ovplyvnenia psychiky. Je to prostriedok na 
vyjadrenie pocitov, postojov k okoliu a k sebe samému

• Nie je potrebný talent pacienta

• Každý výtvor nesie pre terapeuta istú informáciu, t.j. je prostriedkom komunikácie (niekedy jediným)

• To, že výtvory pacienti prezentujú sami, obnovuje funkciu „ega“, spája fragmenty do celku, podporuje integráciu osobnosti

• Pomáha obnoviť zmysel pre realitu

• Prináša pacientovi porozumenie s následnou úľavou a vyhasínaním patologických symptómov

• Cieľom nie je úplné zrušenie špecifických foriem percepcie sveta chorého s psychózou, ale iba odstránenie maladaptívnych
prvkov (Bouchalová in Syřišťová, 1990)



Špeciálne témy a techniky arteterapie v liečbe psychóz

1. Loď v búrke- predpokladá sa, že sa chorý identifikuje s loďou, búrka predstavuje krízu, more realitu. Cieľom je uchopenie 
psychotickej skúsenosti, posilnenie zvládania situácie a zodpovednosti

2. Ja a choroba- vymodelovanie postavy, ktorá zobrazuje chorého v chorobe. Predpokladom je externalizácia vzťahov ja a 
choroba. Cieľom je dosiahnutie náhľadu, pocitu kontroly a kompetencie

3. Moje svetlo a temnota- predpokladom je reflexia svetlých a temných stránok života. Cieľom je vytvoriť priestor temným 
stránkam, pomenovať ich a možnosť zmeniť ich

4. Môj svet- predpokladom je získanie náhľadu nad svojou životnou situáciou. Cieľom je reflexia reality, možnosti zmeny

5. Ako ma v chorobe vnímajú iný a ja sám- predpokladom je schopnosť sebareflexie. Cieľom je zaoberať sa strachom z 
blízkosti a zdieľanie strachu z psychickej poruchy s blízkym

6. Koláž: moja budúcnosť – predpokladom je uvedomenie si priorít. Cieľom je je prijatie modelu možnej budúcnosti za 
reálny, prijať sebaobraz

Navrátilová a kol. (2018)

3. Hodnotenie efektu terapie pomocou arteterapie

Klinický stav pacientov a jeho zmeny v priebehu liečby môže psychiater hodnotiť

pomocou :

• precíznej psychopatologickej analýzy 

• posudzovacích stupníc  

• analýzy kresebného a písomného prejavu

Dynamický test  kresby ľudskej postavy (Hárdi, 1983):

• na diagnostické účely

• na sledovanie efektu liečby- zmien psychického stavu

Dynamický test kresby ľudskej postavy (Hárdi, 1983)

• realizuje sa od r. 1996

• Pacienti 1x týždenne kreslia ľudskú postavu

Inštrukcia : Nakreslite ľudskú postavu

K dispozícii majú výkres, obyčajné a farebné ceruzky, gumu

Každá kresba obsahuje  podpis pacienta a deň vyhotovenia

Čas kreslenia do 10 min

• Kresby každého pacienta sú usporiadané podľa časovej následnosti a vyhodnotia sa pri ukončení pobytu v DS. 

• Zmeny v   kresbách sú posudzované podľa prvej kresby, ktorú pacient nakreslil po  príchode  do DS.

• Hodnotia sa:           1. zmeny formálneho charakteru 

2. zmeny  obsahového charakteru 

3. zmeny v diferencovanosti kresby  





4. Využitie arteterapie na výskumné účely

Pre výskumné účely

• Kresba grafických symbolov - cvičenie vo vizuálnej gramotnosti (podľa Šickovej-Fabrici)

• Interakčné hry a kresba

Kresba grafických symbolov - cvičenie vo vizuálnej gramotnosti (podľa Šickovej-Fabrici)

• Cieľ : Zistiť či existujú rozdiely v grafickom znázornení  slov medzi súborom pacientov s dg. F20 a F33.

• Inštrukcia : Pokúste sa kresbou vyjadriť nasledujúce slová – šťastie (radosť), smútok (zlosť), láska, úzkosť, 
bezpečie, nenávisť

• Charakteristika súboru :

Počet pacientov         58

muži                    31 (53,4%)

ženy                    27 (46,6%)

Vekové rozpätie          18 – 74 rokov

Priemerný vek             31,8 r. 



Grafické znázornenie slova Šťastie

• Usmievajúca tvár

• Srdce (2 srdcia)

• Slnko

• Podané ruky

• Objímajúce postavy

• Postava s deťmi

• Dojčiaca matka

• Postava pripravujúca jedlo

• Kvety

• Príroda (les)

• Fľaša nápoja a cigarety

Grafické znázornenie slova Smútok

• Plačúce oko

• Plačúca tvár

• Zhrbená postava

• Cintorín

• Kríž

• Rakva

• Zvädnuté vety

• Stromy bez listov, suché konáre

• Slnko zakryté mrakmi

• Pavučina

• Čierna, hnedá, fialová, tmavomodrá plocha



Grafické znázornenie slova Úzkosť

• Vypúlené oči

• Zovreté pery

• Zošnurovaná postava

• Postava so zalomenými rukami

• Postava s neupravenými vlasmi

• Truhla

• Cintorín

• Rakva

• Blesk

• Čierne šípky, otázniky, výkričníky

• Čierny labyrint

• Čierna plocha

Grafické znázornenie slova Bezpečie

• Dom so záhradou

• Dom a zvieratá

• Dvere domu (bytu)

• Posteľ

• Mreže a záclony na oknách

• Postava matky, otca, viac postáv

• Postava so zbraňou

• Kostol

• Žltý, modrý kruh

Grafické znázornenie slova Nenávisť

• Zamračená tvár

• Zaťaté zuby

• Mohutná postava

• Zamaskovaná čierna postava

• Postava so sekerou (nožom)

• Zaťaté päste

• Prepichnuté srdce

• Veľa ostrých nástrojov

• Čierno-sivá plocha

• Symbol 666



Výsledky práce

Celý súbor (n =58)

Slová  - šťastie, smútok, úzkosť, bezpečie a nenávisť- vyjadrené pomocou  65  výtvarných asociácií.

• tváre, postavy   138 (55,4%)

F20: 79 (57,7%)  F33: 59 (42,7%)

• iné                       80 (32,2%)

F20:  52 (65,0%)  F33: 28 (35,0%) 

Farebnosť kresieb

• čierno – biele         22 pac. (37,9%)

pac. s dg. F20  - 10 (27,8%) , s dg. F33  - 12 (54,5%)

• farebné                    31 pac.  (53,4%)

pac. s dg. F20  - 21 (58,3%) , pac. s dg. F33  - 10 (45,5%)

• výrazne farebné       5 pac.  (8,7%)

pac. s dg. F20      5 (13,9%)

Interakčné hry a kresba

Ukážky tém:

• Pobyt v lete na ostrove mimo civilizácie.

• Pobyt v zime na chate vysoko v horách.

• Neplánovaný odchod na služobnú cestu, dovolenku atď. (balenie kufra).

Cieľ:  

Zistiť akoby pacienti s dg. F20,25 a 33 zvládli týždenný pobyt na ostrove mimo civilizácie. 

Súbor:
39 pacientov , z toho muži 20 (51,3%), ženy 19 (48,7%)

Diagnostická štruktúra:

• F20 Schizofrénia                                       13 (33,3%)

• F25 Schizoafektívna porucha                  14 (36,0%)

• F33 Recidivujúca depresívna porucha   12 (30,7%)



Interakčné hry a kresba

Téma – Pobyt v lete na ostrove mimo civilizácie

Najčastejšie položky zo zoznamu 5 nevyhnutne potrebných vecí :

• telový spray, telový šampón, šampón na vlasy, gél na vlasy, mydlo 35 pac. (89,7% - 92,3%, 85,7%, 100,0%)

• ostatné hygienické potreby  22 pac. (56,4% - 46,1%, 42,8%, 100,0%)

• slnečné okuliare   22 pac. (56,4%)

• cigarety, káva, cukor, alkohol  16 pac. (41,0% - 62,5%, 28,6%, 15,4%)

• mobil 16 pac. (41,0%)

• náhradné plavky a sandále,  zápalky/ zapalovač, príbor, slnečník,   deka, konzervy, chlieb, sušienky,  MP3 
prehrávač, notebook, časopisy 12 pac. (30,8%)

• nôž, kniha, lopta, karty, šachy, fotoaparát  8 pac. (20,5%)

• lieky, ktoré má pacient pravidelne užívať  7 pac. (17,9% - 15,4%, 7,1%, 33,3%)

• autolekárnička 4 pac. (10,2%) 

Záver :

• Pacienti s dg. F25 sú málo schopní a pacienti s dg. F20 až neschopní predvídať čo budú nevyhnutne  potrebovať.

• Pacienti s dg. F20 majú aj v neznámom prostredí tendenciu sociálne sa     izolovať a neprispôsobovať sa iným a 
podmienkam.

• Len  13 pac.  (33,3%) z celého súboru plánovalo zobrať so sebou lieky. 

• 26 pac.(66,7%) nepovažuje  lieky počas pobytu v neznámom prostredí za potrebné. 

Význam psychoedukácie, podporovanie kompliancie a adherencie- prevencia relapsu

Význam arteterapie

• Zlepšenie terapeutického vzťahu

• Spoznanie vlastných možností, zlepšenie schopnosti  sebavyjadrenie sa

• Podnietenie  kreativity a spontaneity
• Abreakcia
• Spracovanie osobne relevantnej témy 
• Dosiahnutie ocenenia
• Relaxácia

• Zlepšenie sociálneho kontaktu,  kooperácie a komunikácie s inými, reflexia vlastného

• Zlepšenie fungovania v skupine

• Emočná korektívna skúsenosť, emočná opora

• Podporovanie zodpovednosti za spoločnú  prácu

• Získanie skúsenosti, že aj iní majú podobné zážitky,  pocity, skúsenosti

• Sprostredkovanie  informácií



Ďakujem za pozornosť


