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Arteterapie je hraniční disciplinou. K jejímu výkonu nejsou potřebné jen vědomosti z oblasti 
psychologie, psychoterapie a z oblasti věd o umění, nýbrž i praktické dovednosti jako 
výsledku vlastní výtvarné zkušenosti, posunu ve výtvarném vyjadřování a reflexe skutečností, 
vzešlých z interpretace jeho artefaktů ve skupině. 
Proto byl v rámci finanční podpory ESF připraven projekt zaměřený na přípravu letních 
výcvikových kurzů, jejichž náplní bylo především upevnění a rozšíření praktických znalostí a 
dovedností studentů arteterapie. Dosud proběhly dva kurzy cíleně zaměřené na nácvik 
soustavné, cílené práce s klientem (včetně krizové intervence) na půdorysu vzájemné 
spolupráce v atmosféře partnerství, důvěry a vzájemné úcty. Jestliže cílem aktivit zaměřených 
na interpretaci výtvarného sdělení byla studentova konfrontace s vlastními přenosovými obsahy, 
které ovlivňují jeho úhel pohledu na klientův artefakt, pak ateliérové aktivity byly orientovány 
na podporu studentovy (arteterapeutovy) flexibility uplatňováním různých výtvarných technik 
(např. práce s hlínou). Cílem nácviku dovedností studentů při výtvarně metodickém vedení 
klienta byla kultivace jeho obrazu jako výtvarné transpozice projektivního potenciálu autorovy 
psychické reality. Během kurzů byly také rozvíjeny další doplňkové techniky - práce s hlínou a 
objekty, neverbální komunikace, videoterapie, balintovské skupiny, dramaterapie, které jistě 
přispěly ke zlepšení a zkvalitnění přístupu arteterapeuta ke klientovi. 
Dosud se kurzů, jež probíhaly v průběhu letních prázdnin, zúčastnilo zhruba 100 studentů a na 
jejich výuce se podílelo 12 erudovaných odborníků s velkou osobní zkušeností v oblasti 
 psychoterapie. Mezi nimi obohatily studenty ateliéru arteterapie kapacity oboru prof. Z. 
Kratochvíl či doc. MUDr J. Poněšický.  
Studenti hodnotili realizované kurzy jako velmi přínosné a cíleně zaměřené na praktické formy 
arteterapie, dobře využitelné při práci s klienty po ukončení studia na Pedagogické fakultě 
Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. 
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Společná fotografie účastníků kurzu, který prob ěhl v srpnu 2007 
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Dalším inovativním seminářem byla 
dramaterapie pod vedením Ing. Jana Bartoška 
(fotografie v horní části). 
Tato aktivita byla sestavena z technik, které 
kladly důraz na orientaci v prostoru, bezpečí 
jednotlivce a následně v celé skupině. Jednalo se 
převážně o neverbální techniky.  
Cílem bylo zaměřit se na vnímání a prožitek 
vlastního těla s cílem uvědomit si rozdílnost 
jednotlivce a citlivost na neverbální podněty 
(fotografie dole).  
Dále se jednalo o vyjádření bezpečí a sdílení 
intimního prostoru. Výrazně byla podpořena i 
neverbální složka komunikace - jak sdělovat co 
cítím a být čitelný pro okolí. V rámci každé 
skupiny proběhlo na závěr „mini“ divadelní 
představení každého člena, který volně 
improvizoval na zvolené téma, které odráželo 
jeho vnitřní svět v kontextu s tématem „bezpečí – 
nebezpečí které prožívám“. 
Tato aktivita byla přijímána studenty s velkým 
nadšením a spontánně na ni navazovali vlastním 
autorským divadlem. 
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Klasickou součástí letních výcvikových kurzů je autorské divadlo. Jedná se o spontánní 

studentskou aktivitu, která volně navazuje na využití dramaterapie během terapeutické praxe. 

Studenti s nadsázkou spodobňují terapeutický proces nebo různé psychologické teorie. Jedná se o 

ukázku ideální psychohygieny budoucích terapeutů. Divadelní představení je skvělou možností jak 

ventilovat emoční napětí, které se může hromadit během náročné terapeutické práce. 

Na fotografii je závěr představení, které bylo zaměřeno na jednotlivá stadia výtvarné ontogeneze a 

na tematickou tvorbu klientů. Nutno poznamenat, že se emočně uvolnili nejen herci, ale taktéž celé 

obecenstvo. Autorské divadlo bývá vyvrcholením volnočasových aktivit studentů během kurzů. 
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Během druhého kurzu proběhla v rámci klíčové aktivity „Inovativní semináře“ skupinová 

arteterapie se zkušenou klinickou psycholožkou PhDr. Helenou Strnadlovou, která dlouhodobě a 

účinně využívá arteterapeutické techniky během své praxe. Seznámila studenty s některými 

„rozehřívacími“ výtvarnými technikami zaměřenými na vnímání emočního vyladění druhého – 

pracovalo se ve dvojicích. Navázala prací ve skupině, kde využila řízenou imaginaci. Následovala 

společná interpretace vzniklých artefaktů a vzájemná zpětná vazba. Studenti tak měli možnost 

poznat nové přístupy ke klientovi a mohli porovnat různé interpretační postupy. Na obrázku vidíte 

studenty s lektorkou během zpětné vazby. 
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Jednou z klíčových aktivit letního výcvikového kurzu je Komunikace s klientem a nonverbální 

komunikace. Jedná se o důležitou dovednost pro budoucí terapeutickou praxi. Studenti se 

prakticky seznamují s „řečí těla“ a nacvičují schopnost odečítat druhé. Během této aktivity, kterou 

vede MgA. Stanislav Zeman, je často využíváno natáčení aktivit studentů na videokameru. 

Videozáznam je cennou pomůckou, která umožňuje nestrannou zpětnou vazbu, jež je vede ke 

zkvalitnění komunikačních dovedností arteterapeuta. 

Jedná se o zcela činnostní aktivitu, která je zaměřena na praktické nacvičování komunikačních 

dovedností studentů. Kromě neverbální komunikace se nacvičuje např. rozhovor s klientem nebo 

práce v týmu, tedy činnosti, které studenti v budoucí praxi jistě ocení. 
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Jednou z „klasických“ aktivit probíhajících během jednotlivých kurzů je hmatové modelování, 

které probíhá pod odborným vedením PaedDr. Evžena Perouta. Tato technika vychází z postupů 

primárně vytvořených pro práci se zrakově postiženými klienty, ale má široké možnosti využití i 

pro arteterapii s jinou klientelou.  

Práce s keramickou hlínou je časově poměrně náročná a právě proto se nedá dobře realizovat během 

běžné výuky. Studenti tedy s velkým nadšením přivítali možnost hmatové modelování prakticky 

vyzkoušet. Vytvářeli během kurzů reliéfy s mytologickými výjevy nebo busty, tak jak můžete vidět 

na tomto obrázku. 

Všechny trojrozměrné výtvory, které reflektují osobnost tvůrce zcela jiným způsobem než malba a 

kresba, samozřejmě sloužily k další interpretační činnosti v průběhu kurzu a výrazně obohatily 

studenty arteterapie. 
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Jedním ze „zlatých hřebů“ loňského 
kurzu byla osobnost prof. Stanislava 
Kratochvíla . Tento nestor naší 
psychoterapie velmi poutavým a živým 
způsobem seznámil studenty arteterapie 
s různými psychoterapeutickými směry, 
které lze prakticky využít při práci 
s klienty. 
Se všemi přístupy byli studenti 
seznámeni v teoretické části a poté 
následovaly praktické ukázky a 
nacvičováni modelových situací 
(fotografie dole – nácvik poradenského 
rozhovoru). Prof. Kratochvíl dokázal 
studenty lehce aktivizovat, a tak 
docházelo k přirozeným výměnám 
názorů a to vše ve velmi uvolněné 
atmosféře. 
Ve volných chvílích studenti i 
vyučující seznamovali prof. 
Kratochvíla s konkrétními 
arteterapeutickými postupy a metodami 
práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Na horní fotografii je zachycena společná 
diskuse nad výtvory jednoho ze studentů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 


