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Postoje psychológov k arteterapii 

 

Soňa MAJEROVÁ 

 

Úvod 

 Arteterapia je pomerne mladým odborom. Ale ak chápeme arteterapiu v 

najvšeobecnejšom slova zmysle ako liečbu prostredníctvom tvorivých aktivít a umeleckých 

techník, dostaneme sa ku tradícii dávnej histórie ľudstva. Domnievame sa, že liečebná sila 

arteterapie by nemala zostať uzavretá v minulosti, ale premietať svoje účinky do prítomnosti a 

budúcnosti ľudských životov a zvyšovať ich kvalitu, a to nielen vo svete, ale aj v našom 

slovenskom prostredí. 

 Cieľom našej práce je preskúmanie postojov slovenských psychológov k arteterapii, 

odhalenie ich postojovej štruktúry a nájdenie ich spoločných a rozdielnych znakov. Použijeme 

Q-triedenie na to, aby sme porozumeli podobnému a odlišnému štrukturovaniu postojov a 

našli v nich konkrétne znaky. 

 Veríme, že v blízkej dobe sa podarí arteterapiu konečne etablovať aj na Slovensku. 

Poznať postoje slovenských psychológov k arteterapii je žiaduce, pretože nám môžu pomôcť 

odhaliť pripravenosť Slovenska na tento fakt. Prípadne vedieť, na čo sa treba zamerať, aby 

bola v budúcnosti ako osamostatnený odbor prijatá nie len medzi odborníkmi zo psychológie, 

ale aj v širokej verejnosti. 

 Nekladieme si za cieľ komplexné preskúmanie problematiky, ale bazálne pochopenie 

štrukturovania postojov k arteterapii slovenskými psychológmi. Ako inšpiráciu na ďalšie 

skúmanie arteterapie samej o sebe, výskumne overovať efekt tejto liečby a pomôcť jej tým k 

správnemu a hlbokému zakoreneniu sa na našom Slovensku. 

 

1 Metodológia 

 

1.1 Kľúčové pojmy 

Arteterapia 

Pre účely tejto diplomovej práce sa prikláňame k definícii podľa Britskej asociácie 

arteterapeutov (The British Association of Art Therapists, 2008).  

Arteterapia je „forma psychoterapie, ktorá využíva umelecké médiá ako hlavný spôsob 

komunikácie“. 
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 Postoje 

V definovaní pojmu postoje súhlasíme so zisteniami súčasných výskumov. Tie 

definujú postoje ako zhrňujúce hodnotenie nejakého objektu. Postoj je podľa Eaglyho a 

Chaikena (1998, in Hewstone a Stroebe, 2006) psychologická tendencia vyjadrená 

hodnotením nejakej entity s určitou mierou súhlasu alebo nesúhlasu. 

 

Psychológovia 

 Psychológovia sú osoby, ktoré majú absolvované magisterské štúdium v odbore 

psychológia a v súčasnosti profesiu psychológa vykonávajú.  

 

1.2 Výskumné ciele 

 

Charakter tohto výskumu nekladie explicitné hypotézy a vzťahy medzi premennými, 

ale snaží sa porozumieť ľuďom, ktorých postoje vytvárajú isté štruktúry. Hlavným cieľom 

tohto výskumu je zistiť, aké sú postoje slovenských psychológov k arteterapii. Výskum sa 

snaží odpovedať na nasledujúce výskumné otázky: 

1. Aké postoje k arteterapii majú jednotliví psychológovia alebo skupiny psychológov? 

2. Majú jednotlivé faktory nejaké spoločné znaky platiace pre všetkých respondentov? 

3. Existujú rozdiely medzi jednotlivými faktormi vo vzťahu k osobným charakteristikám 

respondentov? 

4. Existujú rozdiely medzi jednotlivými faktormi vo vzťahu k profesijným 

charakteristikám respondentov? 

 

1.3 Respondenti 

 

 Výskumu sa zúčastnilo 59 respondentov. Z toho 49 žien a 10 mužov. Podmienkou 

zaradenia do výskumu bolo absolvované magisterské štúdium psychológie a pôsobenie v 

odbore psychológia v súčasnosti. 

Charakter použitej metodiky určuje špecifický spôsob výberu účastníkov výskumu. A 

to taký, že do výskumu sú zaradení ľudia, ktorých charakteristiky sú rôznorodé a účastníci sú 

čo najodlišnejší. Tým sa metodika Q-triedenia, podľa W. Stainton Rogersovej (1995, in G. 

Bianchi a kol., 1999), líši od tradičnej psychometriky, ktorá za kritérium výberu účastníkov a 
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účastníčok pokladá práve čo najviac ich spoločných charakteristík. Snažili sme sa zaradiť 

účastníkov, ktorí sa líšia pohlavím, vekom, počtom rokov práce v psychológii, či sa definujú 

ako prakticky alebo teoreticky orientovaní, podľa akademického alebo vedeckého titulu, 

podľa hlavnej pracovnej náplne, či sa s arteterapiou stretli a či ju v práci používajú, resp. 

využívali. Teda tak, aby bolo možné zachytiť skúmaný jav z rôznych pohľadov.  

 

1.4 Nástroje 

 

Vzhľadom k cieľu nášho výskumu sme použili tri nástroje zberu údajov. Sú to: 

1. autorský dotazník osobných, profesijných a demografických údajov, 

2. trojpoložkový autorský dotazník s otvorenými otázkami, 

3. Q – triedenie postojov k arteterapii. 

 

1.5 Q-metodológia 

 

 V našom výskume sme sa rozhodli pre Q-metodológiu, ktorá podľa G. Bianchiho a 

kol. (1999) integruje nie len kvantitatívny, ale aj fenomenologický prístup (spája 

kvantitatívnu a kvalitatívnu metodológiu). Q-metodológiu vynašiel W. Stephenson v 

tridsiatych rokoch 20. storočia, v čase keď pod vplyvom prírodných vied dominovala snaha o 

maximálnu kvantifikáciu a merateľnosť psychických vlastností a schopností. Záujem o túto 

metódu sa opäť oživil v deväťdesiatych rokoch 20. storočia s príchodom kritickej psychológie 

(tamtiež, 1999). 

Q-triedenie je zvláštny druh subjektívnych posudzovacích stupníc. Na rozdiel od 

tradičného testového prístupu, kde sa vzorke osôb predloží niekoľko testov a údaje z nich sa 

korelujú, v Q-metodológii sa naopak, určitej sade („vzorke“) výrokov „predloží“ skupina 

osôb. Respondenti obdržia vzorku výrokov o nejakej téme, nazývaných Q-sada. Sú požiadaní 

o ich zatriedenie podľa ich individuálneho pohľadu, podľa vlastnej preferencie, úsudku, či 

pocitu. Dátami sú jednotlivé Q-triedenia – to, čo respondenti vytvorili z Q-sady. Korelácii a 

faktorovej analýze sa podrobí skupina osôb a nie položiek. Na záver sa opäť vracia na úroveň 

jednotlivých položiek a hľadajú sa štruktúry subjektívnych významov, ktoré pripisovali osoby 

jednotlivým položkám a na základe ktorých boli zaradení do faktorov (typov). Ide teda o 

prístup otočený o 90 stupňov (Bianchi a kol., 1999). V centre záujmu sú teda ľudia, 

rozdielnosť a podobnosť ich postojov. Triedenie výrokov je holistické, pretože položky sú 
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vzájomne závislé a respondenti musia uvažovať o ich súvislostiach. Výhodou Q-metodológie 

je aj eliminácia názorov a presvedčení výskumníkov, pretože neurčujú význam výpovedí, ale 

zameriavajú sa na štruktúru skúmanej témy.  

Pri riešení nášho výskumného problému má väčšiu dôležitosť porovnávať rôzne 

preferencie skôr intraindividuálne ako interindividuálne, skúmať rozmanitosť postojov, a 

rôzne spôsoby porozumenia tematike. Cieľom nášho výskumu je zistiť, ktoré osoby majú 

podobnú konšteláciu postojov a ktoré postoje sú pre aké osoby typické. A preto sme sa 

jednoznačne rozhodli pre Q-metodológiu.  

 

1.5.1 Q-triedenie 

 

Výslednú Q-sadu, ktorá bola administrovaná tvorilo 51 výrokov, ktorých poradie bolo 

znáhodnené. Q-sada bola tvorené z troch oblastí: o arteterapii (výroky o zaradení, o obsahu, o 

efekte a klientoch arteterapie), o arteterapeutoch a o slovenskej situovanosti arteterapie. 

 Podľa myšlienok Q-metodológie mali respondenti zatriediť výroky do matrice, ktorá 

má taký počet „okienok“ ako položiek. Matrica slúži na triedenie výrokov podľa fixne 

stanovenej kvázinormálnej distribúcie. Ide o nútenú distribúciu, kde každej škálovej hodnote 

zodpovedá vopred určený počet výrokov. Hodnotenie bolo vykonávané na 9 bodovej 

bipolárnej škále od maximálneho nesúhlasu (-4), po maximálny súhlas (+4). 

Matrica v našom výskume vyzerala nasledovne: 

 

 Tabuľka 1. Matrica Q-triedenia 

slovné vyjadrenie označenie počet položiek 

silne nesúhlasím -4 3 

veľmi nesúhlasím -3 4 

dosť nesúhlasím -2 6 

trochu nesúhlasím -1 8 

neviem sa rozhodnúť 0 9 

trochu súhlasím +1 8 

dosť súhlasím +2 6 

veľmi súhlasím +3 4 

silne súhlasím +4 3 
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 Pre jednoduchšie triedenie sme zvolili stratégiu, ktorá respondentom mala uľahčiť 

rozhodovanie. Všetky výroky najskôr rozdeliť do troch skupín. Na 21 výrokov s ktorými 

súhlasia, 9 neutrálnych výrokov a 21 výrokov s ktorými nesúhlasia. Až v nasledujúcom kroku 

rozdeliť výroky konkrétnejšie podľa intenzity od najextrémnejších po najmenej extrémne tak, 

kým sa zaplnili všetky „okienka“ v matrici.  

  

1.6 Postup zberu údajov 

 

 Údaje sme získavali v mesiaci marec a apríl 2009. Administrácia bola pre všetkých 

účastníkov rovnaká – výhradne elektronicky, cez internet. 

Vytvorili sme databázu, ktorá obsahovala okolo 260 adries e-mailových schránok. 

Každému psychológovi z databázy bol zaslaný e-mail, ktorý obsahoval stručné predstavenie 

sa, podmienky výskumu, etické aspekty, prosba o rozoslanie linky s nástrojmi kolegom 

psychológom a poďakovanie. Na konci správy sa nachádzala linka nástrojov výskumu 

http://mayor.fri.uniza.sk/arteterapia/ dotaznik.php. Technickú - elektronickú realizáciu 

vytvoril a spracoval informatik Ing. Peter Majer na špecifické účely tejto výskumnej práce. 

Návratnosť vyhotovených výskumných nástrojov bola nízka (okolo 20%). Údaje sa 

automaticky ukladali do jednej databázy s pridelením náhodného štvorciferného čísla 

každému respondentovi. 

  

1.7 Štatistické spracovanie údajov 

  

Na spracovanie údajov sme použili software: 

1. Štatistický program SPSS 17.0 for Windows (2009). 

2. Špeciálny program určený pre Q, PQMethod 2.11 vytvoreným (2000) a upraveným 

(2002) Petrom Schmolckom. Tento program je voľne stiahnuteľný na 

http://www.rz.unibw-muenchen.de/~p41bsmk/qmethod. 

 

Na analýzu údajov sme použili korelácie, centroidnú faktorovú analýzu, varimax 

rotáciu faktorov a deskriptívnu štatistiku. 

Z vstupných údajov boli v programe PQMethod 2.11 vypočítané interkorelácie medzi Q-

triedeniami (Q-Sorts) pre všetkých 59 Q-sád. Tieto boli podrobené faktorovej analýze 

metódou QCENT - centroidnou analýzou. Program nám vygeneroval 7 nerotovaných 
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(centroidných) faktorov. Rotovaných prostredníctvom varimaxovej rotácie bolo 5 faktorov 

(Q VARIMAX). Program označoval definujúce faktory automaticky na základe 

vyhodnotenia štandardnej chyby a faktorového náboja. Napokon bola uskutočnená 

operácia Q ANALYZE, teda konečná Q analýza rotovaných faktorov.  

 

2 Výsledky a interpretácia 

 

Výsledkom výskumu je 5 faktorov (A, B, C, D, E), ktoré sú saturované minimálne 

dvoma osobami. Ide o tzv. spoločné faktory, teda faktory majúce saturáciu od dvoch, alebo 

viacerých osôb (Überla, K., 1976). 

 

 Tabuľka 2. Základné charakteristiky faktorov 

faktor / charakteristika A B C D E 

počet definujúcich premenných 2 6 4 8 3 

priemerný koeficient reliability 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800

kompozičná reliabilita 0.889 0.960 0.941 0.970 0.923

štandardná chyba faktorového skóre 0.333 0.200 0.243 0.174 0.277

 

2.1 Postup pri vyhodnocovaní faktorov 

 

Faktory sme vyhodnocovali a interpretovali v týchto krokoch: 

1. Názov faktora. 

2. Informácie o osobách tvoriacich konkrétny faktor. Osoby sú popisované podľa 

autorského dotazníka. To znamená, podľa osobných charakteristík: pohlavia a veku. A podľa 

profesijných charakteristík: počtom rokov práce v psychológii, definovania sa prácou ako 

prakticky alebo teoreticky orientovaní, podľa akademického alebo vedeckého titulu, podľa 

hlavnej pracovnej náplne, podľa toho, či sa s arteterapiou stretli a či ju v práci používajú, resp. 

využívali. 
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3. Štruktúra faktora. Obsahom je popis štrukturálnej osobitosti daného faktora, ktorého 

cieľom je vystihnúť jednotlivé (odlišné) vnímania problematiky. Zobrazenie rozloženia 

všetkých položiek v danom faktore (tzv. faktorový rad alebo "virtuálny" či "syntetický" 

faktor). Je to priemerné Q-triedenie všetkých osôb, ktoré významne sýtia daný faktor. 

Výsledný faktorový rad je potom typickým reprezentantom rozloženia položiek v danom 

faktore. Virtuálnym faktorom Bianchi a kol. (1999) nazývajú „plošné premietnutie 

spriemerneného umiestnenia všetkých položiek u tých respondentov, ktorí faktor tvoria.“ 

Zamerali sme sa najmä na výroky, ktoré sa umiestnili na extrémnych polohách matrice (+, -) 

4 a 3. 

4. Diferencujúce položky. To sú výroky, ktoré sa umiestnili pri danom faktore vzdialene o 

minimálne dva škálové stupne (súhlasnejšie aj nesúhlasnejšie) od umiestnenia pri ostatných 

faktoroch (na hladine významnosti p<.01 a p<.05). 

5. Interpretačný záver. Interpretačný názov faktora, interpretácia štruktúry faktora a jeho 

odlíšenie od ostatných faktorov podľa analýzy výrokov podľa jednotlivých skúmaných 

oblastí. A to v takomto poradí: postoje k arteterapii (podľa zaradenia, obsahu, efektu a 

klientov arteterapie), postoje k arteterapeutom a postoje k situácii arteterapie na Slovensku. 

 

2.2 Faktor A 
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Faktor A sme nazvali Praktizujúce sympatizantky. Tvoria ho dve ženy, ktoré 

arteterapiu nie len poznajú, ale ju aj aktívne vo svojej práci používali, resp. používajú. V 

psychológii už pracujú dlhšie a sú terapeutky. Sú to psychoterapeutky využívajúce 

artetechniky. Oproti iným faktorom nie len rozumejú jej striktnému odlíšeniu od ergoterapie, 

ale aj poznajú širokú indikačnú skupinu klientov. Taktiež im nie je ľahostajná súčasná situácia 

arteterapie na Slovensku a chápu deficit vzdelávania pre vykonávanie arteterapie. 

 

2.3 Faktor B 

 

 

Faktor B sme nazvali Divergentní. Faktor tvoria len ženy (6), ktoré väčšinou pracujú 

v psychológii kratšie (do 5 rokov). Len jedna z nich arteterapiu používa (/la). Ženy sýtiace 

faktor B nechápu arteterapiu ako samostatný ucelený systém. Je to skôr niečo na sekundárne 

využitie, doplnok k inej liečbe. Nevyčleňujú ju od ergoterapie a artefiletiky. Pre tieto osoby sú 

všetky postupy využívajúce tvorivosť a umelecké prostriedky v jednej kategórii. Poznajú 

niektoré indikácie arteterapie, nedozvedeli sme sa však nič konkrétnejšie o kontraindikáciách 
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(nie je vhodná pre každého). Na druhej strane majú vyššie nároky na osobnosť a vzdelanie 

arteterapeutov (sebaskúsenostný výcvik). Myslia si, že by mala byť odčlenená od pracovníkov 

z iných odborov a zostať v profesii psychológov. Zároveň nevedia, či arteterapeuti nie sú tak 

akosi mimo. Ich postoje sú nevyhranené k situácii arteterapie na Slovenku a k efekte liečby 

arteterapiou. 

 

2.4 Faktor C 

 

 

Faktor C by sme nazvali Nerešpektujúci toleranti. Tento faktor je zo všetkých 

faktorov najodlišnejší (má všetky diferencujúce položky na hladine významnosti p<.01). Je 

tvorený 4 dosť odlišnými ľuďmi. Jeden arteterapiu pri práci používa (/l). Tolerujú existenciu 

arteterapie a majú o nej nejaké vedomosti. Nie je zbytočne náročná na priestor a materiál, je 

inovatívna a doplnková. Považujú ju však za šarlatánstvo. Pochybujú o efekte liečby 

arteterapiou, myslia si, že to nie je plnohodnotný spôsob liečby. Klientelu má arteterapia 

rôznu, ale nie je vhodná pre dospelých. Arteterapeut by mal mať absolvovaný výcvik, nemusí 

to byť psychológ. Uvedomujú si potrebu vzdelávania v arteterapii, ale k situácii na Slovensku 
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nemajú vyhranené postoje. Trochu súhlasia, že v našej kultúre liečba ako arteterapia nemá 

miesto. 

2.5 Faktor D 

 

 

Faktor D sme nazvali Priaznivci. Tvorí ho 8 osôb (7 žien a 1 muž), z toho 7 prakticky 

orientovaných. Polovica arteterapiu pri práci používa (/la). V otázkach zaradenia arteterapie 

sú nerozhodní, pravdepodobne to pre nich nie je dôležitá téma. Na rozdiel od iných faktorov 

sú presvedčení o liečebnom efekte arteterapie. Poznajú indikácie arteterapie. Ich postoje k 

arteterapeutom sú pozitívne. V otázkach potreby samostatného vzdelania z arteterapie na 

Slovensku sú nerozhodní, ale sú šťastní, že na Slovensku sa arteterapia začína dávať do 

povedomia. 
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2.6 Faktor E 

 

 

Faktor E sme nazvali Proodborne orientovaní. Tvoria ho tri osoby (2 ženy a 1 muž), 

ktoré pracujú v odbore psychológia veľmi krátko alebo veľmi dlho. Jedna osoba arteterapiu v 

práci používa (/la). Nemajú vyhranené postoje k zaradeniu arteterapie a nevedia sa rozhodnúť, 

či je šarlatánstvom. Arteterapiu chápu najmä ako terapiu, kde umenie nie je dôležité. Je to 

dobrá liečba so širokou indikačnou skupinou, ktorú možno používať aj individuálnou formou. 

O výskumoch efektu nevedia. Postoje k arteterapeutom majú silné a vyhranené. Arteterapeut 

by mal byť psychológ s dôrazom na psychologické zručnosti a nie umelecké či estetické 

cítenie a mal by mať absolvovaný výcvik. Iné vzdelanie ako výcvik podľa nich nie je na 

Slovensku potrebné. 

 

 

3 Diskusia 

 

 Týmto výskumom sme sa snažili zmapovať postoje psychológov k arteterapii a hlbšie 

im porozumieť, aby sme dokázali odhadnúť pripravenosť slovenskej psychologickej obce na 

etablovanie arteterapie na Slovensku v budúcnosti. Použili sme Q-triedenie, prostredníctvom 
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ktorého sme získali 5 rôznych faktorov. Týmto sme získali odpovede na výskumné otázky a 

dopracovali sme sa k výskumným cieľom.  

Jednotlivé faktory majú spoločné znaky a znaky, ktoré ich od seba odlišujú. Žiadny z 

faktorov nie je výrazne hostilný. Odlišujú sa v postojoch k obsahu arteterapie. Arteterapiu ako 

ucelený samostatný systém nechápe žiaden faktor. Buď nemajú k tejto téme vyhranené 

postoje, alebo ju miešajú s inými postupmi využívajúcimi tvorivosť a umelecké prostriedky. 

O efekte liečby terapiou nepochybuje faktor D, ostatné faktory nevedia. Všetkým je známa 

niektorá indikačná skupina arteterapie. K arteterapeutom nemá nikto výrazne negatívne 

postoje. Väčšinou majú rôzne nároky na osobnosť a vzdelanie arteterapeutov. Okrem faktora 

D si všetci myslia, že arteterapeut by mal mať absolvovaný výcvik. Arteterapiu by mali 

vykonávať výhradne psychológovia je silným postojom faktora B a E, ostatné faktory s tým 

nesúhlasia. K súčasnej situácii arteterapie na Slovensku nemajú vyhranené postoje. Faktor A a 

D verí v lepšiu budúcnosť, ostatným sú otázky zavedenia vzdelávania viac-menej ľahostajné. 

Faktory sa odlišujú aj podľa osobných a profesijných charakteristík osôb tvoriacich faktor. 

Nasleduje krátka rekapitulácia jednotlivých faktorov. 

 Za pozitíva nášho výskumu pokladáme, že použitie Q-triedenia zabezpečilo objektívne 

štúdium vnímania danej problematiky osobami dôkladnejšie než klasické testovanie. 

Negatívom metodiky je nútená voľba. Niekoľko respondentov ju považovalo za neprirodzenú. 

Avšak všetky psychometrické metódy sú nátlakové na indivíduum. Či sa potom cíti 

indivíduum pod nátlakom, alebo obmedzované pri Q-triedení nie je dôvodom, aby sme 

procedúru vyhlásili za nevalidnú (Kerlinger, 1972). 

Rovnaká administrácia a elektronická forma Q-triedenia zabezpečuje možnosť 

replikácie neskôr. Výskum pokladáme za validný. Podobný výskum podľa nám dostupných 

informácii ešte realizovaný nebol. Výsledky teda nemáme s čím porovnať. Za negatívum 

považujeme nedostatok vhodnej a aktuálnej literatúry a publikácií k arteterapii, ktoré by 

umožňovali lepší vhľad do problematiky. V literatúre a iných zdrojoch sme nenašli žiadne 

teoretické poznatky o tejto alebo podobnej téme. V tejto podobe ponímania arteterapie nemá 

téma na Slovensku tradíciu, a preto sme nenašli podobné koncepty ani v neodbornej literatúre 

a nie je nám známa ani verejná mienka. Z tohto dôvodu ho môžeme pokladať za inovatívny. 

Priniesol hlavne aktuálne poznatky. Za prínos pokladáme aj elektronické zhotovenie 

nástrojov, ktoré je možné kedykoľvek jednoducho prerobiť na Q-triedenie skúmajúce inú 

problematiku.  

Uvedomuje si aj nedostatky nášho výskumu. Podľa spätných väzieb usudzujeme, že 

pre niektorých respondentov bolo Q-triedenie náročné, či dokonca zaťažujúce a frustrujúce. 
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Nútená voľba znamenala mnoho premýšľania a elektronická forma opakované zmeny už 

zaradených výrokov. Respondentom potom administrácia zabrala viac času, ako 

predpokladali. Pri niektorých triedeniach je zreteľné, že výroky triedili náhodne, len aby už 

boli zatriedené. Je tiež možné, že niektorí respondenti si nedostatočne prečítali inštrukciu, 

prípadne ju nepochopili (neporozumeli, že výroky nemajú hodnotiť každý zvlášť, ale majú 

rozmýšľať aj o ich vzájomných vzťahoch). Aj z tohto dôvodu mohla byť návratnosť Q-

triedení taká nízka (odhadujeme okolo 20%). Respondenti nemuseli jednotlivé výroky 

rovnako chápať a interpretovať. Za negatívum ďalej považujeme vplyv výskumníčky, a to 

konkrétne výberom a balansovaním výrokov. Keďže výber respondentov závisel jedine od 

ochoty respondentov zúčastniť sa výskumu, výber nemusel splniť zásadu Q-metodológie, aby 

boli respondenti čo najodlišnejší. Výrazne ochotnejšie zúčastniť sa výskumu boli ženy, čo 

mohlo skresliť výsledky výskumu. 

 

Záver 

 

Touto prácou sme sa snažili zistiť a zmapovať štruktúru postojov psychológov k 

arteterapii a hlbšie jej porozumieť. Zistili sme, že existuje 5 rôznych faktorov osôb, ktoré 

majú podobné postoje. Analyzovali sme, čím sa tieto osoby podobajú a čo ich odlišuje. 

Cieľom bolo získať prehľad postojov, ktorý by poskytol pokus o čiastočné vysvetlenie nie 

dobrej situácie arteterapie na Slovensku oproti iným štátom. 

 Bolo by vhodné vo výskume pokračovať a rozšíriť ho. Údaje, ktoré sme získali 

druhým autorským dotazníkom sme pre rozsah tohto výskumu nevyhodnocovali. Jedná sa o 

kvalitatívne údaje, ktoré môžu prispieť k ešte hlbšiemu porozumeniu problematike. Taktiež 

by bolo prospešné zistiť štruktúru postojov aj u iných pomáhajúcich profesií a zamerať sa aj 

na poznatky o arteterapii. Na základe takéhoto komplexného výskumu by bolo možné 

vypracovať program, ktorý by odborníkom zabezpečil viac informácii o arteterapii. 

 Výskum je prínosný, pretože zachytil štruktúru postojov psychológov k arteterapii. 

Tým sme zistili pripravenosť slovenských odborníkov zo psychológie na etablovanie 

arteterapie, odhadli jej následné prijatie v odbornej obci, akceptáciu arteterapeutov zo strany 

psychológov, rovnako aj to, či je v budúcnosti možné v pomeroch postojov k arteterapii na 

Slovensku jej úplné osamostatnenie. Zistili sme, že presadenie arteterapie ako samostatného 

komplexného systému bude na Slovensku asi náročné (žiadny faktor nemá postoje k 

arteterapii ako k samostatnému komplexnému systému). Bolo by vhodné odborníkov viac 

edukovať, usporadúvať konferencie, prednášať na univerzitách. Publikovať výskumy, ktoré 
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overujú terapeutický efekt arteterapie, a to nie len prostredníctvom kazuistík. A samozrejme 

založiť v našom štáte garantované vzdelávanie – vysokoškolské a sebaskúsenostné, ktoré 

zabezpečí rešpekt pre arteterapiu u ostaných odborníkov. Týmto by sa eliminovala možnosť 

nesprávneho nazerania na arteterapiu a jej akceptácia v odbornej obci. To je podľa nášho 

názoru jedna z nevyhnutných podmienok na osamostatnenie a etablovanie arteterapie na 

Slovensku a jej všeobecného prijatia nie len odborníkmi, ale aj širokou verejnosťou. 
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