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1 Arteterapia a jej východiská 

Uplatnenie arteterapie, ako liečebnej metódy, vychádza z možností uvedomovania 

si duchovnej stránky človeka a jeho života. 

Pojem arteterapia vychádza zo spojenia dvoch starovekých antických pojmov: z 

latinského slova art, artis, čo znamená umenie a z gréckeho slova therapón, čo v 

pôvodnom zmysle slova predstavovalo služobníka, sprievodcu a ošetrovateľa bohov 

(Slavík, 1999).  

V anglickom jazyku sa pojem art
2
 používa v súvislosti s výtvarným prejavom a v 

súčasnosti sa termín arteterapia používa predovšetkým pre výtvarnú stránku expresivity 

(Slavík, 1999 In: Probstová, 2002). 

„Arteterapia je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, využívajúca 

k liečebným cieľom formy a prostriedky adekvátne umeleckým formám. Pracuje najmä s 

tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je 

vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, 

schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie 

alebo zmiernenie ťažkostí chorého človeka" (Stiburek, 2000, s. 35). 

Arteterapia v hojnej miere využíva prvky výtvarného umenia a prejavu k liečbe. 

Je adekvátnym zdrojom k interpretáciám pomocou výtvarných prostriedkov a pre 

komunikáciu výtvarným umením. 

Arteterapia je v odbornej literatúre vymedzená ako druh psychoterapie. 

Stretávame sa  s ňou vo výchovnom procese, v sociálnej práci a klinickej praxi 

(Dostálová, In: Pipeková,  2001).  

Hlavným liečebným prostriedkom arteterapie je výtvarný prejav, či už ide o 

kreslenie, maľbu, modelovanie alebo inú výtvarnú činnosť (Probstová, 2005). 

Výtvarným prejavom tu rozumieme všetko to, čo sa nakreslí, namaľuje alebo 

vymodeluje z nejakého plastického materiálu, respektíve vytvorí v trojdimenzii (3D 

priestor). Výtvarný prejav sa neskôr vyhodnotí v rámcoch rozhovoru s tým, kto prácu 

realizoval. 

Z tohto pohľadu ide o produktívnu arteterapiu, ktorá znamená použitie 

konkrétnych tvorivých činností (kresby, maľby, modelovania) alebo intermediálnych 

aktivít (t. j. činností prepájajúcich rôzne média), happeningu u jednotlivca či skupiny 

(Šicková-Fabrici,  2002).  

Východiská arteterapeutického pôsobenia nachádzame vo výtvarnom umení, ktoré 

pomáha k rozvoju osobnosti v oblasti duchovnej, citovej a intelektovej. Je potrebné si 

                                                           
2
 Art, arte – moderný termín vo viacerých románskych a germánskych jazykoch, pochádza zo 

starogermánskych, starofrancúzskych a latinských slov art-, ars-, armas (= ramená), arma (= zbraň), ars 
(= zručnosť), sanskritského rtih (= spôsob). 
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však uvedomiť rozdiel medzi arteterapiou a bežnou výtvarnou činnosťou. Rozdiel 

spočíva v spôsobe nazerania na výsledný artefakt (Dostálová, In: Pipeková, 2001).  

  Ako uvádzajú Valenta a Müller (2007, s. 144): „Pre arteterapiu je viac dôležitý 

proces tvorby so všetkými psychologickými a špeciálne pedagogickými aspektmi, než 

produkt výtvarného úsilia klienta, avšak výtvarná hodnota môže niekedy hrať 

terapeuticko-rehabilitačnú úlohu.“ 

Arteterapia je pomerne mladý odbor. Sú známe dva obsahy termínu arteterapia, a 

to v širšom a užšom slova zmysle. Podľa širšej koncepcie teda znamená arteterapia 

liečbu umením súhrnne, za využitia rôznych druhov umenia ako je hudba, tanec, 

výtvarné činnosti, slovesnosť, divadlo, mimika a ďalej prednášky, besedy, kluby. Radí 

sa sem aj tzv. liečba prostredím, napríklad estetické pôsobenie liečebne. Niektorí autori 

považujú arteterapiu za pomocnú nešpecifickú metódu doplnkovej liečby. Iní ju radia k 

rehabilitačným metódam, prípadne k činnostiam, ktoré majú človeka – klienta – tvorcu 

zamestnať. Na základe užšieho poňatia, ako arteterapiu chápe väčšina autorov, sa jedná 

o druh terapie, kde prevládajúcimi výrazovými prostriedkami sú výtvarné aktivity, 

zahŕňajúce rôzne techniky grafické, maliarske a modelovacie (Šicková-Fabrici, 2008). 

Arteterapia je uznávaná ako čiastková alebo dokonca aj samostatná a základná 

psychoterapeutická metóda, a tak je tiež realizovaná. Dôraz je kladený na zámerné a 

cieľavedomé terapeutovo pôsobenie.  

Arteterapia sa delí na receptívnu
3
 a produktívnu. Receptívna arteterapia je 

vnímanie umeleckého diela vybraného arteterapeutom. Tento spôsob vyžaduje od 

diváka spoluprácu, "vcítenie". Vcítenie sa mení podľa vnútorného nastavenia diváka, 

ktorý môže prežívať smútok, nádej i duchovnosť. Patrí sem návšteva galérií alebo 

premietanie diapozitívov. Produktívna arteterapia znamená použitie konkrétnych 

tvorivých činností (modelovanie, maľovanie, kresby) u jednotlivca alebo skupiny 

(Šicková-Fabrici, 2008). 

Šicková-Fabrici (2002) uvádza pri teoretických východiskách arteterapie 

existenciu troch trendov arteterapie:   

 Trend akceptujúci predovšetkým diagnostické možnosti arteterapie a 

interpretáciu výtvarných produktov klienta. Táto forma arteterapie je 

ponímaná v psychoanalytickom smere (ide v nej o dôslednú analytickú 

prácu s človekom). 

 Trend, ktorý nachádza terapeutický zmysel vo výtvarnej produkcií ako 

takej, bez diagnostiky, či interpretácie. Ide o aplikáciu umenia bez nároku 

na interpretáciu, alebo diagnostiku.   

 Eklektický trend využíva a kombinuje z rôznych psychoterapeutických 

smerov tie metódy a techniky, ktoré sú najvhodnejšie pre konkrétneho 

človeka. 

                                                           
3
 Recepcia –> estetické vnímanie, –> interpretácia. 
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Arteterapia pomáha rôznym odborníkom (psychológom, psychiatrom alebo 

špeciálnym pedagógom) spresňovať  pracovnú diagnózu a prognózu človeka. 

Zameriava sa hlavne na rozvoj tvorivých schopností jedinca a jeho citový vývin. 

Zvyšovaním sebahodnotenia dáva priestor sebavyjadreniu, sprostredkuje relaxáciu 

odreagovaním sa a podporuje rozvíjanie interpersonálnych vzťahov v kladnej stránke. 

Je mnoho definícií arteterapie, ale zaujímavou sa nám javí  definícia Slavíka 

(1997), ktorý arteterapiu definuje ako psychoterapeutickú a psychodiagnostickú 

disciplínu využívajúcu k liečebným cieľom formy a prostriedky adekvátne umeleckým 

formám. Autor sa stotožňuje s tým, že nie je cieľom vytvoriť umelecké dielo, ale 

rozvíjať kreativitu prostredníctvom sebavyjadrovania, schopnosťami komunikácie a 

osobným  spracovaním  významnej témy dosahovať postupné odstraňovanie alebo 

zmierňovanie ťažkostí postihnutého jedinca. Vymedzuje aj rozdiely medzi arteterapiou 

a psychoterapiou, ktorá využíva artetechniky. Kým v psychoterapii sú artetechniky 

zaraďované cielene a izolovane spravidla preto, aby bol získaný materiál pre 

spracovanie určitej témy, v arteterapii sa využívajú ako plnohodnotný kanál umenia pre 

komunikáciu a introspekciu (Slavík, 1997). 

Hartl, Hartlová (2010) definujú arteterapiu v psychologickom slovníku ako 

využívanie umenia, hlavne kreslenia a maliarskych prejavov pre terapeutické účely, 

pomáha k určeniu diagnózy i k liečebným účelom. Výtvarnými aktivitami sa 

arteterapeut snaží pomôcť človeku, aby sa pozitívne vyvíjal. Zadáva konkrétny námet, 

vedie človeka k dosiahnutiu náhľadu, pochopeniu problému. Pomáha rozvíjať poznanie 

a stimuluje kognitívne procesy v tvorivej činnosti. 

V literatúre azda najlepšie rozpracoval teoretické východiská arteterapie Joanidis 

(1973). Výtvarná produkcia mu bola východiskom výkladových aspektov v liečebných 

účinkoch. Jednotlivé východiská rozdelil nasledovne: 

• akreativistické východisko, hlavný dôraz kladie na samotnú tvorivú aktivitu. 

Tvorivá aktivita podporuje citlivosť k vlastným zážitkom, k sebe samému a okoliu, 

schopnosť zotrvať čo najdlhšie v stave koncentrovanej pozornosti, schopnosť integrácie 

myslenia, cítenia a vnímania. Každý človek má tendenciu k sebarealizácii a je nutné 

poskytnúť ľuďom priestor a vhodné podmienky na uvoľnenie svojich tvorivých síl, 

• integratívne východisko, hlavný dôraz kladie na  tvorivú aktivitu ako 

integrujúci činiteľ. Človek je v okamihu tvorby plne integrovaný, všetky zložky jeho 

psychiky sú angažované v tvorbe. Cieľom integratívnej arteterapie je dosiahnuť plne 

integrovanú, tvorivú a harmonickú osobnosť, 

• činnostné východisko, základom tohto východiska je tvrdenie, že cieľavedomá 

a plodná činnosť je základnou podmienkou ľudského zdravia a rozvoja,  

• projektívne východisko vychádza z predpokladu, že v každom človeku je 

latentná kapacita k projekcii svojich osobnostných charakteristík, 
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• sublimačné východisko, základným princípom je vytvorenie podmienok, za 

ktorých by mohlo dôjsť k odblokovaniu sublimačných kanálov a k presunu energie z 

asociálnych reakcií na konštruktívnu tvorivú činnosť. Využíva sa napríklad u nadmerne 

hostilných a agresívnych jedincov (Joanidis, 1973). 

Východiskami teda pre arteterapiu sú tvorivé zámery, ktoré môžu byť v plošnej 

alebo priestorovej podobe. Nesleduje sa krása ale celkový priebeh arteterapeutického 

procesu realizácie buď kresby, maľby alebo priestorového zobrazovania. Arteterapia je 

riadená cielená činnosť, pri ktorej sa používajú prevažne výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky. Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo
4
, ale rozvíjať tvorivosť a 

spontánny prejav, komunikovať neverbálnymi cestami. 

Zicha (In: Šicková-Fabrici, 2006, s. 40) definuje arteterapiu ako: „zámerné 

upravovanie narušenej činnosti organizmu takými psychologickými a 

špeciálnopedagogickými prvkami, ktoré sú imanentnou umeleckou činnosťou alebo 

procesu umeleckej tvorby“. 

Dalleyová (In: Šicková-Fabrici, 2008) vymedzila arteterapiu  ako využitie umenia 

a ďalších vizuálnych médií pri terapeutických sedeniach. Táto aktivita zahrňuje veľmi 

rôznorodé formy, napr. čmáranice malého dieťaťa, modelovanie mentálne postihnutého 

muža alebo maľbu depresívnej ženy, a preto ich robí veľmi zložitou. 

Ulman (1992) sa zaoberala otázkou ako zoceliť pojem arteterapie zjednocujúcou 

definíciou, pričom vychádzala z  pojmu výtvarnej činnosti, ktorú charakterizovala ako 

hnaciu silu, ktorá pochádza z vnútra osobnosti. Ide o spôsob akým možno uvoľniť von 

úžasné množstvo dojmov, pocitov... V tvorivom procese dochádza ku spojitosti 

vnútorných a vonkajších skutočností do novej entity. Ulman nazvala výtvarnú činnosť 

aj ako miestom, kde sa vonkajší svet stretáva so svetom vnútorným.  

Petzold (In: Šicková-Fabrici, 2008) charakterizuje arteterapiu ako teoreticky 

usmernené pôsobenie na človeka ako celok v jeho fyzických, psychických danostiach, v 

jeho uvedomelých i neuvedomelých snaženiach, sociálnych a  ekologických väzbách, 

plánované ovplyvňovanie postojov a  správania pomocou umenia a z umenia 

odvodených techník, s  cieľom liečby alebo zmiernenia choroby a integrovania alebo 

obohatenia osobnosti. Šicková-Fabrici (2002) vymedzuje arteterapiu receptívnu 

a produktívnu. 

 

 

 

                                                           
4
 Predmet, ktorý vznikol v činnosti umelca, nesie umeleckú funkciu a má umeleckú hodnotu. V jeho 

zmyslových kvalitách je spredmetnená činnosť (umelecká tvorba), pocity človeka a obraz spoločenstva. 
Hranice umeleckého diela sa neustále rozširujú a je stále ťažšie určiť, čo je a čo nie je umeleckým dielom. 
Umelecké dielo môže byť nemenné (maľba), alebo sa čiastočne mení pri opakovanej tvorbe (balet). 


