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14 Využitie výtvarného prejavu a arteterapie vo výtvarnej tvorbe 

Výtvarný prejav dieťaťa
26

 je jeden z prvých spontánnych prejavov. Detská kresba 

je viazaná na aktuálny duševný stav, na štruktúru osobnosti dieťaťa. Je výpoveďou 

vnútorného života a je formou tvorivej aktivity (Šupšáková, 2000). Detský výtvarný 

prejav slúži ako komunikácia s okolím, vypovedá o sociálnom prostredí, v ktorom žije, 

výchove, kultúre a jej vplyvoch na detský vývin. 

Podľa súčasných teoretických a praktických poznatkov môžeme konštatovať, že 

výtvarná tvorba prispieva k  intelektuálnemu, emocionálnemu a estetickému vývoju 

dieťaťa. Deti prezentujú svoj hodnotový systém odrážajúci ich hierarchiu hodnôt. 

Prostredníctvom farby, tvaru a línie, vyjadrujú svoje pocity postojom myšlienky, vzťahy 

a názory. Detská kresba je grafický prejav ale i výtvarná tvorba, obecne sú historicky i 

ontogeneticky jedným z prvých spontánnych prejavov duševného života každého 

jedinca. Je viazaná na aktuálny psychický stav a na štruktúru osobnosti. Je to istá forma 

tvorivej aktivity, ale i výpoveď o vnútornom živote, záujmoch, pocitoch, prežívaní, 

myšlienkach i životnej orientácií. Vypovedá o sociálnom prostredí, v ktorom žije, o 

vplyvoch kultúry
27

, celej jeho životnej histórii.    

Kresba, tvar a forma sú priestorové projekcie zážitku, zatiaľ čo farba je skôr 

emocionálna projekcia tvaru a formy. Farba je emočnou zážitkovou stránkou, kresba 

zdôrazňuje percepčno-motorickú, priestorovú projekciu prežívaného. (Šupšáková, 

1999).  

R. Hanus (1990) definuje detský výtvarný prejav, ako jeden z výrazových 

prostriedkov, ako  deti vyjadrujú svoje záujmy, priania, skúsenosti, postoje i vzťahy, ale 

i možné konflikty, ktoré vznikajú z týchto záujmov, skúseností, postojov a vzťahov. 

Vývoj a zvláštnosti detského výtvarného prejavu sú determinované vekom dieťaťa, jeho 

psychickými osobitosťami a zároveň závisí i od vonkajších podmienok (ekonomické, 

sociálne, kultúrne, estetické), v nich dieťa rastie. Výtvarný prejav je pre deti jednou z 

                                                           
26

 Podľa Šupšákovej (1995) môžeme detský výtvarný prejav podobne rozdeliť na štyri obdobia a to: 
obdobie čmáraníc, obdobie spontánnej obsahovej detskej kresby, obrat k napodobňovaniu optickej 
podoby a obdobie straty záujmu o výtvarný prejav. 
27

 Súhrn ľudských predstáv, znakov činností, artefaktov a inštitúcií, v ktorých sociálna skupina sústreďuje 
svoje chápanie sveta a svoje skúsenosti. Prostredníctvom kultúry spoločenstvo odovzdáva svoje 
skúsenosti ďalším generáciám. Okrem ideí a diel obsahuje aj sociálne regulatívy správania ľudí (napríklad 
hodnoty, normy), sociálne inštitúcie (napríklad manželstvo, výchova) a utvára sa na základe kultúrnej 
tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti. Niekedy sa rozlišuje tzv. materiálna kultúra – 
stolovanie, bývanie, výroba predmetov a podobne, v ktorých sú ľudské predstavy spredmetnené, a tzv. 
duchovná kultúra – umelecké, náboženské, vedecké a iné podobné hodnoty, čiže duchovný a 
emocionálny život spoločenstva. Duchovná kultúra je spredmetnená v systémoch symbolov, v systéme 
poznania, v jazyku, vo zvykoch, v ideológiách a pod. Rozlišuje sa aj tzv. predmetná kultúra – kultúrne 
predmety a tzv. činnostná kultúra – zapojenie týchto predmetov do činnosti človeka. Kultúra vzniká 
spolu s človekom a človek vzniká a mení sa zároveň s kultúrou. Každý človek sa rodí do určitej kultúry 
obsahujúcej skúsenosť predošlých generácií. Kultúra obsahuje viacero subkultúr. Niekedy sa termín 
kultúra, kultúrny používa ako synonymum termínu kultivovanosť, kultivovaný. 
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foriem hry, prostredníctvom ktorého komunikuje a presadzuje samo seba. Detská 

výtvarná tvorba má široké uplatnenie. Využíva sa v diagnostike, kde konkrétne tvorba 

umožňuje zistiť úroveň rozumových a senzomotorických schopností, intelektuálny a 

emocionálny potenciál, upozorniť na možné psychické choroby (Davido, 2008). 

Hlavnou prednosťou spontánnej výtvarnej tvorby je, že:  

- obohacuje tvorivosť a fantáziu pri objavných pokusoch s rôznymi farbami a 

povrchmi papiera využívajúc rôzne techniky, a okrem toho, netradičné výsledné dielo 

pôsobí atraktívne,  

- podporuje sebauzdravovacie procesy,  

- umožňuje uvoľnenie a znázornenie nevedomých pocitov,  

- môže nám pomôcť porozumieť tomu, že je v našich silách zmeniť sám seba, 

naše vzťahy a prostredie, v ktorom žijeme. 

Technika voľného výtvarného prejavu žiakovi poskytuje spontánnosť v detskej 

hre a tiež radosť z pohybu. Žiak sa pritom učí nebáť sa plochy a ovládať neuromotoriku 

(Zicha, 1981 In:  Valenta, Müller, 2007). 

 „Súčasné teoretické a praktické poznatky, v nadväznosti na výskumné práce 

bádateľov v uplynulých desaťročiach potvrdzujú, že výtvarná tvorba prispieva k 

intelektuálnemu, emocionálnemu a estetickému vývoju dieťaťa. Deti prezentujú vlastný 

hodnotový systém, ktorý odráža ich hierarchiu hodnôt. Unikátnym spôsobom, a to 

prostredníctvom farby, tvarov, línií a ďalších vzťahov, prezentujú myšlienky, svoje 

názory, či postoje. Zároveň nútia deti tvoriť, čím podporujú rozvíjanie divergentného 

myslenia a nakoniec i konvergentného myslenia" (Šupšáková, 2000, s. 134). 

 

14. 1  Možnosti využitia arteterapie na rozvoj schopností 

Výtvarné aktivity majú svoj význam aj z hľadiska získavania nových informácií, 

zasahujú do zmyslového poznávania, rozumového poznávania a poznávania javov zo 

sveta výtvarného umenia a výtvarnej tvorby. Typickým znakom výtvarných aktivít je 

možnosť najrôznejších druhov riešení danej situácie.   

Podľa toho, ako uvádza zistenia Gregušová (2000), možno celkovo povedať, že čo 

sa týka rozvíjania schopností výtvarné aktivity:  

 overujú a rozvíjajú grafické schopnosti a návyky (správne držanie tela, 

ruky, kresliaceho nástroja),  

 rozvíjajú motorickú a senzomotorickú koordináciu,  

 rozvíjajú motoriku rúk a prstov,  

 rozvíjajú rozlišovacie a poznávacie schopnosti,  

 rozvíjajú priestorovú orientáciu,  



Arteterapia a svet výtvarných odpovedí 

43 

 rozvíjajú predstavivosť,  

 rozvíjajú komunikáciu. 

Arteterapia nachádza uplatnenie u detí, ktoré nie sú spontánne expresívne. Ide o 

deti, ktoré nie sú schopné nadviazať slovný kontakt s dospelými, nevedia vyjadriť svoje 

vnútorné problémy, sú príliš citlivé alebo uzavreté, nevedia vyjadriť a ani spracovať 

svoje fantázie, emočné pohnutia, komplexy, konflikty. 

 

 

14.2 Možnosti využitia arteterapie v emocionálnej oblasti 

Deti so špecifickými poruchami učenia trápia rôzne negatívne pocity. Väčšinou sú 

to frustrácia spôsobená opakovanými neúspechmi, úzkosť z ďalších možných zlyhaní 

alebo niečo z nových situácií. Tieto deti nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia 

ich opísať, pomenovať, a preto ich nevedia ani spracovať. Prejavia sa hnevom a 

agresívnym správaním voči okoliu, a prípadne aj voči sebe, alebo naopak, utiahnutím sa 

a apatiou. Deti sú sužované vedomými aj nevedomými konfliktami a nevedia ich riešiť. 

A práve kresba ponúka oslobodenie, uvoľnenie a významný spôsob sebavyjadrenia.   

 Davido (2008) uvádza, že dieťa premieta do svojej kresby vedomé i nevedomé 

konflikty. Keď ich dieťa premietne na papier, pozerá sa na ne inými očami. Konflikty sa 

dostávajú do reality mimo dieťa a stávajú sa menej dramatickými. Výtvarný prejav 

dieťa uvoľní a zmierni prípadné nervové napätie. Pre deti so špecifickými poruchami 

učenia je výtvarný prejav možnosťou komunikácie o svojich pocitoch nielen preto, že 

dochádza k ich uvoľneniu, ale aj preto, že nie sú obmedzované svojou často 

nedostatočnou slovnou zásobou alebo prípadnou rečovou  poruchou. Na to, aby bola 

terapia úspešná, je potrebný aj vhodný výber arteterapeutických techník.  

Nájdenie konkrétneho tvaru či výrazu v momentálnej situácii dieťaťa spôsobí, že 

sa aj najagresívnejšie city eliminujú. Voľné tvarovanie je pre arteterapeuta prístupom k 

svetu individuálnych a podvedomých symbolov, archetypov, fragmentov podvedomia. 

Arteterapia dáva možnosť vyniknúť v inej oblasti ako je učenie. Pozitívne ocenenie 

práce významne posilňuje sebahodnotenie. Detská výtvarná činnosť a tvorba 

nachádzajú široké uplatnenie v rôznych oblastiach. Ich hlavné využitie u týchto detí 

vidíme v terapii ale i prevencii emocionálnych a sociálnych problémov. 

Arteterapia disponuje jedinečnými možnosťami, ktoré môžu uľahčiť alebo 

uvoľniť sebareflexiu. O aplikácii arteterapie u jedincov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami Šicková-Fabrici (2002) píše, že arteterapia je úspešne 

aplikovateľná predovšetkým u detí, ktoré majú špecifické problémy, neprospievajú v 

škole, trpia poruchou pozornosti alebo inými poruchami správania, delikventné deti, 

deti s emocionálnymi problémami. 
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Hľadanie a nachádzanie vlastného tvaru je vhodné pre depresívne deti, pretože v 

sebe nesie možnosť zmien, dynamiku a nie statické nemenné konštelácie ich života. 

Výchovno-vzdelávací proces na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením 

poskytuje tiež možnosť rozvoja neverbálnej komunikácie, pričom slová rozširuje o 

bohatú a zložitú reč znakov, farieb a tvarov, ktoré nám umožňujú preniknúť hlbšie do 

mysle druhého človeka a správnejšie pochopiť jeho pohnútky k často zle 

interpretovaným prejavom. Dnešná škola je prostredie, ktoré sa okrem poskytovania 

vzdelania snaží vytvárať podmienky pre celkový rozvoj všetkých detí bez rozdielu. 

Šicková (2006, s. 28) popisuje spoločné ciele arteterapie a pedagogiky: „Cieľ 

arteterapie, podobne ako u špeciálnej a liečebnej pedagogiky je pôsobiť na jedincov so 

špeciálnymi potrebami tak, aby sa dokázali včleniť do spoločnosti. Integrácia je teda 

hlavným spoločným cieľom tak špeciálnej a liečebnej pedagogiky,  ako aj arteterapie. 

Je to vzájomný proces, v ktorom sa obe strany, strana postihnutých a zdravých jedincov 

k sebe približujú, no je to aj proces tzv. osobnej integrácie, scelenia osobnosti 

postihnutého, ktorý je významne podporený cez umelecké aktivity v rámci arteterapie.“  

Arteterapeutická výtvarná tvorba a činnosť nielenže obohacuje našu tvorivosť a 

podporuje sebauzdravovacie procesy, ale môže nám pomôcť lepšie porozumieť samého 

seba – aké sú naše zabehnuté vzorce správania v súkromnom (deti, partner, rodičia 

apod.) či profesionálnom živote. 

 

14.3 Imaginácia v arteterapii 

Imaginácia, ako sme už písali, je schopnosť predstavovať si veci a deje v 

myšlienkach, je to predstavivosť alebo obrazotvornosť. 

Tvorivé schopnosti, ale aj obavy a túžby človeka sa reflektujú v jeho predstavách. 

Predstavivosť, imaginácia, fantázia je veľkým potenciálom pre arteterapiu. Imaginácia 

má veľa spoločného s vnútorným svetom človeka. Pomocou imaginácie sa človek môže 

znovu vrátiť k niektorým situáciám zo svojho života, môže ich znovu prežiť, znovu 

spracovať pod vedením arteterapeuta, reflektovať ich do výtvarnej podoby, zhmotniť 

ich. Imaginácia je akýmsi sprostredkovateľom medzi svetom hmotným, fyzickým a 

svetom duchovným. Metódu aktívnej imaginácie navrhol pre psychoterapiu C. G. 

Jung
28

. Pri aktívnej imaginácii pacient aktivizuje pomocou terapeuta hlbinné vrstvy 

svojej psychiky v bdelom stave, so zavretými očami. Ožijú vnútorné obrazy, vnútorné 

pocity sa artikulujú do reči, v prípade aplikácie aktívnej alebo riadenej imaginácie v 

rámci arteterapie do výtvarnej podoby. V rámci imaginácie vznikajú nové formy 

obrazov. 

                                                           
28

 Archetyp. Termín psychoanalýzy C. G. Junga. Označuje kolektívnu predstavu, alebo komplex zážitkov, 
ktoré sa dlhodobo udržujú v kolektívnom nevedomí. Je vzorom pre inštinktívne správanie a presadzuje 
sa cez umeleckú tvorbu do umeleckého diela. Má symbolickú formu. Je vrodenou možnosťou, ktorú 
umelec realizuje v diele. 



Arteterapia a svet výtvarných odpovedí 

45 

 

14.4 Sublimácia a emócie v arteterapii 

Sublimácia
29

,
30

,
31

 v arteterapii sa prejavuje vo výtvarných prácach svojimi 

symbolmi
32

 a znakmi alebo výtvarnými plochami farieb.  

Arteterapia využíva výtvarné umenie k osobnému vyjadreniu v rámci 

komunikácie a jej zámerom rozhodne nie je vytvoriť esteticky uspokojivé výsledné 

produkty (Liebmann, 2010).  

Naopak jej cieľ sa neustále mení, vzhľadom na potreby človeka, avšak medzi 

najčastejšie ciele patrí navodenie kompenzačného procesu, aktivizácia, 

sprostredkovanie kontaktu, uvoľnenie a abreakcia
33

 emócií
34

 a neurotických konfliktov, 

preformulovanie stereotypu, komunikácia, socializácia alebo kanalizácia agresivity,  

symbolické vyjadrenie a interpretácia minulých zážitkov, psychologická diagnostika, 

práca so sebavedomím a sebahodnotením, a rozvoj kreativity (Šicková-Fabrici, 2008). 

U adolescentov býva primárnym cieľom riešenie rozvoja sociálnych zručností a 

emocionálnej inteligencie, nevyhnutná je tiež práca s ich sebaobrazom a zdravým 

sexuálnym vývinom. U dospelých môže ísť o najrôznejšie problémy, či už podobné tým 

v nižších vekových skupinách, alebo môže ísť o problémy týkajúce sa existenčných a 

vzťahových otázok. Práca s emóciami zohráva v psychoterapii veľmi dôležitú úlohu. 

Práca s emóciami môže fungovať ako sprievodný jav pri narábaní s ďalším materiálom 

(postoje, spôsoby správania, atď.) alebo sa môžeme zamerať priamo na aktivitu s 

potlačenými či nedostatočne poznanými emóciami. Sublimácia podľa Freuda je 

prirodzeným procesom. Sublimácia
35

,
36

 je transformovanie neakceptovateľného 

                                                           
29

 Sublimácia je v psychológií obranný mechanizmus spočívajúci v premene nižšieho vitálneho pudu 
(obyčajne sexuálneho) na vyššiu, spoločensky prijateľnejšiu a uznávanú činnosť (kultúrnu, umeleckú, 
sociálnu a i.). 
V zmysle Freudovho ponímania je to napr. prenos energie libida na iný cieľ, vzdialený od sexuálneho 
uspokojovania, a pudová energia sa transformuje na sociálne prijateľnú, morálne schvaľovanú a 
uvoľňuje napätie spoločensky prípustnejšou formou. Na základe sublimácie vznikajú náboženské kulty, 
umenie, veda, spoločenské inštitúcie, vývoj ľudstva. 
30

 Edith Kramer je považovaná za pionierku americkej arteterapie so svojim prístupom umenie ako 
terapia.  
Je autorkou výrazu sublimácia cez výtvarný prejav. Kramerová verila, že produkt je rovnako dôležitý ako 
arteterapeutický proces.  
(Dostupné na: http://arte-konferencia.webnode.sk/sluzby/). 
31

Sublimáciou sa rozumie premiestnenie energie z inštinktívnych a menej diferencovaných procesov na 
tie, ktoré sú viac diferencované a zdôrazňujú kulturálne a duchovné ciele. Sublimácia predstavuje 
transformáciu nedostupného spôsobu uspokojenia potreby na iný spôsob, ktorý je dostupný a 
prijateľný. Napríklad neuspokojená sexuálna potreba sa uvoľňuje pomocou iných sociálne a kultúrne 
hodnotných aktivít, ako sú umenie, architektúra, literatúra alebo hudba, ale aj pomocou iných aktivít. 
32

 Symbol je viditeľný znak niečoho neviditeľného. Je to niečo, čo zastupuje a naznačuje niečo iné. 
33

 Odreagovanie sa. 
34

 Emocionalita (lat.) je aktuálny citový sprievod a súčasť prežívania; relatívne trvalá súčasť vzťahov 
človeka k okoliu i k sebe samému; prejavuje sa zmenami fyziologickými, mimikou a i. 
35

 Sublimácia – je pretavenie spoločensky neprípustnej túžby do spoločensky akceptovateľnej formy. 
Muž túžiaci po ženách začne modelovať ich sochy, maľovať obrazy, písať básne, ... (Dostupné na : 
http://www.saj.sk/casopis/egoJelinek.htm). 



Arteterapia a svet výtvarných odpovedí 

46 

impulzu, či je to sex, hlad, strach, alebo čokoľvek, do spoločensky akceptovateľnej, 

dokonca produktívnej formy. Teda, niekto s veľkou dávkou nepriateľstva sa môže stať 

lovcom, mäsiarom, futbalovým hráčom, vojakom. Iná osoba, ktorá trpí úzkosťou v 

zmätenom svete, sa môže stať organizátorom, obchodníkom, vedcom. Niekto, kto má 

silné sexuálne túžby sa môže stať umelcom, fotografom, spisovateľom. Pre Freuda boli 

všetky pozitívne, kreatívne aktivity sublimáciami, hlavne sexuálneho pudu. Sublimácia 

sa netýka zmeny objektu, ale zmeny úrovne pudu. Sexuálny objekt nie je získaný 

priamo, ale prostredníctvom spoločensky a kultúrne prístupných prostriedkov 

(Dostupné na: http://www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teorie-osobnosti).  

Aj Jungove archetypy
37

 sú jednoducho určité okruhy v nacvičenej vrstve 

mentálnych procesov. Ide tiež o kreatívnu sublimáciu sexuálneho náboja do umeleckej 

tvorby. Sublimácia akoby odvádza energiu sexuálneho pudu smerom k nesexuálnym 

cieľom, napríklad k umeleckému dielu, k partikulárnemu druhu práce  a  podobne,  

pričom  sa  zdá,  že  nejde  len o presun energie na iný cieľ, ale aj na iný objekt. Isté je, 

že sublimácia súvisí s kreativitou, ktorá je dôležitá ako v umení, tak aj vo vede. Mohlo 

by ísť o také spracovanie pudu, ktoré by bolo na rozdiel od neurotickej symptomatiky 

odľahčené od ťaživej sily pudu smrti i od princípu reality, a tak otvorené  voči  

možnosti  vytvoriť  niečo  nové. Ide o presúvanie energie do tvorivých aktivít. Aby sa 

naše Ego, chránilo pred želaniami, ktoré vyvolávajú úzkosť, používa obranné 

mechanizmy, ktoré pôsobia na nevedomej úrovni. Medzi najčastejšie patrí vytesnenie, 

sublimácia, regresia a fixácia, racionalizácia a identifikácia. Bez tvorivého produktu by 

sme vlastne neboli schopní odhaliť, že je človek kreatívny. Tak ako v iných oblastiach 

psychiky, aj u kreativity platí, že genetické predispozície zohrávajú významnú úlohu. 

To ale neznamená, že keď má niekto predispozíciu k tomu, byť kreatívny, prejaví sa aj 

navonok. Efekt génov sa môže prejaviť iba interakciou s podmienkami prostredia. 

                                                                                                                                                                          
36

Sublimácia – táto obrana je lepšia, ako horšia. Potrebu, ktorú máme, si netrúfneme realizovať, tak si 
nájdeme náhradný spôsob. Napríklad, ak má v sebe niekto agresívne sklony, nájde si profesiu, kde si ich 
môže vybiť a bude úspešným boxerom.  
37

 Archetypy sú zážitkové komplexy, ku ktorým dochádza osudovo, ich pôsobenie totiž začína v našom 
najosobnejšom živote. Obsahy kolektívneho nevedomia nazývame archetypy. Jung ich tiež nazýval 
dominanty, imagá, mytologické alebo prapôvodné obrazy. Archetyp je nenaučená tendencia prežívať 
udalosti určitým spôsobom. Ďalším dôležitým rysom archetypov je formálnosť. Archetypy nemožno určiť 
čo do konkrétneho obsahu, ale len čo do formy, a aj to len vo veľmi obmedzenej miere, pretože na nich 
nie je možné priamo nazerať. Ako obsahový fenomén vystupuje archetyp len vtedy, ak sa stane súčasťou 
vedomia. Jeho formu Jung prirovnáva ku kryštalickej mriežke, ktorá postráda vlastné materiálne 
existencie, a napriek tomu apriórne vytvára kryštalickú štruktúru látky. Mnoho archetypov sú postavy z 
príbehov. Archetyp matky je obzvlášť dobrý príklad. Každý z našich predkov mal matku. Vyvinuli sme sa v 
prostredí, ktoré zahrňovala matka alebo jej náhrada. Nikdy by sme neboli prežili bez spojenia s 
opatrovaním, staraním sa o nás, pokiaľ sme boli bezmocné nemluvňatá. Jedným z hlavných je archetyp 
hrdina. Existuje tiež archetyp zviera, reprezentovaný ľudskými vzťahmi vo svete zvierat. Ukážkou je 
hrdinov verný kôň. Jung povedal, že nie je fixovaný počet archetypov, ktoré by sa dali jednoducho 
vymenovať a naučiť. Prekrývajú sa a vnárajú jeden do druhého tak ako potrebujú a ich logika sa nie vždy 
dá postrehnúť. Archetypy sa na prvý pohľad zdajú byť Jungova najčudnejšia myšlienka. Nakoniec sa 
ukázali byť veľmi užitočné pri analýze mýtov, rozprávkových príbehov, literatúry vo všeobecnosti, 
symbolizmu, náboženstva. Je možné, že napriek tomu, že existuje obrovské množstvo príbehov a postáv 
vo svete, existuje niekoľko vzorov a v každom príbehu len preskupujeme detaily. (Dostupné na: 
http://www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teorie-osobnosti#b4). 

http://www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teorie-osobnosti
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Prostredie prispievajúce k tvorivosti môžeme rozčleniť na mikrospoločenské (rodina, 

okruh priateľov) a makrospoločenské (vzdelanie, kultúra, politické prostredie). Dôležitú 

úlohu v rozvoji kreatívneho potenciálu zohráva rodina. Pre rozvoj kreativity je 

prospešné podnetné a podporné rodinné zázemie. Umenie je jednou z všadeprítomných 

ľudských aktivít a stretáva sa s neutíchajúcim záujmom. Zároveň ale patrí k 

najkomplexnejším aktivitám, preto sa k nemu pristupuje s opatrnosťou. Umelecká 

kreativita sa odlišuje od vedeckej tým, že nevyžaduje, aby bola postavená na 

predchádzajúcej tvorbe alebo na predchádzajúcich vedomostiach, tak, ako je to 

v prípade vedy. Umenie môže vytvárať úplne nové reprezentácie.  

 

 

14.5 Kreativita v arteterapii 

Hartl a Hartlová (2010) opisujú kreativitu ako tvorivosť; schopnosť, pre ktorú sú 

typické duševné procesy, ktoré vedú k nápadom, riešeniam, koncepciám, umeleckým 

formám, teóriám, či výrobkom, ktoré sú jedinečné a prínosné. Tvorivosť je považovaná 

za jeden zo základných rozdielov medzi ľudským myslením a umelou inteligenciou, čo 

zástancovia umelej inteligencie popierajú s poukázaním na vedeckú prácu, kde 

výpočtová technika a počítačové spracovanie informácií vedú k prekvapujúcim 

odhaleniam a poznatkom – fantázia, intuícia, predstavivosť, test Turingov, učenie 

kognitívnej flexibility. Ďalej Hartl a Hartlová opisujú aj emergentnú a truchliacu 

kreativitu. Emergentná kreativita je najvyššia úroveň tvorivosti, tvorba niečoho úplne 

nového, čo dosiaľ nikde neexistuje. Kreativita truchliaca je kreativitou v zmysle 

kompenzačného mechanizmu zármutku, ako všeobecne prijímaná vo všetkých 

humanitných vedách; ako prvý ju analyzoval Freud v dielach Trúchlenie a melanchólia 

(1915) a O pominuteľnosti (1915), pričom dospel k záveru, že tvorivosť sa často 

aktivizuje v ťažkých životných situáciách a s nemalou silou ich pomáha prekonať. 

Podobný názor vyslovila aj M. Kleinova vo svojom diele (In: Hartl, Hartlová 2010). 

Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená 

tvorbu. V odbornej literatúre robia citlivejší autori istý rozdiel medzi tvorivosťou a 

kreativitou. Najdlhšiu už prekonanú tradíciu malo užšie chápanie tvorivosti ako elitnej 

aktivity talentovaných vyvolencov osudu zaoberajúcich sa umením, vedou 

a vynachádzaním. Dnes je už známe, že každý jedinec je prirodzeným spôsobom 

tvorivý. Tvorivosť nie je vopred daná vlastnosť len niektorých ľudí, ale každý človek 

má istý stupeň tvorivosti a tvorivosť sa dá do značnej miery rozvíjať. Kreativita 

(creativity) patrí medzi základné psychologické kategórie v oblasti myslenia. Znamená 

tvorivosť, schopnosť hľadať nové myšlienky, nápady, riešiť problémy novým, 

neobvyklým spôsobom.  

Popredný odborník na túto problematiku Todd I. Lubart vymedzuje nasledujúcich 

šesť faktorov kľúčových pre kreativitu: 
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 Intelektuálne schopnosti – najmä schopnosť nazerať na problém z nového 

uhla, hodnotiť efektívnosť zvoleného spôsobu riešenia, hľadať neobvyklé 

súvislosti. 

 Expertné vedomosti – prepracované kognitívne modely v danej oblasti, 

potrebné skúsenosti, odbornosť. 

 Štýl, myslenie – schopnosť myslieť globálne aj v detaile, riešiť celok i 

časti problému. 

 Osobnostné rysy – tolerancia voči dvojznačnosti / mnohoznačnosti 

(schopnosť tolerovať rôzne možnosti vedľa seba), vytrvalosť, 

nekonformita, schopnosť obhajovať vlastný názor. 

 Vnútorná motivácia – silné zameranie na riešenie problému, zaujatie pre 

vec, obľuba tvorivej činnosti, pozitívneho postoja k tvorivej činnosti. 

 Podporné prostredie – podpora rodiny, vzdelávacích inštitúcií, kultúra 

oceňujúcu kreativitu (https://managementmania.com/sk/kreativita-

creativity). 

Kreativita je schopnosť, ktorá sa pôvodne pripisovala najmä umelcom. Dnes je to 

všadeprítomné heslo biznisu, politiky i spoločnosti. Nápady a riešenia sa očakávajú od 

každého. Kreativita je komplexný a mnohovrstvový fenomén, ktorý možno len ťažko 

vtesnať do jednoduchých definícií. Prejavuje sa v rôznych oblastiach a činnostiach, 

v škole i v práci. Existuje obrovské množstvo osvedčených cvičení a činností 

rozvíjajúcich a podporujúcich kreativitu. 

Kreativita čiže tvorivosť – väčšinou chápaná ako súbor schopností. Tie sa prejavia 

špecifickou činnosťou vedúcou k situáciám alebo produktom, ktoré sú jedinečné, nové a 

progresívne, a to formuje spätne rysy a tvorivé schopnosti človeka. 

Medzi tieto schopnosti patria: 

- Senzitivita (schopnosť spontánne si všimnúť neobvyklých vecí, javov, 

skutočností): postihnúť jadro problému, postrehnúť nedokonalosti, medzery situácie, 

predvídať dôsledky; 

- Flexibilita (pružnosť a pohyblivosť myslenia): schopnosť vytvárať alternatívy a 

rôznorodé riešenia úloh, uplatňovať postup rôznymi smermi, zmeniť zameranosť podľa 

podmienok; 

- Fluencia (pohotovosť myslenia): schopnosť plynule a ľahko produkovať veľké 

množstvo myšlienok, obsahov, pojmov; 

- Originalita (pôvodnosť myslenia): schopnosť produkcie nových kombinácií, 

nekonvenčných, mimoriadnych a vtipných riešení, uplatňovaní vzdialených asociácií, 

vytváranie úplne netradičných prvkov; 

- Elaborácia (prepracovanie riešenia): schopnosť ďalej rozvíjať novú myšlienku, 

schopnosť dopracovať riešenie do konca, vhodne stanoviť jednotlivé proporcie, 
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vytvárať dokonalé štruktúry riešenia na základe expanzie, modifikácie, extenzie, 

posúvania, konkretizácie. (Dostupné na: 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Kreativita) 

Tvorivá osobnosť je charakterizovaná tým, že sa usiluje uspokojovať najmä 

vyššie potreby na báze nižších. Tvorivé zameranie osobnosti je naplnené realizáciou 

vlastných síl osobnosti prostredníctvom tvorivej regulácie činnosti, realizáciou do 

exteriorizácie, objektivizácie vnútorného do vzťahov k svetu, a to v prospech niečoho 

nového a hodnotného pre človeka a spoločnosť. Tvorivý potenciál predstavuje súhrn 

vedomostí, zručností, schopností, motivácie, osobnostných morálnych vlastností, ktoré 

sa vo vzájomnej súhre angažujú v tvorivom procese.  

Samotná kreativita vyžaduje otvorenie mysle a predovšetkým bezpečné 

prostredie. 
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