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2 Ciele arteterapie 

V arteterapii je dôležitá tvorba
5
, proces vzniku, zážitok z výtvarného vyjadrenia. 

Ľuďom s mentálnym postihnutím však prináša i určité obohatenie ich života. Aby sme u 

nich dosiahli pozitívne zmeny, musíme mať na pamäti, že výtvarné zručnosti nie sú 

dôležité, ale cieľ, ktorý si počas procesu arteterapie určíme a snažíme sa ho naplniť. 

Chápeme to ako podpornú terapiu v realizujúcej spolupráci s inými metódami: s 

muzikoterapiou, pohybovou terapiou alebo verbálnou terapiou, nie ako jediný, 

samostatne stojaci  liečebný prostriedok. 

„V arteterapii jde u každého jednotlivého klienta o naplnění různých cílů. Mezi 

nejčastější cíle patří navození kompenzačního procesu, aktivace, zprostředkování 

kontaktu, přeformování stereotypů, komunikace prostřednictvím výtvarného projevu, 

odstranění úzkostných stavů, socializace nebo kanalizace agresivity“ (Šicková-Fabrici, 

2006, s. 93). 

Valenta (1997) vidí hlavný cieľ v arteterapii u mentálne postihnutých reedukáciu, 

resocializáciu, integráciu osobnosti, rozvoj kreativity, nácvik empatie, odblokovanie 

komunikácie, nácvik sebareflexie a sebaovládania. Valenta (2003) vymedzil 

areteterapiu, ako zámerné upravovanie činnosti organizmu psychologickými a 

špeciálno-pedagogickými prostriedkami, ktoré zodpovedajú pravidlám výtvarného 

umenia. Pre potrebu mentálneho postihnutia konkretizujeme uvedené ciele ako 

uvoľnenie kreativity, odblokovanie komunikačných kanálov, relaxáciu, odreagovanie, 

nácvik sebareflexie (Valenta, Müller, 2003). 

Výskum Liebmannovej (1979) s arteterapeutmi rozličných ľudí rozdeľuje ciele 

arteterapie do dvoch skupín, individuálnych a sociálnych. 

Medzi všeobecné individuálne ciele patria (Liebmann, 2004):  

• tvorivosť, spontánnosť, zvyšovanie osobnej autonómie a motivácie, 

• budovanie dôvery, sebahodnotenie, uskutočňovanie vlastných možností, 

• sloboda rozhodovania, experimentovanie, overovanie nápadov, 

• vyjadrenie citov, emócií, konfliktov, 

• práca s fantáziou, nadhľad, celkový rozvoj osobnosti, relaxácia, 

• triedenie vizuálnych a slovných skúsenosti. 

Medzi všeobecné sociálne ciele arteterapeuti zaraďujú (Liebmann 2004): 

                                                           
5
 Činnosť, v ktorej na základe predstáv človeka a jeho práce s určitým materiálom vzniká nová idea alebo 

predmet. Produkt tvorby sa novým a neopakovateľným spôsobom zúčastňuje života človeka či 
spoločnosti. Bez charakteru neopakovateľnosti nemožno hovoriť o tvorbe, ktorá tak veľmi úzko súvisí s 
originalitou. Niekedy sa činnosť hodnotí ako tvorba až po tom, ako sa ukáže, že jej výsledok je pre 
spoločnosť užitočný. –> umelecká tvorba. 
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• komunikáciu, 

• nadviazanie kontaktov, zapojenie do skupiny a kooperáciu, 

• reflexiu vlastného existovania v rámci skupiny, pochopenie vzťahov, 

• spoločné riešenie problémov, skúsenosť, že druhí majú podobné zážitky ako ja, 

• vnímanie a akceptovanie druhých ľudí, 

• vyjadrenie uznania ich hodnôt, ich ohodnotenie, 

• vytváranie sociálnej podpory. 

Benderová (In: Šicková-Fabrici, 2006) zdôraznila tieto ciele arteterapie u detí:  

 formulovať hodnotnú klinickú správu o dieťati, 

 napomáhať začleňovaniu detí do spoločnosti, podporovať integráciu osobnosti,  

 pomáhať pri navodení kontaktu s dieťaťom,  

 umožňovať nahliadnutie do jeho nevedomého života,  

 vytvárať priestor na vyjadrenie impulzívnej motorickej aktivity dieťaťa,  

 znižovať jeho agresívne sexuálne napätie.  

U všetkých vekových a problémových skupín jednotlivcov je cieľom arteterapie 

znovu vybudovať z rôznych dôvodov narušené prirodzené dispozície človeka, a to 

kreativitu, spontánnosť, schopnosť komunikácie so sebou samým, s druhým, s 

prostredím, v ktorom žije a porozumieť životu v jeho súvislostiach (Šicková-Fabrici, 

2006). Ako ďalej Šicková-Fabrici (2002) uvádza, mentálne postihnutí jednotlivci často 

nechápu udalosti vo svojom živote „rozumom“, ale sú schopní chápať svet okolo seba 

„srdcom.“   

Myslíme si, že práve arteterapia cez rôzne výtvarné aktivity dokáže im reálny svet 

skôr priblížiť a  pochopiť. 

Arteterapia teda v konečnom dôsledku sleduje aj tieto aspekty: 

 Dodáva zásadný potenciál pri riešení problematiky zdravia. 

 Ozdravuje a pomáha pri odbúravaní stresu alebo ho minimalizuje. 

 Pomáha pri medikamentóznej liečbe. 

 Pomáha pri riešení konfliktných situácii a vyrovnávaní sa s problémom 

jednotlivcov. 

 Pomáha pri socializácii a individuálnych potrebách jedincov. 

 Rieši rôzne prejavy a osobnostné vlastnosti človeka s cieľmi revitalizácie. 

 Schopnosti empatie a vcítenia sa stávajú sugestívnejšie. 

 Vlastnosti človeka sa vyhrocujú do svojbytnej podoby a reflektujú na 

problémy. 
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 Zohľadňuje sa zdravotný stav jednotlivca a berie sa do úvahy ako 

východisko pre arteterapeutickú tvorbu. 

 Zvýrazňuje vlastnosti a charakterové osobitosti jedincov počas výtvarného 

prejavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


