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Českým arteterapeutům se v současnosti nabízí nevelké množství přeložené literatury, 
věnované především praktickému využití arteterapie za pomoci rozmanitých technik. 
Oblast arteterapie u nás stále není dostatečně ukotvena, a proto musí odborník mnoho 
poznatků čerpat z jiných souvisejících disciplín, například z dějin umění nebo ze 
zahraničních zdrojů. V zahraničí se arteterapii daří a vycházejí zde jak monografie, tak 
sborníky zaměřené na široké spektrum témat. Velmi zajímavou a informačně přínosnou 
knihou je druhé vydání publikace editované arteterapeutkou a členkou předsednictva 
Americké arteterapeutické asociace C.A. Malchiodi. Kniha je oproti svému prvnímu vydání 
doplněna o interkulturní pohled a etické aspekty práce arteterapeutů, aktuální klinické 
arteterapeutické přístupy, metody a výzkumy problematiky stárnutí nebo posttraumatické 
stresové poruchy, o propojení arteterapie s neurovědami nebo o příspěvek arteterapie 
k práci s vojenskými složkami či s domácím násilím. 
 
První úsek nazvaný „Umění a věda v arteterapii“ podává nástin historie arteterapie 
zaměřený především psychodynamicky, s důrazem na vývoj arteterapeutické literatury 
v minulém století. Věnuje se také výzkumům vztahu mezi arteterapií a neurovědami, které 
prokázaly efekt umělecké tvorby na celkový well-being, na snižování chronických bolestí, 
vyrovnávání se stresem či zvyšování efektivity paměťových, motivačních a emočních 
procesů prostřednictvím znovuprožití raného připoutání s terapeutem místo s rodičem. 
Významná je diskuse věnovaná roli diagnostiky v arteterapii. Řada arteterapeutů se 
pravděpodobně setkala se situací, kdy od nich byla na základě jednoho dvou uměleckých 
artefaktů očekávána hloubková analýza osobnosti. Kapitola zdůrazňuje potřebu 
mezioborové spolupráce, intenzivního seznámení se s každým případem a kritického 
sebenáhledu na vlastní práci. 
 
Druhá část knihy nazvaná „Klinické přístupy v arteterapii“ představuje množství 
současných přístupů vycházejících z klasických psychologických škol i nové, u nás méně 
známé metody a každý z těchto přístupů vysvětluje za pomocí případových studií. 
Seznámíme se s koncepty spontánní tvorby a aktivní imaginace v psychoanalýze, která 
arteterapii posloužila i teoriemi objektních vztahů nebo přechodných objektů. Stádia 
objektních vztahů dovolují uchopit arteterapii jako proces interpersonální komunikace, 
zatímco umělecký artefakt slouží jako přechodný objekt, podporující vztah klienta k sobě 
sama. Humanistické přístupy jsou založené na akceptaci umělecké tvorby jako metafory 
pro vlastní volbu a svobodnou vůli a dovolují klientovi skrze umělecké vyjádřené 
aktivizovat vnitřní zdroje pro změnu a růst své osobnosti. Ve skupinové terapii se velmi 
osvědčuje gestaltistický přístup, zaměřený na percepci tvarů, linií, barev, pohybů a 
materiálů, kterým klienti dávají osobní význam. Arteterapie pomáhá i u zvládání bolestí, 
traumatických událostí a překonávání posttraumatické stresové poruchy, a to prací 
s mentální imaginací k restrukturování emocí, negativních myšlenek a kognitivních 
schémat v kognitivně orientovaných přístupech, často zahrnujících množství domácích 
úkolů. Přístupy zaměřené na řešení pracují se systémem cílů, kterých klient dosahuje za 
pomoci výtvarného ztvárnění výjimek z nežádoucího chování, či odpovědí na zázračné 
otázky po změnách, jež by navodily zmizení symptomů. V rodinné terapii najde uplatnění 
narativní přístup,  neboť  expresivní  arteterapeutické  metody  snáze  navozují a podporují  
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komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny a umožňují najít rozdíly mezi různými pojetími 
problémů v rodině. Lowenfeldova teorie normálního uměleckého vývoje je podkladem pro 
vývojově zaměřené přístupy v arteterapii, které nabízejí například metody pro senzorickou 
stimulaci, rozvoj dovedností a adaptability u mentálně retardovaných dětí.  
 
Třetí a čtvrtá část publikace jsou věnovány klinickým aplikacím různých přístupů u dětí a 
adolescentů a dále u dospělých a u stárnoucí populace. Při práci s dětmi i dospívajícími 
nachází umělecké vyjádření skrze výtvarnou tvorbu, vyprávění příběhů nebo hru uplatnění 
například v terapii sexuálně zneužívaných dětí nebo dětí prožívajících jiné trauma. Je 
možné jej použít i pro práci s depresivními příznaky, se studem, s projevy agresivního 
chování nebo u autistických či hyperaktivních dětí. Ukazuje se, že arteterapie může sloužit 
jako intervenční i diagnostická metoda v širokém spektru situací, zahrnujících i forenzní, 
pedagogickou či lékařskou oblast. U dětí i dospělých může arteterapie podporovat rozvoj 
osobnosti, redukovat tenzi a pocity studu, může být podpůrným prostředkem při práci 
s osobami s duševními poruchami. Arteterapie ve všech těchto případech představuje 
bezpečnou zónu, v níž může klient vyjádřit své pocity, které pro něj jinak jsou jen obtížně 
verbalizovatelné, může dát svým prožitkům ohraničenou strukturu, dovolující mu urovnat si 
myšlenky a přináší i zážitek radosti z tvorby, který může být pro klienty velmi sporadicky 
zažívanou zkušeností. Díky intenzivnímu rozvoji arteterapie v zahraničí získávají 
arteterapeuti stále širší možnosti využití své práce, například mohou v některých zemích 
závěr ze své diagnostické a terapeutické práce prezentovat jako důkazní materiály 
u soudu. Toho je často využíváno při šetření sexuálního zneužívání a díky svému přínosu 
si forenzní arteterapie jako nástroj vyšetřování pomalu buduje svoji reputaci. 
 
V celé knize je zdůrazňována potřeba terapeutické práce s celou rodinou nebo komunitou, 
ne jen s jednotlivcem a právě pátá část knihy se zaměřuje především na využití arteterapie 
při práci s páry, rodinami, třídními kolektivy nebo jinými skupinami klientů například na 
lůžkových odděleních psychiatrických léčeben, ale také v multikulturních školních třídách 
nebo centrech věnujících se integraci osob z odlišného kulturního prostředí. U všech 
těchto skupin jsou využitelné metody, popsané v předchozích částech knihy. Jejich 
význam je nepopiratelný především proto, že nabízejí párům i skupinám možnost 
komunikovat spolu na zcela nové úrovni a objevit tak alternativní způsoby porozumění a 
řešení konfliktních situací. 
 
Pro praktikující arteterapeuty nabízí šestá kapitola obzvláště přínosné ukázky u nás 
nepříliš známých arteterapeutických metod, jako jsou Diagnostické kresebné série, Kresba 
postavy trhající ze stromu jablko nebo Silverové Kresebný test kognice a emocí, který se 
osvědčuje při screeningu agresivních nebo depresivních tendencí. Velmi zajímavé je 
zařazení nové diagnostické metody MARI (Mandala Assessment Research Instrument), 
která je založena na jungiánských konceptech. S využitím mandal, barev a vývojových 
stádií nabízí neverbální a neohrožující nástroj k odhalení obrazu vlastní psyché a 
vědomých i nevědomých tenzí.  
 
V přílohách knihy nalezneme aktualizované cenné informace o etickém kodexu a 
standardech pro vzdělávání, práci a supervizi arteterapeutů, které by mohly posloužit jako 
dobrý příklad pro českou arteterapeutickou praxi. Především význam supervize bývá 
v našich podmínkách – nejen v oblasti arteterapie – stále podceňován, ačkoli zahraniční 
zkušenosti dokládají její významný přínos pro osobnostní i profesní vývoj odborníků. 
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C. Malchiodi se podařilo sestavit příručku, která přináší cenné informace pro odborníky 
nejen mezi arteterapeuty, ale také pro klinické či pedagogické psychology, 
psychoterapeuty, lékaře či výchovné poradce. Publikace pokrývá řadu témat, která u nás 
nejsou dostatečně zpracována a teorie, které je vysvětlují, jsou doplněny ukázkami 
skutečných případů z praxe. Přes nepopiratelný odborný rozsah si publikace udržuje 
čtivou formu, které kromě zmíněných praktických ukázek napomáhají i ilustrace, které se 
k nim vztahují. 
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