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Phenomenological Reflection of Visual Artifact 

jako metoda bezpečného zacházení se 

znepokojivými emocemi dítěte 



Metoda PRVA 
 

 nedirektivní diagnostická a salutogenetická 
metoda 

 

 

 vychází z expresivních a psychosomatických 
přístupů v psychoterapii úzkosti a strachu a z 
filosofie dialogu (Gendlin, Frýba, Buber) 

 

 

 dítě je uváděno před vlastní artefakt, který 

reflektuje jako žitou skutečnost  

 

 



Metoda PRVA – principy a cíle 

 
 reflexe probíhá vztahováním se dítěte 

k vlastnímu výtvarnému artefaktu 

 

 

 PRVA pracuje s interakcí procesů mysli a těla 
reflektujícího (reflexe na tělesné úrovni) 

 

 cílem je dobré pojmenování tělesně prožívaného 
významu : nalezení smyslu porozuměním 

 

 

 



Proces reflexe – nástin  



Hermeneutická povaha procesu  
porozumění 
 
 
 
 

 „eidos to logos“ 



Metodologie výzkumu 

 

 výběr souboru (jeden chlapec): prostý účelový 
výběr 

 

- kriteria:  
- komunikativnost; schopnost formulovat myšlenky a 

pocity 

 

 zpracování dat: transkripce z videozáznamu do 
psaného textu 

 

 analýza dat: IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) 



Metodologie výzkumu 

 

 

 

 výzkumná otázka: Jaká témata se v procesu 

PRVA spontánně vynořují u vybraného dítěte 

s etopedickými problémy s odstupem jednoho 

roku a jak souvisejí s jeho individuální 

skutečností? 

 

 



Kasuistika (r.2011) – Lukáš, 14 let 

 Obr.1: Lukáš – Vánoční stromek, volný námět i zpracování, kresba pastelky, 
tužka, fixy, A4 



Kasuistika – Lukáš 

stručná anamnéza:  

 

 zanedbání v rodině (emoční, sociální, materiální)  

 

  

 projevy agresivity, ve skupině tolerovaný, pasivní 
 

  

 intelektový výkon v pásmu LMR, emočně nestabilní, 
nízká frustrační tolerance 

  

 epileptické záchvaty, vnímá se jako psychicky 
nemocný, často hospitalizován 



Výzkumná zjištění z r.2011 – Lukáš 

Odpověď na výzk. otázku: 

z IPA Lukášovy reflexe vzešla 4 témata: 

 

1. Pobyt v DDŠ zatěžuje 

 

2. Svoboda jako odměna 

 

3. Touha zůstat doma 

 

4. Pocity jako nemoci 

 

 



Výzkumná zjištění (r.2011) – Lukáš 

Souvislosti témat: 

 

 témata 1,2,3  kategorie touha uniknout 
      (tomu, co zatěžuje) 

 

 

 téma 4 souvisí s tématy 1,2,3  chápání sebe 
sama jako osamělého 

 

 



Závěrečné shrnutí 

Metodologické poznámky: 

 

 události vzešlé z PRVA se vynořují spontánně z 

tělesného pociťování, čímž hrají v individuální 

skutečnosti dítěte zvláštní, jedinečný význam 

 

 z IPA zjištěná témata umožňují lepší porozumění a 

vhled do prožívané skutečnosti participantů 

 

 

 



Závěrečné shrnutí (r.2011) – kasuistika 
Lukáš 

 
 témata umožňují rozumět Lukášově určité sebevyčleněnosti 

a prožívání zátěže, které touží uniknout (specifická je zde 
role pobytu v DDŠ) 

 

 společným prvkem témat je Lukášovo chápání sebe sama 
jako osamělého 

 

 tělesné pocity se zjevily jako samostatní zástupci nemocí 
(silné tendování k tématům nemoci) 

 

 tělesné pociťování bylo silně dynamické a parciální 



Obr.2: Lukáš – Rodina, volný námět i zpracování, kresba 

pastelky, fixy, A4 

 
 

Kasuistika (r.2013) – Lukáš, 15 let 



Výzkumná zjištění z r.2013 – Lukáš 

Odpověď na výzk. otázku:  

z IPA Lukášovy reflexe vzešlo 6 témat: 

 
1. Touha po rodině  

 

2. Konflikty s druhými 

 

3. Návrat domů (zrušení ústavní výchovy) 

 

4. Obavy z blízké budoucnosti (z nezvládnutí školy) 

 

5. Přemístění do jiného prostředí zatěžuje 

 

6. Pocity jako nemoci  

 



Výzkumná zjištění (r.2013) – Lukáš 

Souvislosti témat: 

 

 témata 1,3,4,5,6  kategorie touha uniknout 
 (tomu co zatěžuje, přechod z DDŠ do rodinného prostředí - strach, 

nejistota, obavy ze školy a budoucnosti, katastrofické představy,…) 

 

 

 téma 2 souvisí s ostatními tématy  chápání sebe 
sama jako osamělého 

   (v celé situaci se subjektivně nachází sám a dodává si odvahy, aby 
zvládl pro něj náročný přechod z ústavního prostředí do prostředí 
rodinného, ve své osamocenosti se snaží zátěži uniknout - nemoc)  

 

 



Závěrečné shrnutí (2013)- kasuistika 
Lukáš 

 

 

 témata a jejich souvislosti umožňují lépe rozumět 

Lukášovu prožívání zátěžových situací, reakcím a 

strategiím 

 

 společným prvkem témat je únik a pocit osamocení 

 

 únik (útěk do nemoci) je Lukášovým způsobem řešení 

mnoha situací, obsahem je obrana před zátěžovými 

situacemi, změnami,…(„volání o pomoc“) 

 

 tělesné pociťování bylo opět dynamické a parciální 

 

 



Závěr 

 
V obou výpovědích vyvstala společná témata:  

 

1. Touha po domově 

2. Pocity jako nemoci  

 

 společným prvkem témat je vyčleněnost, osamělost i 

v případě, že je chlapec mezi svými nejbližšími.  

 

 zvýšenou zátěž vnímá v konfliktu s druhými, při 

přemísťování do jiného prostředí (změny) a při zvýšených 

vnějších nárocích.  

 



Závěr 

 
 při zátěži uniká chlapec do nemoci  

 

 prožívané tělesné pocity chlapec subjektivně označuje za 

nemoc  

 

 tělesné pocity se u chlapce ukázaly jako zástupci nemoci  

 

 témata souvisí především s pobytem doma a pobytem v DDŠ  

 

 aktuálně chlapec prožíval zátěž ze zrušení ústavní výchovy, 

nástupu do odborného učiliště a z nejisté budoucnosti, ve 

které by chtěl obstát lépe než ostatní lidé, kteří žijí v prostředí, 

do kterého se z DDŠ navrací 


