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VYUŽITIE VIZUÁLNYCH MÁP V MONITOROVANÍ KOMPLEXNÝCH 

ŽIVOTNÝCH UDALOSTÍ 

Lessner Lištiaková, I. 

Abstrakt: Príspevok rozoberá význam kreatívnych vizuálnych prostriedkov v edukácii, terapii a vo výskume. 

Poukazuje na dôležitosť využívania neverbálnych metód v pedagogickej a terapeutickej práci s ľuďmi, ktorí 

prekonali traumu. Sumarizuje výsledky výskumov v tejto oblasti a navrhuje možnú aplikáciu vizuálnych 

metód a jej benefity vo výskume. Tento prístup konkretizuje v popise metodológie štúdie zameriavajúcej sa 

na skúmanie životných situácií žien a stratégií zvládania a zastavenia násilia v blízkych vzťahoch 

prostredníctvom nástroja vizuálnych máp a transteoretického modelu zmeny. 

Kľúčové slová: vizuálne prostriedky, edukácia, terapia, výskum, výskumné metódy, životné mapy. 

Abstract: The paper analyses the meaning of creative visual means in education, therapy and research. It 

demonstrates the importance of using non-verbal methods in pedagogical and therapeutic work with people 

who overcame trauma. It summarizes research results in this area and suggests possible applications of 

visual methods and their benefits in research. This approach is specified in the methodology description of a 

study focusing on exploring life situations of women and their strategies of managing and terminating 

violence in intimate relationships using the tool of visual maps and the transtheotetical model of change. 
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ÚVOD 

Kreatívne prostriedky prinášajú otvorenie nových príležitostí v edukácii i v ďalších 

disciplínach, pretože umožňujú získanie a prezentovanie vedomostí inovatívnym spôsobom. 

Nesú teda potenciál novej perspektívy v riešení problémov. Náročné pedagogické, 

terapeutické, či výskumné situácie si vyžadujú nachádzanie primeraných prístupov, ktoré 

zodpovedajú komplexnosti týchto javov. Tradičné, najčastejšie verbálne metódy 

nepredstavujú vždy ideálny spôsob. Aplikujú sa, pretože sú v danom kontexte zaužívané; 

napr.: učiteľ vysvetľuje učivo, žiak referuje alebo píše odpovede, terapeut sa rozpráva 

s klientom o probléme, výskumník zbiera údaje na základe výskumných otázok v dotazníku 

alebo interview. Avšak z hľadiska budovania praxe založenej na dôkazoch je potrebné 

zdôvodňovať výber metód na základe ich primeranosti a efektivity a podložiť tieto 

zdôvodnenia výsledkami výskumov. Neštandardné situácie si vyžadujú alternatívne riešenia. 

Kreatívne prostriedky preto zastávajú nezastupiteľnú rolu v procese učenia sa – formálneho 

akademického učenia sa, učenia sa o sebe a vzťahoch v terapii, učenia sa o životných 

udalostiach a javoch vo výskume. Jaššová (2018, s. 53) píše, že „vyjadrovanie 

prostredníctvom symbolov či umeleckých techník nám umožňuje uvoľniť sa od zaužívaných 

spôsobov, ktorými o sebe komunikujeme.“ Rozmer odpútania sa od zaužívaných foriem 

skúmania sveta nesie potenciál objavenia nových súvislostí, zachytenia komplexnosti 

a multidimenzionality mnohých životných situácií. V našom výskume sa zameriavame na 

skúmanie životných situácií žien, ktoré prežili násilie a faktorov, ktoré ovplyvnili stratégie 

zvládania týchto situácií. Príspevok rozoberá jeden z výskumných nástrojov, ktorým sú mapy 

životných situácií aplikované v kontexte transteoretického modelu zmeny (Chang a kol. 

2006), (Cattalo a kol. 2012). Ide o vizuálny nástroj zaznamenávania výskumných údajov 

získaných od participantov v kvalitatívnom výskume. Cieľom príspevku je poukázať na 

potenciál vizuálnych prostriedkov vo výchove, terapii a vo výskume. 
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VÝZNAM KREATÍVNYCH VIZUÁLNYCH PROSTRIEDKOV V EDUKÁCII, 

V TERAPII A VO VÝSKUME  

Vizuálne umelecké prostriedky zastávajú nezastupiteľné miesto v edukácii, prirodzene, vďaka 

názornosti, ktorou môžu prezentovať jednoduché fakty i komplexné koncepty a idey. Avšak 

obraz nemusí byť použitý len vo svojej symbolickej všeobecne platnej forme na urýchlenie 

komunikácie. Výtvarné objekty a najmä ich tvorba umožňujú vyjadriť a zachytiť ďalšie 

vrstvy významov, ktoré by sa vo verbálnom prejave mohli stratiť. 

Ross (2012) hovorí o efekte iluminácie alebo osvietenia, ktoré je podľa neho v učení sa 

dôležité a predstavuje momenty, kedy vedomosti nie sú nadobúdané lineárnym spôsobom 

a ani ich nie je možné vysvetliť verbálne. Sú to body pochopenia, ktoré sú výsledkom 

kreatívneho procesu, často sprostredkovaného umeleckou tvorbou, medzi učiteľom a žiakom 

v participatívnej pedagogike. Tento spôsob učenia a učenia sa prekonáva limity verbálneho 

uvažovania. Podľa edukačného modelu syntegrácie (Valachová 2015) je možné prepájať 

obsah o metódy edukačného procesu jednotlivých vyučovacích predmetov do komplexného 

celku, vrátane umeleckého vzdelávania. Zapojenie umeleckých kreatívnych prostriedkov tak 

prispieva k rozvoju kognitívnej, psychomotorickej i afektívnej oblasti vývinu dieťaťa 

zároveň. Dôkazom aktuálnosti umeleckých foriem v modernej škole je publikácia od Hanes 

a Weisman (ed. 2018), ktorá referuje o mnohých umeleckých projektoch na školách, ktoré 

prispeli k spracovaniu meniacich sa potrieb komunít žiakov a učiteľov. Autori zdôrazňujú 

prepojenie umeleckého vzdelávania s kvalitami ako spolupráca, reflexia a dosahovanie 

sociálnej spravodlivosti. Poukazujú na prepojenie umenia a vedy ako i prínos estetickej 

edukačnej skúsenosti a umeleckej expresie vo zvyšovaní participácie vo výchove 

a vzdelávaní. 

V arteterapii sa používajú vizuálne prostriedky v intervenčnom aj v diagnostickom procese. 

Jedným zo zdôvodnení využitia kombinovaných verbálno-vizuálnych metód je možnosť 

projekcie. Táto charakteristika vizuálnych metód sa bežne používa v psychodiagnostických 

testoch, napr.: Rorschachov test (Svoboda a kol. 2015). Ďalším prínosom je externalizácia, 

ktorú Šicková-Fabrici (2016) popisuje ako umiestnenie problému mimo mysle a tela a jeho 

prevedenie do hmatateľnej podoby, s ktorou je možné ďalej pracovať, meniť ju, modifikovať 

a týmto spôsobom problém spracovávať. Landy (1994) hovoril o dosiahnutí estetickej 

distancie, odstupu, ktorý umelecký prostriedok umožňuje. Vytvorenie odstupu umožňuje 

získať náhľad na situáciu, orientáciu v nej bez prílišného emocionálneho zaangažovania sa, 

akoby „s chladnou hlavou“. Kováčová (2017) skúmala prínos arteterapeutickej 

liečebnopedagogickej intervencie pre adolescentov so zdravotným znevýhodnením. 

Poukázala na význam vizuálnych techník v podpore komunikácie vďaka neohrozujúcej forme 

a pocitu kontroly, ktorú dospievajúci nadobúda. Jaššová (2018) rozoberá prínos kreatívnych 

arteterapeutických techník v kariérovom poradenstve. Okrem už spomínaných benefitov 

kreatívnych techník v diskusii o náročných témach a odstupe, ktoré výtvarné prostriedky 

prinášajú, hovorí aj o ďalšej výhode, ktorou je práca v priestore. Vizuálne techniky 

obchádzajú lineárnosť, ktorou je verbálny prejav viazaný (Wadeson 1980 citovaný podľa 

Jaššovej 2018). „Táto charakteristika umožňuje zachytiť v jednom momente viac aspektov a 

získať komplexnejší pohľad“ (ibidem, s. 52). Využitie vizuálnych techník je preto významné 

najmä v spracovávaní komplexných viacvrstvových a multifaktoriálne ovplyvňovaných 

problémov.  

Umenie sa môže použiť aj vo výskume ako jeho súčasť alebo ako výskum samotný. V 

metódach výskumu dochádza k interakcii emócií, imaginácie a kognície, čo prispieva k 

hlbšiemu porozumeniu stavu človeka. Výskum založený na umení čerpá z poznania, ktoré je 

možné získať výlučne cez umenie. Umenie vytvára príležitosť pre učenie sa. Ide o proces 

destilovania poznania cez umenie. Umožňuje odhaliť nové dimenzie porozumenia, ktoré by 
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inak ostali neobjavené. Vďaka umeleckej tvorbe dochádza k transferu poznania získaného z 

individuálnej skúsenosti k širšiemu publiku. Prijímateľov toto poznanie zasahuje 

prostredníctvom umeleckých symbolov a skratiek (Sajnani 2013). McNiff (2012) definuje 

výskum založený na umení ako spôsob systematického skúmania, ktorého primárnym módom 

je priama umelecká tvorba, na ktorej sa výskumník nejakou formou zúčastňuje, či už ako 

tvorca, spolutvorca, alebo pozorovateľ. Leavy (2009) hovorí, že vo výskume založenom na 

umení sa zotiera hranica medzi vedou a umením. Podobne vnímajú umeleckú tvorbu aj Slavík 

a kol. (2013) ako spôsob poznávania. 

Napokon, umenie a jeho vizuálne prostriedky slúžia na komunikáciu. Keď slová a štatistiky 

nestačia alebo sú spochybňované, ostáva na umelcoch, aby zachytili, vyjadrili a interpretovali 

realitu. Jednou z oblastí je aj rodovo podmienené násilie, ktoré vo výtvarných reprezentáciách 

skúmala Knafo (2000). Poukázala pri tom na komplexnosť vzťahov, intimity a násilia, 

prekonávanie mýtov a tiež na fakt, že umenie môže slúžiť ako didaktický prostriedok 

kreatívneho vzdelávania verejnosti, ale aj ako prostriedok skúmania a odhaľovania nových 

doposiaľ neznámych obsahov. Podobne aj Corcoran a Lane (2018) prostredníctvom výstavy 

výtvarných prác smerovali zvyšovaniu povedomia o koreňoch rodovo podmieneného násilia. 

Následne zbierali spätné väzby účastníkov, ktoré reflektovali osobné skúsenosti s násilím, 

zdieľanie vedomostí, silu umenia vyvolať emócie, vyjadriť vďačnosť, provokovať myšlienky 

a inšpirovať k zmene. Odkazy participantov obsahovali volanie po zmene a kroky, ktoré 

plánujú podniknúť. Preukázali tak vplyv umenia na dosiahnutie zmien v spoločnosti. 

APLIKÁCIA VIZUÁLNYCH TECHNÍK PRI SPRACOVANÍ ŽIVOTNÝCH 

UDALOSTÍ 

Práca so životným príbehom sa využíva v terapeutickej praxi, najmä v naratívne orientovanej 

psychoterapii (napr.: Cattanach 2008 alebo Rose 2012). Rozprávanie životných zážitkov je 

súčasťou bežnej neformálnej komunikácie, ale aj štandardných vyučovacích metód, napríklad 

pri písaní slohových prác. V prípade, že ľudia zažili náročné, komplexné, či traumatické 

životné udalosti, nemusí byť jednoduché verbálne tieto zážitky popísať. V práci s deťmi, 

adolescentmi i dospelými, ktorí prekonali traumu sa odporúča pracovať neverbálnym 

spôsobom, ako dokazujú mnohé výskumy potvrdzujúce význam arteterapie v liečbe klientov 

zotavujúcich sa z post-traumatickej stresovej poruchy (Talwar 2007), (Lande a kol. 2010), 

(Naff 2014), ako i žien, ktoré prežili násilie (McIntyre 2015). Traumatické spomienky sú vo 

svojej podstate neverbálne, preto aj liečba traumy pozostáva z iných než verbálnych 

prostriedkov (Talwar 2007). Malchiodi (2005) uviedla, že expresívne umelecké terapie 

vrátane arteterapie umožňujú sebaexploráciu a sebaexpresiu, prostredníctvom rozličných 

modalít a kreatívnych prostriedkov. Vytvárajú priestor a bezpečný „kontajner“ pre katarziu 

a komunikáciu, pochopenie a transformáciu. 

Naff (2014) vo svojom výskume intervenčných prístupov v liečbe kumulatívnej traumy 

zvolila ako metódy zberu dát rozhovory s participantmi, ktorí absolvovali kognitívno-

behaviorálnu terapiu v kombinácii s arteterapiu. Túto výskumnú metódu doplnila o vlastné 

reflexie ich príbehov realizované formou vizuálnych umeleckých prostriedkov. Vo výsledkov 

poukázala na to, že umelecké kreatívne prostriedky môžu byť prínosné v procese analýzy 

výskumných zistení, pretože prehlbujú pochopenie a facilitujú konceptualizáciu informácií. 

Ako prínosy arteterapeutickej práce klienti vo všeobecnosti oceňovali najmä zameranie na 

silné stránke a zdroje, ktoré im pomáhalo budovať sebaistotu. Výtvarná tvorba predstavovala 

rozšírenie vnímania seba na výtvarné produkty, čo umožňovalo sebareflexiu a pomáhalo 

nadobudnúť kontrolu nad traumatizujúcimi zážitkami, spomienkami a emóciami. 

Bird (2018) využila vizuálne prostriedky ako metódu kvalitatívneho výskumu v zbere dát pri 

zisťovaní reakcií žien na domáce násilie. Vizuálne reprezentácie vo forme koláží, ktoré 
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participantky výskumu vytvorili, následne doplnili naráciami, ktoré sa vzťahovali k ich 

životným udalostiam v minulosti, prítomnosti a nádeji v budúcnosti. Okrem významu pre 

prax arteterapie tento výskum prispel k rozšíreniu výskumných metód používaných pri zbere 

citlivých údajov. 

Na zaznamenávanie životných udalostí sa v pedagogike a pomáhajúcich profesiách využívajú 

rozličné vizuálne prostriedky, napr.: rodostromy, životné mapy, mapy mysle (Buzan 2018), 

Čiara života (Martin 1997), (Šicková-Fabrici 2016). Jaššová (2018) hovorí, že techniky ako 

Moja životná cesta, či Krivka môjho života môžu byť realizované jednoduchým spôsobom 

papier-tužka, alebo aj kreatívne, doplnením o obrázky, či kresby, alebo prevedením do 

trojdimenzionálneho umelecko-výpovedného artefaktu. „Pri kresbe cesty životom môžeme v 

jednej chvíli vidieť vzlety aj pády, úspechy, aj náročnejšie životné situácie,“ preto táto 

technika sprostredkováva nadhľad a pôsobí posilňujúco (ibidem, s. 52). Zdôrazňuje pri tom, 

že je potrebné zvýrazniť kľúčové významné momenty v živote.  

Technika životnej čiary disponuje jedinečnou duálnou kvalitou symbolického a grafického 

vyjadrenia. V terapeutickom procese pomáha integrovať minulé a súčasné pocity a myšlienky 

vo vzťahu k spomienkam, udalostiam a míľnikom v živote človeka. Graf poskytuje 

univerzálne porozumenia, zjednodušuje komunikáciu, ktorá by si vyžadovala dlhé a možno 

nejasné rozprávanie. Grafické znázornenie využíva symboly, ktoré reprezentujú zložité 

koncepty. Životná čiara ako technika v terapii umožnila klientom objasniť, zjednodušiť 

a zdôrazniť udalosti a pocity, ktoré sa objavili počas ich života. Martin (2013) ďalej 

z výsledkov výskumu uvádza, že graf pomohol „odmerať“ pocity klientov a vizuálnu mapu 

bolo ľahšie pochopiť ako pre klientov tak i pre ostatných členov skupiny a odborníkov. 

Kováčová (2017) realizovala arteterapeutickú prácu s adolescentmi so zdravotným 

znevýhodnením zameranú na grafické znázornenie životného príbehu. Výsledky výskumu 

poukázali na význam využitia symbolického zobrazenia, ktoré poskytlo odstup a umožnilo 

klientom autenticky a bezpečne reflektovať komplexné životné situácie a spomienky. 

V skupinovej forme práce bolo zaujímavé sledovať aj porovnávanie životných udalostí a ich 

symbolického znázornenia členmi skupiny. Technika prispela k diskusii o náročných, 

traumatizujúcich témach, ako napríklad časté hospitalizácie, bolesť a liečba, ktoré sa 

objavovali v živote viacerých participantov. Technika umožnila reflexiu emócií, ktoré sa 

spájali s významnými životnými udalosťami. Dôležitým faktorom je aj možnosť otvorenej 

budúcnosti a nádeje, pretože životný príbeh pokračuje. 

Vizuálne kreatívne techniky sa javia ako vhodný spôsob práce so životným príbehom 

a v spracovávaní náročných životných udalostí v edukácii a terapii, preto vnímame ako 

vhodné aplikovať ich aj ako výskumné metódy zberu a analýzy dát v podobnom kontexte. 

VIZUÁLNE MAPOVANIE ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ ŽIEN, KTORÉ ZAŽILI 

NÁSILIE V BLÍZKYCH VZŤAHOCH 

Vývoj zvládania a manažovania násilia vo vzťahu bol v minulosti vysvetľovaný viacerými 

modelmi, ktoré popisovali fázy zvládania a reakcií žien na násilie v blízkych vzťahoch. Tieto 

modely však zjednodušovali komplexné a jedinečné situácie vyskytujúce sa v životoch 

a konaní žien a často nezodpovedali individuálnym prípadom. Problematická je najmä 

redukcia na statické vnímanie prítomnosti ženy v určitej fáze spôsobu reagovania na situácie 

násilia v blízkych vzťahoch. V našom výskume (APVV-16-0422) pristupujeme k riešeniu 

problematiky z perspektívy transteoretického modelu zmeny (DiClemente 2007), ktorý 

komplexnejšie zachytáva vonkajšie a vnútorné faktory ovplyvňujúce stratégie žien 

v manažovaní a zastavení násilia v blízkych vzťahoch (Burkitt, Larkin 2008). Autori Chang 

a kol. (2006) a Catallo a kol. (2012), ktorí v predchádzajúcich výskumoch využili 
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transteoretický model zmeny zachytili životné udalosti a stratégie manažovania násilia vo 

vizuálnych mapách. Z týchto grafických znázornení bolo možné lepšie porozumieť vývinu 

javov a interpretovať ich v kontexte zložitých a vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov. 

Analýza máp podľa Chang a kol. (2006) preukázala nelineárny a nesekvenčný pohyb medzi 

fázami zvládania. Vysvetlenie ponúka skôr sledovanie pohybu medzi fázami, ktoré je možné 

práve vďaka vizuálnemu znázorneniu. Ako dôležité sa javili vonkajšie významné momenty, 

ktoré silne zasiahli vývoj stratégií, ktoré ženy používali a ich zaznamenanie. Ak sa opäť 

vrátime k Čiare života ako arteterapeutickej technike, môžeme nájsť súvislosti s označovaním 

vonkajších udalostí. Človek sa v spomienkach na životné udalosti nezameriava na to, čo 

urobil alebo neurobil, ale skôr na to, čo sa stalo a ovplyvnilo jeho ďalšie konanie. Možnosť 

vizuálnej reprezentácie a jej interpretovanie v rámci transteoretického modelu prispieva 

k získaniu informácií o kognitívnych, postojových a behaviorálnych zmenách v stratégiách 

žien, akými manažujú násilie (ibidem). Vizuálne mapy ilustrujú komplexnosť, ale 

i vysvetľujú súvislosti a umožňujú priznať a oceniť individuálnu povahu vývoja života každej 

ženy. Chang a kol. (2006) a podobne aj Catallo a kol. (2012) zaznamenávali okrem 

chronologického zakreslenia udalostí vizuálny symbol šípky, ktorá slúžila na identifikovanie 

tzv. bodu zlomu, významnej životnej udalosti, ktorá spôsobila radikálnu zmenu v stratégiách, 

ktorou bol posun od súkromných k verejným stratégiám manažovania násilia. 

Z terapeutického hľadiska zvýraznenie zlomových bodov pôsobí podporne a posilňuje 

vnútorné zdroje človeka prekonávať náročné situácie. Jaššová (2018) v analýze techniky 

životnej čiary tiež poukázala na dôležitosť zvýraznenia kľúčových životných situácií pri 

získavaní nadhľadu a porozumenia životným situáciám. Prínos výskumu Catallo a kol. (2012) 

bol aj v tom, že do vizuálnych máp zahrnuli zaznamenanie udalostí, ktoré ovplyvnili 

rozhodovanie sa žien o ďalších krokoch. Táto štúdia taktiež potvrdila nelineárny vývoj 

stratégií a komplexnosť životných situácií. 

Vizuálne mapovanie ako kreatívna technika v terapii a vo výskume umožňuje: 

- zachytenie míľnikov, zlomových bodov, bodov obratu, významných situácií, 

- chronologické usporiadanie udalostí, 

- zachytenie emocionálneho nabitia situácií, 

- subjektívnu interpretáciu významu situácií v živote človeka, 

- symbolické znázornenie udalostí, 

- odstup a nadhľad, 

- orientáciu v komplexných nelineárnych javoch. 

Na základe analýzy predložených výskumov a skúseností s aplikáciou vizuálnych kreatívnych 

techník považujeme vizuálne mapovanie životných situácií žien, ktoré zažili násilie 

v blízkych vzťahoch za vhodnú metódu zberu a analýzy dát v kvalitatívnom výskume. Navyše 

na základe sumarizovaných benefitov je možný transfer metódy vizuálneho mapovania aj do 

oblastí terapie a výchovy, najmä ak je potrebné zorientovať sa v komplexných nelineárne sa 

vyvíjajúcich javoch, na ktoré vplýva množstvo vnútorných i vonkajších faktorov.  
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