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1 Úvod 

Abych byla upřímná, když jsem si téma vybírala, neměla jsem sebemenší ponětí, o co se 

jedná, ale to všichni lidé, kterých jsem se na to ptala. Ani po mnoha pokusech sehnat si nějaké 

informace jsem nebyla blíže k nějakému zdárnému konci. V Městské knihovně v Ústí nad 

Orlicí jsem s ředitelkou hledala i v národní databázi, ale bohužel bezúspěšně.  

I přes negativní postoj k celé této práci jsem nakonec u praktické části objevila některá 

pozitiva a domnívám se, že v této metodě je veliký potenciál, ale také velká práce s propagací. 

Když jsem na internetu termín terapie pískem hledala v září, nenašla jsem o tom žádné články 

v českém jazyce. Dnes už se začínají objevovat různé blogy a dětské poradny, které tuto 

metodu praktikují.  

První část mé práce tedy vychází ze sehnaných materiálů a to zejména z diplomové práce, 

kterou mi poslala učitelka psychologie Mgr. Iva Křoustková Moravcová, PhD, a z mých 

poznámek, které jsem si zapisovala v psychoterapeutické poradně v Kolíně u Mgr. Veroniky 

Galusové. Zmíněná diplomová práce s názvem Symbol v dětské terapii mi byla zaslána přes 

emailovou zprávu v nedokončené podobě, přesto však byla velmi rozsáhlá a stavěná zejména 

na vlastním výzkumu. V druhé části se snažím prakticky vyzkoušet terapii na několika 

„klientech“. Nejmladší Adam, starší Ondřej, čerstvě plnoletá Monika a dospělý Vojtěch. U 

každého z nich můžeme pozorovat odlišný přístup. V poslední části mé práce popisuji 

terapeutickou konzultaci a metodu, kterou jsem si vyzkoušela na terapeutickém pískovišti 

v psychoterapeutické poradně v Kolíně u Mgr. Veroniky Galusové.  
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2 Funkce hry a dětská komunikace skrze ni 

Ze svých zkušeností vím, že s dětmi, ale i s dospívajícími, se někdy spolupracuje velmi 

složitě. Jako vedoucí na dětském táboře jsem si s holčičkami ve věku 5 – 7 let zažila mnohdy 

krizové situace, ale v okamžiku, kdy měli šanci něco tvořit v lese v hlíně, na písku nebo na 

papír, problémy byly pryč. Všechny se nakonec předháněly v tom, kdo mi svůj výtvor ukáže a 

okomentuje jako první. 

Díky aktivnímu zapojení dítěte do terapie hrou se zvětšuje i jeho chuť navázat rozhovor 

s terapeutkou/em, ale stejně zůstává snazší navázat rozhovor s terapeutem a jeho motivace ke 

spolupráci navíc stoupá díky možnosti využít v komunikaci zástupných předmětů. Hra je pro 

dítě v batolecím a předškolním věku všechno. Dítě při hraní zapomíná na dění kolem a uvolní 

se. Hra přináší také volnost, neřízenost, radost a odpočinek. Skrze hračku může dítě pochopit 

některé situace a události, kterým nerozumí. To mu umožňuje vyrovnat se s vnitřním tlakem a 

s nároky, které na něj jeho okolí klade. Na začátku terapie je nejdůležitější vytvořit bezpečné 

a důvěrné prostředí, ve kterém se bude cítit dobře. Teprve potom bude schopno svůj problém 

s terapeutem sdílet.
1
 

V každém věku si hrajeme, ale v každém věku pro nás hraní znamená něco jiného. Jak již 

bylo zmíněno, v batolecím a předškolním věku si hrajeme neustále a získáváme díky tomu 

základní zkušenosti a životní jistoty, které nám pomáhají při orientaci v životních událostech. 

Ve školním věku si hrajeme „na tatínka a na maminku“, „na školu“, „na doktora“ a zkoušíme 

si různé životní role, například napodobujeme své rodiče, idoly atd. V „pubertálním věku“ si 

hrajeme s našimi rodiči. Hrajeme si s nimi na to, kdo toho vydrží více. Hrajeme si na něco, co 

nejsme, abychom opět zapadli do nějaké role v životě. Hrajeme si s elektronickými hračkami, 

protože ty staré už nejsou dostatečně „cool“, ale stejně se rádi přitulíme k našemu plyšovému 

medvídkovi. V dospělosti přebíráme role v práci, i v sexuálním životě. Hrajeme si 

s podřízenými (i manipulace a intrika je vlastně hra) a nakonec si hrajeme s našimi dětmi a 

zjišťujeme, že nás to baví možná více, než je samotné. Později si hrajeme s vnoučaty, kočkou, 

psem, morčetem, sbíráme mince, známky, boty atd. Celý život si vlastně hrajeme a škádlíme 

naše blízké.
2
  

                                                 
1
 Iva KŘOUSTKOVÁ MORAVCOVÁ: Symbol v dětské terapii. Diplomová práce. 2009. Kapitola 4 HRA, 

S. 21-24. 
2
 K tomuto odstavci mě inspiroval článek ze stránky: 

Srov. http://www.phil.muni.cz/~hump/psychoterapie/deti/Papers/IV_2004.pdf 
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Z toho vyplývá, že terapie hrou je nejen skvělým nápadem, ale navíc je nám přirozená. Nenutí 

nás sáhodlouze vymýšlet složité věty, ale nechá nás, abychom si hráli a zároveň v sobě 

probudili skryté pocity, touhy a přání. 

3 Metoda a historie terapeutického pískoviště 

Metodu jako takovou můžeme označit za mladou, i když její počátky sahají až do roku 1929, 

kdy se analytička Margaret Lowenfeld zabývala vyjadřováním malých dětí a vytvářela tzv. 

„Hru světa“ (sand world), při které se používaly malé figurky a pokládaly se podle potřeby na 

stůl. Později k nim přibyla kovová krabice s pískem. V roce 1956 u Lowenfeld studovala 

Švýcarka Dora Kalff, a ta v roce 1996 zavedla pojem Sandspiel
3
 a tuto metodu uplatňovala i u 

dospělých lidí. V odborné literatuře se také můžeme setkat s názvy sandplay
4
, sand tray

5
 a 

sand world
6
 
7
. Veronika Galusová používá nejvíce název „terapeutické pískoviště“. Je to 

podle ní nejvíce srozumitelný název i pro obyčejné lidi.
8
 Já se k tomuto názoru přikláním 

z toho důvodu, že se o tuto metodu možná budou chtít zajímat i lidé, kteří neovládají cizí 

jazyky a neuměli by si pod cizím názvem nic představit. 

Terapeutické pískoviště je diagnosticko-terapeutická metoda založená na neverbální 

komunikaci prostřednictvím pískoviště a figurek, které jsou do něho kladeny.
9
Využívá se 

proto hlavně k diagnostice klienta
10

, je ale vhodná i k dlouhodobé terapeutické práci. V České 

republice není zatím moc známá, ale v Německu, Austrálii a Americe je velmi vyhledávaná, 

jak pro individuální, tak pro rodinnou, terapii.
11

 

Děti mají často velký problém verbálně popsat své pocity, nálady, myšlenky nebo sny. 

Písková metoda jim dává možnost své pocity kreativně vyjádřit, aniž by musely komunikovat 

slovy. A právě možnost ztvárnit své problémy jinak, než verbálně, pomáhá dětem překonávat 

                                                 
3
 Lze přeložit z němčiny jako hru v písku. 

4
 Lze přeložit z angličtiny jako písková aktivita. 

5
 Lze přeložit jako terapeutický prostředek. 

6
 Chápeme jako produkt při pískové terapii. 

7
 Srov. Silvia LÄNGLE, Martha SULZ: Žít svůj vlastní život. Přel. Karel Balcar. Portál, s. r. o. Praha 2007. 

 S. 150-151 ISBN 978-80-7367-220-1 a Iva KŘOUSTKOVÁ MORAVCOVÁ: Symbol v dětské terapii. 

Diplomová práce. 2009. S. 29 
8
 Ústní sdělení psychoterapeutská poradna Veroniky Galusové 

9
 Iva KŘOUSTKOVÁ MORAVCOVÁ: Popis představované metody. 10.4.2009 Článek je dostupný na 

stránkách http://www.sandplay.estranky.cz/. Celá adresa: http://www.sandplay.estranky.cz/clanky/sandplay-

terapie-/popis-predstavovane-metody.html 
10

 Diagnostika má hlavně poradenské účely a je krátkodobá. Pouze sleduje dítě. Například: vytvoř rodinu do 

písku a dítě tak učiní. Nemá žádný dlouhodobý účinek a nemůžeme sledovat žádný vývoj. V tomto ohledu je 

metoda velmi podobná např. diagnostické kresbě.  
11

 Ústní sdělení psychoterapeutská poradna Veronika Galusová 
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krizi a otevírá cestu k duševnímu uzdravení.
12

 „Uskutečňuje se tedy za pomocí vody, písku a 

miniaturních předmětů, které v terapeutické práci nabývají symbolický význam. Tyto 

předměty klient/ka umisťuje do nádoby s pískem, čímž zhmotňuje svůj vlastní symbolický svět 

vznikající jako proces řízený nevědomím.“ 
13

  

Rozmanitost předmětů je skoro neomezená. Záleží na terapeutovi, jaké materiály, styly, typy 

postaviček, hraček atd. bude mít ve své sbírce.
14

 Jsou pouze doporučené skupiny figurek, 

které potom mají své poličky v úložných skříňkách a krabicích v terapeutické místnosti. 

Vybavení se tedy odvíjí od finančních možností terapeutky/a. Podle nich si může potom 

pořídit odpovídající sbírku figurek.
15

(příloha č. 1) 

V úryvku z diplomové práce se objevuje zmínka o vodě, jako součásti metody. Voda ovšem 

není podmínkou. Využití vody v pískovišti závisí na přání a rozhodnutí klienta. Jsou lidé, 

kteří si písek navlhčí vodou z rozprašovače, aby se neprášil, jiní si rádi hrají s mokrým pískem 

a mnohdy ani nepotřebují figurky ke své tvorbě. Jsou ale i takové případy, kdy se stane voda 

uklidňujícím elementem, např. když uhasí oheň, symbol něčeho zlého, v pískovišti a tím 

pomáhá vyrovnat se s překážkou. 

Je dobré sledovat, s jakým pískem klient pracuje. V případě, že např. čtyřikrát po sobě staví 

v suchém písku a po páté najednou nalije do pískoviště vodu, jde z kontinuálního hlediska o 

změnu, kterou by měl terapeut ohodnotit otázkou, např., „Stalo se v uplynulém týdnu ve tvém 

životě něco podstatného? Proč si dnes použil v pískovišti vodu?“.
16

 

4 Průběh terapeutického pískoviště 

Terapie se odehrává na klidném místě. Dítě musí mít dostatek času pro tvoření a následné 

vyhodnocení. Doporučený časový rozvrh je 10 minut na úvod či shrnutí z minulého setkání, 

30 min. na vytvoření obrazu v pískovišti a 20 min. na komentář dítěte a zhodnocení.
17

 

Terapeut má za úkol vše v tichosti pozorovat, jako například tempo, důraz, mimiku pacienta, 

figurku, kterou do písku umístí první a kterou naopak vrátí do police, barvy a nálada celé 

                                                 
12

 Srov. Silvia LÄNGLE, Martha SULZ: Žít svůj vlastní život. Přel. Karel Balcar. Portál, s. r. o. Praha 2007. 

 S. 149-150. ISBN 978-80-7367-220-1 
13

 Iva KŘOUSTKOVÁ MORAVCOVÁ: Symbol v dětské terapii. Diplomová práce. 2009. S. 29  
14

 Srov. Silvia LÄNGLE, Martha SULZ: Žít svůj vlastní život. Přel. Karel Balcar. Portál, s. r. o. Praha 2007. 

 S. 151. ISBN 978-80-7367-220-1 
15

 Ústní sdělení psychoterapeutská poradna Veroniky Galusové 
16

 Tamtéž. 
17

 Minimální počet terapií je 6. Je to velmi individuální. (Ústní sdělení Psychoterapeutská poradna Veronika 

Galusová) 
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práce atd. Na konci je čas na konzultaci o výtvoru a vyfocení celé práce, aby se mohla tvorba 

porovnávat s dalšími sezeními.
18

 Terapeut se nemá dotýkat figurek v pískovišti. Nezasahuje 

do světa klienta, je jen svědkem a musí být naprosto neutrální. Komunikuje jen obecně skrze 

figurky, neinterpretuje výběr hračky a nenazývá je „pravými jmény“. Čeká na pacienta, až mu 

je popíše sám. Používá věty jako například: „Proč dáma s dlouhým nosem kouká pryč od 

panáčka s koštětem?“
19

 

Pro správný průběh léčebného procesu jsou nejdůležitější 3 věci. Vztah mezi klientem a 

terapeutem, pískoviště jako prostředník sdělení a komunikace. Když dítě mlčí, tak ho 

nepochopíme. V písku nás může seznámit se svým vnitřním světem a může nám ukázat, co ho 

opravdu trápí. V pískovišti je vše dovoleno. Hra pomáhá překonat obranné bariéry.
20

 

Pozitivním výsledkem psychoterapie je fakt, že se změnil pacientův pohled na problém.
21

 

Veronika Galusová říká, že cílem psychoterapeutického procesu je silný pozitivně emoční 

zážitek, který umožní vnitřní změnu.
22

„Nevědomí neztratí svůj význam, ale spíše intenzitu 

působení.“ Protože když se dokážeme smířit s náročnými událostmi tím, že vytvoříme 

neverbální obraz naší duše, směřujeme tak k nápravě a pochopení našeho nevědomí i 

vědomí.
23

  

Tato metoda může být nápomocná nejen dětem, ale také jejich rodičům k tomu, aby jim lépe 

porozuměli. U menších klientů jsou rodiče přítomni po celou dobu terapie, u větších jsou 

pozvání pouze na konzultaci před i po terapii.
24

 

5  Praktická část č. 1 

Cílem tohoto šetření je zjistit, jestli já jako neodborník dokážu porozumět alespoň některým 

symbolům tvorby, jestli se dokážu chovat jako seriozní terapeutka a jestli je tato metoda 

schopna identifikovat nějaký životní problém už při prvním pokusu o tvoření v písku. 

Tento experiment jsme prováděli na dětském pískovišti u domu mé kamarádky. Vzala jsem si 

s sebou dvě igelitové tašky plné dětských figurek, zvířátek, dřívka, ploty, postavičky z „kinder 

                                                 
18

Iva KŘOUSTKOVÁ MORAVCOVÁ: Průběh sandplay terapie. 13.4.2009 Článek je dostupný na stránkách 

http://www.sandplay.estranky.cz/. Celá adresa: http://www.sandplay.estranky.cz/clanky/prubeh-sandplay-

terapie/prubeh-sandplay-terapie.html 
19

 Ústní sdělení psychoterapeutská poradna Veroniky Galusové 
20

 Tamtéž. 
21

 Iva KŘOUSTKOVÁ MORAVCOVÁ: Symbol v dětské terapii. Diplomová práce. 2009. S. 34-35 
22

 Ústní sdělení psychoterapeutská poradna Veroniky Galusové 
23

 Iva KŘOUSTKOVÁ MORAVCOVÁ: Symbol v dětské terapii. Diplomová práce. 2009. S. 34-35 
24

 Tamtéž, S. 36-37 
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vajíček“ atd. Všem jsem nejprve vysvětlila, co se od nich očekává a potom jsem už nechala 

celou tvorbu na nich.  

5.1 Adam, 10 let – základní škola (5. třída) 

Přišel ke mně, nijak se nezdráhal, nechal si vše vysvětlit a hned začal tvořit. Došel 

k vyrovnaným figurkám, chytl do rukou ty, které potřeboval, usadil je do písku a byl hned 

hotový. Vůbec nad tím nepřemýšlel a po celou dobu měl stejný výraz ve tváři. Byl velmi 

suverénní, soustředěný, a když doprostřed pískoviště postavil velkého dinosaura, začal se 

mračit. Řekl mi, že v jeho životě jsou jen dva problémy. Působilo to na mě velmi dospěle 

(vzhledem k jeho věku) a vyrovnaně. Překvapilo mě, jak je s tím srovnaný. Po vytvoření dvou 

situací do pískoviště mi popsal, co znamenají. Řekl, že on je ten modrý dinosaurus a v druhé 

situaci je zelený nosorožec.  

5.1.1 Vyhodnocení Adam, 10 let: 

Z jeho výtvoru (příloha č. 2) je patrné co chlapce trápí. Velký dinosaurus prý představuje jeho 

nevlastního otce, se kterým nyní žije jeho matka a který je na něho zlý a on se nemůže nijak 

bránit. Druhý obrázek vypovídá o jeho situaci ve třídě, kde je sám za plotem, protože si 

s dětmi nerozumí a nemají ho rádi. Pozitivní na tom je, že se teď dostal na gymnázium,tak mu 

snad tato změna umožní i pozitivnější sociální vazby se spolužáky.  

5.2 Ondřej, 12 let – základní škola 6. třída 

Ondra také neměl problém s výběrem. Každou figurku, kterou si vybral, hned použil do svého 

výtvoru. (příloha č. 3) Občas se u toho smál, možná mu to přišlo trapné, ale nakonec mě 

symboly figurek popisoval s vážným výrazem.  

5.2.1 Vyhodnocení: 

Na jeho pískovišti můžeme vidět několik různých příběhů. Nejprve dva dinosauři, kteří jdou 

proti třetímu, modrému, který má ještě nasazenou hlavu zlobryně. Chlapec mi vysvětlil, že je 

to jejich teta, která je okradla o peníze z dědictví a ti dva, co jdou proti ní, jsou jeho máma a 

táta. Tato stejná scéna se v písku opakuje ještě jednou, kdy tetu symbolizuje zebra, otec je lev 

a dva hroši jeho sestra a matka. Je zvláštní, že tento motiv použil chlapec dvakrát. 

Pravděpodobně je to pro něho silný emoční zážitek.  

Další seskupení zvířátek, která mají po stranách dřevěné klády, znázorňuje pospolitost jejich 

třídy a velryba naproti nim je vyučující. Posledním motivem jsou opičky v ohrádce. Ondra mi 
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řekl, že to je jejich rodina. Na první pohled na tom není nic zvláštního, ale oni jsou čtyřčlenná 

rodina, ne tříčlenná, jak zde vypodobnil. Chybí totiž jeho sestra, která už rok bydlí pryč od 

nich. Vyplývá z toho tedy fakt, že ji buď už nepovažuje za člena rodiny, nebo jen zapomněl, 

že k nim také patří.  

5.3 Vojta, 24 let – pracuje ve skladu Kamody v Ú.n.O. u balícího pultu 

Vojta se mi jevil velice rozpačitě. Podle mého názoru to nebral vůbec vážně a přišlo mu 

dětinské si hrát na písku. Čekala jsem od něho opravdu více. Doufala jsem, že se mi svěří, ale 

možná mu to bylo nepříjemné touto formou. Vybíral dlouze, stále měnil svá rozhodnutí 

v postavení dominových kostek a přemýšlel. Místo toho, aby do písku promítl své problémy, 

popisoval sklad, ve kterém pracuje, a spoluzaměstnance. 

5.3.1 Vyhodnocení: 

Když se nad tím ale zamyslím, možná že jeho problémem je právě místo, kde pracuje, 

poněvadž je to jeden z mála přirozeně inteligentních lidí, které znám a musí pracovat jako 

skladník, jelikož se nechal vyhodit z medicíny. V jeho práci (příloha č. 4) můžeme vidět různé 

cesty, ve kterých stojí lidé a brání mu v průchodu. Je možné, že právě jeho skeptický přístup 

dokázal, že za něho mluvilo pouze podvědomí a ne mozek. Proto z toho můžeme vyvodit fakt, 

že on sám je ve slepé uličce a neví, kam má jít, protože všude mu stojí nějaké překážky. 

5.4 Monika, 18 let – studentka 

Monika se od všech ostatních lišila úplně ve všem. Své figurky vybírala velmi dlouho a 

skládala si je na hromádku vedle pískoviště. Potom si sedla na hranu pískoviště a nohy si dala 

dovnitř. Hrabičkami si přetvářela celý terén pískoviště a tvořila různé hromádky. Celý tento 

proces probíhal bez jediného slova. Jediné na co se za celou dobu tvoření zeptala, bylo, jestli 

si může udělat i bábovičku. Odpověděla jsem, že ano. Dělala kolem sebe nepořádek, protože 

tím, že seděla na hraně pískoviště, si nemohla podávat potřebné věci a tak převrhla celou 

krabici s hračkami, ale vůbec jí to neznepokojovalo.  

Její výtvor (příloha č. 5) byl opravdu ten nejpropracovanější. Všechno jako by viděla v hlavě 

a jen to potichu tvořila. Žádný úkon nevzala zpět, nic neměnila, byla si jistá svým počínáním. 

Vytvořila tedy dílo, ve kterém je ona jako ležící dívka uprostřed v dolíku a kolem ní se točí 

několik témat.  
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5.4.1 Vyhodnocení: 

Figurky na spodní části pískoviště symbolizují její spletitou rodinu.
25

 Je tam vypodobněn muž 

jako hlava rodiny na vysokém kopečku a pod ním oni, jak žijí společně, a přitom jsou každý 

úplně jiný. Po pravé straně je potom kráva za propastí a plotem, což symbolizuje obrovskou 

překážku mezi nimi. Kráva symbolizuje její maminku, která zemřela, když byla malá. 

Nerozuměla jsem tomu, proč si Monika pro ztvárnění své maminky vybrala zrovna krávu, ale 

zjistila jsem, že kráva symbolizuje mateřství, úrodu, dostatek všeho, co k životu 

potřebujeme.
26

 Možná právě proto po ni Monika podvědomě sáhla.  

Horní seskupení opic značí mužské pokolení, které si myslí, že znamená něco více, než 

ostatní, přitom tomu tak vůbec není. K nim má Monika plot a ještě je k nim vyvýšený přístup. 

To dává jasně najevo, že s nimi dívka nechce mít nic společného. Další skupinka zvířátek 

představuje její kamarády. K nim vede šikmá přístupová cesta, ale leží před nimi plot. To 

podle Moniky znamená, že už k nim nemá tak blízko, jako tomu bylo dříve, ale také není vše 

ztraceno. Plot jí dává ještě šanci se k nim dostat. Na posledním kopečku stojí na pískovém 

srdíčku panáček. K němu má Monika naprosto čistý přístup a symbolizuje jejího přítele, se 

kterým je ve vztahu už poměrně dlouho a přinesl do jejího života harmonii. 

Celý tento výtvor naznačuje, že Monika neví kam směřovat. Sice už má jasno v některých 

věcech, jako například, že se její maminka už nikdy nevrátí a že ke svému příteli má nejlepší 

vztah, ale celkově na mě tento výjev působí dost komplikovaně a myslím si, že má Monika 

v hlavě veliký zmatek a neví, co si počít se svým budoucím životem. 

5.5 Zhodnocení výzkumu č. 1 

Domnívám se, že při jedné terapii nedojde k úplnému uzdravení naší psychiky, ale rozhodně i 

jedna terapie může pomoci. Díky projekci do písku si totiž lépe uvědomíme naše problémy, 

podíváme se na ně s odstupem a lépe se nad nimi můžeme zamyslet. Případná konzultace a 

důvěra k terapeutovi také jistě pomáhá našemu duševnímu zdraví. 

Myslím si, že jsem svou roli terapeuta zahrála dobře. Není to jednoduché se po celou dobu 

tvářit chápavě a seriózně, ale výsledek byl podle mě víceméně úspěšný. 

                                                 
25

 Žije se sestrou její zesnulé maminky a jejím synem z prvního vztahu. Dále s aktuálním přítelem a malou 

holčičkou, kterou mají spolu, a o kterou se ještě velmi často musí starat. Její pravý otec žije v jiném městě se 

svou přítelkyní. Její vlastní bratr jezdí k otci jen na víkendy, jinak je na vysoké škole, takže se s nimi nevídá 

skoro vůbec. 
26

 Ústní sdělení psychoterapeutská poradna Veroniky Galusové 



12 

 

6 Praktická část č. 2 – návštěva psychoterapeutické poradny v Kolíně 

6.1 Úvod do praktické části č. 2 

Po mnoha neúspěších s Mgr. Martinou Vondruškovou z psychologické poradny v Pardubicích 

jsem ani s dalším bádáním nepočítala. Neskutečným štěstím se mi ale podařilo najít a 

kontaktovat Mgr. Veroniku Galusovou
27

, která byla nadevše ochotná a dala mi možnost přijet 

do psychoterapeutické poradny v Kolíně a vyzkoušet si tuto metodu na sobě. Měla jsem 

z toho velký strach, ale díky jejímu přátelskému přístupu jsem porozuměla celé metodě a 

uvědomila si její klady i zápory.  

6.2 Kazuistika 

Můj úkol byl jasný. Vytvořit si svůj svět do malého pískoviště. Ze začátku jsem nad tím moc 

přemýšlela, přistupovala jsem k tomu skepticky, nechápala jsem, co se ode mě očekává, a 

bála jsem se, že to co tam nepřemýšlejíc naskládám, nebude vůbec dávat smysl. Postupem 

času jsem začala figurky vybírat naprosto libovolně a nechci říci lhostejně, ale prostě tu, která 

mi přišla na oči, jsem tam postavila. Byly to figurky, které spolu neměly nic společného, ale 

přesto mě museli něčím zaujmout. 

Po chvilce pozorování mého výtvoru jsem došla k závěru, že už nepotřebuji více tvořit. 

(příloha č. 6) Terapeutka preferuje aktivní přístup, kterým podporuje dynamiku děje na 

pískovišti. Nejprve mi popsala každou postavičku v pískovišti: „Takže napravo vidíme 

panáčka s koštětem, buclatou dámu, malého mávajícího panáčka, domeček, atd.“ Bylo to 

kvůli tomu, aby mě uvedla do problému, abych se zaměřila na celou šíři svého výtvoru a 

abych si ho celý uvědomila. Díky tomu jsem najednou věděla, koho jednotlivé figurky 

symbolizují, až na jednu. A právě ta jedna je v této terapii velmi stěžejní.  

Je to tzv. zlomový bod celého tvoření. Většinou si ho klient vytvoří nevědomky sám, nebo ho 

společně s terapeutkou najdou. Je to předmět, který pro daného člověka skrývá největší 

symboliku.
28

 V mém případě jsem do poslední chvíle nechápala, proč jsem ho tam použila a 

co vůbec znamená.  

                                                 
27

 Více informací o ní na: http://www.psychoterapiekolin.cz/clanky/o-mne.html 
28

 Ústní sdělení psychoterapeutská poradna Veroniky Galusové 
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V případě, že nelze zlomový bod nalézt a nelze dál obraz na pískovišti rozvíjet, vytvoří se na 

pískovišti něco příjemného (např. zdroj síly, tajné přání atd.), aby mohl klient odcházet 

z poradny pozitivně naladěný.
29

 

Po tom, co jsem pochopila, co se v písku nachází, mi nedělalo dobře se na to dívat. Je těžké se 

podívat vlastním problémům „do očí“. Proto mi terapeutka řekla, abych cokoli v písku 

změnila, aby se mi na to dívalo lépe. Vyřešila jsem zlomový bod a jednu věc posunula do 

pozadí, tím jsem jí snížila prioritu. (příloha č. 7) Neskutečným způsobem se mi ulevilo, byl to 

opravdu skvělý pocit.  

Na konci terapie jsem prováděla ještě menší rituál. Šlo o malou svíčku, kterou jsem umístila 

doprostřed pískoviště a sfoukla spolu se svým přáním. Tento akt pomáhá uvědomit si, co 

bychom v životě potřebovali a chtěli změnit. Někdy jde o tak silný zážitek, že se pevně 

rozhodneme danou změnu skutečně realizovat. A rozhodnutí je nejdůležitějším krokem ke 

změně samotné. Svíčka má v tomto případě symbolizovat právě změnu k lepšímu.
30

 

6.3 Zhodnocení č. 2 

Možná to bude znít jako klišé, ale po cestě z poradny na vlakové nádraží jsem si skoro 

zpívala. Možná to bylo kvůli tomu, že jsem si opravdu důkladně s někým po dlouhé době 

promluvila o svých niterních problémech, ale možná také proto, že jsem se alespoň v ten 

moment zase dívala na svět trochu radostně. Bylo mi moc dobře.  

Rozhodně jsem si ale všimla i záporů této metody. Je poněkud náročná na prostor. Jsou tu 

zapotřebí police s figurkami
31

 a pískoviště, které si terapeutka chytře vyrobila z přebalovacího 

pultu pro miminka. Sbírka figurek je dosti finančně náročná. U některých terapeutů, například 

v Austrálii, jsou to celoživotní sbírky, které zabírají celé místnosti. V tomto ohledu je to 

pouze o penězích. Dalším negativem je i to, že v tomto oboru není žádné systematické 

vzdělávání, ale toto může být bráno částečně i jako pozitivum pro terapeuty, protože tu nemají 

v tomto směru konkurenci. Mgr. Veronika Galusová si sama studovala cizí zdroje a loni 

absolvovala první část semináře, který se poprvé v České republice věnuje výhradně této 

metodě.
32

 

                                                 
29

 Ústní sdělení psychoterapeutská poradna Veroniky Galusové 
30

 Tamtéž. 
31

 Terapeutka Veronika Galusová jich vlastní více než 500 kusů. 
32

 Ústní sdělení psychoterapeutská poradna Veroniky Galusové 
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7 Závěr 

Jsem ráda za nová poznání a zkušenosti, která mi přinesla tato seminární práce. I přes můj 

negativní postoj jsem nakonec moc ráda, že jsem se mohla dozvědět něco o terapii pískem. 

Jsem také ráda, že jsem samotnou terapii mohla vyzkoušet na sobě, protože to byl opravdu 

nevšední zážitek a bylo pro mě dobrodružstvím jet do Kolína, kde jsem nikdy před tím 

nebyla.  

Každému bych doporučila tuto metodu. Podle mého názoru tuto metodu může vyzkoušet 

každý. Není jen pro děti. Dětem pomáhá s vyjadřováním, jelikož mají ještě malou slovní 

zásobu, ale starším pomáhá v tom, že nemusí své pocity vyslovit nahlas. Vrátí se na okamžik 

právě do dětských let, kdy byl život o tolik snazší. 

Díky této práci jsem si vyzkoušela povolání psychoterapeuta. Myslím, že je to velmi těžká 

práce. Domnívám se, že já bych jí nemohla vykonávat. Poslouchat celé dny problémy cizích 

lidí, pomáhat jim a sama zůstat duševně zdravá bych nezvládla. Všechno moc prožívám, takže 

bych pravděpodobně brečela u každého klienta a ještě se mu vyzpovídávala z vlastních 

problémů. Je důležité zachovat profesionální postoj, ale být přitom přátelská a přesně to 

dokázala Mgr. Veronika Galusová. Jsem ráda, že jsem ji mohla poznat a že jsem díky ní tuto 

práci mohla dokončit. 
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Příloha č. 7 - Fotografie Eliška Nechvílová, 17 let, upravená pozitivní verze – příspěvek 

k části 6.2 
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Příloha č. 1 – Obrázek z psychoterapeutické poradny v Kolíně. Vyfotila jsem si tento snímek na 

mobilní telefon, ale byl velmi nekvalitní, proto jsem použila obrázek z webových stránek této 

poradny.  

Fotila: Mgr. Veronika Galusová, datum nezveřejněn, http://www.psychoterapiekolin.cz/fotoalbum/ 
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Příloha č. 3 – Fotografie pořízená dne 5. května 2013, autor Eliška Nechvílová 

Příloha č. 2 - Fotografie pořízená dne 5. května 2013, autor Eliška Nechvílová 
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Příloha č. 4 - Fotografie pořízená dne 5. května 2013, autor Eliška Nechvílová 

  Příloha č. 5 - Fotografie pořízená dne 5. května 2013, autor Eliška Nechvílová 
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Příloha č. 6 – vyfotila: Mgr. Veronika Galusová, 16. května 2013  
Je zde zachyceno nejdůležitější seskupení figurek před změnou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 – vyfotila: Mgr. Veronika Galusová, 16. května 2013  

Je zde zachyceno celé pískoviště po změně. 

 


