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Pôvodná práca

Využitie kresby ľudskej postavy na sledovanie efektu liečby v psychiatrii

Tatiana Čaplová, Dana Krajčovičová, Zuzana Hapalová

Súhrn

Cieľom našej práce bolo zistiť, či sa zmeny klinického stavu u 45 pacientov (23 mužov, 22 žien) s diagnózou
schizofrénie prejavia v sériách kresieb ľudskej postavy a aký charakter tieto zmeny budú mať. Výskum
sa realizoval počas 6-týždňového rehabilitačno-resocializačného pobytu v podmienkach denného stacionára.
Na hodnotenie závažnosti psychickej poruchy a na hodnotenie stupňa zlepšenia stavu pri ukončení pobytu
sa použila škála Clinical Global Impression – CGI (Guy, 1976). Na hodnotenie zmien v sériách kresieb
ľudskej postavy boli použité vybrané položky Dynamického testu kresby ľudskej postavy (Hárdi, 1983). Medzi
podsúborom 1 (pacienti s dĺžkou trvania psychickej poruchy do 5 rokov) a podsúborom 2 (pacienti s dĺžkou
trvania poruchy viac ako 5 rokov) boli v priebehu liečby zistené štatisticky signifikantné rozdiely v kresbách
ľudskej postavy ako formálneho, tak aj obsahového charakteru a zmeny v diferencovanosti kresby. Potvrdilo
sa, že analýza série kresieb ľudskej postavy rozširuje spektrum možností hodnotenia zmien klinického stavu
pacientov v priebehu liečby.

Kľúčové slová: schizofrénia, komplexný terapeutický prístup, zmeny klinického stavu, série kresieb ľudskej
postavy.

Zmeny klinického stavu u pacientov s psychickými poru-
chami môže psychiater hodnotiť pomocou:

• precíznej psychopatologickej analýzy symptómov psy-
chickej poruchy pri a po psychiatrickom vyšetrení,

• objektívnych a subjektívnych posudzovacích stupníc
a škál (posudzovateľmi môžu byť lekár, zdravotná ses-
tra, psychológ, liečebný pedagóg, rehabilitačný pracov-
ník, príbuzný pacienta, ale aj sám pacient),

• analýzy písomného a kresbového prejavu.

Kresby patria k najpôvodnejším výrazovým prejavom
psychického stavu človeka. Psychológovia poukazujú na ich
značnú projektívnu hodnotu. Najmä kresba ľudskej postavy
patrí k najpoužívanejším kresbovým vyšetrovacím postu-
pom, napr. Machoverovej DAP – Draw a Person Test alebo
Baltruschov FDT – Figure Drawing test (Svoboda, 1999).
Pomocou analýzy série kresieb od jedného pacienta možno

sledovať aj efekt liečby. Dlhoročné skúsenosti sú napríklad
s použitím Dynamického testu kresby ľudskej postavy (Hár-
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di, 1983). Pomocou neho sa porovnával efekt liečby u pa-
cientov s diagnostikovanou schizofréniou pred neurochirur-
gickým zákrokom a po ňom, pred inzulínovou a elektrokon-
vulzívnou liečbou a po nej, ako aj pred liečbou antipsycho-
tikami a po nej (Hárdi, 1992).
Cieľom práce bolo zistiť, či sa zmeny psychického stavu

pacientov s diagnózou schizofrénie počas liečby v dennom
stacionári (ďalej DS) odrazia aj v sériách kresieb ľudskej
postavy a o aké zmeny pôjde.

Sledovaný súbor pacientov

Do súboru sme zaradili 45 pacientov DS Psychiatrickej kli-
niky FNsP a LF UK, ktorí tu boli liečení a doliečovaní
v r. 2003–2007. V súbore bolo 23 mužov (51,1%) a 22 žien
(48,9%) vo veku od 18 do 62 rokov. Priemerný vek pacientov
bol 35,3 r. Všetci pacienti boli najprv liečení ústavne a po
zlepšení klinického stavu boli preložení na rehabilitačno-
psychoterapeutický pobyt do stacionára kliniky. Priemerná
dĺžka pobytu v DS bola 43,2 dňa.

Kritériá pre zaradenie do súboru

• pacienti spĺňajúci kritériá pre F 20 (Schizofrénia) podľa
MKCH-10,
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• pacienti doliečovaní v podmienkach DS minimálne
4 týždne,

• pacienti, u ktorých bolo možné posudzovať sériu kresieb
(min. 5 kresieb) ľudskej postavy od každého pacienta.

Vylučujúce kritériá

• elektrokonvulzívna liečba počas terajšej hospitalizácie,

• príznaky organickej mozgovej poruchy (pozitívna
anamnéza, klinické príznaky organicity zistené psy-
chiatrickým vyšetrenín a orientačným neurologickým
vyšetrením),

• dĺžka pobytu v DS kratšia ako 4 týždne,

• menší počet kresieb ako 5,

• kresba neznázorňujúca ľudskú postavu (pacient nedo-
držal inštrukciu).

Súbor pacientov sme podľa dĺžky trvania poruchy rozdelili
na dva podsúbory. Pacienti s dĺžkou trvania poruchy od 1–5
rokov boli zaradení do podsúboru 1. Išlo o 25 pacientov (12
mužov a 13 žien) s priemernou dĺžkou trvania poruchy 3,5
r. Priemerný vek pacientov v tomto podsúbore bol 29,8 r.
Získali sme od nich 137 kresieb (priemerne 5,5 kresby na
jedného pacienta).
Do druhého podsúboru (podsúbor 2 ) s dĺžkou trvania

poruchy od 5 do 18 rokov bolo zaradených 20 pacientov (11
mužov a 9 žien), s priemernou dĺžkou trvania poruchy 9,8 r.
Priemerný vek pacientov v tomto podsúbore bol 42,1 r. Po-
sudzovali sme 114 kresieb (priemerne 5,7 kresby na jedného
pacienta).
Celkový počet posudzovaných kresieb bol 25l.
U všetkých pacietov bola diagnostikovaná schizofré-

nia. Najčastejšie išlo o paranoidnú formu schizofrénie
(56% : 55%), potom o nediferencovanú (24% : 5%), rezidu-
álnu (8% : 20%) a simplexnú formu (12% : 20%). V oboch
podsúboroch bola najviac zastúpená paranoidná forma schi-
zofrénie, ale v podsúbore 2 vzhľadom na dĺžku trvania po-
ruchy bolo viac pacientov s diagnostikovanou reziduálnou
a simplexnou formou schizofrénie (40%).

Metodika

Pacienti kreslili ľudskú postavu jedenkrát v týždni (vo štvr-
tok). K dispozícii mali výkres, obyčajné a farebné ceruzky
a gumu. Dostali inštrukciu

”
Nakreslite ľudskú postavu“.

V prípade, že chceli nejaké ďalšie inštrukcie, bola odpoveď
”

Kreslite, ako chcete“. Každá kresba obsahovala podpis pa-
cienta a dátum vyhotovenia. Čas kreslenia nebol vyhradený,
nepresahoval však 10 minút.
Kresby každého pacienta boli usporiadané podľa časovej

následnosti. Zmeny v kresbách boli posudzované podľa prvej
kresby, ktorú pacient nakreslil po príchode do DS.
Pri hodnotení série kresieb sme vychádzali z manuálu Dy-

namického testu ľudskej postavy (Hárdi, 1992). Hodnotili
sme tieto vybrané položky:

a) formálne hľadiská – kvalita a charakter línie čiary, dopl-
nenie, obohatenie, umiestenie a veľkosť postavy, stupeň
šablónovitosti alebo naopak menlivosti kresby,

b) obsahové hľadiská – zmeny výrazu tváre, držania tela,
prítomnosť pohybu (činnosť), či bolo a čo bolo nakres-
lené mimo ľudskej postavy a vzťah postavy k tomu,

c) zmeny v diferencovanosti kresby, estetický vzhľad kres-
by.

Konfrontovali sa zmeny v kresbách so zmenami klinického
stavu pacientov. Na hodnotenie závažnosti psychickej poru-
chy pri zaradení pacientov do súboru a pri ukončení pobytu
v DS, ako aj na hodnotenie stupňa zlepšenia stavu pri ukon-
čení pobytu, sa použila škála Clinical Global Impression –
CGI (Guy, 1976). Závažnosť poruchy sa hodnotila na stup-
nici 1–7 (1 – normálny nález, 7 – ťažký nález). Globálne
zlepšenie poruchy sa hodnotilo na stupnici 1 až 7 (1 – veľmi
závažné zlepšenie až po 7 – výrazné zhoršenie stavu).
Počas liečby v DS sa u všetkých pacientov pokračovalo

v podávaní antipsychotík. Incizívne anatipsychotiká (halo-
peridol, cisordinol) dostávalo 9 pacientov (20%), atypické
(klozapín, quetiapín, risperidón, amisulpirid) 24 pacien-

tov (53,3%) a kombináciu incizívneho a atypického an-
tipsychotika 12 pacientov (26,7%). Medzi podsúbormi ne-
boli v tomto smere podstatné rozdiely. Všetci pacienti ab-
solvovali rehabilitačno-psychoterapeutický program (komu-
nitný režim, tréning sociálnych zručností, koncentratívno-
pohybovú terapiu, arteterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu
atď.).

Výsledky

V tabuľke 1 uvádzame hodnotenie závažnosti psychickej po-
ruchy podľa CGI v oboch podsúboroch pri preklade do DS
(A) a pri prepustení (B). Rozdiel v hodnotách priemerného
globálneho skóre CGI medzi podsúbormi pri prijatí do DS
(3,5:3,7), ako aj pri prepustení (3,2:3,6) nebol štatisticky vý-
znamný.
V tabuľke 2 uvádzame hodnotenie globálneho zlepšenia

poruchy podľa CGI v oboch podsúboroch pri ukončení po-
bytu v DS. Rozdiely v hodnotách priemerného globálneho
skóre (2,4:2,3) nie sú štatisticky signifikantné.
V tabuľke 3 sú uvedené zmeny (posudzované v porov-

naní s prvou kresbou) pozorované v sériách kresieb ľudskej
postavy (hodnotené podľa manuálu Hárdiho Dynamického
testu ľudskej postavy, 1993) v podsúbore 1 a v tabuľke 4
zmeny v podsúbore 2.
V podsúbore 1 (pacienti s dĺžkou trvania poruchy do 5 ro-

kov) v porovnaní s podsúborom 2 je vyšší počet tých pacien-
tov, ktorých kresby vykazujú zmeny formálneho charakteru:
kresby sú doplnené (40% : 15%), obohatené (32% : 15%), sú
zmeny vo veľkosti kresby (44% : 10%) a je vyššia premenli-
vosť kresby (24% : 5%). Pacienti podsúboru 1 vykazujú aj
vyšší počet zmien obsahového charakteru – sú zmeny vo
výraze tváre (32% : 5%), zmeny v držaní tela (24% : 5%)
a je viac znázornený pohyb (14% : 5%). Kresby pacientov
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Tabuľ ka 1. Hodnotenie závažnosti psychickej poruchy (schi-
zofrénie) podľa CGI v podsúbore 1. a 2. pri preklade do DS
(A) a pri prepustení z DS (B)

Položky Podsúbor 1 Podsúbor 2
(n-25) (n-20)

A B A B

1. bez známok poruchy 0 0 0 0

2. hraničné známky poruchy 0 2 0 0

3. mierne príznaky poruchy 13 16 8 10

4. stredne silne chorý 11 7 9 7

5. celkom zreteľne chorý 0 0 3 3

6. silne vyjadrené príznaky 0 0 0 0

7. extrémne výrazné príznaky 0 0 0 0

Priemerné globálne skóre 3,5 3,2 3,7 3,6

Tabuľ ka 2. Hodnotenie globálneho zlepšenia poruchy (schi-
zofrénie) podľa CGI v podsúbore 1. a 2. pri prepustení z DS

Položky Podsúbor 1 Podsúbor 2
(n-25) (n-20)

1. veľmi výrazne zlepšený 0 0

2. značne zlepšený 20 16

3. nepatrne zlepšený 3 2

4. bez zmien 2 2

5. nepatrne zhoršený 0 0

6. značne zhoršený 0 0

7. veľmi výrazne zhoršený 0 0

Priemerné globálne skóre 2,4 2,3

tohto súboru sú diferencovanejšie (32% : 10%) a pacienti
viac dbali na estetický vzhľad kresby (22% : 5%).

Tieto rozdiely sú štatisticky signifikantné (p< 0,01).

V 1. podsúbore boli 5 (20%) a v 2. podsúbore 4 pacienti
(20%), u ktorých sa počas liečby stav len nepatrne zlep-
šil, resp. ostal bez zmeny. V súlade s klinickým stavom títo
pacienti vykazovali v kresbách zhoršenie sledovaných para-
metrov alebo ich kresby ostali bez podstatnejšej zmeny.

Tabuľ ka 3. Zmeny pozorované v sériách kresieb ľudskej po-
stavy u pacientov podsúboru 1 (porovnanie s prvou kresbou
po príchode do DS).

a) zmeny formálneho charakteru + – bez
zmeny

– kvalita čiar 32% 16% 52%

– doplnenie (napr. detaily tváre) 40% 16% 44%

– obohatenie kresby 32% 24% 44%

– umiestenie postavy 52% 0 48%

– zmeny veľkosti postavy 44% 8% 48%

– premenlivosť kresby 24% 4% 72%

b) zmeny obsahového charakteru

– zmeny vo výraze tváre 32% 8% 60%

– zmeny v držaní tela 24% 16% 60%

– pohyb, činnosť 14% 0 86%

– vzťahy 8% 0 92%

c) zmeny v diferencovanosti kresby 32% 8% 60%

– upravenosť kresby 22% 16% 62%

Vysvetlivky: + pozitívne zmeny oproti prvej kresbe

– zhoršenie oproti prvej kresbe

Diskusia a záver

Liečba mení psychický stav pacienta so schizofréniou a dá
sa predpokladať, že tieto zmeny sa odrazia aj vo výtvarnom
prejave. Analýza série kresieb toho istého pacienta, predsta-
vuje jemnú psychopatologickú analýzu.
Cieľom práce nebolo hľadať vo výtvarnom prejave pacien-

tov znaky typické pre schizofréniu. Sú opísané v prácach via-
cerých autorov (napr. Kamba, 1963, Volmat, 1967, Jakab,
1969, Syřišťová, 1974, Böhmová, 2002).
Analýza série kresieb ľudskej postavy sa používa na sledo-

vanie efektu liečby v podmienkach DS Psychiatrickej kliniky
LF UK a FN v Bratislave od r. l996. Prvé skúsenosti publi-
kovala Böhmová (2002).
Východzia kresba (prvá kresba pacienta po prijatí do DS)

bola porovnávaná s ďalšími kresbami získanými s odstupom
času (7 dní). Pozoroval sa vývoj kresby, t.j. zmeny, ktoré
nastali v súvislosti so zmenami psychického stavu pacienta.
Kresba ľudskej postavy sa má podľa Hárdiho v časovej sú-
vislosti so zlepšovaním klinického stavu obohacovať, kom-
pletizovať, stávať sa proporcionálnejšou, premenlivejšou atď.
Najmä pre prvé ataky schizofrénie má byť pre kresby charak-
teristická reverzibilita, premenlivosť. V podsúbore l (pacienti
s dlžkou trvania poruchy do 5 rokov, priemerná dĺžka trvania
3,5 r.) v priebehu liečby došlo k výraznejším zmenám v sé-
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Tabuľ ka 4. Zmeny pozorované v sériách kresieb ľudskej po-
stavy u pacientov podsúboru 2 (porovnanie s prvou kresbou
po príchode do DS).

a) zmeny formálneho charakteru + – bez
zmeny

– kvalita čiar 20% 20% 60%

– doplnenie (napr. detaily tváre) 15% 30% 55%

– obohatenie kresby 15% 30% 55%

– umiestenie postavy 40% 10% 50%

– zmeny veľkosti postavy 10% 20% 70%

– premenlivosť kresby 5% 5% 90%

b) zmeny obsahového charakteru

– zmeny vo výraze tváre 5% 30% 65%

– zmeny v držaní tela 5% 10% 85%

– pohyb, činnosť 5% 0 95%

– vzťahy 10% 0 90%

c) zmeny v diferencovanosti kresby 10% 30% 60%

– upravenosť kresby 5% 20% 75%

riách kresieb ľudskej postavy v porovnaní s podsúborom 2
(dĺžka trvania poruchy viac ako 5 rokov, priemerná dĺžka
9,8 r.), v ktorom bol aj vyšší počet pacientov s reziduálnou
formou schizofrénie (20%).
Pre chronický priebeh schizofrénie (toto kritérium spĺňali

pacienti podsúboru 2) je typické ireverzibilné zhoršovanie
kresby (pokles na primitívnejšiu úroveň kresby, tendencia
ku geometrizácii, deformácii, šablónovitosti, asymetrickosti,
prázdnote a pod.). Chýba modulácia čiar (t.j. ich zosilňo-
vanie a zoslabovanie), čiary sú často prerušované, umiestené
kdesi v priestore (izolovaná od samotnej kresby), bez vzťahu
k postave.
Postavy nemajú dostatočnú konzistenciu, sú akoby roz-

padnuté. Nestretli sme sa so slovnými legendami, dopĺňa-
júcimi kresbu. Kresby sa vyznačovali nápadnou plochosťou
(chýbalo vyjadrenie hĺbky). Prekvapila nás absencia nad-
merne detailne rozpracovaných kresieb. U pacientov pod-
skupiny 2 boli častejšie stereotypie (14% : 25%).

Série kresieb od toho istého pacienta, chronologicky zora-
dené, môžu mať aj význam prognostický (napr. pribúdanie
stereotypií je typické pre chronický priebeh poruchy).
Vzhľadom na zameranie programu DS (dôraz sa kladie na

resocializáciu) sme predpokladali, že v kresbách sa to pre-
javí väčším vyjadrením pohybu a vyjadrením vzťahu (napr.
nakreslením ďalšej postavy, zvieraťa a pod.). Ako vyplýva
z tabuliek 3 a 4 (položky pohyb – činnosť a vzťahy), v tomto
smere sa naše predpokladali nesplnili.
Aj naše skúsenosti potvrdili, že analýza série kresieb ľud-

skej postavy rozširuje spektrum možností hodnotenia zmien
klinického stavu pacientov v priebehu liečby o novú dimen-
ziu.
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