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ABSTRAKT 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kreslení dětí předškolního věku z pohledu 

hry. Hry, která dětem může nabídnout funkční libost již v samotném jejím průběhu. 

Teoretická východiska nabízí vhled do současné české i zahraniční didaktiky výtvarné 

výchovy, rozvoje grafomotoriky a také do teorie náprav specifických poruch učení, 

konkrétně dyspraxie a dyspinxie. Zaměřuje se na možné příčiny odmítání kresebného 

projevu, předkládá pohled na roli pedagoga v plánování a aktivní účasti ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Na teoretický základ navazuje vlastní empirický výzkum realizovaný 

v jedné mateřské škole. Výzkum si kladl za cíl, jak představit dětem hru Kreslení, aby si 

z této aktivity odnesly pozitivní zážitek. Nacházíme v něm jak diagnostiku dětí z hlediska 

jejich schopností užít si kreslení jako hru, tak i vlastní intervenci u dětí, které ve 

vstupní diagnostice vykazovaly malou nebo žádnou míru potěšení z hraní této hry. Závěr 

přináší výčet faktorů, které podpořily jednotlivé intervence v jejich úspěšnosti.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Předškolní věk, mateřská škola, hra Kreslení, potěšení, podpora



ABSTRACT 

This thesis is focused on the drawing of preschool children from the perspective of a game. 

The game that can offer children a functional pleasure already during the game itself. 

Theoretical starting points offer an insight into contemporary Czech and foreign didactics 

of an art education, the development of graphomotorics and also the theory of correction of 

specific learning disorders, concretely dyspraxia and dyspinxia. It focuses on the possible 

cause of refusing to draw, presents the view on the role of the teacher in planning and 

active participation in the educational process. The theoretical base is followed by an 

original empirical research that was lead in one kindergarten. The aim of the research was 

to introduce the Drawing as a game to children, so that they can have a positive experience 

from it. In the research we can find not only the diagnostics of children in terms of their 

ability to enjoy drawing as a game, but also self intervention in children, who had little or 

no pleasure in playing the game at the beginning. The conclusion contains a list of factors 

that supported individual interventions in their success. 
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1 ÚVOD 

„Kreslím, protože mohu lépe než slovy vyjádřit, co si myslím a co cítím … Rád kreslím svůj 

fantastický svět. Dospělí by také měli kreslit, protože se ze všedního života plného starostí 

přenesou do dětství, lépe nás pochopí …“ (Výpovědi desetiletých dětí na otázku, proč 

kreslí. Cikánová, 1992, s. 7) 

Výpovědi těchto již školních dětí nám ukazují, jak se snaží zorientovat v sobě samých, ale  

i ve světě, který je obklopuje, a snad ho i dotvářet či rozehrávat dále ve své fantazii. Skrz 

výtvarný projev nám děti mohou sdělovat své radosti i smutky, nad čím přemýšlí. Toto je 

jeden z úhlu pohledu na dětské kreslení, které je již tradičním hlavním motivem řady 

vědeckých disciplín, jako jsou například vývojová psychologie, estetika, didaktika 

výtvarné výchovy, výtvarná pedagogika, kulturní antropologie a další.  

Psychologové a předškolní pedagogové většinou nahlížejí na dětskou kresbu z pohledu 

diagnostického, tedy z pohledu vývojové psychologie a tato diagnostika tvoří jednu z částí 

komplexního hodnocení dítěte v mateřské škole. Výsledná kresba tak vypovídá o dětské 

zralosti a připravenosti k zahájení školní docházky. Tento pohled na kresbu je zakotven 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (2017), kde je kreslení dále 

představeno jako jedna z výtvarných dovedností a technik. (Haberhauerová, 2018) 

Ve své bakalářské práci s názvem „Kreslení dětí v předškolním věku“ obhájené v roce 

2017 jsem se věnovala jinému pohledu na dětskou kresbu než pohledu diagnostickému či 

vývojově psychologickému. Na spontánní kreslení jsem nahlížela jako na hru. Hru, která 

účastníkům může nabídnout funkční libost již v samotném průběhu tvorby. Tento pohled 

na hru Kreslení můžeme nalézt již u Piageta, který uvažuje o kreslení jako o hře: „Podobně 

jako symbolická hra je kresba provázena funkční radostí a má sama v sobě svůj cíl 

(autotelismus).“ (Piaget, Inhelder, 2014, s. 54) Obdobně se nad kreslením jako hrou 

zamýšlí i Příhoda, který dětské kreslení řadí mezi konstruktivní hry a spontánní kreslení 

považuje za obecnou lidskou tendenci. (Příhoda, 1977) Stejně jako Piaget, i Příhoda si 

všímá radosti z kreslení a doslova uvádí: „Nejprostudovanější konstruktivní hrou tohoto 

období je dětské kreslení. Kdysi se mluvilo honosně o počátcích dětského umění, ale při 

projevech zpravidla až do čtyř let jde opravdu jen o hravou činnost, jen o funkční libost  

z čmárání.“ (Příhoda, 1977, s. 213) 
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Kreslení také považují za hru Klusák a Kučera (2010), kteří ve své Expozici sbírky řadí 

kreslení mezi hry obratnosti. V rámci své sbírky školních her dětí konkrétně uvádějí velmi 

podstatnou tezi, která zní: „Exprese citového života autorů ve výtvarném díle, a to  

i v podobě fiktivních identit a příběhů, je zde definiční.“ (Klusák, Kučera, 2010, s. 424) 

Teoretici zde poukazují na citové prožitky v průběhu vlastní tvorby, tedy „že hra Kreslení 

může přinášet dětem funkční libost již v samotném procesu tvorby.“ (Haberhauerová, 2018, 

s. 64) 

Funkční libost z kreslení bývá u předškolních dětí zpravidla v průběhu tvorby vyjadřována 

slovními komentáři. Na důležitost verbálních projevů upozorňují i Fulková a Tipton ve své 

výzkumné zprávě Diversifying discourse: the influence of visual culture on children’s 

perception and creation of art (2011). Autorky upozorňují, že na výsledné kresby 

nemůžeme nahlížet pouze jako na hotové produkty, ale především je třeba vnímat 

komplexně průběh jejich vzniku, protože pokud bychom neznali samotný komentář autora, 

těžko bychom se mohli dozvědět, co a proč je nakresleno. Autorky také poukazují na 

přístup dospělého, který vždy nemusí být pro dítě napomáhající. Dospělý tak svým 

přístupem a jeho požadovanými estetickými preferencemi může hravý přístup dítěte ke 

kreslení znechutit. (Haberhauerová, 2017)  

Vlastní empirický výzkum v bakalářské práci (2017) se pokusil obohatit teorii kreslení  

a rozvést tak teze Piageta, Příhody, Klusáka a Kučery o teorii funkční libosti z průběhu 

hraní této hry s citlivostí Fulkové a Tipton. Výzkum částečně zmapoval dětská potěšení 

(vlastně jednotlivé dílčí aktivity a stránky činnosti, jimž se děti od začátku do konce 

kreslení věnovaly), která při hraní této hry mohou děti zažít, objevit nebo poznat. Celkem 

bylo rozpoznáno 31 dílčích potěšení, která byla rozčleněna do 5 kategorií, a to konkrétně – 

výsledná kresba, tvorba, fantazírování, komunikace a pomůcky.  

 

Tabulka č. 1 – Přehled popsaných potěšení v bakalářské práci Kreslení dětí v předškolním 

věku 

kategorie počet potěšení potěšení 
   

Výsledná kresba 2 dílčí potěšení Potěšení z daru, Vyprávění příběhu 

Tvorba 19 dílčích potěšení Črtací experimentace, Prvotní obrys, 

Senzomotorické vedení čar, Lineární 
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náčrt, Realistická kresba, Kresba linie, 

Naturalistická kresba, Varianty objektů, 

Konfigurace objektu, Opakování objektu, 

Objevování možností zaplnění plochy, 

Vývoj kresleného objektu, Podpis, 

Identifikace s fiktivním hrdinou, Osobně 

zajímavé téma, Pozorování tvorby, Práce 

s barvami, Překvapení 

Komunikace 7 dílčích potěšení Komunikace se sebou samotným, 

Komunikace s vrstevníkem, Komunikace 

s dospělým, Náhodný posluchač, 

Prozpěvování, Pochvalné hodnocení, 

Hravé přetahování o moc 

Fantazírování 2 dílčí potěšení Fantazírování ve fiktivním světě, 

Fantazírování v reálné minulosti  

a budoucnosti 

Pomůcky 1 dílčí potěšení Použití pomůcek 

                (Haberhauerová, 2017, s. 44) 

  

Teorii hry Kreslení dále rozvádí ve své bakalářské práci Jitka Jindrová (2019), která  

v empirickém výzkumu vytvořila škálu hodnotící míru potěšení z dětské kresby a hledala 

souvislost s mírou kognitivních schopností, které jsou běžně zahrnované do školní zralosti  

s pomocí Jiráskova testu školní zralosti, Ravenovy barevné progresivní matice a teorie 

Esther Adi-Japhové a Normana Freemana zkoumající diferenciace mezi tím, co je napsané, 

a tím, co je nakreslené. Jednalo se tedy o typy úkolů, které se u dětí předškolního věku 

používají k odhadu jejich školní zralosti a připravenosti. „Z výsledků z empirické části 

vyplynulo, že míra potěšení z kresby má jistou souvislost pouze s výsledky v testech 

barevných progresivních matic a ve verbálním testu školní zralosti.“ (Jindrová, 2019, s. 54) 

Nebyla shledána žádná závazná souvislost mezi mírou potěšení ve hře Kreslení a mírou 

kognitivních schopností v kresbě pána v Jiráskově Orientačním testu školní zralosti. 

Nicméně nelze vyloučit, že by v individuálních případech intervence zaměřená na poznání 

bohatšího rejstříku potěšení ze hry Kreslení mohla být účinnější než intervence zaměřená 

jen na zdokonalování kognitivní stránky kresby (viz Klusák, 2019).  
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Kreslení je pro předškolní děti typickým výrazovým prostředkem, často vnímaným jako 

spontánní a přirozená aktivita. Z průběhu pozorování a z množství popsaných dílčích 

potěšení jak ve vlastním empirickém výzkumu (2017), tak i výzkumu Jindrové (2019) lze 

usuzovat, že většina dětí kreslení dobrovolně vyhledává. Výsledky poukazují na důležitost 

komunikace, aktivní imaginaci, pozorování a vnímání průběhu tvorby a také na používání 

pomůcek. Odvaha, chuť a elán, s jakými se děti pouštějí do kresebné tvorby, zdá se, jsou 

pro děti přirozené. Není tomu ale tak u většiny dětí. V mateřské škole se čím dál tím více 

setkáváme s dětmi, které prohlašují, že jim něco nejde nebo něco neumí, aniž by to předem 

zkusily. Některé již mohou mít negativní zkušenost a možná již zažily pocit neúspěchu při 

konfrontaci zobrazujícího vůči zobrazovanému.  

Na základě získaných zkušeností z výzkumu a z pozice učitelky mateřské školy jsem se 

rozhodla prozkoumat a vyzkoušet, jak představit hru Kreslení dětem, které kreslení 

odmítají nebo prohlašují, že jim kreslení nejde anebo je nebaví. Výzkumnou otázku mohu 

tedy naformulovat: 

Jak představit dětem kreslení jako hru, aby si z této aktivity odnesly pozitivní 

zážitek? A tak se pokusit přetnout bludný kruh „– kreslení mne nebaví – kreslení mi nejde 

– kreslení mne nebaví –“. 

Odpovědět na otázku mi pomohou jednak informace získané od teoretiků a didaktiků 

výtvarné výchovy pro předškolní děti společně s inspirací z rozvoje grafomotoriky a teorií 

specifických vývojových poruch učení, jako je osvojování kreslení (dyspinxie)  

a motorických funkcí (dyspraxie) prezentované v kapitole Teoretická východiska. Na tyto 

zjištěné poznatky navážu vlastním empirickým výzkumem, který bude proveden v jedné 

mateřské škole, ve které působím na pozici učitelky. Rejstřík zjištěných potěšení z hraní 

hry Kreslení bude převtělen do didaktického projektu a následně nabídnut dětem, které 

v rámci vstupní diagnostiky z hlediska jejich schopnosti užít si kreslení jako hru budou 

vykazovat velmi malou míru potěšení. Závěry z výzkumného šetření budou diskutovány  

s výše uvedeným teoretickým základem. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V bakalářské práci jsem vycházela z teorie hry Kreslení popsané Klusákem a Kučerou 

v knize Dětské hry – games (2010). Dále jsem se seznámila s jednotlivými vývojovými 

kresebnými výzvami kategorizovanými Příhodou (1977) a Lowenfeldem (1949) a také 

jsem čerpala z inspirace v teorii didaktiky výtvarné výchovy zastoupené Fulkovou  

a Tipton, které své výzkumné poznatky prezentovaly v příspěvku Diversifying discourse: 

the influence od visual culture on children´s perception and creation of art (2011). 

V této části diplomové práce navazuji na předchozí poznatky. S pomocí výběrové syntézy 

jsme se snažila prozkoumat oblast současné didaktiky výtvarné výchovy v předškolním 

vzdělávání a ty oblasti, které se kreslení také věnují nebo se ho týkají, jako jsou 

grafomotorika a specifické poruchy učení. V těchto oblastech bylo cílem nalézt takové 

teze, které by mohly napomoci v objasnění dětské snížené motivace procesu kreslení. Dále 

bylo cílem nalézt, co samotný průběh kreslení dětem přináší, případně jaká nová potěšení 

lze odhalit a jaká by měla být role partnera, pedagoga v možné podpoře a rozvoji kreslení. 

 

2.1 Inspirace z teorie didaktiky výtvarné výchovy 

V průběhu diplomové práce jsem se seznámila s dílem Susan Wright. Díky tomu mohu 

konstatovat, že nejsem jediná, která uvažuje o kreslení předškolních a mladších školních 

dětí jako o hře.  

2.1.1 Podpora rozvoje kreativity podle S. Wright 

Susan Wright je předsedkyně uměleckého vzdělávání na University of Melbourne. Její 

výuka a výzkum se zaměřuje na významovou komunikaci a komunikaci malých dětí 

pomocí systémů uměleckých symbolů a multimodálních forem projevu (tj. vizuálních, 

prostorových, hudebních a tělesně kinestetických způsobů poznání) a zdůrazňuje význam 

kreativních a somatických forem učení a rozvoje. (The University od Melbourne, ©1994) 

Ve své výzkumné zprávě Meaning, mediation and mythology (2011) se Wright zamýšlí  

a také diskutuje nad imaginací a tvořivostí jako duševními schopnostmi, které jsou 

vyvolány, stimulovány a rozvíjeny prostřednictvím kreslení. Děti kreslí a při tvorbě 
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používají mnoho propojených symbolů a gest, jako jsou znaky na papíře, slova, popisné 

akce, expresivní gestikulace, výrazy v obličeji, dramatizace a zpěv. Když děti kreslí, učí se, 

jak rozlišovat významy jednotlivých symbolů a jak mezi nimi vidět souvislosti. Na kreslení 

tedy Wright nahlíží jako na grafické a vizuální vyprávění toho, jak děti pojímají svět. Sama 

také cituje Linqvista (2011, s. 160): „Children draw pictures and tell a story at the some 

time; they act a role and create their lines as they go along.“ Nelze tedy oddělit bohatou 

dětskou komunikaci od vlastní tvorby, ba naopak, je třeba ji vnímat jako jednu z částí 

dětské tvorby, kdy jednotlivé složky ji propojují v celek. Tuto integraci kreslení, mluvení  

a hraní spojenou do jednoho celku Wright vnímá jako rozvoj tvořivosti. Podstatná teze 

týkající se tvořivosti, kterou nám předkládá, zní: „Drawing involves more than simply 

forming images; it is equated with the capacity to think and to feel.“ (Wright, 2011, s. 160) 

Tvořivost tedy nechápe z hlediska výtvarné hodnoty dětské tvorby, ale jako pojetí 

přístupu k myšlení, nebo spíše intelektu, který je alternativní k přístupu, který 

reprezentují tvůrci a uživatelé inteligenčních testů, včetně těch založených na kresbě 

postavy.  

Prostřednictvím umění mohou děti přejít na abstraktní úroveň myšlení a rozvinout 

sofistikovaný význam, což může pedagogy často překvapit a zároveň jejich pohled na 

dětskou tvorbu posunout dál. Dětské myšlenky někdy vychází z vizuální kultury, která je 

obklopuje a může jim nabídnout nové souvislosti tak, aby si vytvořily vlastní fantazijní 

svět – mohou dočasně revidovat život prostřednictvím alternativního způsobu pohledu  

a zažít nové emoce. Zde tedy nacházíme i aspekt morálky – děti při kreslení 

prozkoumávají základní ideologie jako je statečnost, poctivost, odvaha a bezpečí. A nový 

tvořený význam je nakonec i tvorbou porozumění sobě samému, resp. sebe sama (self). 

U Wright spatřujeme i její pohled na komplexní průběh kreslení, které se podobá hře: 

„The depiction of imaginary worlds while dialoguing with the materials through a free-

form type of narrative is akin to play – it „lets in more meaning“ (Pahl and Rowsell 2005: 

43) than the more conventional methods of teaching and learning.“ (Wright, 2011, s. 172) 

Wright tedy skutečně uvažuje o kreslení, které má podobu hry, je blízké hře. Na tyto své 

úvahy navazuje případovou studií. 
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Případová studie 

V roce 2017 prezentovala Susan Wright společně s Wan Yi Lee příspěvek s názvem 

Interlocutor-child interactions: Supporting children´s creativity in graphic-narrative-

embodied play, ve kterém představily případovou studii třech dívek předškolního věku, 

kdy každá tvořila samostatně za spoluúčasti jedné z výzkumnic.  

Pětiletá dívka Molly kreslila dům zasažený noční bouřkou. V průběhu své tvorby 

oživovala hrozivou noční bouři svými komentáři a gesty. Molly čerpala ze vzpomínek své 

osobní zkušenosti. Její zážitek musel být vskutku silný, jelikož při popisu hromu 

poklepávala prsty po papíru v místě vytvořených mraků, ale také ruce nadzvedla nad svoji 

hlavu, aby ještě lépe demonstrovala výšku oblohy a slovy: „Hrom, hrom, hrom,“ ještě 

umocňovala prožitek. Výzkumnice byla nejen v pozici pozorovatele, ale také se stala 

přímým účastníkem. Při tvorbě okna se dívka výzkumnice přímo a bez ostychu zeptala: 

„Do you know how to make the window?“ (Lee, Wright, 2017, s. 76) Výzkumnice nechala 

dívce prostor, aby se podělila o svoji dovednost tím, že popisovala jednotlivé kroky 

procesu vzniku schématu okna. Nejen v tomto případě, ale i v dalších dvou pozorovaných 

situacích výzkumnice poslouchaly a naladily se na tvorbu dívek. Znalost zájmu 

jednotlivých dětí jim umožnilo individuálně prozkoumat jejich nápady, porozumět jejich 

graficky zpracovanému prožitku. 

Navzdory individualitě každé z dívek se v jejich tvorbě objevila společná témata, jako jsou 

zaměření se na prostorové vztahy mezi postavami, objekty a událostmi. Tato témata dívky 

ve své tvorbě propojovaly prostřednictvím narativního a gestického popisu a expresivity. 

Shrneme-li poznatky z jednotlivých herních epizod, nacházíme v nich několik stejných 

motivů, které se objevily vždy:  

- dívky se ujaly vedoucí role v komunikaci, 

- dívky do své tvorby promítly vlastní zkušenosti, 

- dívky se cítily uvolněné, šťastné a propojené s partnerem. 

 Výzkumnice dále poukazují na velmi důležitou úlohu partnera, která by měla spočívat 

především v:  

- pozorování, naslouchání a citlivém dotazování, 
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- vcítění se do dětských tvůrčích procesů, které dítěti umožní vytvářet, vysvětlovat  

a přemýšlet o nápadech, 

- rozvíjení sdíleného porozumění, udržování společného myšlení (otevřené otázky, 

hledání objasnění, opakování klíčových slov z dětské tvorby atd.), 

- získání důvěry, vstoupení do dětského imaginativního světa a spolupráce s dítětem, 

- přímé účasti ve hře Kreslení. 

(Lee, Wright, 2017, s. 79-80) 

Na závěr výzkumnice připojují výzvu pedagogům, kdy při zajištění role partnera  

a zapojení se do dětské kresebné hry by tuto účast měli učitelé přijmout jako součást své 

pedagogické praxe na podporu tvořivosti dětí jako důležitého učebního plánu. Takovéto 

interaktivní zážitky z hry mohou pedagogům poskytnout příležitost individuálně poznat 

každé dítě ještě lépe díky nedělené pozornosti a podpoře učení každého dítěte na základě 

jeho vznikajících myšlenek, zájmů a různých způsobů komunikace. Nejenže toto sdílení 

může pomoci dítěti s rozvojem řeči, ale také s rozvojem celé osobnosti. 

 

Nejen Wright uvažuje o kreslení, které má podobu hry, je blízké hře. O výtvarných 

činnostech, které se stávají výtvarnou hrou, uvažuje i Alena Minns, didaktička výtvarné 

výchovy pro preprimární vzdělávání působící na Slovensku.   

 

2.1.2 Pojetí výtvarné výchovy v preprimárním vzdělávání podle A. Minns 

Tak jak prezentuje umělec svými výtvarnými vyjadřovacími schopnostmi svůj kritický 

pohled na svět a tím reaguje na aktuální témata současné vizuální kultury a společnosti, tak 

i dítě vizualizuje svůj imaginární svět, vlastní myšlenky, pochybnosti nebo radosti. 

Výtvarná činnost dítěte je prostředkem, který dítěti umožňuje sebevyjádření. Dítě 

prostřednictvím výtvarného ztvárnění komunikuje svoje myšlenky a reaguje na svět, který 

ho bezprostředně obklopuje. (Minns, 2016) 

Ve své metodické příručce „Výtvarná výchova“ pro preprimární vzdělávání vydané 

Štátným pedagogickým ústavem v Bratislavě v roce 2016 upozorňuje Minns na důležitost 
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spontánního výtvarného projevu. Upozorňuje na to, že stále častěji se setkáváme s dětmi, 

které velmi málo kreslí. S důrazem připomíná nutnost, aby v každé mateřské škole byl 

dětem poskytnut a vytvářen prostor pro spontánní dětské kreslení. Ovšem jen díky 

praktickému nácviku kresby se může dítě zdokonalit. Aby učitelka dokázala dítě 

smysluplně rozvíjet a volila vhodné výtvarné aktivity, je třeba jejího odborného vzdělání 

v oblasti jednotného výtvarného stylu v dětském výtvarném projevu, resp. vývoji 

spontánního dětského kreslení. 

Úlohu učitelky Minns (2016) spatřuje v jakémsi průvodci, který usměrňuje dítě při 

vyjadřování jeho představ. Učitelka by měla klást důraz na „zážitok z tvorby, teda proces a 

nie výsledný produkt.“ (Minns, 2016, s. 4) Učitelka by neměla zasahovat do samotné 

tvorby dítěte, ale měla by ho podpořit, aby dítě samo zvládlo zrealizovat svoje představy. 

Dále by měla nabízet dítěti podněty a náměty, aby dítě dokázalo použít různé výtvarné 

vyjadřovací prostředky, nástroje, materiály, které napomáhají v rozvoji dítěte nejen v jeho 

tvořivosti. Všímá si také důležitosti dialogu s dítětem, který s ním učitelka o jeho 

vznikající tvorbě vede. Tento dialog napomáhá dítěti poznat vizuální jazyk, rozvíjet 

citlivost na prvky vizuálního světa a schopnost dítěte komunikovat prostřednictvím 

výtvarných vyjadřovacích aktivit. Učitelka otevírá dítěti nové možnosti a prostor pro 

sebevyjádření a eliminuje schématické vyjadřování. 

 

Minns (2016) tedy vidí v dospělém, resp. učitelce, velmi důležitou roli. Vést dialog nad 

vznikající výtvarnou tvorbou dítěte spatřuje stejně nezbytně jako Wright  

a Lee (2017). Na důležitou roli pedagoga, který se stává dítěti partnerem, také poukazuje  

i Věra Roeselová, která se také zabývá didaktikou výtvarné výchovy. 

 

2.1.3 Principy problémového vyučování podle V. Roeselové 

Věra Roeselová je autorkou řady výtvarných metodik, které mají široký rozsah pro 

všechny stupně základního vzdělávání. V jejích publikacích najdeme ale i nespočet 

inspirací pro předškolní vzdělávání. Ve své publikaci Řady a projekty ve výtvarné výchově 
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(1997) se zaměřuje nejen na vývoj výtvarného projevu dítěte, ale přináší pohled na změny 

v myšlení a přístupu ve výtvarné výchově.  

Výtvarná výchova by měla podporovat každého jedince tak, aby na základě svých 

schopností dokázal rozvíjet svoji osobnost. Každé dítě nebo žák by tak měli být podpořeni 

ve svém pozorování okolního, ale i vnitřního světa, a o těchto světech by měli přemýšlet. 

Tím by rozvíjeli svoji tvořivost a k řešení otázek by tak přistupovali z více pohledů.  

A právě výtvarná výchova se jeví jako vhodný stimul procesu problémového vyučování. 

Toto vyučování u žáků podporuje rozvoj myšlení, schopnost řešit problémy a tím 

překonávat obtíže. Důležitým faktorem v tomto procesu je komunikace mezi účastníky 

výtvarně výchovného průběhu na různých úrovních – učitel a žák, žák a žák, žák a svět, 

žák a výtvarné prostředky apod.  

Dále Roeselová (1997) upozorňuje na důležitou úlohu pedagoga, který „vlastním vkladem 

tak otevírá dialog, který respektuje postoje žáků a podporuje svobodné rozvíjení jejich 

myšlenek.“ (Roeselová, 1997, s. 27) Pedagog by tedy měl citlivě otevírat dětem cestu, ale 

neměl by jim nabízet svá řešení či postoje. Pokud učitel má touhu předat vše, co ví, je zde 

riziko, že se spíše stane mentorem než iniciátorem a rozvoj tvořivého myšlení tak může být 

pozastaven. Tato úloha učitele není nijak snadná. Pro dítě je nejcennější, pokud učitel 

ponechá rozhodnutí o výtvarném projevu na samotném dítěti. Dítě by mělo být samo 

sebou, aby mohlo uplatňovat své neopakovatelné vztahy ke světu a východiskem jeho 

vnímání světa byl prožitek. Díky prožitku dítě vnímá svět daleko intenzivněji, v námětu 

může objevovat sobě vlastní výtvarné motivy a také způsoby vyjadřování. Učitelův postup 

od povrchu k hloubce motivu nese v sobě různé obsahové roviny. Dítě tak s pomocí učitele 

pozoruje, vnímá, objevuje a ponořuje se do hloubky motivu, který obohacuje jeho vnímání 

světa, poznávání vazeb, vztahů a jevů.  

Roeselová (1997) vnímá učitele jako iniciátora v rozvoji tvořivého myšlení, který by neměl 

dětem nabízet hotové a ucelené myšlenky, měl by děti podporovat a svým přístupem  

a vedením dialogu otevírat cesty k řešení problémů, ideálně skrz jejich prožitky. Současná 

výtvarná výchova by tak měla být postavena na podpoře každého jedince, aby na základě 

svých schopností dokázal rozvíjet svoji osobnost.  

 



17 

 

Neméně důležitou roli pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu spatřuje i Helena 

Hazuková, která se zabývá didaktikou výtvarné výchovy nejen v předškolním vzdělávání. 

 

2.1.4 Opatření v případě výtvarné krize v předškolním věku podle H. Hazukové 

Již v předškolním období se děti setkávají s prvními neúspěchy. Uvědomují si, že nejsou 

bezchybnou osobností, ale že jejich chování není vždy kvitováno pochvalou. Působit 

negativně může na dítě rodič či pedagog, kteří vynášejí subjektivní estetické hodnocení, 

případně pokud mají na dítě malé nebo naopak příliš velké nároky a nedbají individuálních 

vývojových specifik dítěte. Některé děti zažívají kvůli svému okolí permanentní neúspěch, 

který se může dále projevovat jejich agresí nebo naopak lehčí apatií.  

Hazuková (2011) uvádí, že již v mateřské škole se učitelky stále častěji setkávají se 

situacemi, „kdy se děti v předškolním věku odmítají zúčastnit buď některých, nebo dokonce 

jakýchkoli výtvarných aktivit.“ Jako hlavní příčinu spatřuje v sociálním prostředí dítěte, 

které souvisí s nízkým sebevědomím, s obavou z posměchu atd. (Hazuková, 2011, s. 77)  

Pedagogům Hazuková nabízí čtyři protikrizová opatření:  

1. posílit sebedůvěru dítěte ve vlastní schopnosti, 

2. snažit se objevit, pro kterou oblast výtvarné práce má dítě předpoklady,  

a v zadaných úkolech pak respektovat jeho individualitu, potřeby a zájmy, 

3. vytvářet ve třídě pozitivní sociální klima, v němž by děti nezažily pocit ohrožení při 

případném neúspěchu, strach z výsměchu učitele či ostatních dětí ani obavu 

vyslovit neobvyklé nápady, 

4. díky výběru kritérií hodnocení a svým postojem k němu neustále dítě přesvědčovat, 

že i skrz výtvarnou tvorbu se může naučit mnohému a získané zkušenosti, 

dovednosti uplatnit i v životě mimo školu. 

        (Hazuková, 2011, s. 77-78) 

 

Tyto obecné zásady pedagogických protikrizových opatření dále Hazuková (2011) rozvádí 

v konkrétní pedagogická opatření, na základě, kterých může učitelka umožnit dětem zažít 

úspěch i ve výtvarných činnostech. Především se jedná o to,  
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- poskytnout pestrou nabídku všech druhů výtvarných činností založených především 

na dětských nápadech, 

- neopomenout vést dialog o zadaných výtvarných problémech,  

- podporovat týmovou práci, sledovat odlišnost řešení individuálních strategií 

k řešení téhož výtvarného úkolu a respektovat je,  

- zařazovat takové výtvarné techniky, jako např. explorace s výtvarnými prostředky, 

v nichž není možné neuspět.  

(Hazuková, 2011, s. 78-79) 

 

Výše zmíněná protikrizová opatření se týkají přístupu k řízeným výtvarným aktivitám, lze 

je i přesto považovat za podstatné pro možnou intervenci v přetnutí bludného kruhu  

„– kreslení mne nebaví – kreslení mi nejde – kreslení mne nebaví –“. Stejně jako Wright,  

i Hazuková poukazuje na pozitivní třídní klima, respekt individuality, poznání potřeb  

a zájmů jedince a především na posílení sebedůvěry dítěte. Neméně důležitou součástí 

přístupu k výchovně vzdělávací práci s dětmi předškolního věku je i vhodně zvolená 

motivace.  

 

Motivace 

Za spontánním výtvarným projevem dítěte můžeme vidět takovou výtvarnou činnost, která 

není žádnou další osobou přímo a záměrně vyvolána ani řízena. Jedná se tedy o takové 

situace, kdy počátečním impulzem k tvorbě jsou vnitřní nebo vnější podněty. (Hazuková, 

Šamšula, 2005) Pro děti, které kreslení dobrovolně nevyhledávají, musí učitelka přistoupit 

k vnějším motivačním podnětům a svojí aktivní účastí a nabídkou se pokusit děti zaujmout. 

Učitelé by si měli být vědomi toho, „že výtvarné aktivity, které dětem při výuce nabízejí 

(tedy záměrně navozují, případně vedou), nemohou být činnostmi zcela spontánními.“ 

(Hazuková, Šamšula, 2005, s. 49) 

Motivovat děti k výtvarným činnostem mohou náměty, úkoly, materiály, nástroje, techniky 

a další. Jde tedy o celý soubor dílčích částí v přípravě učitelky na výtvarně výchovnou 

činnost. Učitelky při svém rozvažování nad nadcházející výtvarnou činností s dětmi 

vycházejí nejčastěji z námětu. Tímto tak reagují na aktuální dětské zážitky a jejich 
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zprostředkované představy. Vhodně zvolený a formulovaný námět a výtvarný úkol, 

zejména když je humorně, tajuplně, napínavě apod. představen, dokáže v dětech vzbudit 

dětskou zvědavost. (Hazuková, 2011) 

Učitelův přístup, především při prvním kontaktu s dětmi, by měl mít motivační charakter. 

Ten mu poskytuje vhodnou příležitost pro navázání kladného kontaktu s dětmi, vytvoření 

základu atmosféry vzájemné důvěry a spolupráce.  (Hazuková, 1994) 

 

2.2 Inspirace z rozvoje grafomotoriky 

V Logopedickém slovníku je grafomotorika charakterizována jako „specifická motorika, 

koordinovaná pohybová aktivita při grafických projevech (kreslení, psaní apod.).“ 

(Dvořák, 20017, s. 75) Jedná se o pohyby ruky, jež jsou řízeny psychikou a jež zanechávají 

grafickou stopu vyjadřující nějaký význam. Grafomotorickou činnost lze označit za formu 

komunikace i za výrazový prostředek. (Doležalová, 2010) 

 Pro děti, které mají problém s verbální komunikací, jsou ostýchavé, úzkostné, uzavřené, 

nesdílné apod., se kreslení nabízí jako vhodná neohrožující cesta ke kontaktu a často i ke 

komunikaci s druhými. (Bednářová, Šmardová, 2011) 

Bednářová a Šmardová (2011) se dále zamýšlejí nad tím, kdy je vhodné začít se záměrným 

vedením v rozvoji grafomotoriky a kresby u předškolních dětí. Tyto úvahy rozdělují na tři 

období – děti do čtyř let věku, děti starší čtyř let a děti pětileté. Mladší děti není třeba 

záměrně vést ke grafomotorickým cvičením, důležité je nabídnout jim dostatek prostoru a 

možností pro kreslení. Pokud dítě starší čtyř let kreslení dobrovolně nevyhledává, je 

vhodné nabízet mu činnosti rozvíjející hrubou a jemnou motoriku. Je dobré u těchto 

činností s dítětem být, podporovat ho, projevit spoluúčast, a především oceňovat každý 

dílčí úspěch. U dětí starších pěti let již autorky doporučují záměrné, pravidelné a 

systematické vedení a nabízení grafomotorických cvičení. 

 

Doležalová (2010) vidí podmínky úspěšného rozvoje grafomotoriky především v:  

- individuálním přístupu k dítěti, 
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- přiměřenosti nabízených aktivit, a to svým obsahem, tématem, provedením  

a délkou, 

- postupném zvyšování náročnosti činností,  

- vzbuzení zájmu, například hrou,  

- navození tvořivosti i experimentaci s materiály,  

- začlenění grafomotorických činností do celkové situace,  

- povzbuzování a kladném hodnocení,  

- utváření podnětného a pozitivního prosociálního klimatu, 

- vhodně zvolených metodických postupech, 

- spolupráci s rodinou. 

 

Vlivem negativní zkušenosti ale některé děti kreslení nevyhledávají. Jako motivující  

a podporující pro děti v oblasti rozvoje kresby spatřuje Bednářová se Šmardovou (2011) 

přítomnost rodiče či pedagoga. Dospělý by tak měl dávat dítěti podporu především svojí 

přítomností, spoluúčastí, pojmenováním činností a oceňováním dílčích úspěchů. Stejně 

jako ostatní teoretici, tak i Doležalová (2010) či Bednářová a Šmardová (2011) upozorňují 

na důležitost hravé a uvolněné atmosféry. V rámci motivace ke kreslení ještě navíc 

doporučují výsledky dětského kresebného snažení archivovat: „Dítě způsob archivace 

chápe často jako hru, je pro ně také motivací k tvořivosti, výsledky jeho práce se 

nepovalují, nekončí neznámo kde. Společně s rodiči si dítě může prohlížet starší výtvory, 

porovnávat je se současnými, od rodiče se mu tak může dostat další ocenění a povzbuzení 

k pokračování práce.“ (Bednářová, Šmardová, 2011, s. 43) 

 

2.3 Inspirace z teorie nápravy specifických poruch učení 

V rámci rozvah nad možnými příčinami překážek ve hře Kreslení se nabízelo prozkoumat 

specifické poruchy učení, které se kreslení dotýkají. Stejně jako Vyšínová ve své disertační 

práci Obtíže při osvojování kresby u dětí v předškolním věku (2013), narazila jsem i já při 

hledání terminologického ukotvení dyspinxie na velmi malou pozornost v odborné české 

literatuře. V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN – 10) není dyspinxie zakotvena, 

zatímco dyspraxie klasifikována je. 
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2.3.1 Dyspinxie 

Dispinxie je specifická vývojová porucha osvojování kreslení, která se projevuje 

neobratností v práci s tužkou. Podle Michalové (2004) tuto specifickou vývojovou poruchu 

charakterizuje nízká úroveň kresby s „neschopností zobrazit určité předměty a jevy 

adekvátně v závislosti na věku.“ (Michalová, 2004, s. 24)  

Tato porucha postihuje jak složku vizuální (neschopnost napodobit předlohu), tak 

motorickou (neobratnost). Uchopení kreslicích potřeb je křečovité až neobratné, tahy jsou 

tvrdé, silné a nejisté. Dítě nedovede graficky znázornit svoji představu, přenést 

trojrozměrnou představu na dvojrozměrný papír. Kresba se vyznačuje velmi nízkou, až 

primitivní úrovní, tvary jsou značně nedokonalé. (Metodický portál RVP, 2011) 

 

2.3.2 Dyspraxie 

 „Dyspraxie – porucha motorické obratnosti v různých oblastech neboli podle 10. 

Mezinárodní klasifikace nemocí „specifická vývojová porucha motorické funkce; podílí se 

na utváření celkové pohybové charakteristiky chování.“ (Michalová, 2004, s. 24) 

Kyrbiová (2000) dále u této specifické poruchy uvádí, že se většinou objevuje u dětí 

s průměrnou až vyšší inteligencí. Pro dítě s dyspraxií je příznačný rozdíl mezi věkem  

a pohybovými schopnostmi, má obtíže při osvojování celkových pohybových dovedností. 

Hrubá motorika je ve vývoji opožděná a až posléze si dítě obtížně osvojuje úkoly 

vyžadující jemnou motoriku. Dítě, u kterého se tato porucha vyskytuje, je často 

označováno za neobratné, nemotorné či nešikovné. 

 

2.3.3 Podpora v nápravě specifických poruch učení 

Dyspinxie i dyspraxie nepatří mezi často diagnostikované specifické poruchy učení. 

Zelinková (2009) doporučuje u obou poruch nezbytné začlenění dítěte či žáka do běžného 

života. U dyspinxie spatřuje důležité cílené cvičení senzomotorické koordinace a jemné 

motoriky. Dále, obdobně jako u dysgrafie, je důležitá také podpora v oblasti hrubé 

motoriky, jako jsou např. pohyby paží (mávání, kroužení, upažení a vzpažení, kroužení 

předloktím)  
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a dlaní (vpřed, vzad, vpravo, vlevo, kroužení dlaněmi, zavírání dlaní v pěst a otevírání). 

V oblasti jemné motoriky je důležité rozvíjení např. s pomocí modelování, navlékání 

korálků, skládání z papíru.  

Problematikou vývojové dispinxie se také zabýval Michálek (2000), který jako podporující 

přístup k dětem doporučuje neklást na dítě přehnané nároky při kreslení, pozitivně dítě 

motivovat například vyzdvihnutím jeho kvalit v jiných výtvarných aktivitách. Slabý výkon 

dítěte ve výtvarné výchově by mohl ohrozit jeho postavení v kolektivu, mohl by znamenat 

vznik komplexu méněcennosti nebo i dalších problémů. Učitel by měl dát prostor 

k individuálnímu vyjádření prostřednictvím různých kresebných a výtvarných technik, a to 

všem dětem bez rozdílu. 

U dyspraxie je třeba rozdělovat úkoly na menší části, které dítě postupně procvičuje. 

Přítomnost a pomoc kamaráda či učitele při plnění úkolů spatřuje Zelinková (2009) jako 

velmi motivující a povzbuzující. V klidném prostředí a s tolerantním přístupem učitele se 

může zmírnit intenzita projevů dyspraxie.  

Užitečné nápady pro podporu dítěte s dyspraxií v mateřské škole rozpracovala Kyrbiová 

(2000) do několika oblastí – sezení, komunikace, dávání pokynů, čas a změny, zlepšení 

jazykových dovedností. Pro rozvoj kreslení jsou především důležité následující náměty: 

- blízkost učitelky, která by mu mohla dodat pocit bezpečí např. položenou paží 

kolem ramen, 

- nabídka různých míst a poloh při sezení (židle a stůl musí být v optimální výši, při 

sezení na zemi umožnit opření o stěnu s dostatkem prostoru kolem sebe), 

- věnování nějakého času dítěti o samotě s komunikací v jeho tempu, 

- používání řeči při hře, 

- zpívání písniček, které pomohou dítěti se zvukem a rytmem řeči, 

-  upoutání pozornosti při zadávání úkolů a pokynů. 

 

Výše uvedený výčet možných podpůrných přístupů a opatření pro děti s dyspraxií by mohl 

napomoci v oblasti rozvoje kreslení. Důležité také je neopomenout, že pokud je dítěti 

poskytována nenásilná a zábavná podpora, pak si jistě přijde pro další. Stejně jako 
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pro ostatní specifické poruchy učení, tak i pro dyspraxii a dyspinxii platí, že pro jejich 

zlepšení či nápravu neexistuje žádný zázračný lék. Jen díky systematickému přístupu doma 

i ve škole lze dítě podpořit a pomoci mu ve zjevném zlepšení, případně ve vyrovnání se 

s přetrvávajícími potížemi.  
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3 VLASTNÍ VÝZKUM 

V této části diplomové práce je prezentován vlastní empirický výzkum, ve kterém se 

pokusím představit dětem hru Kreslení tak, aby si z této aktivity odnesly pozitivní zážitek.  

 

3.1 Výzkumná otázka 

Ve své bakalářské práci „Kreslení dětí v předškolním věku“ (2017) jsem rozpracovala 

rejstřík druhů potěšení v teorii hry Kreslení. Tento rejstřík potěšení jsem přepracovala do 

diagnostiky dětí z hlediska jejich schopnosti užít si kreslení jako hru a následně si 

pokládám výzkumnou otázku: 

Jak představit dětem kreslení jako hru, aby si z této aktivity odnesly pozitivní 

zážitek?  

A tak s pomocí vhodně zvolené intervence pokusit se přetnout bludný kruh „– kreslení mne 

nebaví – kreslení mi nejde – kreslení mne nebaví –“. 

 

3.2 Realizace výzkumného šetření 

Vlastní sběr dat byl realizován v období od března 2019 do října 2019 v jedné státní 

mateřské škole v okrese Praha-východ. Využila jsem svoji roli učitelky a výzkum tak 

uskutečnila v mateřské škole, ve které pracuji. Děti jsou se mnou v každodenním kontaktu, 

dobře mě znají a díky tomu celý výzkum mohl proběhnout velmi přirozeně a nenásilně.  

 

3.3 Výzkumný vzorek 

Ve sledovaném období navštěvovalo zvolenou mateřskou školu celkem 24 dětí, v poměru 

6 dívek a 18 chlapců, ve věku 3;6–6;8 let. 

Do vstupní diagnostiky nebyly zařazeny děti s již diagnostikovanými specifickými 

vzdělávacími potřebami (vývojová dysfázie), dítě s odlišným mateřským jazykem a děti 

mladší 4 let, u kterých byla komplikovaná adaptace na nové prostředí nebo jejich docházka 

byla velmi nepravidelná. U dětí s vývojovou dysfázií a odlišným mateřským jazykem se 
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hra Kreslení sice jako vhodná podpůrná aktivita pro zlepšení jejich komunikačních obtíží 

nabízí, ale naplánovaný výzkum si toto za cíl nekladl. Vstupní diagnostika by neměla 

adekvátní vypovídající hodnotu. V průběhu výzkumného šetření jedna dívka na žádost 

matky z šetření odstoupila. 

Celkem se tedy vstupní diagnostiky zúčastnilo 16 dětí ve věku 3;11–6;1 let. 

 

3.4 Diagnostika dětí z hlediska jejich schopnosti užít si kreslení jako hru 

3.4.1 Cíl 

Vybrat děti, které si neumí kreslení užívat jako hru, bych jako učitelka mohla jen na 

základě své každodenní zkušenosti z práce s těmito dětmi. Pro účely výzkumu jsem se 

rozhodla výběr opřít též o zaměřené pozorování a systematický rozbor jeho záznamů. 

Postup by měl sloužit nejen k objektivizaci mých dojmů o míře dané schopnosti  

u jednotlivých dětí, ale též ke zmapování její struktury. Tedy toho, co si děti při kreslení 

samy spontánně užívají a co nikoli, co by se ještě mohly naučit si užívat s pomocí 

následných stimulačních aktivit. 

 

3.4.2 Záznamový arch pro rozbor poznámek z pozorování 

Rozhodla jsem se provádět v zásadě otevřené pozorování, avšak s teoretickou citlivostí 

získanou z předchozího výzkumu, zpřesněnou prací na záznamovém archu (viz dále). 

Z pozorování jsem pořizovala poznámky. Tento postup se mi osvědčil již v rámci výzkumu 

pro bakalářskou práci. Pro účely výzkumu jsem považovala jedno pozorování pro každé 

dítě za postačující objektivizaci k mým zkušenostem z každodenní práce s danými dětmi. 

Abych přesněji a co nejkonkrétněji zmapovala, jaká potěšení si pozorované dítě užívá, tedy 

abych mohla postihnout celou pozorovací jednotku co nepřehledněji, rozhodla jsem se 

vytvořit záznamový arch pro rozbor poznámek z pozorování – dále jen Záznamový 

pozorovací arch. 

Záznamový pozorovací arch byl tedy vytvořen pro přehlednější hodnocení dětských 

potěšení z hry Kreslení. Počet pozorovaných oblastí bylo celkem pět, a to konkrétně 
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Komunikace, Fantazírování, Pomůcky, Tvorba a Výsledná kresba. Tyto kategorie byly 

sestaveny na základě vlastního empirického výzkumu, který proběhl v roce 2017 a byl 

obsažen v mé bakalářské práci s názvem Kreslení dětí v předškolním věku. Dále se opírá  

o hodnotící škálu vytvořenou Jitkou Jindrovou v roce 2019 prezentovanou v bakalářské 

práci s názvem Kreslení dětí v předškolním věku – míra využívaného potěšení. V mé 

bakalářské práci bylo prezentováno 31 dílčích potěšení, ne všechna byla ale do vstupní 

diagnostiky zahrnuta. Objevila se i nová dílčí potěšení, která definovala Jindrová (2019) 

nebo vyplynula z výzkumu Susan Wright (2017) z University of Melbourne. Do vstupní 

diagnostiky nebyla začleněna ta potěšení, která jsou přítomna v každé spontánní tvorbě, 

jako je např. osobně zajímavé téma či potýkání se s jednotlivými vývojovými kresebnými 

výzvami apod.  

V každé kategorii je přidána možnost „Jiné“, a to z důvodu, že počty možných potěšení 

nejsou definitivní a každé dítě může obohatit náš náhled na tuto hru o potěšení, o kterých 

jsme dosud nevěděli nebo jsme je nezaznamenali.  

Ve vzoru záznamového pozorovacího archu je u každého dílčího pozorovaného potěšení 

uveden příklad výroku nebo jeho popis. Tyto informace jsem doplnila pro zcela jasnou  

a konkrétní představu toho, co kterým dílčím potěšením sledujeme.  

Záznamový pozorovací arch (viz Příloha 3) také nabízí možnost zaznamenávat si vlastní 

postřehy z průběhu pozorování či doplňovat informace o daném dítěti. K tomuto účelu 

může být nápomocný prostor na konci archu nazvaný Poznámky / Slovní hodnocení.   

 

3.4.3 Rozbor hodnotících kategorií 

Jak již bylo výše uvedeno, pozorovaná potěšení byla rozčleněna do 5 kategorií – 

Komunikace, Fantazírování, Pomůcky, Tvorba a Výsledná kresba. Tyto kategorie byly 

dále rozčleněny na dílčí potěšení. Za každý verbální projev, akt, výrok, který spadá do 

sledovaného dílčího potěšení, mohl účastník hry Kreslení získat jeden bod. Možnost „Jiné“ 

nebyla do výchozího bodového součtu započítána, jelikož na začátku výzkumu nebylo 

zřejmé, zda vůbec bude tato možnost naplněna, zda se objeví nějaké nové projevy, výroky, 

se kterými nebylo na začátku pozorování počítáno.  
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Komunikace 

Jedná se o nejbohatší kategorii co do počtu sledovaných potěšení. Tato kategorie byla 

rozčleněna na dalších 5 podkategorií – komunikace se sebou samotným, komunikace 

s vrstevníkem, komunikace s dospělým, vedoucí role v komunikaci, další formy 

komunikace vztahující se k tvorbě. Aby bylo možné hodnotit jednotlivé výroky, jsou v této 

kategorii zahrnuty jen verbální projevy. 

V průběhu tvorby může dítě komunikovat se sebou samotným rozličnými způsoby – 

samo sobě si popisuje obsah budoucí kresby, v průběhu tvorby uvažuje nad vznikající 

kresbou, samo sobě si tvorbu hodnotí a také může samo sebe pochválit. Jindrová (2019,  

s. 23) uvádí „Obzvlášť pozor si zde musíme dávat na to, zda dítě opravdu komunikuje sám 

se sebou – a jedná se tedy o samomluvu, poté můžeme projevy zařadit do této podkategorie 

a ohodnotit.“ Pokud je u dítěte přítomen druhý a verbálně spolu komunikují, je možný 

plán tvorby již považován za sdělování obsahu někomu dalšímu, nejedná se tedy  

o zřetelnou komunikaci k sobě samotnému. V této podkategorii budeme hodnotit výroky 

typu: popis – plán obsahu budoucí tvorby, vlastní úvahy v průběhu tvorby, hodnocení 

průběhu tvorby, pochvalné sebehodnocení a jiné. 

V podkategorii komunikace s vrstevníkem jsem zvolila následující dílčí potěšení – snaha 

o sebe upozornění, spontánní vyprávění obsahu tvorby (příběhu) vrstevníkovi, zájem  

o vrstevníkovu tvorbu, hodnocení vrstevníkovy tvorby, poučování vrstevníka, hravé 

přetahování o moc, povídání s náhodným posluchačem. Oproti Jindrové jsem do této 

podkategorie nezařadila komunikaci, kdy dítě kamarádovi jen stroze odpovědělo. Odpověď 

„Hm.“ nemusí dítěti přinést žádné potěšení, proto je v diagnostice potěšení irelevantní. 

Stejně tak jsem nezahrnula do bodování „dítě si došlo pro vrstevníka“ a „dítě si povídalo 

s vrstevníkem o něčem, co s tvorbou vůbec nesouviselo“.  

Dítě komunikuje v mateřské škole s dospělým, zpravidla s pedagogickým pracovníkem, 

rodičem nebo s provozním zaměstnancem. V průběhu hry Kreslení může dojít 

k nejrozmanitějším důvodům, proč dítě osloví či zapojí do hry dospělého. Pro diagnostiku 

jsem zvolila následující možná potěšení – vyprávění obsahu (příběhu) tvorby, požádání  

o pomoc při tvorbě, povídání s náhodným posluchačem.  
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Jako samostatné nové potěšení jsem zařadila vedoucí roli v komunikaci. Zde jde o projev 

dítěte, které udává směr, obsah komunikace a při tvorbě přichází s nápady. Na tento 

důležitý projev upozorňuje Susan Wright (2017) jako na jeden z projevů přinášejících 

potěšení s rozvojem kreativity.  

Mezi další formy komunikace vztahující se k tvorbě můžeme zařadit zpěv, kdy si dítě 

pobrukuje melodii známé písníčky nebo jí přímo zpívá, a dále zvuky, jako jsou různá 

vrčení napodobující například zvuk motoru auta nebo rychlý pohyb letícího letadla,  

a podobně. 

V kategorii Komunikace bylo možno získat maximálně 17 bodů. 

 

Fantazírování 

Dle slovníků cizích slov je slovo „fantazírovat“ synonymem pro „blouznit“ či „mluvit 

z cesty“ (viz např. https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/). To si však význam cizího slova, 

např. v anglickém jazyce, redukujeme jen na patologické případy „používání fantazie“. 

Překlad slova „fantasize“ je již obecnější – „představovat si“, „snít“, „fantazírovat“ (viz 

např. https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/fantasize). A zpětný překlad slova 

„fantazírovat“ do angličtiny („fantasize“, „imagine“, „(day)dream“; viz např. 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/cesky_anglicky/fantaz%C3%ADrovat) rovněž není 

omezen na patologii, resp. o blouznění či mluvení z cesty se ani nezmiňuje. Takže v textu 

slovo „fantazírovat“ používám v této intenci, jako zkrácenou verzi sousloví „používat 

fantazii“. Jde o to, že ve hře Kreslení si děti nezahrávají jen se zobrazujícím, ale též se 

zobrazovaným, s reálnými či fiktivními postavami, s jejich vlastnostmi, aktivitami či 

celými příběhy, s jejich světy. Do této kategorie jsem zařadila dílčí potěšení – 

fantazírování ve fiktivním světě, fantazírování v reálné minulosti, současnosti  

a budoucnosti, identifikace s kresbou, komunikace s kresbou a pomůcka jako partner.  

Fantazírování ve fiktivním světě se velmi často objevuje u dítěte předškolního věku  

i v jiných hrách a denních činnostech. Děti jsou obklopeny nejrůznějšími fiktivními hrdiny, 

jejich fantazie je bezbřehá a prolíná se s jejich reálným životem. Můžeme se tedy při 

kreslení dětí setkat např. i s výroky: „No hele, ještě dělám truhlu. V ní je brnko. Ale já si ho 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/fantasize
https://slovnik.seznam.cz/preklad/cesky_anglicky/fantaz%C3%ADrovat
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asi vemu, abych byl na krýpra připravenej. Tak já jdu.“ Tomáš 5;8 let (Haberhauerová, 

2017) 

Prožité divadelní představení, společně strávená dovolená nebo plánovaná návštěva 

zoologické zahrady, to vše jsou velmi časté náměty v kresbách dětí, které tak fantazírují 

v reálné minulosti, současnosti a budoucnosti. Oproti fantazírování ve fiktivním světě se 

děti opírají o reálné prožitky, které mají hmatatelný reálný základ. Může se ale samozřejmě 

stát, že děti mohou tyto dvě oblasti ve svých myšlenkách prolnout. Stejně jako se mohou 

v obou případech identifikovat s kresbou. 

Identifikace s kresbou nastává v momentě, kdy se dítě ve svých představách vtělí do 

zobrazovaného, komunikuje skrze kresbu v první osobě a z výroku v průběhu tvorby se 

dozvíme: „Ježiš hele, já mám tady ňákou nohu na straně.“ Tomáš 5;8 let (Haberhauerová, 

2017 – Příloha 3 – Pozorování dětské spontánní kresby 7) Toto potěšení je v mé bakalářské 

práci zařazeno v kategorii Tvorba, ale po pečlivém zvážení a také po prostudování 

bakalářské práce Jindrové (2019) jsem se rozhodla pro zařazení tohoto dílčího potěšení do 

kategorie Fantazírování. 

Pomůcka jako partner je dílčí potěšení, s nímž může dítě při hře hovořit jako s člověkem. 

Při fantazijní hře se může i obyčejná tužka proměnit třeba v letadlo, případně dětská ruka 

může naznačit dramatický pád letadla.  

V této kategorii bylo možno získat celkem 7 bodů.  

 

Pomůcky 

Při hře Kreslení, tak jak ji zde chápeme a představujeme v tomto výzkumu, potřebuje 

každé dítě nějaké pisátko (tužky, pastelky, fixy), potřebuje také papír, na kterém se hra 

odehrává. Jistě, dítě by mohlo kreslit například prstem v písku, ale tento výzkum se 

zaměřuje pouze na kresebnou hru omezenou v ploše s pomocí pisátka. V této kategorii jsou 

do hodnocení zařazeny výroky, které pomůcky hodnotí z pohledu kvality, jejich 

vlastností apod., třídění pomůcek podle barev, velikostí či jejich vlastností, a v neposlední 

řadě také výroky vztahující se k rozmanitosti pomůcek.  

Maximální počet bodů v této kategorii byl 3. 
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Tvorba 

Ve všech případech byla pozorována spontánní hra Kreslení, do jejíhož průběhu nebyly 

děti nijak nuceny. Z 23 vysledovaných dílčích potěšení popsaných ve vlastní bakalářské 

práci z roku 2017 jsem vybrala šest, a to konkrétně opakování motivu – varianty objektů, 

pečlivé vybarvování nebo obtahování, dekorování – zdobení, objevování možností 

konfigurace / zaplňování plochy, vývoj kresebného objektu v průběhu tvorby, písmo – 

podpis – znak. Jako sedmé dílčí potěšení jsem přidala různé druhy kresebných her, např. 

Kresba na přání, komiksy, aj., jelikož se s touto formou kresebných her čím dál častěji ve 

své praxi setkávám. V souhrnu bychom mohli říct, že jde o vše nad rámec toho, co hodnotí 

psychologové, když reakci na instrukci „Nakresli postavu pána, jak nejlépe umíš.“ 

používají jako test vývoje kognitivních schopností, resp. inteligence (viz např. 

http://www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/ – katalogová položka T33 Orientační test školní 

zralosti či T76 Kresba postavy). 

Dílčí potěšení Varianty objektů se objevují v těch případech, kdy děti kreslí jednoho 

panáčka v různých situacích nebo stejný dům ve dne a následně v noci apod. Můžeme se 

domnívat, že se jedná o upevnění již zvládnutého kresebného objektu, který dítě dokáže 

opakovaně nakreslit a vždy bude stejný. 

Pečlivé vybarvování nebo obtahování poznáme z pozorování a komentářů. Výroky typu 

„Tady kreslím, nepřetahuju.“ nám zřetelně ukazují, že si dítě uvědomuje, jak pečlivě  

a zručně umí ovládat svojí vizuomotorikou koordinaci. Potěšení ze zvládnutí této 

dovednosti je jistě na místě. 

Nejedna princezna má bohatě zdobené šaty nebo nejeden hrneček je celý puntíkovaný. 

Linie, vzory, barvy, textury, prostor jsou jednotlivé prvky umění, které děti obklopují. 

Dekorování – zdobení předmětů se tak přirozeně stává součástí jejich tvorby, ve které 

můžeme nalézt například ornamentální zdobení celého listu papíru. 

Objevování možností konfigurace / zaplňování plochy může souviset s dekorováním, 

ale také nemusí. Celý list papíru může být pojat jako jeden objekt a dítě může zkoušet 

nakreslit abstraktní konfiguraci barevné plochy, tak jak byla popsána v bakalářské práci 

Haberhaurové v roce 2017 (Příloha – Pozorování dětské spontánní kresby č. 5). 

http://www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/
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Kresebné plány se mohou v průběhu tvorby měnit. Dítě začne kreslit motýla, ale nakonec 

se z něj stane třeba slon, ze dvou domů se stane vlak apod. Vývoj kresleného objektu  

v průběhu tvorby se může měnit a tento vývoj poznáme z příslušných dětských 

komentářů. 

„Tohle je písmeno. To já už umím. To je M.“ – výrok dokazující znalost a zvládnutí 

školních dovednostní. Dítě dokáže umístit na kresbu vlastní signaturu a určit tak vlastnictví 

své tvorby. Toto potěšení jsem v záznamovém pozorovacím archu nazvala Písmo – podpis 

– znaky. 

Jako poslední druh dílčího potěšení v rámci tvorby jsem zařadila možnost Hra – různé 

druhy kresebných her. Kresbu na přání, komiksy a jiné druhy kresebných her čím dál 

častěji ve své pedagogické praxi zaznamenávám a nejsem jediná, kdo si této tvorby 

povšiml. Již Kučera a Klusák (2010) ve své rozsáhlé sbírce rozlišují různé druhy her 

Kreslení. Jako zástupce je vhodné uvést hru s názvem Kreslení pohledů. Její smysl je 

především v opakování motivu na přání, kdy projevený zájem o kresbu přinesl autorovi 

nemalé potěšení. Ale nejde jen o opakování motivu, ale i opakování tématu, které může být 

různě kresebně zpracováno.  

V této kategorii bylo možné získat maximálně 7 bodů. 

 

Výsledná kresba  

Tuto kategorii jsem se po pečlivém zvážení rozhodla do bodového hodnocení 

nezapočítávat i přesto, že je uvedena v pozorovacím archu. Dítě v této kategorii vždy 

mohlo získat jeden bod, možná maximálně dva body z celkových možných čtyř, tudíž lze 

předpokládat, že dítě vždy jednoho bodu dosáhne, ne však více. Zde byla pozorována 

potěšení: odložení kresby např. na učitelský stůl, dítě se dále o kresbu nezajímalo, 

kresba určená na vystavení, kresba jako dar aj. 

 

3.4.4 Hodnocení 

Po ukončení pozorování a pečlivé analýze byl každému pozorovanému dítěti přidělen 

příslušný počet bodů. Na konci záznamového archu je souhrnná tabulka, do které byly 
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zapisovány získané body ze čtyř z pěti výše uvedených oblastí – Komunikace, 

Fantazírování, Pomůcky a Tvorba. Výsledná kresba nebyla do celkového bodového součtu 

započítána. Získaný celkový počet bodů je vyjádřen také procentuálně. 

Maximální počet bodů, které dítě mohlo získat, je 34. Pokud by dítě dosáhlo plného počtu 

bodů a ještě by byla naplněna v každé kategorii možnost Jiné, dítě by tak dosáhlo 

celkového počtu 41 bodů, tedy více než 100 %. Nepředpokládám však, že by dítě dosáhlo 

plného počtu bodů, není to ani cílem sběru dat. Bodové hodnocení slouží pro přehlednější  

a prokazatelné porovnání množství prožitých potěšení mezi jednotlivými pozorovanými 

účastníky hry Kreslení. 

 

3.4.5 Shrnutí 

Vstupní diagnostika mi napomohla vybrat děti, které si neumí kreslení užívat jako hru. 

Zvolený postup přispěl k objektivizaci mých dojmů o míře dané schopnosti u jednotlivých 

dětí, ale také ke zmapování její struktury. Na základě zjištěných informací jsem přistoupila 

k přípravě přesněji zaměřených stimulačních aktivit. 

 

3.5 Plán intervence 

Po vstupní diagnostice jsem řešila problematiku intervence. Vhodně zvolený přístup 

s respektem k individualitě každého dítě by měl napomoci k rozvoji zájmu o kreslení jako 

hry, k překonání a přetnutí bludného kruhu „nechci kreslit – kreslení mi nejde – kreslení 

mě nebaví“ v místě „kreslení mě nebaví“. 

 

3.5.1 Příprava před intervencí 

Pozorované kategorie, včetně dílčích potěšení, která jsou prezentována v záznamovém 

pozorovacím archu vstupní diagnostiky a byla vyhodnocena, nejsou všechna potěšení, 

která byla vypozorována teoretiky a didaktiky výtvarné výchovy, ani ta, která byla 

prezentována v empirickém výzkumu v bakalářské práci Haberhauerové (2017) či 

bakalářské práci Jindrové (2019). Pro následnou možnou intervenci je třeba rejstřík doplnit 
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o potěšení, která se ve spontánní hře Kreslení projevují vždy. V každé kresebné tvorbě se 

dítě potýká s kresebnou vývojovou výzvou. Podle Příhody (1977) se jedná o několik 

stádií, kterými dítě během své dlouhé cesty projde. Nejprve se jedná o experimentování 

s črtáním, zvýrazňování vlastních čmáranic, následuje prvotní obrys, kdy si dítě uvědomí 

význam zobrazovaného před samotnou kresbou. Další výzvou je lineární náčrt 

zobrazovaného, jakési schéma bez detailů. Díky svému úsilí se dítě posune do další 

vývojové výzvy a tím je realistická kresba, která je oproti lineárnímu náčrtu značně 

obohacena o detaily. Cílem veškerých vývojových výzev je vždy naturalistické zobrazení 

zobrazovaného (Haberhauerová, 2017). Další důležitou součástí každé spontánní tvorby, 

kterou nacházíme, je osobně zajímavé téma. Bez tohoto vnitřního motivu „by se tvorbě 

děti nevěnovaly.“ (Haberhauerová, 2017, s. 34). Pokud tvoří více dětí současně, je velmi 

pravděpodobné a stává se tak, že si děti navzájem tvorbu pozorují, komentují ji a může se 

stát, že díky pozorování tvorby kamaráda začne tvořit někdo další. Další potěšení z tvorby 

může dětem přinést také práce s barvami. 

Vracíme se tedy zpět na začátek, kdy některá potěšení nebyla do vstupní diagnostiky 

zařazena, jelikož se v kresebném projevu objevují pravděpodobně vždy, a tudíž by bylo 

zbytečné je hodnotit. Před přípravou na pedagogickou intervenci je třeba vést v patrnosti 

veškerá dosud zjištěná potěšení a umět je v případě potřeby nenásilnou a hravou formou 

dítěti přestavit. Znalost těchto popsaných potěšení ale sama o sobě ještě úspěch zaručit 

nemůže.  

 

3.5.2 Styl intervence 

Po vyhodnocení a rozpoznání těch dětí, u kterých bylo zaznamenáno jen velmi málo 

projevených potěšení ze hry Kreslení, lze zahájit citlivou pedagogickou intervenci. K dítěti 

by mělo být přistupováno individuálně s ohledem na jeho možnosti, schopnosti  

a dovednosti. Každé dítě se nachází v jiném vývojovém stádiu, přichází z jiného socio-

kulturního prostředí, je obklopeno i jiným vizuálním uměním. Nicméně i přes tyto možné 

odlišnosti lze určité přístupy zobecnit.  

Ve výše uvedené vstupní diagnostice bylo zřejmé, že u dětí, které rozehrávaly hru Kreslení 

s bohatým počtem potěšení, byla vždy zaznamenána pozitivní atmosféra. Děti byly 
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uvolněné, bezprostředně sdělovaly své pocity a prožitky. Na základě poznatků získaných 

od teoretiků z oblasti didaktiky výtvarné výchovy, rozvoje grafomotoriky, ale také z oblasti 

specifických poruch učení si budu v intervenci vědoma toho, že je třeba se vcítit do 

dětských tvůrčích procesů, pozorovat dětskou tvorbu, naslouchat a citlivě se dotazovat. 

Dále vést aktivní dialog, rozvíjet sdílené porozumění, být přímým účastníkem ve hře, 

nabízet různé podněty a posilovat sebedůvěru dítěte. 

 

3.5.3 Shrnutí 

Vlastní intervence vychází z poznatků z teorie výtvarného umění, pedagogiky  

a psychologie. Od teoretiků, ale i praktiků, kteří se zabývali či zabývají vývojem dětské 

kresby, hrou Kreslení a didaktikou výtvarné výchovy. Tyto poznatky jsou obohaceny 

znalostmi z vlastního výzkumu z roku 2017 a z výzkumu Jitky Jindrové z roku 2019. 

Před samotnou intervencí máme tedy již informace o konkrétním dítěti, známe výsledky 

z jeho vstupní diagnostiky hry Kreslení, známe dosud definované druhy potěšení z účasti 

v této hře a jsme si vědomi role partnera v intervenci.  

 

3.6 Etická otázka výzkumu 

Před samotným výzkumem byl od všech dotčených účastníků získán informovaný souhlas, 

který byl vypracován na základě návrhu etických pravidel pro Český pedagogický výzkum 

navržených Průchou a Švaříčkem (2009). Při tvorbě informovaného souhlasu bylo  

mj. postupováno podle doporučeného vzoru Etické komise Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy (2018). Všichni účastníci byli řádně poučeni o cíli, průběhu a přínosu 

výzkumu, stejně jako o možnosti kdykoli bez udání důvodu výzkumné šetření opustit. Byly 

dodrženy zásady důvěrnosti, přímým účastníkům ve výzkumné zprávě byla pozměněna 

jména a výsledná práce byla všem zpřístupněna. 
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3.7 Prezentace výsledků vstupní diagnostiky 

Jak již bylo zmíněno v popisu výzkumného vzorku, do vstupní diagnostiky nebyly 

zařazeny děti se specifickými vzdělávacími potřebami, dítě s odlišným mateřským 

jazykem a děti mladší 4 let, u kterých byla komplikovaná adaptace na nové prostředí nebo 

jejich docházka do mateřské školy byla velmi nepravidelná. Vstupní diagnostiky se 

zúčastnilo 16 dětí, a to konkrétně Honza (6;1), Kristýna (5;10), Filip (5;6), Dominik (5;4), 

Matyáš (5;2), David (5;1), Mája (5;00), Zuzana (4;11), Ondra (4;9), Míla (4;6), Vašek 

(4;5), Ema (4;4), Pavel (4;1), Tomáš (4;0), Jirka (4;0) a Mia (3;11).  Z toho u dvou 

chlapců, Pavla a Jirky, nebyla zaznamenána spontánní hra Kreslení ani v jednom případě. 

Tito chlapci na otázku, zda by si nechtěli něco nakreslit, vždy odpovídali: „Ne.“, „Nevim 

co.“, „Neci.“, „Du si hrát s autama.“ apod.  Do výtvarné tvorby se zapojili vždy jen při 

řízené činnosti zvolené učitelkou. Tito chlapci byli učitelkou pozorováni, ale jejich 

spontánní kreslení nemohlo být analyzováno. 

Děti byly pozorovány při spontánním kreslení a jejich motivace k této činnosti byla různá. 

Některé děti tak chtěly vyplnit čas čekáním na svého kamaráda, jiné si zvolily kreslení jako 

tišší hru, aby nerušily spící kamarády nebo jednoduše jen chtěly naplnit svoji potřebu 

zanechání stopy pisátkem.  

 

3.7.1 Hodnocené kategorie 

Pro otevřené a strukturované pozorování byl vytvořen záznamový pozorovací arch pro 

přehlednější hodnocení dětských potěšení ze hry Kreslení. Počet pozorovaných oblastí 

bylo celkem pět, a to konkrétně – Komunikace, Fantazírování, Pomůcky, Tvorba  

a Výsledná kresba. Výsledná kresba byla pozorována, ale nebyla hodnocena.  

 

Komunikace 

Nejčetnější kategorie co do počtu pozorovaných potěšení byla kategorie Komunikace. 

V této kategorii byl zaznamenán nevyšší počet dílčích potěšení. Podkategorie 

Komunikace se sebou samotným čítala 4 dílčí potěšení a všechny byly zpozorovány. 

Popis – plán budoucí tvorby samy sobě sdělovaly 4 děti (P2 Matyáš si předem naplánoval, 
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co přesně bude tvořit, stejně jako Filip P4, Kristýna P6 i Ondra P6 nahlas uvažovali nad 

obsahem své budoucí tvorby). Vlastní úvahy v průběhu tvorby byly zaznamenány ve  

4 případech (Matyáš P2 uvažoval v průběhu své tvorby nad tím, že strom bude muset 

udělat větší, Filip P4 si sám sobě sděloval, že tvorbu ještě musí dodělat, Ondra P6 

popisoval, co ještě bude tvořit, Zuzka P7 uvažovala nad barevností moře). Ve 2 případech 

si děti hodnotily vlastní průběh tvorby (Míla P5 si ohodnotil vytvořeného tatínka výrokem 

„Ten se nepoved.“ a pokračoval v tvorbě dál, Zuzka P7 konstatovala, že se jí celá kresba 

nevejde na papír). Pochvalné sebehodnocení se objevilo u 3 dětí (Vašek P3 se pochválil 

výrokem „Se poved. Bude mít ladost.“, Míla P5 se lehce usmál na svoji výslednou kresbu  

a ohodnotil: „A tady ho máme.“, Dominik P8 si pochválil svoji vytvořenou střechu). 

Nejbohatší podkategorií co do počtu potěšení byla Komunikace s vrstevníkem.  

V 7 případech se účastníci snažili na sebe upozornit (Vašek P3 se na začátku tvorby 

ujišťoval, že jeho kamarád zná jeho tátu, Míla P5 na začátku tvorby hlasitě sdělil třídě: 

„Budu si kreslit.“, a rozhlédl se, ale nikdo mu neodpověděl, Ondra P6 se dožadoval 

pozornosti jeho kamaráda, stejně jako Kristýna P6, která se snažila na sebe upoutat 

Ondrovu pozornost. Stejnou motivaci měla i Zuzka P7. Dominik P8 se svým hlasitým 

výrokem: „Kde mám tu modrou.“, také dožadoval pozornosti, a nakonec i Mája P8.).  

V 9 případech bylo zaznamenáno spontánní vyprávění obsahu tvorby (příběhu) svému 

vrstevníkovi (Honza P2, Matyáš P2, Filip P4, David P5, Kristýna P6, Ondra P6, Zuzana 

P7, Dominik P8 a Mája P8). V 8 případech se děti zajímaly o vrstevníkovu tvorbu (Matyáš 

P2 se podíval na Honzu a podivil se: „Ty děláš další?“, stejně jako Filip P4, David P5, 

Ondra P6, Kristýna P6, Zuzana P7, Dominik P8 i Mája P8 se svými otázky zajímali o to, 

co jejich kamarád tvoří.). Hodnocení vrstevníkovy tvorby jsem shledala ve 3 pozorováních 

(David P5 ohodnotil Mílovu tvorbu výrokem: „No pěknej táta táta to je. To bude rád, 

viď?“, Ondra P6 ne moc pochvalně ohodnotil princeznu své kamarádky, Zuzana P7 

dokázala sdělit své kamarádce, jaké pěkné vlasy vytvořila.). Poučování vrstevníka bylo 

zaznamenáno pouze v 1 případě (Kristýna P6 radila své mladší kamarádce, kam má nalepit 

oko.). Povídání s náhodným posluchačem se objevilo ve 2 pozorováních, původní 

posluchač odešel nebo se již věnoval jiné činnosti, a tak to sdělil někomu jinému (David P5 

zůstal u stolečku sám, ale když kolem procházel kamarád Tomáš, hned mu povyprávěl, 

kolik oken má dům, který vytvořil. Dominik P8 ukazoval, jak spadne střecha, a do 
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komunikace zapojil Filipa, který se tvorby dříve neúčastnil.). Hravé přetahování o moc 

nebylo vypozorováno v žádném spontánním kreslení. Do možnosti Jiné jsem zařadila dvě 

nová potěšení, která se objevila (Vašek P3 v průběhu tvorby zkoušel, jak umí mrknout,  

a následně se do této dovednosti snažil zapojit i učitelku a kamaráda, který s jeho tvorbou 

neměl nic společného, Zuzana P7 nabídla své kamarádce pomoc s hledáním vhodné 

barvy.). 

V podkategorii Komunikace s dospělým bylo nejčastěji zaznamenáno vyprávění obsahu 

tvorby (příběhu), a to konkrétně v 7 případech (Tomáš P1, Vašek P3, Filip P4, Míla P5, 

David P5, Ondra P6, Zuzana P7). Oproti tomu nebylo ani jednou zaznamenáno požádání  

o pomoc při tvorbě nebo povídání s náhodným dospělým posluchačem. Jakožto 

pozorovatel jsem byla přítomna u všech spontánních her Kreslení a nemohu se tedy 

ohodnotit coby náhodný posluchač. Žádný jiný dospělý nepřišel, a tak nemohl být zapojen 

do tvorby. Požádání o pomoc nebylo ve výzkumu v mé bakalářské práci zaznamenáno, ale 

bylo přidáno do diagnostiky na základě výzkumu Jindrové (2019), která toto potěšení 

předpokládala, že by se mohlo v rámci pozorování objevit. Tato možnost mi také přišla 

jako pravděpodobná, ale v žádné z pozorovaných situací nebyla shledána. Možnost Jiné 

byla shledána ve 2 případech (Vašek P3 v průběhu tvorby zkoušel, jak umí učitelka 

mrknout, Ondra P6 požádal učitelku o přečtení nahlas jeho již zvládnutého podpisu před 

ostatními.). 

Vedoucí role v komunikaci byla shledána v 7 pozorovaných situacích. Pokud dítě tvořilo 

samo, nemělo možnost si toto potěšení užít. V případě tvorby více dětí se toto potěšení 

objevilo (Matyáš P2 se svými otázkami a stylem komunikace snažil kamaráda zapojit více 

do rozhovoru, Vašek P3 bohatě popisoval tvorbu a komunikoval s učitelkou, Filip P4 

barvitě a bohatě komunikoval s vrstevníky, stejně tak i Ondra P6, Kristýna P6, Zuzana P7  

a Dominik P8.). 

V podkategorii Další formy komunikace vztahující se k tvorbě byl zaznamenán zpěv 

nebo melodizace, a to ve 3 případech, zvuky v 5 případech. Účastnici velmi často 

doprovázeli svoji tvorbu zvuky motorů nebo si po vykonané práci oddechli. (Matyáš P2 

fučením doprovázel růst stromu, Vašek P3 si zřetelně oddechl po vykonané náročné  

a těžké práci, Filip P4 doprovázel zvukem vlaky, Zuzana P7 zvuky doprovázela svoji 
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tvorbu, Dominik P8 zvuky doprovázel prudké bouchnutí o stůl, znázorňoval, jak by mohl 

spadnout cirkus.).  

 

Fantazírování 

Další pozorovanou kategorií bylo Fantazírování, kdy účastnici nejčastěji fantazírovali 

v reálné minulosti, současnosti a budoucnosti, a to konkrétně v 8 případech. (Tomáš P1 

popisoval, jak jeho starší bratr jede na výlet a následně ho bude doma hlídat: „To jede 

Vendulka s Petrem na výlet a oni nás pak budou hlídat“, stejně jako Matyáš P2, který 

vyprávěl o rodinné procházce v lese, Vašek P3 sděloval, jak pomáhal tátovi, a také tento 

prožitek tvořil: „Včela stěhoval plačku. Musel ji odtáhnout a nějak takhle to tam dělal.“, 

Filip P4 tvořil a fantazíroval o prožité společné hře s tátou. Obdobně fantazírovali i David 

P5, Kristýna P5, Zuzana P7 a Dominik P8.). Ve fiktivním světe rozvíjeli svoji fantazijní 

představu pouze 2 účastníci (Matyáš P2, který tvořil kouzelný strom, Zuzana P7, která se 

v průběhu tvorby ponořila do světa pohádkových jednorožců). Další fantazijní představy, 

jako jsou identifikace s kresbou a komunikace s kresbou, nebyly v těchto pozorovaných 

situacích shledány. Oproti tomu děti hojně používaly pomůcku jako partnera. S pomůckou 

verbálně komunikovala 1 účastnice (Zuzana P7: „Ježiš, nepadej mi pastelo. Mňau.“). 

Pohybově bez rekvizit rozvíjeli své fantazijní představy 4 účastníci (Matyáš P2 

znázorňoval rukou, jak rychle rostl strom, Vašek P3 ukazoval, jak opravoval pračku,  

a Filip P4 znázorňoval rukou rychlý pohyb vlaku, Dominik P8 znázorňoval rukama 

střechu.). Ve 3 případech si účastníci užívali potěšení se zahráváním si s rekvizitami 

(Vašek P3 použil pastelku jako šroubovák, Ema P7 se usmívala a předváděla přiložením 

pastelky na čelo jednorožce, stejně jako Zuzana P7.). 

 

Pomůcky 

Hra Kreslení by nemohla být uskutečněna, pokud by účastníci nepoužívali Pomůcky. 

V této kategorii byly sledovány pouze 3 dílčí potěšení. Nejčastěji bylo vypozorováno 

hodnocení kvality pomůcek, a to konkrétně v 5 případech. Účastníci hodnotili barevnost, 

zda jsou pastelky ořezané, nebo ne, případně jak kvalitně se s nimi kreslí (Vašek P3, Filip 
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P4, Míla P5, Ondra P6, Zuzana P7). Třídění pomůcek nebylo vůbec zaznamenáno, stejně 

jako potěšení z rozmanitosti pomůcek. 

 

Tvorba 

Poslední pozorovanou oblastí byla Tvorba. Tato kategorie čítala celkem 7 dílčích 

pozorovaných potěšení. Náměty ve spontánní tvorbě byly velmi různorodé. Opakování 

motivu se objevilo pouze v 1 případě (Honza P2 nejprve tvořil perníkovou chaloupku a na 

druhém listu papíru nakreslil dveře od perníkové chaloupky. Nejedná se na první pohled  

o opakování motivu, ale jde o stejné téma ve dvou variantách.). Nejbohatší podkategorie co 

do počtu vypozorovaných potěšení bylo pečlivé vybarvování nebo obtahování, celkem  

v 5 případech (Matyáš P2 sděloval, jakou část musí vybarvit, Filip P4 se snažil pečlivě  

a přesně vést čáry, Zuzana P7 se snažila pečlivě vybarvovat moře, snažila se nepřetahovat, 

Dominik P8 rychle a vcelku pečlivě kreslil a ostatním sděloval: „Hele, eště to tady 

vybarvim.“, Kristýna P8 pečlivě vybarvovala střechu domu.). V 1 pozorovací jednotce 

bylo shledáno a vyhodnoceno dekorování – zdobení (Ondra P6 vedl krátké čáry po okraji 

papíru tak, aby byly stejné: „Takový čáry tady udělám.“). Objevování možností 

konfigurace / zaplňování plochy bylo shledáno v 5 případech (Matyáš P2 využil celou 

plochu papíru a svoji kresbu pečivě zarámoval, Vašek P3 znázornil proces opravy pračky  

v celé ploše, Filip P4 využíval také celou plochu papíru a své obavy, aby se mu celá jeho 

představa vešla na papír, také sděloval svému kamarádovi, celou plochu využila i Kristýna 

P6, Zuzana P7 pečlivě členila celou plochu na části, které různobarevně vybarvila. 

Vytvořila tak barevnou kompozici.). Vývoj kresebného objektu v průběhu kresby byl 

zaznamenán v 1 případě (Zuzana P7 z dalekohledu vytvořila knížku.). Mezi pozorovanými 

dětmi se ve 2 případech objevilo potěšení z již zvládnutého písma – podpisu – znaku 

(Ondra P6 zvolal: „Já už se umím podepsat!“ a také se podepsal, Zuzana P7 sdělila 

kamarádce: „Já už umím tohle písmeno,“ a napsala písmeno Z.). Při přípravě 

Záznamového pozorovacího archu jsem na základě zkušeností předpokládala, a díky tomu 

i zařadila možné potěšení z tvorby, a to Hra – různé druhy kresebných her (kresba na přání, 

komiksy, aj.). Ač z pozice učitelky mateřské školy jsem se již několikrát setkala s hraním 

kresebných her, v mnou pozorovaných situacích toto potěšení shledáno nebylo. 
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V možnosti Jiné bylo shledáno 1 nové potěšení (Kristýna P6 se zapojila do tvorby druhého. 

Nejednalo se o poučování, ale o přímé zapojení, kdy přinesla kamarádce nalepovací oko. 

Její pomoc nebyla vyžádána, ale byla s úsměvem přijata.). 

 

3.7.2 Shrnutí  

Prostory mateřské školy, ve které byla realizována vstupní diagnostika, nejsou nijak velké, 

spíše stísněné. Spontánní kreslení probíhalo vždy u stolečků i přesto, že děti znají možnost 

kreslit si, kde chtějí. Pozorovaná skupina dětí je přátelská, spolupracující a na jejich 

pozitivní sounáležitost jistě mají vliv i rodiče, kteří se společně navštěvují, pořádají pro 

děti Dětský den a jiné akce. Děti jsou tak zvyklé být ve velmi častém kontaktu se svými 

vrstevníky nejen v mateřské škole, což může být jeden z důvodů, proč byl nejčetnější počet 

potěšení shledán v kategorii Komunikace, v podkategorii Komunikace s vrstevníkem, a to 

konkrétně spontánní vyprávění obsahu tvorby (příběhu) svému vrstevníkovi. Děti si rády 

užívaly přítomnost svých kamarádů, se kterými sdílely své prožitky, fantazijní představy, 

nápady. Děti se také zajímaly o tvorbu vrstevníka a snažily se na sebe upozornit. Pokud 

děti tvořily za přítomnosti někoho dalšího, ujaly se velmi často vedoucí role. Nejčastější 

fantazijní představy se pohybovaly v reálné minulosti, současnosti nebo budoucnosti. Děti 

tedy vycházely ze svých prožitků a zkušeností. 

V mateřské škole se snažíme vést děti k sebehodnocení a k posílení sebe sama. Učitelka 

používá nejen ve výtvarné tvorbě kritéria hodnocení, na základě, kterých se děti učí 

sebereflexi. Tento přístup by možná, především u starších dětí, mohl mít dopad na to, proč 

se děti v průběhu tvorby běžně pochválily. Získat pochvalu nebo si ji sami sobě udělit je 

pro každého z nás velmi příjemné. Děti si samy sobě sdělovaly plán – obsah budoucí 

tvorby a/nebo také sdělovaly vlastní úvahy v průběhu tvorby. Atmosféra ve třídě bývá 

pozitivní, často se společně smějeme, bavíme a zpíváme. Ve vstupní diagnostice si děti 

běžně užívaly radost z vydávání zvuků, prozpěvování či řeč dokázaly zmelodizovat. 

Pomůcky použily jako partnery pro dokreslení svého fantazírování, dále je zhodnotily  

a použily pro pečlivé vybarvování nebo obtahování. Také se snažily objevovat možnosti 

konfigurace / zaplnění plochy. 
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I přes vedení k sebehodnocení si děti zcela výjimečně svoji tvorbu v průběhu hodnotily. 

Možná neměly potřebu samy sobě na hlas sdělovat, zda se jim tvorba daří či nedaří podle 

vlastních představ. Také zcela výjimečně poučovaly vrstevníka nebo fantazírovaly ve 

fiktivním světě. Podpis na kresbu připojily pouze dvě děti. S pomůckou jako s člověkem 

komunikovalo pouze jedno dítě, stejně tak jedno dítě opakovalo motiv ve více kresbách, 

dekorovalo, kresebný objekt se v průběhu tvorby vyvíjel a také pouze jednou dítě 

poučovalo vrstevníka. 

Některá potěšení se v této vstupní diagnostice nevyskytla, ale to neznamená, že v jiných 

pozorovaných situacích by se vyskytnout nemohla. Konkrétně se jednalo o hravé 

přetahování o moc, požádání dospělého o pomoc při tvorbě, povídání s náhodným 

posluchačem, identifikace či komunikace s kresbou. V pozorovaných situacích děti 

pomůcky netřídily, neužily si potěšení z rozmanitosti pomůcek a netvořily komiksy, kresby 

na přání aj. 

Do každé kategorie byla přidána možnost „Jiné“, a to z důvodu, že vždy je možnost 

objevení se něčeho nového. Radost ze zapojení se do tvorby druhého, nabídnutá pomoc, 

která nebyla odmítnuta, jistě přinesla dívce Kristýně P6 potěšení. Další dosud nepopsané 

potěšení bylo vyzkoušení zvládnuté dovednosti, ať již učitelkou, nebo vrstevníkem ve 

smyslu „Umíš to, co já?“. Poslední nové potěšení bychom mohli nazvat „potvrzením 

dovednosti“. Učitelka byla požádána o přečtení podpisu nahlas před ostatními kamarády. 

Zde se možná jednalo o jakési chlubení se před ostatními s tím, že když to potvrdí dospělý, 

může mít toto sdělení před ostatními větší váhu. 

Veškerá pozorovaná potěšení u 14 diagnostikovaných dětí jsou přehledně procentuálně 

prezentována v následující tabulce:   

 

Tabulka č. 2 – Procentuální přehled pozorovaných potěšení u 14 diagnostikovaných dětí 

Dítě začalo tvořit spontánně  93 % 

Dítě bylo ke tvorbě vyzváno / přizváno vrstevníkem 7 % 

1. Komunikace 

1.1 Komunikace se sebou samotným 
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2. Fantazírování 

2.1 Fantazírování ve fiktivním světě 14 % 

2.2 Fantazírování v reálné minulosti, současnosti a budoucnosti 57 % 

2.3 Identifikace s kresbou  0 % 

2.4 Komunikace s kresbou  0 % 

2.5 Pomůcka jako partner  

Verbální  7 % 

Popis – plán obsahu budoucí tvorby 29 % 

Vlastní úvahy v průběhu tvorby  29 % 

Hodnocení průběhu tvorby 14 % 

Pochvalné sebehodnocení 36 % 

Jiné 0 % 

1.2 Komunikace s vrstevníkem 

Snaha o sebe upozornění  50 % 

Spontánní vyprávění obsahu tvorby (příběhu) vrstevníkovi 64 % 

Zájem o vrstevníkovu tvorbu 57 % 

Hodnocení vrstevníkovy tvorby 21 % 

Poučování vrstevníka 7 % 

Hravé přetahování o moc  0 % 

Povídání s náhodným posluchačem  14 % 

Jiné 14 % 

1.3 Komunikace s dospělým 

Vyprávění obsahu (příběhu) tvorby 50 % 

Požádání o pomoc při tvorbě 0 % 

Povídání s náhodným posluchačem 0 % 

Jiné 14 % 

1.4 Vedoucí role v komunikaci 50 % 

1.5 Další formy komunikace  

Zpěv  21 % 

Zvuky 36 % 

1.6 Jiné 0 % 
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Pohybové – bez rekvizit  29 % 

Pohybové – s rekvizitami  21 % 

2.6 Jiné 0 % 

3. Pomůcky 

3.1 Hodnocení kvality pomůcek 36 % 

3.2 Třídění pomůcek (podle velikosti, barev, vlastností) 0 % 

3.3 Potěšení z rozmanitosti pomůcek 0 % 

3.4 Jiné 0 % 

4. Tvorba 

4.1 Opakování motivu – varianty objektů  7 % 

4.2 Pečlivé vybarvování nebo obtahování 36 % 

4.3 Dekorování – zdobení 7 % 

4.4 Objevování možností konfigurace / zaplňování plochy 36 % 

4.5 Vývoj kresleného objektu v průběhu tvorby 7 % 

4.6 Písmo – podpis – znaky 14 % 

4.7 Hra – různé druhy kresebných her Kresba na přání, komiksy, aj. 0 % 

4.8 Jiné 7 % 

5. Výsledná kresba 

5.1 Odložená kresba např. na učitelský stůl 29 % 

5.2 Kresba určená na vystavení 14 % 

5.3 Kresba jako dar 36 % 

5.4 Jiné 29 % 

 

Hra Kreslení, při které by si účastník mohl užít nejvyšší počet potěšení, by mohla 

v souhrnu z nejčetnějších pozorovaných potěšení vypadat následovně. Účastník by netvořil 

sám, ale byl by v kontaktu s dalšími dětmi, kamarády. Spontánně by vyprávěl obsah či 

příběh vlastní tvorby vrstevníkovi, zajímal by se o vrstevníkovu tvorbu a také by se na sebe 

snažil upozornit. Při své tvorbě by mohl spontánně sdělovat obsah vlastní tvorby 

dospělému, který by byl v blízkosti. Jeho tvorba by byla plná fantazírování v reálné 

minulosti, současnosti či budoucnosti a pro zpestření by svoji komunikaci doplňoval 

pohyby, ať již s rekvizitami, nebo bez rekvizit. Pravděpodobně by také mohl hodnotit 
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kvalitu pomůcek, kterými by pečlivě vybarvoval nebo obtahoval, a plochu papíru by využil 

bezezbytku. Na závěr by výslednou kresbu někomu daroval.  

Pro moji práci do budoucna jistě stojí za úvahu, zda by potěšení, která se ve vstupní 

diagnostice ani jednou nevyskytla, mohla být použita jako inspirace pro intervenci pro 

celou třídu. Jelikož se ani jednou nevyskytlo hodnocení průběhu tvorby, za zvážení by 

stálo používat kritéria hodnocení již v samotném průběhu tvorby. Tedy představit dětem, 

jak lze své hodnocení průběhu tvorby do tvorby zapojit, tak aby se stalo přirozenou 

součástí. Možná by jim tento přístup mohl napomoci i s rozehráním svých fantazijních 

představ ve hře Kreslení. Není třeba se držet jen reality, minulosti nebo budoucnosti, ale 

lze přeci imaginovat i ve fiktivním světe, a nejen to. S kresbou, ostatně jako např. 

s hračkou, lze také komunikovat. Možná by se tak mohl i kresebný objekt vyvíjet či 

opakovat. Pro skupinovou třídní intervenci se mi zdá nejvhodnější společná tvorba na 

velkém formátu, kde každý bude mít možnost tvořit „na svém“, ale také se propojovat 

s ostatními.  

 

3.7.3 Výběr dětí k intervenci  

Účastníci hry Kreslení mohli získat maximálně 34 bodů. Podle očekávání nikdo 

nedosáhl plného bodového hodnocení, či dokonce nepřesáhl hranici 100 %. Nejvyšší 

počet získala Zuzana P7, a to konkrétně 21 bodů. Zuzanina tvorba byla velmi bohatá, 

komunikovala s kamarádkou, rozvíjela své fantazijní představy, průběh její tvorby se 

vyvíjel. Jednalo se o nejbohatší, a i časově nejdelší tvorbu. V dalších pozorovaných 

situacích získaly děti od 13 do 0 bodů. Bodové hodnocení bylo vytvořeno pro 

přehlednější hodnocení dětských potěšení ze hry Kreslení a souhrnně je prezentováno 

v následující tabulce: 
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Tabulka č. 3 – Bodové vyjádření v jednotlivých hodnocených kategoriích 
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 P1 P2 P2 P3 P4 P5 P5 P6 P6 P6 P7 P7 P8 P8   

K 1 7 1 7 8 4 5 0 10 6 12 0 7 3 0 0 

F 1 4 0 3 2 0 1 0 0 0 4 1 2 0 0 0 

P 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

T 0 2 1 1 2 0 0 0 2 0 4 0 1 1 0 0 

P
o
če

t 

b
o
d
ů
 

2 13 2 12 13 5 6 0 13 8 21 1 10 4 0 0 

Vysvětlivky k tabulce: označení P1 až P8 = Pozorovaná situace č.1 až pozorovaná situace 

č.8, K = Komunikace, F = Fantazírování, P = Pomůcky, T = Tvorba 

 

Vstupní diagnostika mi pomohla potvrdit si své předpoklady, pro koho bude intervence 

vhodná a které děti ji nebudou potřebovat. Předpokládala jsem, že u Matyáše, Filipa, 

Davida, Ondry, Kristýny, Zuzany a Dominika intervence nebude třeba, což jsem si také 

potvrdila. Pokud bych neprováděla vstupní diagnostiku, do intervence bych zařadila 

Vaška, jelikož spontánní kreslení nevyhledává a jeho kresba bývá obsahově slabá. V jeho 

případě mi tak pozorování a naslouchání pomohlo upřesnit si, že stejně, jak si dokáže hrát 

s kamarády na zombíky nebo draky, dokáže barvitě rozehrát i hru Kreslení.   

Při mých počátečních úvahách, kdo bude do intervence zařazen, se mi na základě vstupní 

diagnostiky potvrdilo, že intervence bude vhodná pro Honzu, Mílu, Emu a Tomáše.  

U Pavla a Jirky jsem spontánní kreslení ve sledovaném období nezaznamenala. Možná 

mohli chlapci tvořit zrovna, když jsem v mateřské škole nebyla přítomna, ale tuto jejich 

aktivitu nezaznamenala ani kolegyně, druhá učitelka, se kterou pracuji na třídě. Pouze  

u Máji jsem před vstupní diagnostikou nevěděla, zda do intervence bude zařazena, nebo ne. 

V rozhodnutí mi tak pomohla vstupní diagnostika a následný rozbor celé pozorované 

situace.  
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3.8 Zkušenosti z intervence 

Pro intervenci bylo zvoleno 7 dětí – Honza (6;1), Mája (5;0), Míla (4;6), Ema (4;4), Pavel 

(4;1), Tomáš (4;0) a Jirka (4;0). Tyto děti dosáhly nejnižšího počtu bodů, včetně dvou 

chlapců, u kterých jsem ve sledovaném období nezaznamenala žádnou spontánní hru 

Kreslení. Mia, která získala 0 bodů, do intervence zařazena nebyla. Vzhledem k jejímu 

věku a nepravidelné docházce by intervence pro výzkumné účely neměla vypovídající 

hodnotu.  

 

3.8.1 Kazuistiky 

V této kapitole budou prezentovány případy intervencí u vybraných 7 dětí. V kazuistikách 

je vždy ve stručnosti představeno dítě, popis průběhu intervence, výsledná kresba nebo 

kresby, rozbor a zhodnocení intervence a na závěr úvaha o možnostech dalšího rozvoje 

dítěte.   

Na základě rozboru vstupní diagnostiky jsem předem uvažovala nad každým jednotlivcem, 

nad přístupem a zahájením konkrétní intervence. Věděla jsem o jejich oblíbených hrách, 

zájmech, pohádkách, a také, se kterými dětmi si rádi hrají. V průběhu období vymezeném 

pro intervenci jsem ale v některých případech reagovala na aktuální zájem a hru dětí, která 

se naskytla. Byla to tedy neplánovaná situace. Zdálo se mi vhodné nenásilnou nabídkou jen 

lehce podpořit nebo rozšířit dětmi rozehranou hru.  

Předem jsem počítala s vlastní aktivní účastí v rámci intervence, ale také jsem uvažovala 

nad aktivní účastí dětí, které ve vstupní diagnostice získaly vyšší počty bodů. Využít 

motivaci ke kreslení s pomocí vřelých vztahů mezi jedinci by podle předpokladu mohlo 

být z hlediska intervence a výzkumu efektivní. 

 

Intervence 1 – I1 – Míla (4;9) 

Míla navštěvuje již druhým školním rokem mateřskou školu, ve které má řadu kamarádů. 

Je velmi komunikativní, rád si staví ze stavebnice nebo si hraje na nejrůznější akční hrdiny. 

Kreslení většinou spontánně nevyhledává. Míla si často hraje se Zuzanou. Společně staví 

z kostek nebo si rádi spolu hrají s dalšími kamarády na rodinu a vaří v dětské kuchyňce.  
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U Míly jsem předem rozmýšlela nad zapojením jeho zájmu o akční hrdiny do intervence. 

Domnívala jsem se, že by mohlo toto téma Mílu zaujmout, že by mohl zažít, jak se akční 

hrdina mění v rámci vznikající tvorby, třeba i jak spolu v ploše na papíru bojují. Jelikož 

jsem i předem věděla, že si rád hraje s vrstevníky, uvažovala jsem i tímto směrem. 

 

Popis situace 

Po odpoledním odpočinku bylo ve školce méně dětí, které si ale společně hrály 

s plyšovými maňásky. Po menší výměně názorů Míla od malých divadelníků odešel ke 

stolečku a trošku naštvaně usedl na židličku. Po chvilce za ním přišla Zuzana a zeptala se: 

„Mílo, co budeme dělat?“ A Míla jen s povzdychem odpověděl: „Nevim.“ Seděl a díval se 

dál před sebe.  

Učitelka tak využila příležitost a navrhla: „Tak co kdybyste si spolu něco nakreslili?“ Míla 

si opět povzdychne: „Nevim.“ Zuzka se na Mílu nadšeně podívá: „Jo Mílo, uděláme 

divadlo. Bude to srandovní.“ Učitelka řekla: „To je bezvadný nápad. Dám vám velký papír. 

Ať máte to divadlo velký.“ Míla již trochu nadšeně říká: „Jo. Udělám okno a tim se budu 

dívat na divadlo.“ A jde pro fixy, následně společně se Zuzkou usedají ke stolečku  

a začínají společně tvořit. 

„Mílo, já tady udělám to divadlo,“ Zuzka se nakloní nad celý papír a kreslí růžovou fixou 

velký tvar divadla přes celý papír, Míla jí pozoruje. Zuzka si sedá na židličku a kreslí malé 

růžové okénko na pravé části papíru, Míla kreslí černou fixou také okno, kreslení 

komentuje: „Já tady dělám okno.“ Zuzka říká: „A nakreslíme taky diváky, to budou diváci 

tady.“ Chvilku oba potichu tvoří, nic neříkají, soustředí se na tvorbu. Zuzka po odmlce 

říká: „Pastelky sou lepší než fixa, ta tady nepřetahuje,“ odkládá růžovou fixu, která 

přestala kreslit na stůl a jde si pro pastelky. Míla pozoruje Zuzku, jak pokládá kalíšek  

s pastelkami na stůl. Soustředěně se dívá se na svoji fixu, jakou zanechává stopu, a začíná 

hodnotit: „Hele, tajleta nekleslí. Ale ta čejná kjeslí.“ Dál zkouší fixy, které píšou a které 

ne. Ty, co nepíšou, odkládá na jednu hromádku: „Kjálo, tyhle nepíšou.“ Učitelka 

odpovídá: „To se nedá nic dělat, tak je dej do koše.“ Míla bere nepíšící fixy a odchází je 

dát do koše. 
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Zuzka se věnuje své tvorbě a komentuje: „Já mám takovýhle okno.“ Podívá se na Mílovu 

tvorbu a ptá se: „Mílo, je to zvoneček, nebo takovýhle okno?“ a ukazuje na černý obdélník 

s malou čárkou směrem dolů. Míla odpovídá: „To je zvoneček pjece.“ Kouká na Zuzku, 

zamyslí se: „Tak já udělám taky ještě jedno vokno.“ 

Na chvíli se oba odmlčí, věnují se své tvorbě. Pak se Zuzka zadívá na Mílovu tvorbu: „Co 

to tady máš? To je tučňák?“ a má namysli černý obdélník s malým obloučkem. Míla se 

zasměje: „Ne, to je vokno pjece.“  

Zuzka mluví dál: „Já mám ráda zvířata. Tyhlety tvoje tučňáky a kočky a poníky a slony…“ 

Míla mluví k Zuzce: „Jééé, já mijulu slony. Veliky.“  

Zuzka se dívá dál, co Míla tvoří: „A co je to, Mílo?“ a ukazuje na modré kolečko. „To ti 

nepovim.“ Zuzka se zvědavě ptá: „Mílo, proč mi to nepovíš? Ale já to vlastně vim, ale 

nepovim ti to,“ a směje se. Zuzka se zamyslí a hádá: „To je vokno?“ Míla jako by ji 

neslyšel a ukazuje na panáčka, kterého tvoří a říká: „Já sem tohle. To je Medvídek Pú,“  

a zasměje se. Zuzka říká Mílovi: „Ne, ty jsi tohle.“ A ukazuje na svůj obrázek domečku. 

Míla s ní nesouhlasí: „To nejsem. Já sem totiž tohle tady.“ A ukazuje opět na svého 

panáčka: „To jsem já. Ten má tedy hodně juk.“ Zuzka se diví: „Aha. Ten má tedy hodně 

ruk. To asi nebude medvídek.“  

Zuzka se dál věnuje své tvorbě, kterou popisuje, a přitom kreslí krátké čárky modrou 

pastelkou na horním okraji papíru: „Tohle tady prší… Já si teda to divadlo nakreslím 

sama, když Míla teda kreslí něco tady jinýho.“ 

Míla tvoří dál, vybarvuje útvar podobný obdélníku, který již měl nakreslený před nějakou 

chvíli, a srdečně se svému panáčkovi zasměje: „Jé, to je sjandovní. Má pjuhovaný bicho.“  

Dívá se na obrázek a pobrukuje si: „Ó o o ó.“ A do rytmu si poklepává fixou, s úsměvem 

se dívá na svoji kresbu, se kterou, zdá se, je spokojen. 

„Hele Mílo, já si asi pudu stavět něco jinýho. Mě už se nechce tohle divadlo.“ Zuzka se 

dívá na Mílu, který ještě tvoří a říká: „Eště pusu pjece nemá.“ „Mílo tak já du,“ Zuzka 

pokládá pastelku a odchází do herny. Míla tvoří dál. Panáčkovi přikresluje pusu a obrací se 

k učitelce: „Kjálo, to sem já, mám hodně juk,“ a usměje se. Učitelka se dívá na kresbu  

a říká: „To máš pravdu, to jsi skoro jako stonožka.“ Míla se tomu zasměje a s melodií 



49 

 

v hlase říká: „Co o o, to jsem jako stonožka? To můžu chodit jichle.“ Zvedá se od stolu  

a začne běhat po třídě: „Takje běhám jichle. Jú,“ a Míla vbíhá do herny za kamarády.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana a Míla – Výsledná kresba „Divadlo, stonožka“ 

 

Rozbor – Hodnocení 

Ve vstupní diagnostice si Míla neužil mnohá potěšení ze hry Kreslení. Míla si dovedl 

zhodnotit průběh své tvorby, hodnotil pomůcky a také si svoji výslednou kresbu dokázal 

pochválit.  

Před začátkem intervence nebyl Míla dobře naladěn, ale díky vhodně zvolené nabídce 

učitelkou, které se ujala Mílova velká kamarádka, se společně pustili do tvorby a nálada se 

zlepšila. Zuzka byla ta, jež vymyslela námět, který vycházel ze hry, kterou spolu o několik 

minut dříve skutečně hráli. Divadlo s plyšovými maňásky se tak přirozeně propojilo  

a zobrazilo ve hře Kreslení. Míla nejprve tvořil podle Zuzky, ale postupem času se jeho 

tvorba dále vyvíjela, až tvořil něco jiného. Potěšení z hraní této hry byla jednoznačně 

bohatší než ve vstupní diagnostice. Nacházíme zde komunikaci s vrstevníkem – spontánní 

vyprávění obsahu tvorby, zájem o vrstevníkovu tvorbu; komunikaci s dospělým – 

vyprávění obsahu tvorby; další formy komunikace – prozpěvování, zvuky; hodnocení 
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kvality pomůcek, třídění pomůcek; tvorbu – vývoj kresebného objektu (nejdříve tvořil 

okno, ze které se stalo břicho panáčka). Zauvažovat můžeme i nad potěšením 

z fantazírování pohybového, kdy Míla nepohyboval pomůckou, ale celým svým tělem, kdy 

na konci tvorby rychle běhal po třídě jako stonožka. Předváděl tak stonožku, která má 

hodně nohou a díky tomu si představoval, že tedy musí chodit rychle. Celkem si Míla 

v této hře mohl užít 9 dílčích druhů potěšení. Ve vstupní diagnostice nebyla sledována 

všechna doposud popsaná potěšení, jelikož se předpokládá, že se objevují vždy (viz 

kapitola 3.5.1 Příprava před intervencí). Z těchto potěšení si Míla ještě užíval potěšení ze 

zdolání lineárního náčrtu, práci s barvami, možná i osobně zajímavého tématu. Ač se 

celkový počet nemusí zdá velký, ze slovních komentářů a celkové atmosféry můžeme 

konstatovat, že se oba velmi dobře bavili a společně strávený čas si užili.     

Při vstupní diagnostice tvořil Míla sám, až později si jeho tvorby všiml jeho kamarád, který 

ji zhodnotil a začal tvořit také. V intervenci nabídla učitelka Mílovi kreslení, ale tomu se to 

možná moc nezamlouvalo. Oproti tomu Zuzka se možnosti kreslení ujala a svým nadšením 

a pozitivním přístupem v Mílovi vzbudila zájem o tuto hru. Intervence se tak účastnil Míla, 

Zuzka a učitelka. Můžeme uvažovat nad tím, že svými dotazy Zuzka inspirovala Mílu 

k vyvíjení objektu (z okna se stalo břicho panáčka, z druhého okna se stal zvoneček  

a následně tučňák). Dále učitelka svým hravým přístupem a příměrem „to jsi skoro jako 

stonožka“ inspirovala Mílu k rozehrání svých fantazijních představ, v nichž se 

identifikoval se stonožkou, která díky velkému počtu nohou musí podle Míly chodit rychle, 

a začal tak rychle chodit po třídě. V tomto případě je zřejmé, že pozitivní přístup  

a komunikace, jak ze strany kamarádky, tak i učitelky, napomohly ke společné pozitivní 

atmosféře a poznání, že kreslení nemusí být něco nezábavného, co mně nebaví, ale že si lze 

v průběhu tvorby užít i nemalá potěšení. Míla si tak užil více potěšení než ve vstupní 

diagnostice. 

Co do počtu potěšení byla tato situace bohatší než ve vstupní diagnostice, ale možná mohla 

být intervence ještě úspěšnější. Možná by si Míla mohl užít ještě více potěšení, pokud by 

Zuzka dovedla začlenit vznikající Mílovu postavu do divadla. Učitelka se mohla více 

zapojit a dětem pomoci v propojení jejich tvorby, mohla tak nabídnout dětem úvahu o tom, 
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že Míla již tvoří herce do budovy divadla, kterou tvořila Zuzka. Nabízí se zde tedy 

zkušenost pro učitelku být příště aktivnější a více se do tvorby dětí zapojit.  

 

 

Intervence 2 – I2 – Honza (6;1) a Pavel (4;6) 

Honza 

Honza navštěvuje mateřskou školu třetím školním rokem. Rád si staví z Lega Duplo, hraje 

s auty nebo prohlíží dětské časopisy. Nemá rád pohybové aktivity, pokud ho nějaká řízená 

činnost nezaujme, odmítá se zapojit, na nesouhlas často reaguje pláčem. Honzík také velmi 

často vypráví, co vše doma stavěl a jak si s Legem hraje. U Honzíka se mi dlouho nedařilo 

začít s intervencí. Jeho postoj a chuť pustit se do hry Kreslení byla velmi často bez zájmu. 

Nechtěla jsem ho nutit, v takovém případě jsem předem předpokládala, že by intervence 

nebyla úspěšná. 

Pavel 

Pavel navštěvuje mateřskou školu druhým školním rokem. Rád si hraje s auty, staví silnice, 

zajímá se o veškeré dopravní prostředky a dopravní značky. Také si velmi rád prohlíží 

knihy s touto tématikou. Pavel je lehce motoricky neobratný, spontánní kreslení 

nevyhledává.  

 

Popis situace 

Jedno dopoledne měl Honza se svým kamarádem Matyášem postavenou velkou stavbu 

z dřevěných kostek. Nějaký čas jsem chlapce pozorovala. Dětí ve třídě nebylo mnoho,  

a tak se naskytla příležitost využít volný prostor třídy a nabídnout chlapcům velké papírové 

archy a silné černé fixy a pokusit se je zapojit do hry Kreslení. Vstoupila jsem tedy do 

chlapecké hry s nabídkou, že by si mohli vytvořit vlastní silnice, celý svět. Po chvilce 

váhání se oba pustili do tvorby. Honzík si položil papír hned vedle stavby a začal tvořit: 

„Maty, udělám tady pořádnou cestu. Jo.“ Matyáš se přes stavbu z kostek zadíval na 

Honzíka a svůj papír přiložil z druhé strany stavby: „Jó, Honzíku, já tady udělám silnici 
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taky. Jó to bude dobrý.“ Oba chlapci tvořili rovné i klikaté silnice. „Honzíku, já udělám 

kruhový objezd. Jó to bude dobrý,“ řekl Matyáš s velkým nadšením. U Honzíka bylo již 

také jasně znatelné nadšení v hlase: „A a a já udělám parkoviště.“ Chlapci tvořili a dobře 

se bavili. Z pohledu pozorovatele jsem až tak velké zaujetí původně nepředpokládala. Byla 

jsem nadšená. 

Chlapci nebyli ve třídě sami, jejich zaujetí a vzrušenou debutu zaznamenal Pavel, který 

svoji původní hru opustil. „Co to děláte?“ zvědavě se zeptal Pavel. Honzík s Matyášem 

ale tvořili nerušeně dál a Pavla si nevšímali. Učitelka tedy odpověděla Pavlovi za chlapce  

a detailně popisovala Pavlovi, že si chlapci postavili stavbu a dostali možnost si vytvořit 

vlastní silnice. „No to je teda dobrý.“ Učitelka se zeptala: „Pavle, chtěl bys také? Tady 

jsou papíry a fixy.“ Pavel s úsměvem odpověděl: „To bych chtěl.“ „Tak pojď na to 

Pavle,“ a učitelka položila před Pavla velký arch papíru. Pavel nečekal, až mu učitelka 

podá silný černý fix, a sám si došel do vedlejší místnosti pro zelenou a růžovou fixu. 

Všichni seděli nebo leželi v herně na koberci a tvořili. Matyáš s Honzíkem chvílemi 

mluvili velmi vzrušeně, skákali si do řeči, jejich zaujetí tvorbou bylo velmi znatelné. „Já 

už to mám. Můžu si vzít další papír? Bych to tady ještě udělal,“ zeptal se Matyáš učitelky. 

„Jistě, tady jsou další papíry, máme jich hodně.“ Matyáš si s nadšením vzal papír a řekl: 

„A já tady teď udělám Tesco a u toho velký parkoviště. A ty vozejky. Hele Honzíku, ty tam 

máš pumpu?“ Honzík přikývl hlavou a odpověděl: „Jo. Tady to mám,“ a ukázal na svoji 

kresbu a popisoval: „Tady to takhle natankuje.“ Honzík si vzal do ruky auto a ukázal, jak 

se tankuje.  

Mezitím Pavel tvořil sám trochu bokem od chlapců, ale všichni byli poblíž. „Klálo, tady 

tohle je klavička. Tohle je auto.“ Zelený objekt ve tvorbě je kravička, auto je vytvořeno 

růžovou barvou. Učitelka se zaujetím odpovídá Pavlovi: „Auto je tedy pořádný. Uděláme 

další?“ Pavel odpovídá: „Ty ho nedělej. To nakleslim já. Uděláš závoly? Bude i tady jezdit 

vlak.“ Učitelka přikyvuje: „To je bezvadný nápad. Jen mi ukaž, kde mají závory být.“ 

Pavel s jistotou ukázal: „No pleci tady.“ Učitelka řekla: „Tak jdu na to.“ Pavel mluvil dál, 

popisoval, jaké auto bude ještě tvořit, a učitelka kreslila závory. „Klálo, ještě semafol. Ty 

světla. Takovou kostičku udělej.“ Učitelka odpověděla: „Ano, určitě. Tady vpravo nad 

závorou.“ Pavel mluvil dál: „Dobje. A nezapomeň, ta závola je pluhovaná. Má takvový 
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plouzky.“ Učitelka se zadívala na Pavla: „Já mám tedy jen černou fixu.“ Pro Pavla ale 

omezená nabídka barev nebyla překážkou: „Já ti plinesu čejvenou. Počkej tady. Pockáš 

jo?“ Učitelka Pavla ujistila: „Ano Pavle, vždyť si spolu hrajeme.“ Pavel se zvedl a běžel 

pro fixu: „Pockej jo? Už jdu plo ni.“ Pavel přinesl kalíšek se všemi barvami, které ve 

školce byly: „Já sem přines všechny fixy, ano?“ Vybral červenou fixu a podal ji učitelce. 

Ta poděkovala a následně vybarvila závoru podle Pavlova popisu.  

Mezi tím Matyáš s Honzíkem nezůstali jen u jednoho či dvou kreseb, ale vytvořili společně 

velké množství silnic, obchodů, kruhových objezdů a dalších důležitých částí. Papíry 

položili hned vedle sebe a utvořili tak velkou plochu. „Maty, du pro další auta. Budu mít 

pořádný,“ a Honzík předvedl zvuk silného motoru: „Vrrrr vrrrr.“ Z velkého boxu plného 

aut si Honzík pečlivě vybral auto, se kterým se připojil k Matyáši.  

Pavel se zadíval na chlapce: „Já si taky vemu auto, jo? A máme i značky! Taky mužu, jo?“ 

zeptal se učitelky. „Pavle, já ti je podám.“ A společně tak dotvářejí společnou kresebnou 

tvorbu. „Pavlíku, můžeš svoji silnici připojit ke klukům. Kluci, šlo by to?“ učitelka se ptá 

chlapců. Honzík se podívá na Pavlovu výslednou kresbu a se zaujetím se zeptá: „Ty tady 

máš přejezd? A závory?“ Pavel odpovídá: „Tady hele mám.“ Honzíka Pavlova výsledná 

kresba zaujala a ukázal mu místo, kam má Pavel připojit svoji silnici: „Tady to dej.“  
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Honza a Matyáš – Výsledné kresby – „Silnice“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel – Výsledná kresba – „Silnice“ 
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Rozbor – Hodnocení 

Nevím, zda se v tomto případě dá jednoznačně mluvit o hře Kreslení a zda tato společná 

velmi jednoduchá kresebná aktivita dokázala spojit chlapce, kteří si spolu většinou nehrají.  

Honza 

Ve vstupní diagnostice Honza dokázal vyprávět průběh své tvorby a opakoval motiv. 

Nabídnutá hra Kreslení, která měla návaznost na Honzův zájem a jeho zaujetí v dosavadní 

hře, dokázala v Honzíkovi vzbudit zájem o kreslení. Honzík se nebál pohybovat pisátkem 

po velkém archu papíru, barvitě a s velkým zaujetím popisoval, co tvoří nebo co bude 

tvořit. Honzík si tak mohl užívat popis – plán budoucí tvorby, objevovaly se vlastní úvahy 

v průběhu tvorby, spontánní vyprávění obsahu tvorby vrstevníkovi, zájem o vrstevníkovu 

tvorbu. Objevily se také zvuky silného motoru auta, fantazírování v reálné minulosti  

i přítomnosti, objevování zaplnění plochy, opakování motivu. Celkem je tedy 

vyhodnoceno 7 možných potěšení. 

Pavel 

U Pavla nebyla popsána vstupní diagnostika, jelikož u něho nebylo ve sledovaném období 

zpozorováno jakékoliv spontánní kreslení. Tato intervence byla původně zaměřena pouze 

na Honzu, ale Pavla velmi zaujalo nadšení obou chlapců, takže se připojil a učitelka se také 

mohla věnovat i jemu. Bohatá komunikace vrstevníků při hře Pavla velmi zaujala. Chtěl se 

do hry zapojit, ale jak byli chlapci zaujati vlastní tvorbou, začal tvořit s učitelkou. 

V průběhu tvorby popisoval, co již vytvořil a co bude tvořit, nebál se zadat učitelce úkoly, 

co má ona vytvořit. Bylo zřejmé, že má přesnou představu a ví, kde a jak co má být 

vytvořeno. Učitelka měla pouze černou fixu, to Pavlovi nestačilo, a tak přinesl další barvy, 

aby vše bylo tak, jak si představoval.  

Pavel si tak mohl užít zájem o vrstevníkovu tvorbu, hodnocení vrstevníkovi tvorby, 

spontánní vyprávění obsahu tvorby dospělému, poučování dospělého, požádání o pomoc 

při tvorbě, vedoucí role v komunikaci. Celkem tedy 6 možných potěšení.  
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Tvorba všech tří chlapců byla velmi pestrá, plná nadšení a vzrušení. Za povšimnutí jistě 

stojí skutečnost, že chlapci společně s učitelkou tvořili vlastní dopravní síť na koberci, 

který je již sám o sobě dopravní síti. Když chlapcům učitelka nabídla vytvoření vlastních 

silnic, celého světa, mohli chlapci argumentovat, že na koberci již silnice jsou a není tedy 

třeba cokoliv tvořit. Ale chlapci se do tvorby vlastního světa pustili. Když byli hrou 

Kreslení nasyceni, zapojili do hry nejrůznější pomůcky (auta, značky, panáčky, kostky 

atd.) a tak ji dál a dál rozvíjeli. Do jejich vzrušené hry se postupně zapojily i další děti. 

Nevím, jak dlouho by si hráli, ale jejich hra byla ukončena učitelkou, jelikož byl čas na 

vycházku. Druhý den v této hře ale chlapci pokračovali dál: „Kde jsou ty silnice, co sme 

dělali včera?“ zeptal se učitelky Matyáš. Učitelka mu je ochotně podala a Matyáš 

organizoval stavbu: „Takhle museej být ty cesty. Od kruhovýho objezdu. Takhle vede jedna 

cesta do druhý. Tak to má bejt. Normálně to takhle připoj.“ Vlastnoručně vytvořené 

spletité silnice byly opět sestaveny a chlapci pokračovali ve hře s pomůckami dál. Tato 

možnost vytvořit si vlastní svět či fantazijní představu na neomezené množství velkých 

archů papírů inspirovala i další děti, např. Filip si vytvořil dračí jeskyni: „Sem do tý díry 

jo? Tady bydlí. Héj, sem můžou jen bydlet draci. Dělám drakovou cestu.“ 

Až by děti byly nasyceny tvorbou dopravní sítě, bylo by možné přicházet s dalšími nápady 

a motivy. Možná inspirace se nabízí u Filipa, který na velký arch papíru vytvořil dračí 

jeskyni. Jako další možná inspirace po vyčerpání tématu dopravní sítě se nabízí hra Dračí 

doupě popsaná Klusákem a Kučerou (2010, s. 490) v jejich Expozice her školních dětí, 

kapitola 7.10.7 Člověče nezlob se. V této hře si chlapci nakreslili vlastnoruční plánek 

bludiště s nejrůznějšími místy, ve kterých se skrývala nebezpečí, nástrahy, ale také 

možnost zakoupit si jídlo. Rozhodčí, který zaujímá i roli vypravěče, uvádí do děje ostatní 

hráče a popisuje, co se odehrává ve hře, a nabízí možnosti, jak bludiště projít zdárně do 

cíle. Hráči si tak mohou rozhodnout, kterým směrem se vydají, zda budou bojovat 

s nepřítelem, zdolají nějakou nástrahu apod.  

Tvorba mnoha dětí může být možná zastavena malými možnostmi, se kterými se 

v průběhu svých dosavadních životů setkaly. Kreslení mají děti spojené se sezením  

u stolečku a s předem nachystanými pomůckami. V této aktivitě jsem dětem nabídla velké 

archy papíru a silné fixy. Neobávala jsem se kreslení na koberci, nic jsem dětem 
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nezakazovala, neupozorňovala jsem je na nic, co by se mohlo stát (Pozor, ať nepokreslíte 

koberec!). Děti mohly cítit podporu a zájem o jejich tvorbu. 

V následujícím období nebyla u Honzíka zatím shledána znatelně větší kresebná aktivita, 

ale spontánní kreslení u něho pozoruji častěji než dříve. 

U Pavla ale došlo ke znatelně většímu posunu. Pavel začal spontánně kreslit a jeho 

námětem jsou auta nebo autobusy. Zaznamenala jsem, že nemá potřebu tvořit za 

přítomnosti vrstevníka, ale svůj popis průběhu tvorby vždy detailně sděluje učitelce, pro 

kterou si neváhá dojít a výsledné kresby jí představit. Své kresby si zatím vždy pečlivě 

odkládá do šatny a odnáší je domů. 

 

 

Intervence 3 – I3 – Ema (4;7) 

Ema navštěvuje mateřskou školu druhým školním rokem. Je drobná, tichá, plachá, do 

společných her se zapojuje po přizvání druhým. V prvním roce docházky do mateřské 

školy byla Ema k dospělým ostýchavá, stydlivá, většinou s nimi komunikovala skrz 

kamarádky. Na začátku druhého školního roku se tento její přístup k dospělým lehce 

pozitivně změnil. Ema má ráda námětové hry, např. na rodinu, hraje si s panenkami, ale 

také si ráda prohlíží velké obrázkové knížky. Při svých hrách upřednostňuje dívky, 

s chlapci si dobrovolně nehraje.  

U Emy jsem plánovala využít bohatě ilustrované knihy s laskavým příběhem. Z bohaté 

nabídky knih v naší školní knihovně jsem zvolila knihu Gerda, příběh velryby od Adriana 

Macho. „Malá velryba Gerda si užívá spokojené dětství. Jednou se však přihodí něco 

nečekaného a Gerda zůstane sama, bez rodiny. A tak osamocená a smutná bloudí 

oceánem, až nakonec potká nové přátele. Kosatky, tučňáky, racky nebo třeba chobotnice. 

Od každého kamaráda se dozví nejen zajímavosti o jejich životě, ale především  

o fascinujícím světě, kterým proplouvá. Najde nakonec malá Gerda to, co hledá?“ 

(Kávecký, Macho, 2018) Laskavý, lehce smutný příběh se šťastným koncem, který v sobě 

obsahuje to, co má Ema ráda (rodinu a kamarády) a je doplněn o bohaté ilustrace.  
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Popis situace 

Intervenci jsem zařadila do odpoledního programu, kdy je ve školce méně dětí a máme čas 

více si individuálně povídat nebo hrát. Po svačině jsem vzala knihu do herny a ukázala ji 

dětem, cíleně tedy především Emě. „Chceš si ji, Emičko, prohlédnout?“ zeptala jsem se. 

Ema s úsměvem přikývla a knihu v tichosti začala na koberci prohlížet. Než si ji stihla 

celou prolistovat, všiml si jí Filip: „Já tu knížku znám, máme ji doma. Přečti to,“ mile 

pobídl učitelku. „Emičko, přečteme si ji?“ zeptala se učitelka Emy a ta opět jen přikývla  

a podávala knihu učitelce. Filip si sedl učitelce na klín, Ema vedle učitelky na zem  

a postupně si přisedly i další děti. A učitelka začala číst. V průběhu četby jsme si prohlíželi 

ilustrace, popisovali, co se zrovna na které stránce v knize odehrává a jak se velryba asi 

cítí. Ema se občas do debaty zapojila, ale většinou až na pobídnutí učitelkou, a to 

jednoslovně nebo v krátkých větách. Bylo pro ni těžké prosadit se v rámci ostatních dětí. 

Četba trvala poměrně dlouhou dobu, až jsem se obávala, že na samotnou intervenci nám 

nezbude čas. Po přečtení knihy jsme si ještě chvíli povídali o tom, zda jsme se někdy 

někdo mamince a tatínkovi ztratil a co se pak dělo. Knihu jsem cíleně opět podala Emě  

a zeptala se: „Nepůjdeme si nakreslit tu krásnou velrybu v moři?“ Emička opět jen tiše 

přikývla. Společně jsme odešly ke stolečku. Na stůl jsem položila větší počet papírů, 

podala tužky, pastelky a fixy. „Já jdu s vámi taky kreslit,“ řekl Filip a přisedl si ke stolu. 

„Emičko, nakreslíš velrybu a já moře?“ zeptala se učitelka Emy. Ema váhavě odpověděla: 

„Ty velrybu, já ji neumím.“ „Tak jdu na to,“ řekla učitelka rozhodně a s úsměvem, ve 

stejném stylu jako mluví často ostatní děti. Učitelka kreslila velrybu a přitom popisovala 

své jednotlivé tahy: „Tady bude mít hlavu, hm, velkou ocasní ploutev. Měla bříško? Ukaž, 

Emičko, měla velké bříško, nebo malé jako máš ty?“ a učitelka polechtala Emičku na jejím 

bříšku, ta se tomu zasmála. „Malé,“ jen tiše odpověděla Ema. „Tak dobře, nakreslím jí 

malé bříško. A tady ploutve. A ještě oko. Má ho takové velké. Emičko, ukaž, kde má oko.“ 

A Ema ukazuje oko na obrázku. „Tak, tady ji máme, Gerdu. A teď ty Emičko, uděláš 

moře?“ ptá se učitelky Emy, a ta jen přikývne. Z pestré nabídky barev si Ema vybrala 

modrou fixu a začala opatrně kreslit. Učitelka ji chvilku pozoruje, volí si také modrou fixu. 

„Emičko, udělám vlny. Velké vlny a můžou jít i přes Gerdu, co myslíš?“ Ema se zadívá na 

obrázek a říká: „Ne, to nejde. Já ji vybarvim,“ a modrou fixou začíná vybarvovat Gerdu. 

Po chvilce modrou vymění za zelenou a dál vybarvuje Gerdu. Kniha je položena na stole. 



59 

 

Filip také tvoří, občas svoji tvorbu komentuje a u stolu jsou již i další děti, které pozorují 

Filipa, ale i Emu s učitelkou. Malá Anička se zaujetím pozoruje Emu, jak vybarvuje 

velrybu, a tak jí učitelka také navrhne, aby nakreslila, co ji v příběhu zaujalo. „Potkala 

chobotnici. Byla to kamarádka,“ říká Anička, ale do vlastní tvorby se zatím nepouští. 

„Emičko, můžu ti ji nakreslit?“ zeptá se Anička Emy. „Můžeš,“ souhlasí Ema. A tak 

Anička kreslí u velryby růžovou chobotnici. „Má hodně chapadel,“ konstatuje Anička. 

Emička se na Aničku usmívá a říká: „Se směje.“ Učitelka se ptá: „Emičko, a ještě někoho 

na svém putování potkala? Co myslíš?“ Ema nesměle odpovídá: „Tučňáky.“ „Ano, ty tam 

byly. Nakreslíš je?“ ptá se učitelka. Ema nesouhlasně zavrtí hlavou. Učitelka navrhuje: 

„Najdeme je v knize. Aničko, podáš nám knihu?“ a Anička s úsměvem pokládá knihu na 

stůl a začíná v ní listovat, až najde tučňáky. „Tady sou. A maj takovej náhrdelník,“ 

popisuje Anička. Ema s Aničkou si pečlivě prohlíží ilustrace tučňáků na ledové kře. „Emi, 

ten tučňák, to není nic složitého. To určitě zvládneš nakreslit,“ povzbuzuje učitelka Emu. 

„Já ti ho nakreslim,“ zapojuje se do tvorby Anička a černou fixou kreslí tučňáka v levém 

horním rohu. Ema hledá černou fixu, a když vidí, jak Anička tučňáka lehce vytvořila, 

začíná také. Ema kreslí tučňáka v pravém horním rohu. „No tedy, ti se vám, holky, povedli. 

Bezvadný. Aničko, ten tvůj skáče po hlavě do vody. Á žluňk! To muselo cáknout. Cák, cák, 

cák,“ a učitelka doprovází svůj popis pohyby rukou, naznačuje, jak vystříkla vody po 

dopadu tučňáka do moře. Obě dívky se tomu zasmějí. „Emičky tučňák ještě stojí asi na 

kře. Ten se možná teprve chystá skočit,“ vesele konstatuje učitelka. „A co bylo dál? Co 

ještě Gerda v moři zažila?“ ptá se učitelka. „Svítil tam taky měsíc,“ říká Anička. „To je 

pravda. A paprsky dopadaly na hladinu moře. To se celé třpytilo. Tak kdo nakreslíte 

měsíc?“ ptá se učitelka Aničky a Emy. Anička už má bez váhání v ruce žlutou fixu a kreslí 

v levém horním okraji kolečko, přidává paprsky. „To je sluníčko?“ zeptá se nesměle Ema. 

Anička se rozpačitě usměje a konstatuje: „No, je.“ „A ty paprsky dopadaly na vodní 

hladinu. Uděláme je ještě delší,“ vstupuje do rozhovoru učitelka a jinou žlutou fixou kreslí 

dlouhé paprsky. Anička dokresluje měsíci / slunci obličej. „Ještě něco naší Gerdě chybí?“ 

ptá se učitelka Emy. „Je krásná,“ hodnotí Ema a pokračuje: „Dáme ji na tabuli.“ Vezme 

výslednou kresbu do ruky a umisťuje ji na magnetickou tabuli.  
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Ema a Anička – Výsledná kresba – „Gerda a její kamarádi“ 

 

Rozbor – Hodnocení 

Ve vstupní diagnostice si Ema především užívala přítomnost své kamarádky. Její hravý  

a veselý přístup Emu velmi zaujal, což bylo patrné z mimiky její tváře i opakování 

fantazírování s pomůckou. 

Tato intervence nebyla nahodilá, nereagovala na aktuálně vzniklou situaci. Učitelka 

předem naplánovala situaci tak, aby působila přirozeně, byla nenásilná a dokázala vzbudit 

v Emě zájem. Emu kniha s velrybím příběhem oslovila, na vyzvání učitelkou se do hry 

Kreslení zapojila. Její komunikace nebyla nijak bohatá, ale dokázala odpovídat a reagovat 

v průběhu tvorby. Učitelka se snažila Emu také pobavit, ukázat jí, že hra Kreslení není jen  

o zanechávání stop na papíře, ale že lze do hry zapojit také různé zvuky, verbálně 

komunikovat, smát se. Přítomnost Aničky v průběhu tvorby byla jistě pozitivní. Na 

začátku byla Ema vyzvána učitelkou, ať nakreslí velrybu, ta ale odmítla s tím, že to neumí. 

Anička se nebála začít tvořit tučňáka a její odvaha Emu inspirovala tak, že vytvořila 

vlastního tučňáka.  

U Emy jsem vypozorovala potěšení ze zájmu o vrstevníkovu tvorbu, požádání o pomoc při 

tvorbě, pečlivé vybarvování (na základě svých schopností). Výrok „To je sluníčko?“ 
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můžeme chápat i jako hodnocení vrstevníkovy tvorby, jelikož Anička měla kreslit měsíc, 

ale její znázornění se spíše podobalo zobecněné představě slunce. Celkem tedy 4 zjevná 

potěšení. Na základě kresby tučňáka můžeme konstatovat, že si Ema také mohla užít 

kresebnou vývojovou výzvu ve stádiu lineárního náčrtu zobrazovaného. V tvorbě se také 

objevila práce s barvami, které střídala. Ta dvě poslední popsaná potěšení nebyla do 

vstupní diagnostiky zahrnuta, proto je do celkového součtu neuvádím jako v ostatních 

intervencích. Samotný počet 4 potěšení není nijak vysoký, ale vzhledem k informacím ze 

vstupní diagnostiky a k těm, které máme o Emě, můžeme konstatovat, že k nárůstu počtu 

potěšeních ve hře Kreslení došlo. 

Celá intervence se vyznačovala pozitivní atmosférou. Vedoucí role se ujala učitelka  

a velmi aktivně se zapojila i Anička, což snad i Emě vyhovovalo. Došlo také k nárůstu 

potěšení, ale přeci jen intervence v rámci analýzy se nejeví jako dostatečná. Jak ještě více 

Emě pomoci, aby si užila vícero potěšení, a hlavně, aby začala dobrovolně vyhledávat 

spontánní kreslení? Její rezervovanost vůči druhým je zřejmá a jistě hraje velkou roli 

v užívání si potěšení. S Emou bude třeba dále pracovat v pozitivní a poklidné atmosféře, 

nenásilně ji zapojovat do výchovně vzdělávacího procesu v rámci celé třídy, ale  

i individuálně. Pro její celkový rozvoj osobnosti bude třeba podporovat sebedůvěru  

a sebevědomí, především pozitivní pochvalou.  

 

 

Intervence 4 – I4 – Mája (5;3) 

Mája navštěvuje mateřskou školu druhým školním rokem. Je přemýšlivá, opatrná, občas 

váhavá. Mája má bohaté znalosti o světě, o prostředí, které ji obklopuje, a o místu, kde žije 

a vyrůstá. Má mladšího sourozence a často o něm a o rodině vypráví. Má ráda námětové 

hry, především na rodinu, do kterých zapojuje dívky i chlapce. U Máji jsem předem 

plánovala vycházet z momentálního zaujetí nějakou událostí, prožitkem nebo očekáváním.  
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Popis situace 

Jedno ráno přišla Mája do školky celá natěšená, že má v batůžku novou krabičku na jídlo  

a lahev na pití s motivem princezny Elsy a Anny z pohádky Ledové království. Hned je 

ostatním kamarádkám musela ukázat, a tak se všechny odešly podívat do šatny. Z šatny se 

ozývalo nadšení, hodnocení a dívky se bavily o tom, co která má také doma s Elsou  

a Annou. Následovala řízená činnost učitelkou. Májino zaujetí a nadšení se mi zdálo 

vhodné neopomenout, naopak ho podpořit a využít pro intervenci. V ranním komunitním 

kruhu jsme si společně s dětmi povídali o tom, co nám v posledních dnech udělalo radost, 

co nás potěšilo nebo zaujalo, nadchlo. A aby nezůstalo jen u povídání, nabídla jsem dětem 

velké archy papíru a vyzvala je, aby svoji radost nebo zaujetí nakreslily. V nabídce byly 

tužky, pastelky, fixy a voskovky. Děti mohly tvořit samostatně, s kamarádem nebo ve větší 

skupině. Mája věděla, že chce tvořit s Aničkou. Společně si vzaly velký arch, pastelky  

a našly si místo ve školce, kde jim bylo dobře. Dívky nejdříve společně vytvořily nebe, 

mraky a sluníčko. Zpovzdálí jsem viděla, že si nepovídají a jako by nevěděly, co dál. 

Vložila jsem se do jejich společné tvorby s popisem toho, co jsem viděla, že již mají 

vytvořeno. „Modré nebe, malé mráčky a sluníčko. To se hezky usmívá. A co budete dál 

kreslit? Máte ještě hodně volného místa,“ zeptala jsem se. „Hm, já nevím,“ řekla Mája  

a Anička se jen dívala a usmívala. „Májo, z ničeho jsi dnes neměla radost?“ zeptala se 

učitelka Máji, která se opět jen usmála a podívala se na Aničku, neodpověděla. „Májo  

a Aničko, vždyť jste si dnes prohlížely Májinu novou lahev a krabičku na svačinu s Elsou. 

A povídaly jste si o princeznách. Tak co třeba Elsa?“ zeptala se učitelka. „Já udělám 

Annu! Má ty copy,“ rychle řekla Anička. „A já Elsu!“ řekla Mája a dívky se s chutí pustily 

do tvorby. „Tady, tady bude mít dlouhý vlasy,“ popisovala svoji vznikající princeznu Mája 

a hnědou pastelkou kreslila obličej, dlouhé vlasy. „Modrou, potřebuju modrou,“ řekla 

Mája a nečekala ani na odpověď učitelky nebo Aničky a sama si ji vzala. „Já mám tady 

jeden cop,“ popisovala svoji tvorbu Anička. Dívky dál tvořily, vybarvovaly princeznám 

šaty. „Kláro, uděláš Svena? Toho nevim,“ požádala Mája o pomoc učitelku. „No Májo, 

toho asi taky nezvládnu. To je ten sob?“ zeptala se učitelka Máji. „Tak třeba Olafa. Toho 

legračního sněhuláka,“ pokračovala v rozhovoru Mája. „A on takhle padal,“ směje se 

Anička a předvádí, jak sněhulákovi v pohádce upadla hlava: „Buch, buch,“ nebo jak se 

rozsypal a znovu se musel poskládat. „Toho snad zvládnu. Ale už nevím, jak vypadal,“ 
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řekla učitelka. „Já přinesu krabičku, tam je na obrázku,“ nadšeně řekla Mája a utíkala do 

šatny pro krabičku. Když se Mája vrátila s krabičkou, učitelka se pustila do tvorby: „Aha, 

on má takovou šišatou hlavu. Hm. Dvě oči, nos a velkou pusu. Ha. A má dva velký zuby. Si 

tedy musíme dát pozor, aby nás nepokousal.“ Učitelčinu popisu se obě dívky zasmály. 

„Prý aby nás nepokousal!“ zasmála se Mája. „Ale on přeci nikoho nejí,“ dodala se 

smíchem Anička. „Májo, dokreslíš Olafa?“ vyzvala učitelka Máju. „Ne, ty ho udělej. Já 

ještě musím udělat Else kytičky. Nemám růžovou,“ a Mája šla hledat po třídě růžovou 

pastelku k jiné skupince kreslících dětí. Učitelka tedy dokreslila Olafa a přitom popisovala 

každý svůj tah. Anička vybarvovala své princezně Anně šaty. Když Mája našla takovou 

barvu pastelky, jakou hledala, vrátila se zpět ke své tvorbě. „Tady ji mám,“ oznámila Mája 

ostatním a začala tvořit kytičky na šatech. „Já už jí mám,“ oznámila Mája. „Já taky,“ 

přidala se Anička. „Ale ještě udělám led. Jak po něm bruslila.“ A Anička rychlými tahy 

ještě dokresluje led na spodním okraji papíru. „Ale teď musíme dát pozor, on totiž ten Olaf 

asi zase upadne na ledě. Á buch buch buch.“ Učitelka kreslí spirály a ukazuje, jak Olaf 

padá. „Pozor, on už je celý natlučený,“ ještě zhodnotí učitelka. Mája se směje: „Chudáček. 

Tak ho musíme postavit.“ A Mája dlaněmi ukazuje, jak ho zvedá a dává zpět do obrazu. 

„Májo, co má Elsa tady vede sebe?“ ptá se učitelka a ukazuje na hnědé kroužky vedle Elsy. 

„To sou přeci ořechy a košík, co máme na zahradě,“ Odpoví Mája. „A Elsa je má pro 

zvířátka?“ zeptá se učitelka. Mája se opět zasměje nad dotazem učitelky: „Ne, ale pomáhá 

nám je sbírat. Kláro, nebude už svačina? Mám trochu hlad.“ Na Májin dotaz učitelka 

odpověděla a pak se již rozhovor nevěnoval výsledné kresbě, ale tomu, co bude k svačině. 

Na učitelčino vyzvání umístily všechny tvořící děti své výsledné kresby na podlahu třídy  

a následovala ještě skupinová reflexe. „Jak se ti, Májo, tvořilo s Aničkou?“ zeptala se 

učitelka Máji. A Mája jen skromně odpověděla „Dobře.“  
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Mája a Anička – Výsledná kresba – „Ledové království“ 

 

Rozbor – Hodnocení 

Ve vstupní diagnostice si Mája užívala především potěšení z komunikace, a to konkrétně 

snahu o sebeupozornění, spontánně vyprávěla obsah své tvorby vrstevníkovi a také se 

zajímala o vrstevníkovu tvorbu. V oblasti tvorby si užívala pečlivé vybarvování. 

Tato intervence vycházela z aktuálního zájmu dívky, ale toto učitelka předem plánovala. 

Vycházela tak z osobně zajímavého tématu dívky. Mája věděla, že chce tvořit společně 

s Aničkou. Často si spolu hrají a je jim spolu dobře. Aniž by se dívky předem domlouvaly, 

tak nějak automaticky nejprve vytvořily nebe, mraky, slunce. Kresba nebe, mraků a slunce 

je pro Máju typická a nechybí na žádné její kresbě, ať již kreslí dům, nebo postavu.   

U Máji si lze povšimnout potěšení z vlastních úvah v průběhu tvorby, snahy  

o sebeupozornění, požádání o pomoc při tvorbě, také fantazírování ve fiktivním světě 

s přesahem do reálného světa (Mája vytvořila princeznu Elsu, která podle jejího výroku  

o ořechách „Pomáhá nám je sbírat“ propojila pohádkovou postavu s reálným světem.) 

Možná bychom mohli uvažovat i nad potěšením pomůcky jako partnera bez rekvizit 

pohybové, kdy se Mája snažila postavit zpět na nohy Olafa, který byl ale znázorněn pouze 

na kresbě. Dále pak z pečlivého vybarvování a možná i dekorování a zdobení, když Mája 
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kreslila princezně na šaty kytičky. Celkem si tak Mája užila 7 potěšení. Tvorba vycházela 

z osobně zajímavého tématu, vyznačovala se pozitivní atmosférou a na základě zhodnocení 

výsledné kresby Elsy si mohla Mája také užít kresebnou vývojovou výzvu ve stádiu 

realistické kresby. Netvořila obecnou podobu princezny, ale již se soustředila na detaily, 

které charakterizují danou konkrétní postavu. 

Pozitivní atmosféra vycházela ze společně strávené tvorby dvou kamarádek, snad  

i přítomnost učitelky byla Máje příjemná. Učitelka se snažila Máje ukázat, že se lze  

u tvorby zasmát, lze si s tvorbou hrát, což Mája objevila a zapojila se do takto navržené hry 

tím, že ukazovala rukama, jak zvedá spadlého sněhuláka Olafa na nohy. 

V tomto konkrétním případě by se jistě učitelka mohla ještě více zapojit a předvést např. 

hru fantazírování s rekvizitami, mohla by více vystavět příběh a zapojit zvuky či zpěv. 

Učitelka zprvu dívky pozorovala, nechala jim volný prostor. Když viděla, že lehce tápou  

a nevědí, jak dál, zapojila se do jejich tvorby. Nechtěla být ta, která povede hlavní roli 

v komunikaci, ale chvílemi to tak bylo. Věděla, že Mája i Anička umí dobře komunikovat, 

jen potřebují občas trochu pobídnout, stejně jako se jim snažila alespoň představit 

propojení tvorby a komunikace. Že sněhulák může upadnout na ledu, jeho pád lze 

znázornit i graficky a také, že vše může být doprovázeno verbálně („Ale teď musíme dát 

pozor, on totiž ten Olaf asi zase upadne na ledě. Á buch buch buch.“ a učitelka kreslí 

spirály, a ukazuje, jak Olaf padá.).  Na závěr tohoto rozboru lze konstatovat, že prostor pro 

zlepšení a větší zapojení učitelky do hry Kreslení se tak nabízí a její role není definitivní. 

 

 

Intervence 5 – I5 – Tomáš (4;5) 

Tomáš navštěvuje mateřskou školu druhým školním rokem společně se svým bratrem. Je 

drobný, působí zranitelně. Adaptace na nové prostředí proběhla bez problémů. V průběhu 

roku si Tomáš našel ve skupině své místo, nebojí se říct svůj názor nebo se ozvat, např. 

když mu starší děti berou hračku. Tomáš rád staví silnice, hraje si s auty nebo staví 

z kostek, kreslení většinou dobrovolně nevyhledává. 
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Při přípravě na intervenci pro Tomáše jsem, jako u ostatních dětí, uvažovala nad jeho 

zájmy, oblíbenými činnostmi, což jsou v jeho případě konkrétně auta. Když jsem si ale 

procházela Tomášovy kresby, které má uskladněné a mnoho jich není, jsou to vždy 

„motanice“, které nacházíme v kresebné vývojové výzvě ve stádiu zvýrazňování vlastních 

čmáranic. Podle Tomáše se většinou jedná o kresbu auta, silnice nebo vlaku. Na základě 

těchto informací jsem se rozhodla pokusit se nabídnout nějaké jiné téma, které by ale 

mohlo být pro Tomáše atraktivní podle aktuálního zaujetí nebo prožitku.  

 

Popis situace 

Ve školce jsme si povídali o proměnách podzimní přírody, o aktuálním počasí. Při jedné 

z vycházek se spustil silný déšť, zmoklí jsme utíkali zpět do školky. Cestou jsme stihli 

proběhnout několika kalužemi a nechali jsme po sobě téct déšť. Díky dřívějšímu návratu 

z vycházky do školky bylo třeba nabídnout dětem program, a tak se mi pro Tomáše otevřel 

prostor pro možnou intervenci. Vycházela jsem z prožité situace, jak jsme zmoklí utíkali 

do školky. Při převlékání v šatně jsme si s dětmi o dešti povídali, děti o svém prožitku 

bohatě fantazírovaly a sdělovaly si, kdo už něco podobného zažil. Ve třídě měly děti 

možnost si hrát, ale také jsem jim všem nabídla, že by svůj prožitek z deště mohly 

nakreslit. Někoho nabídka nezaujala, některé děti ale ano. Nachystala jsem různě velké 

papírové archy, dále byly k dispozici opět tužky, pastelky, fixy, voskovky. „Já udělám tu 

velkou kaluž, co jsme do ní skákaly, že jo Domčo,“ nadšeně zvolal Filip na svého 

kamaráda. „Ty jo, hele a já viděl v televizi, jak bylo to strašlivý tornádo,“ odpověděl 

Dominik Filipovi. Vzrušená debata chlapců se nedala přeslechnout, a tak se do ní zapojila  

i učitelka a zeptala se Tomáše, zda by se nechtěl ke klukům přidat. „No, dyž já nevim,“ 

odpověděl Tomáš. „Tak nemusíš s klukama, můžeme to zkusit spolu. Tady máme velký 

papír a tady voskovky. Už jsi zkoušel ty nové voskovky? Jsou trojúhelníkové, podívej,“ 

řekla učitelka a ukázala Tomášovi nové voskovky. „Tak třeba jo,“ usmál se Tomáš na 

učitelku. „A čím začneme?“ zeptala se učitelka. „Hm,“ stroze odpověděl Tomáš a jen 

pokrčil rameny. Učitelka si vzala do ruky zelenou voskovku a popisovala: „Byli jsme venku 

na trávě.“ Zelenou voskovkou  
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kreslila na spodním okraji čáry znázorňující trávu. „Na obloze byly mraky.“ Modrou 

voskovkou kreslila mraky. „Chvíli ještě svítilo slunce. Tome, nakreslíš slunce?“ Tomáš jen 

opět nesměle pokrčil rameny a odpověděl: „Já nevim.“ „Ukaž, já ho udělám,“ ozval se od 

vedlejšího stolu Filip, který se rychle zapojil do tvorby a svého kamaráda Dominika od 

jejich společné tvorby opustil. Zvolil si žlutou voskovku a nakreslil slunce s popisem: 

„Normální, tady.“  Filip po tvorbě slunce podal žlutou voskovku Tomášovi: „Na, tady 

udělej ještě jedno.“ Tomáš, možná trochu zaskočen skoro až příkazem, bez jakéhokoliv 

projevu nesouhlasu začal tvořit slunce. Nakreslil kolečko a z něho pár žlutých čárek jako 

paprsků „Uděláme tady ještě velký mraky. Kláro, ty udělej to žlutý v trávě, jak tam svítí to 

slunce,“ Filip se ujal vedoucí role v komunikaci a i v celé tvorbě. „Dobře, tak jdu na to,“ 

odpověděla učitelka Filipovi. Tomáš už měl své žluté slunce hotové a podal učitelce svoji 

žlutou voskovku. Učitelka svižně kreslila žluté čáry do zelené trávy, Filip rychle kreslil 

mraky. „Když v tom, začalo pršet,“ řekla učitelka hlasitě. Vzala do ruky modrou voskovku 

a začala znázorňovat déšť: „Kap, kap, ježiš to je ale silnej déšť.“ „To teda bude ale 

pořádnej,“a Filip razantně začal kreslit dlouhé tahy oranžovou voskovkou. Tomáš krátkou 

chvilku pozoroval vzniklou situaci a začal se smát: „To je ale, ty jo.“ A s nadšením se také 

zapojil do kresby s hnědou voskovkou. „Takhle silně pršelo. Džžž džžž. Prásk!“ učitelka 

začala vkládat do tvorby i zvuky. Všichni tři vzrušeně, rychle tvořili a smáli se u toho. 

Jejich tahy se často potkávaly, barvy různě střídali. Najednou Filip zvolal: „Prásk! To bylo 

tornádo. Velký.“ A modrou voskovkou začal kreslit kruhy. Učitelka pohotově vyhodila do 

vzduchu několik voskovek, které dopadly na papír, čímž se snažila umocnit ještě víc 

Filipův popis. Oba chlapci se zasmáli. „Tornádo jo? Velký?“ s pobaveným tónem v hlase 

tázavě opakoval Tomáš a začal pleskat dlaněmi do kresby. „Velký, velký, velký,“ stále 

dokola opakoval Tomáš, Filip už nekreslil. „No pořádný ty jo. A takhle to bouchlo.“  

A Filip také plesknul dlaněmi do již výsledné kresby. Všichni se zasmáli.  
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Tomáš a Filip – Výsledná kresba – „Déšť“ 

 

Rozbor – Hodnocení 

Ve vstupní diagnostice byla u Tomáše vypozorována dvě možná potěšení, a to konkrétně 

komunikace s dospělým a fantazírování v reálné minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Ze 

vstupní diagnostiky také víme, že Tomáš dobrovolně kreslení nevyhledává.  

Intervence vycházela z přímého prožitku, který se pokusila učitelka společně s Tomášem 

výtvarně ztvárnit. Tomáš zpočátku neprojevoval žádné nadšení, spíš jen na vše učitelce 

přikyvoval. Učitelce pomohla počáteční vzrušená debata dvou chlapců, kteří se bavili  

o kaluži a tornádu, které viděli v televizi, a nabídla Tomášovi, zda se nechce ke chlapcům 

přidat. Tomáš nevěděl. Tak začala tvořit učitelka s Tomášem. Popisovala každý svůj tah, 

aby Tomáš věděl, co a proč tvoří. Při prvním vyzvání, ať nakreslí slunce, se Tomáš ještě 

zapojit nechtěl. Přidal se Filip, který byl poblíž. Byl to i Filip, který razantně, možná až 

direktivně zapojil Tomáše do hry Kreslení. Tomáš se postupně uvolňoval, až si nakonec 

hru Kreslení alespoň trochu užil. Z možných vypozorovaných potěšení lze usoudit, že si 

především užil fantazírování pohybové bez rekvizit, když pleskal do kresby dlaněmi  

a opakoval: „Velký, velký, velký.“ A pak dále můžeme uvažovat nad vývojem kresebného 

objektu v průběhu tvorby – z poklidného slunečního svitu a páru mraků na obloze postupně 

začalo pršet, pršelo silněji, až nakonec přišlo tornádo. Možná bychom v tomto případě 
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mohli nalézt i objevování možnosti zaplňování plochy, která byla ve velké míře využita. 

Když se soustředíme pouze na ta potěšení, která byla sledována i ve vstupní diagnostice, 

můžeme konstatovat, že si Tomáš mnohá nová potěšení neužil, tedy že nebyla verbálně 

zpozorována. Vypozorována byla tedy pouze 4, a to zájem o vrstevníkovu tvorbu, 

fantazírování pohybové bez rekvizit, vývoj kresebného objektu a objevování možností 

zaplňování plochy. V porovnání se vstupní diagnostikou nedošlo k zásadnímu nárůstu 

potěšení, která si mohl Tomáš užít. Tudíž, intervence se jeví jako spíše neúspěšná. 

Podstatné v tomto případě ale spatřuji to, že Tomáš se stal přímým účastníkem hry 

Kreslení, ve které viděl jiný přístup k výtvarné tvorbě. Viděl a zažil živé kreslení, kdy se 

několikrát doslova srazil s jiným účastníkem při dlouhých a nespoutaných tazích. Také si 

vyzkoušel nové kresebné pomůcky. Atmosféra se v průběhu tvorby vyvíjela, z nejprve 

opatrného a nesmělého Tomášova přístupu se tvorba naplnila radostí a smíchem. S jistotou 

snad můžeme tvrdit, že si Tomáš tvorbu užil.  

Když jsme spolu začali tvořit, nepředpokládala jsem, že se k nám přidá někdo další. 

Plánovala jsem účast pouze Tomáše a mne. Ale jak to už při práci s předškolními dětmi 

bývá, nic se konkrétně nedá naplánovat, každá navozená situace se postupně vyvine jinak. 

Učitelce se nepodařilo Tomáše rozmluvit, i když ke konci intervence se Tomáš do tvorby 

ponořil celým svým tělem, verbálně mohl být ještě sdílnější. U Tomáše bude dobré 

v podobných kresebných hrách pokračovat, už ví jak na to, ale přeci jen bude vhodné mu 

hru Kreslení nabídnout častěji. 

 

 

Intervence 6 – I6 – Jirka (4;5) 

Jirka navštěvuje mateřskou školu druhým školním rokem. Jirka je drobný, klidný a tichý. 

Rád si staví silnice, po kterých jezdí s auty a do těchto her občas zapojí i další kluky. Také 

má rád hudební a pohybové hry, kreslení ale nevyhledává. Do výtvarných aktivit se 

zapojuje jen po vyzvání učitelkou a ne vždy s velkým nadšením. 

Příprava na Jirkovu intervenci byla pro mě jedna z nejnáročnějších. Jak jsem měla 

vypozorováno, Jirku doposud kresebné hry ostatních dětí nijak nezaujaly, neinspiroval se 
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jimi. U Jirky by se nabízelo, stejně jako u Honzy s Pavlem, vyzkoušet vytvořit velkou 

spletitou síť silnic, která by mohla navázat na silnici, kterou by si sám Jirka postavil. 

Případně vyzkoušet společnou tvorbu jako již v jiných popsaných intervencích. Hra 

Kreslení by ale měla být nabídnuta v rámci nějaké Jirkou zvolené hry, do které by byla 

nenásilnou formou začleněna. 

 

Popis situace: 

Stejně jako u Emy jsem intervenci naplánovala na odpolední čas, kdy je ve školce méně 

dětí a mám tak možnost se více individuálně věnovat každému dítěti. Po svačině si Jirka 

šel hrát do herny, kde si zvolil Lego Duplo a začal stavět dům. O kousek vedle stavěl 

Vašek loď z jiných kostek. Každý sám. Ostatní děti si hrály také v herně, dívky si hrály 

v kuchyňce. Sedla jsem si kousek od Jirky a začali jsme si povídat o tom, co staví, jak mu 

to jde. Občas jsem mu pomohla přidat nějakou kostičku. Do rozhovoru se zapojil i Vašek, 

který učitelce i Jirkovi popisoval svoji stavbu. „No, víš to, že ještě tam chybí uhlí?“ zeptal 

se Vašek učitelky, která mu odpověděla: „To jsem nevěděla. Tak ho tam Vašku dodej.“ 

Vašek pokračoval v rozhovoru dál: „Já bych ho tam dal, ale tady už žádný nemám. 

Všechno je tam,“ a ukazuje na loď. Učitelka se snažila do rozhovoru zapojit i Jirku: „Jirko, 

nemůžeš Vaškovi nějak pomoci? Nemáš nějaké uhlí?“ A Jirka odpověděl jen pokrčenými 

rameny. „Tak ho budeme muset nakopat. Nebo víš co? Já přinesu papír a nakreslíme ho. 

Jirko, pomůžeme Vaškovi, ano?“ A Jirka opět jen s úsměvem pokrčil rameny. Učitelka se 

vrací zpět do herny s papírem a fixy. „Tak tady máme papír a fixy,“ popisuje učitelka dál: 

„Můžeme si nakreslit všechno, co nám ještě chybí nebo co budeme potřebovat. Vašku, 

takže mám nakreslit uhlí?“ A Vašek reaguje: „Ne, to si udělám sám.“ Vašek začíná kreslit 

hnědou fixou kopec, dovnitř kreslí malé čárky, v tvorbě promyšleně pokračuje dál. „Vašku, 

řekneš Jirkovi, co teď kreslíš?“ vybídne učitelka Vaška. „No, uhlí přeci. Sem to říkal. 

Tohle to tady se musí vykopat. Sem to takhle viděl. Eště ňákej bagr udělam,“ dokončuje 

svůj popis Vašek. „Jirko, co kdybychom pomohli Vaškovi s tou těžkou prací? Vašek bude 

kreslit bagr a my spolu můžeme nakreslit třeba auto,“ snaží se učitelka zapojit Jirku do 

tvorby. „Já udělám kolo,“ Jirka se po krátkém zaváhání zapojuje do rozhovoru a tvorby. 

Jirka kreslí kolo světle zelenou fixou, které tak trochu následně vybarvuje. „To se mi 
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nepovedlo,“ hodnotí si hned svoji tvorbu Jirka. „Ale ne, vždyť je to pěkný kolo,“ snaží se 

učitelka Jirku povzbudit. „A tady přikreslím druhé kolo,“ učitelka kreslí modrou fixou 

kolo. „Tak vidíš, mám ho taky šišatý, ale to přeci nevadí,“ popisuje a hodnotí učitelka. „Už 

máme dvě kola. Tak a teď už jen dokreslit auto. Ať ho máme celé pěkně pohromadě.“ Jirka 

trochu váhavě odkládá zelenou fixu a volí si tmavě modrou. „Teď krátkou čárou spoj ta 

dvě kola,“ popisuje učitelka Jirkovi, co má udělat. Jirka váhavě nakreslí tmavě modrou 

čáru. „Pěkně,“ hodnotí učitelka. „No a teď jen kapotu auta, to může být jen takový 

oblouček,“ dál učitelka popisuje a Jirka kreslí podle zadání učitelky, která následně jeho 

tvorbu hodnotí: „Bezva. Je to auto. Má dvě kola, kapotu, ještě doděláme okna a výfuk.“ 

Jirka učitelce odpovídá: „To teď ty,“ a podává jí svoji modrou fixu. „Dobře. Tak nakreslím 

okna, pořádný výfuk. Trochu to tady spojíme. Tak a hotovo. Pěkný auto, to se nám Jirko 

fakt povedlo. Co myslíš?“ Jirka přikyvuje hlavou a tiše hodnotí: „To teda jo.“ Mezitím už 

má Vašek vytvořený jeřáb. „Podívej, Jirko, jakej jeřáb nakreslil Vašík. Ten se ti poved. Má 

pěkné to rameno. Takový silný. Bude tím zvedat uhlí?“ ptá se učitelka. „To bude,“ 

odpovídá Vašek. Zatímco si učitelka povídá s Vaškem, Jirka v tichosti zkouší barevné fixy 

na pravém dolním rohu obrázku. Nejdříve oranžovou, tmavě zelenou a jako poslední 

modrou. „Jirko, vypadá jeřáb pěkně, viď?“ snaží se učitelka opět zapojit do rozhovoru 

Jirku. Jirka jen přikývne. „Ty máš nakreslené závodní auto, to by mohlo jet rychle za 

bagrem. Uděláme takové závody.“ A učitelka si volí fialovou fixu, kreslí rychle cestu, 

kudy jede závodní auto za bagrem, a přidává k tomu zvuky: „Vžum, vžum. Jede rychle 

skoro jako formule.“ Jirku tato možnost lehce zaujala a s úsměvem modrou fixou kreslí 

také cestu k bagru. „Hej pozor, dávej pozor na můj bagr,“ trochu s obavami se dívá na 

svoji kresbu Vašek. Učitelka Vaška uklidňuje, že se bagru určitě nic nestane. „A kudy 

pojede bagr? Po nějaké cestě?“ ptá se učitelka Vaška a ten odpovídá: „No, tady takhle to 

bude.“ Vašek si bere do ruky oranžovou fixu a kreslí krátké čárky pod koly bagru. 

Mezitím Jirka kreslí červenou fixou krátké tahy na kapotě auta. „To je oheň?“ ptá se 

Vašek. Jirka polichocen zájmem odpovídá: „To jsou takový plameny, jak jede rychle. To 

měl Blesk McQueen.“ Vašek na Jirkovo sdělení odpovídá: „To sem viděl taky. Jak jezdil 

rychle.“ Vašek se zvedá a odchází k boxu s auty. „Hele, tady je.“ A Vašek ukazuje auto 

Blesk McQueen. Jirka si jde také vybrat nějaké auto a oba chlapci se o kreslení dále již 

nezajímají. 
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Jirka a Vašek – Výsledná kresba – „Rychlé auto“ 

 

Rozbor – Hodnocení 

Vstupní diagnostika nebyla u Jirky popsána. Ve sledovaném období vymezeném pro 

vstupní diagnostiku nebyla u Jirky zaznamenána žádná spontánní hra Kreslení. Pokud 

kreslil nebo jinak výtvarně tvořil, vždy to bylo na základě vyzvání učitelkou. 

Před samotnou intervencí si byla učitelka vědoma, že zapojení do hry Kreslení nebude  

u Jirky jednoduché. Nabídnout Jirkovi jen samotné kreslení by mohlo již na samotném 

začátku být neúspěšné. Snažila jsem se tedy nejprve si s Jirkou hrát v jeho zvolené hře,  

a pokud to situace umožní, propojit jeho hru s hrou Kreslení. Taková situace se naskytla. 

Jirka si stavěl dům z kostek a do jeho hry jsem se zapojila. Po nějaké chvilce se zapojil  

i Vašek, který je velmi sdílný a přátelský. Jirka byl zpočátku nejistý. Na nabídku kreslení 

se nedíval zrovna s nadšením, spíše s nejistotou. Jirka byl spíše v roli pozorovatele, kdy 

učitelka komunikovala s Vaškem a doufala, že Jirka o hru neztratí zájem. Vedoucí role 

v komunikaci se ujal Vašek a učitelka se snažila do hry zapojit i Jirku, což se nakonec 

podařilo. Společně začali tvořit auto. Jirka samostatně vytvořil kolo, následně podle 

částečného učitelčina popisu také kapotu a podvozek. Svoji výslednou kresbu si nakonec 

dokázal ohodnotit. Jirka si v průběhu tvorby mohl užít hodnocení v průběhu tvorby, 
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požádání o pomoc při tvorbě, zájem o vrstevníkovu tvorbu. Jirkovo grafické znázornění 

rychlé jízdy auta můžeme vnímat jako fantazírování ve fiktivním světě, protože posléze se 

z komentáře dozvídáme, že Jirka společně vytvořenému autu ještě dotvořil plameny, jaké 

má postava z pohádky, a tím auto identifikoval. Nad tímto grafickým ztvárněním plamenů 

můžeme také uvažovat jako nad možným potěšením z dekorování – zdobení objektu. Jirka 

si tak mohl užít 6 různých druhů potěšení. Jelikož u Jirky nebyla pozorována, a tudíž ani 

popsána vstupní diagnostika, můžeme konstatovat, že k nárůstu potěšení došlo. V tvorbě se 

také objevila práce s barvami, které zkoušel. Nehodnotil je, netřídil je, jen bez většího  

a dalšího komentáře zkoušel barvy. 

V tomto případě bylo důležité, že se Jirka stal přímým účastníkem hry Kreslení a mohl tak 

sám zažít, že tato hra nabízí bohatý prostor ke komunikaci, vzájemné výměně zkušeností  

a objevování něčeho nového. Na začátku byl Jirka lehce odtažitý, do komunikace se 

nezapojoval, až po nějaké době. Jirkův ostych opadl po zahájení tvorby Vaškem a ke konci 

společné tvorby již sám přicházel s nápady (vytvořené obecné auto se stalo Bleskem 

McQueenem s plameny). 

Hru Kreslení jsem plánovala jen pro Jirku, ale z již předchozích intervencí jsem si byla 

vědoma a trochu i doufala, že se k nám připojí někdo další. Vrstevníci se zatím jeví při 

hraní této hry jako velmi dobří partneři a nakonec tomu bylo i v případě Jirky. Bez vyzvání 

učitelkou by se možná Jirka do tvorby nepustil, učitelka se tak stala dobrým impulzem  

a nenechala se odradit Jirkovým počátečním ostychem. Vedoucí roli ale posléze převzal 

Vašek a tato změna byla Jirkovi jistě příjemná. U Jirky bude vhodné mu hru Kreslení 

nabídnout častěji a v začátcích ho povzbudit a podpořit. 

 

3.8.2 Hodnocené kategorie  

Intervence vycházela nejen ze zkušeností ze vstupní diagnostiky, ale také ze zkušeností 

popsaných teoretiky, shrnutých v této diplomové práci v kapitolách 3.5 Plán intervence  

a 3.7 Prezentace výsledků vstupní diagnostiky.  

Zvolená skupina 7 dětí byla vybrána na základě vstupní diagnostiky, ve které děti 

vykazovaly velmi nízkou nebo žádnou míru potěšení ze hry Kreslení. Pro každé jednotlivé 
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dítě byla naplánována intervence, která si kladla za cíl odbourat ostych dětí ze hry Kreslení 

a představit tuto hru, která účastníkům může nabídnout funkční libost již v samotném 

průběhu tvorby.  

Stejně jako ve vstupní diagnostice, tak i v intervenci bylo celkem 5 pozorovaných oblastí,  

a to konkrétně: Komunikace, Fantazírování, Pomůcky, Tvorba a Výsledná kresba. 

Kategorie Výsledná kresba je zde uvedena, byla pozorována, ale nebyla hodnocena. 

 

Komunikace 

Stejně jako ve vstupní diagnostice i v intervenci byl shledán nejvyšší počet potěšení v této 

kategorii. V podkategorii Komunikace se sebou samotným byla vypozorována potěšení – 

Vlastní úvahy v průběhu tvorby (Honza I1 uvažoval nad tím, co bude tvořit; Mája I4 

přemýšlela a popisovala svoji vznikající tvorbu) a Popis – plán budoucí tvorby byl 

vypozorován v 1 případě (Honzík nejprve popisoval, co bude tvořit, a pak se do tvorby 

pustil). Hodnocení průběhu tvorby bylo vypozorováno také v 1 případě (Jirka P6 si po 

nakreslení kola ihned kolo zhodnotil výrokem: „To se mi nepovedlo.“). 

Podkategorie Komunikace s vrstevníkem byla co do počtu vypozorovaných potěšení 

podstatně bohatší – snaha o sebeupozornění se objevila v 1 případě (Mája I4 svým 

výrokem: „Modrou, potřebuji modrou,“ se snažila na sebe upozornit), spontánní vyprávění 

obsahu tvorby vrstevníkovi se objevilo ve 2 případech (Míla I1 vyprávěl Zuzaně, co bude 

tvořit; stejně jako Honza I2 barvitě popisoval svému kamarádovi, jakou část silnic ještě 

vytvoří). Dalším potěšením v této podkategorii bylo potěšení ze zájmu o vrstevníkovu 

tvorbu, a to konkrétně v 6 případech (Míla I1 se zajímal o to, co Zuzka tvoří; stejně tak  

i Honza I2; Pavel I2; Ema I3; Mája I4 a Jirka I6). Hodnocení vrstevníkovy tvorby se 

objevilo ve 2 případech (Pavel I2 svým výrokem: „No to je teda dobrý,“ ohodnotil tvorbu 

vrstevníků, ale tento výrok také poukazuje na vzbuzení zájmu z tvorby; Ema I3 ohodnotila 

slunce své kamarádce).  

V podkategorie Komunikace s dospělým se objevilo vyprávění obsahu (příběhu) tvorby,  

a to konkrétně ve 2 případech (Míla I1 popisoval a vyprávěl učitelce, co tvoří; stejně tak  

i bohatě s učitelkou komunikoval Pavel I2). Celkem ve 4 případech děti při tvorbě 
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požádaly o pomoc učitelku (Pavel I2 požádal učitelku o pomoc s tvorbou kolejí; Ema I3 

nevěděla, jak nakreslit velrybu, a tak požádala s tvorbou opět učitelku; stejně jako Mája I4 

nevěděla, jak nakreslit soba; a také Jirka I6, který výrokem: „A teď ty,“ vyzval učitelku, 

aby dokončila auto). V této podkategorii bylo vypozorováno nové potěšení v možnosti 

Jiné, a to Poučování dospělého. S tímto jsme se ve vstupní diagnostice ani v dřívějších 

pozorováních zatím nesetkali (Pavel I2 svým výrokem: „Klálo, ještě semafol. Ty světla. 

Takovou kostičku udělej,“ učitelku poučoval, jak má vytvořit semafor).  

Dále byla v 1 případě vypozorována Vedoucí role v komunikaci (Pavel I2 učitelku vedl, 

co, jak a kde má vytvořit). Také se objevily Další formy komunikace – v 1 případě Zpěv 

(Míla I1 melodizoval řeč) a ve 2 případech Zvuky (Míla I1; Honza I2 vydával zvuky 

motoru). Ostatní potěšení v této kategorii nebyla shledána. 

 

Fantazírování 

Tato kategorie nebyla co do počtu potěšení nijak početná. Ve 2 případech se objevilo 

Fantazírování ve fiktivním světě (Mája I4 vytvořila princeznu Elsu a fantazírovala ve 

fiktivním světě pohádkových princezen, kterou ale podle jejího výroku o ořechách: 

„Pomáhá nám je sbírat,“ propojila i do reálného světa; Jirka I6, který znázorňoval, jak 

rychle jede auto, které postupem času identifikoval s Bleskem McQueenem). V 1 případě 

se objevilo Fantazírování v současnosti (Honza I2 uvažoval nad tím, jak auto tankuje  

u benzínové pumpy, kterou vytvořil). Ostatní potěšení v této kategorii nebyla shledána. 

 

Pomůcky 

Hodnocení kvality pomůcek bylo vypozorováno v 1 případě (Míla I1 hodnotil, která fixa 

kreslí a která nekreslí). Třídění pomůcek se objevilo v 1 případě (Míla I1 odkládal 

nepíšící fixy na zvláštní hromádku a sděloval to učitelce). Ostatní potěšení v této kategorii 

nebyla shledána. 
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Tvorba 

Poslední pozorovanou kategorií, stejně jako ve vstupní diagnostice, byla Tvorba. V 1 

případě se objevilo Opakování motivu (Honza I2 tvořil spletitou síť silnic na několika 

velkých formátech papíru). Pečlivé vybarvování nebo obtahování bylo zaznamenáno ve  

2 případech (Ema I3 vybarvovala velrybu; Mája I4 pečlivě vybarvovala princezně šaty). 

Dekorování – zdobení se objevilo ve 2 případech (Mája I4 pečlivě tvořila princezně na 

šatech kytičky; Jirka I6 vytvořil svému autu na kapotě blesk). Ve 2 případech bylo 

zaznamenáno Objevování možností konfigurace / zaplňování plochy (Honza I2 využil 

celý arch papíru pro svoji tvorbu silnic; stejně jako Tomáš I5, který společně s kamarádem 

a učitelkou zaznamenal po celé ploše papíru prožitek z deště). Vývoj kresleného objektu 

spatřujeme ve 2 případech (Míla I1 tvořil nejprve okno, ze kterého se stalo břicho panáčka, 

z druhého okna se stal zvoneček a následně tučňák; Tomáš I5 tvořil společně s kamarádem 

a učitelkou déšť, který zesiloval, až se z něj stalo tornádo). Ostatní potěšení v této kategorii 

nebyla shledána. 

 

3.8.3 Faktory podporující intervenci 

Veškeré intervence byly uskutečněné v mateřské škole, do které děti chodí, dobře tedy 

znají prostředí a učitelku. Byla jsem si vědoma toho, že mezi nejdůležitější faktory 

podporující úspěšnou intervenci patří pozitivní klima, stejně jako individuální přístup, 

které jsou pro práci v předškolním vzdělávání z mého pohledu naprostou samozřejmostí.  

Dále jsem si byla vědoma důležité role partnera, kterou ve své výzkumné zprávě detailně 

popsaly Wright a Lee (2017), kdy partner by si měl získat důvěru dítěte, měl by se umět 

vcítit do tvůrčích dětských procesů, měl by vysvětlovat a přemýšlet o nápadech, měl by 

pokládat otevřené otázky, hledat společné objasnění, opakovat klíčová slova z dětské 

tvorby. Celkově by měl být naladěn na dětskou hru, na dítě v jeho tvůrčí aktivitě a na 

respektování vůdčí role dítěte. 

Na straně učitele lze za faktor, který byl klíčový v případě intervencí u daných dětí, označit 

plánování. A to opírající se o individuální zamyšlení se nad tím, čím by bylo možné 

obohatit rejstřík potěšení ze hry Kreslení u daného dítěte, nad jeho povahou a vztahy 

s vrstevníky. Součástí plánů byl i požadavek na to, aby intervence působila nenásilně, 
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aby nebyla zcela popřena iniciativa dítěte, když už celá událost nebude podřízena principu 

vůdčí role dítěte. Důležitým dílčím faktorem při realizaci plánované intervence je využití 

aktuálního tematického zájmu dítěte, jeho uplatnění jako námětu pro hru Kreslení. 

Většinou se jednalo o náměty jiných her, kterým se děti věnovaly: např. divadlo 

s plyšovými maňásky v intervenci 1 či stavba z dřevěných kostek nebo z Lega Duplo 

v případě intervence 2 a 6. Mohlo se ale jednat i o zaujetí pohádkou, které si dítě ten den 

přineslo do školy jako u intervence 4, nebo které navodila učitelka jako v intervenci 3. Děti 

mohly být zaujaté i silným zážitkem z právě absolvované procházky jako v intervenci 5. 

Ač jsem předem uvažovala nad každým jedincem a plánovala jeho individuální intervenci, 

vždy se intervence vyvinula trochu jinak, což ale nebylo na škodu. Improvizace v reakci 

na vývoj situace je tedy další významný faktor, který se uplatňuje nejen při řešení 

požadavku, aby intervence působila nenásilně na jejím počátku, ale i v jejím průběhu. 

Zároveň nedostatek schopnosti improvizace lze asi označit za hlavní překážku na straně 

intervenujícího (příkladně v intervenci 1, když učitelka mohla navést Zuzku, aby Mílovu 

postavu, jejíž tvorbu Zuzka sama inspirovala, začlenila do kontextu původně společně 

kresleného divadla, místo aby zklamaná nedostatkem spolupráce opustila hru). 

Přítomnost dospělého může dětem dodat oporu v jejich velmi hojné nejistotě z kreslení. 

V prvé řadě už tím, že mají s kým komunikovat své rozpaky i nadšení. Dospělý může do 

určité míry převzít i vůdčí roli v organizaci hry, pokud ponechá též prostor pro vlastní 

iniciativu dítěte a náležitě ji ocení explicitně či implicitně (viz zvláště intervence 3). Hlavní 

dílčí podoby opory však byly v pobízení návrhy, v nabízení vzoru hravých aktivit 

(kresbou, komentáři i dramatickou akcí). Neméně významná byla opora dodávaná plněním 

žádostí o pomoc či plnění úkolů dětmi, které si nebyly jisté schopností grafického 

ztvárnění nějaké části obrázku nebo si chtěly užít vůdčí role vůči učiteli, který vstoupil do 

společné hry. 

Žádná intervence neprobíhala jen mezi učitelkou a dítětem. Do hry Kreslení se zapojovali 

další vrstevníci, kteří napomohli obohatit rozehranou hru jako oporu pro děti, které byly 

předmětem intervence, nebo hru dokonce sami rozehráli. Díky přítomnosti vrstevníků se 

tak nejčastěji objevilo potěšení ze zájmu o vrstevníkovu tvorbu. Vrstevníky lze tudíž 

označit za souhrnný faktor srovnatelný se souhrnem dílčích faktorů na straně učitele. 
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Uvažovat lze ještě o tom, že samozřejmě základním faktorem je rejstřík potěšení, které hra 

Kreslení nabízí potenciálně a který je dětem, jímž je intervence věnovaná, odhalován díky 

učiteli a vrstevníkům. Dalo by se říct, že v rámci rozboru intervencí byla odhalena dvě 

potěšení, o nichž se dříve neuvažovalo. Jednak tvorba vlastních kulis a rekvizit pro 

fantazírování, resp. symbolickou hru. To, co je ve hře kreslení přítomné vždy, pokud je 

rozehrávaná s fantazírováním, vystoupilo v případě intervence 2 jako zvláštní potěšení 

díky tomu, že tvorba dětí mohla vstoupit do porovnání s komerčně produkovaným 

kobercem. Jednak, v téže intervenci, se objevilo jejich opakované použití a obohacování 

výsledné kresby, a to díky archivaci. Výsledná kresba tak zřetelně nabyla hodnoty nejen 

jako artefakt, který může být vystavován, darován, archivován, ale i jako hračka 

opakovaně využitelná k symbolické hře. 

3.8.4 Shrnutí 

Celkem bylo realizováno 6 intervencí, kterých se účastnilo předem vybraných 7 dětí ve 

věku 6;1–4;0 let. Každá kazuistika obsahuje stručné představení dítěte, popis průběhu 

intervence, výslednou kresbu, rozbor a zhodnocení intervence a na závěr úvahu  

o možnostech dalšího rozvoje dítěte. Následně byly v souhrnu vyhodnoceny všechny 

intervence z pohledu rejstříku potěšení, stejně jako ve vstupní diagnostice. Pozorovaná 

potěšení byla rozčleněna do 5 kategorií – Komunikace, Fantazírování, Pomůcky, Tvorba  

a Výsledná kresba. Tyto kategorie byly dále rozděleny na dílčí potěšení. Výsledná kresba 

byla pozorována, ale nebyla vyhodnocena. V souhrnu lze označit, co si děti užily 

nejčastěji, co méně a jaké potěšení se objevilo jen zcela výjimečně. 

Rejstřík potěšení byl dětem odhalován díky učiteli či vrstevníkům. Díky přítomnosti 

vrstevníků se tak nejčastěji objevilo potěšení ze zájmu o vrstevníkovu tvorbu. Přítomnost 

dospělého možná dětem dodala oporu v jejich velmi hojné nejistotě z kreslení, a tak se děti 

velmi často nebály požádat dospělého o pomoc při tvorbě.  

Z popisu jednotlivých kazuistik je patrné, že vybrané děti byly většinou velmi ostýchavé, 

nejisté, váhavé. Díky těmto povahovým rysům se méně často vyskytly vlastní úvahy 

v průběhu tvorby, spontánní vyprávění obsahu tvorby vrstevníkovi nebo dospělému, 

hodnocení vrstevníkovy tvorby. Do tvorby děti jen občas zapojovaly zvuky, fantazírovaly 

ve fiktivním světě a bez rekvizit pečlivě vybarvovaly nebo obtahovaly, objevovaly 
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možností konfigurace či zaplňování plochy, kresebný objekt se vyvíjel a skutečně jen 

výjimečně děti dekorovaly či zdobily tvořené objekty. 

Pouze v jednom případě se objevil popis plán budoucí tvorby, snaha o sebeupozornění, 

poučování dospělého, vedoucí role v komunikaci, zpěv, hodnocení kvality pomůcek  

a jejich třídění a opakování motivu. 

Rejstřík potěšení by rozšířen o dvě nová potěšení, o kterých nebylo předem uvažováno – 

tvorba vlastních kulis a rekvizit, opakované použití a obohacování výsledné kresby, a to 

díky archivaci.  

Na základě analýzy rejstříku potěšení je zřejmé, že u všech dětí došlo k nárustu prožitých 

potěšení ze hry Kreslení. Co do počtu pozorovaných potěšení ale není jejich nárůst nijak 

velký. Intervence si nekladla za cíl zažít nejvyšší možný počet potěšení, ale poznat hru 

Kreslení jako něco veselého, tvůrčího, kde není třeba se obávat srovnávání zobrazovaného 

vůči zobrazovanému. V tabulce č. 4 je u jednotlivých dětí uvedeno porovnání 

vypozorovaných potěšení ve vstupní diagnostice vůči intervenci. 

 

Tabulka č. 4 – Porovnání vypozorovaných potěšení ve vstupní diagnostice a při intervenci 

 

Vysvětlivky k tabulce: označení I1 až I6 = Intervence č. 1 až Intervence č. 6, DPVD = 

diagnostikovaná potěšení ve vstupní diagnostice; DPI = diagnostikovaná potěšení při 

intervenci 

 

 

Míla Honza Pavel Ema Mája Tomáš Jirka 

 I1 I2 I2 I3 I4 I5 I6 

DPVD 3 2 0 1 4 2 0 

DPI 9 7 6 4 7 4 6 

Počet 

nových 

potěšení 

6 5 6 3 3 2 6 
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Po následném rozboru jednotlivých hodnocených kategorií z rejstříku potěšení byly 

vyhodnoceny faktory, které se podílely na podpoření intervencí ve své úspěšnosti. 

Jednotlivé faktory lze rozdělit do tří oblastí, a to příprava učitele na intervenci (učitelovo 

plánování), učitelova role v průběhu intervence a role vrstevníka v průběhu intervence. 

Učitelovo plánování se zamyšlením nad individualitou každého dítěte bylo bezesporu 

klíčovým momentem v podpoření dalšího rozvoje. Intervenci musela učitelka naplánovat 

tak, aby působila na dítě nenásilně, aby nepopřela jeho případnou iniciativu. Zvolený 

námět pro hru Kreslení každé intervence navazoval na aktuální tematické zaujetí dítěte, 

tedy náměty jiných her či prožitků. Učitelova role v průběhu intervence se vyznačovala 

především oporou v dětské hojné nejistotě z kreslení. Opora, kterou dospělý byl schopen 

dítěti dát, byla v pobízení návrhy, co by bylo možné realizovat, dále ve vzoru nabízených 

hravých aktivit (kresbou, komentáři i dramatickou akcí), v uskutečňování žádostí o pomoc 

či plnění úkolů od dětí a v částečném převzetí vůdčí role v organizaci hry. Učitelka také 

musela pohotově reagovat na vývoj intervence svojí improvizací, kdy do hry vstoupil jiný 

vrstevník nebo při řešení požadavků z řad dětských účastníků. Účast vrstevníka, ať již 

byla předem plánovaná, nebo ne, se stala velmi silným motivačním faktorem v průběhu 

intervencí. Vrstevníky lze tedy označit za souhrnný faktor srovnatelný s výše uvedeným 

souhrnem dílčích faktorů na straně učitele.  

Ve všech intervencích došlo k nárůstu pozorovaných a popsaných potěšení ze hry Kreslení 

u každého účastníka, ale přírůstky nejsou nijak velké. V prezentovaných kazuistikách lze 

jako hlavní překážku shledat nedostatek schopnosti improvizovat na straně intervenujícího. 

Reakce na vzniklé řešení požadavků či nápomoc při rozvíjení hry nebyla vždy pohotová a 

motivující. Spolupráce dětí a učitelky má být založena na vzájemné důvěře a učitelka se 

tak stává přirozeným partnerem pro hru. Dítě by si ale mělo samo najít partnera pro hru a 

jeho rozhodnutí by mělo být respektováno. Není tedy jednoduché vystihnout ten správný 

vhodný okamžik pro intervenujícího a najít hranici, kdy by dítě nepocítilo nátlak, jelikož ta 

hranice je u každého jedince jiná. Další ovlivňující faktor shledávám v osobnosti dítěte. I 

přes vedení dětí k sebehodnocení a ke svobodnému projevu se setkáváme s dětmi, a 

v intervenci jsou takové děti popsané, které mají nízkou sebedůvěru a sebevědomí. 
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S takovými dětmi je třeba pracovat na posílení důvěry v sebe sama a podporovat je 

především pozitivní pochvalou. 

U dětí, které hru Kreslení neodmítají, jen jejich projev není nijak komunikačně bohatý, se 

nabízí možnost představit další motivy a obměny ve stylu hry, kterou již mají nebo měly 

rozehranou. Jako další možnosti rozvoje spatřuji především v již zmíněném posilování 

sebedůvěry a sebevědomí u jednotlivých dětí, dále v častějším nabízení hry Kreslení, aby 

si děti tuto hru více osvojily a uvědomily si, že z kreslení nemusí mít strach. Že hry 

Kreslení není třeba se obávat, že nejde o konfrontaci zobrazovaného vůči zobrazovanému, 

ale o hru, která přináší funkční libost již v samotném svém průběhu.  

 

3.9 Shrnutí odpovědí na výzkumnou otázku 

Vlastní výzkum byl realizován v období od března 2019 do října 2019 v jedné státní 

mateřské škole v okrese Praha-východ. Na základě diagnostiky dětí z hlediska schopnosti 

užít si kreslení jako hru byly vybrány děti, které hru Kreslení nevyhledávaly nebo jejich 

projev v průběhu vlastní tvorby nebyl nijak bohatý. Celkem bylo vybráno 7 dětí, u kterých 

byla vyhodnocena velmi malá nebo žádná míra prožitých potěšení v průběhu hry Kreslení. 

Následně byla realizována cílená podpora zaměřená na aktivizaci potěšení u těchto dětí. 

Hlavním cílem výzkumu bylo odpovědět na otázku Jak představit dětem kreslení jako 

hru, aby si z této aktivity odnesly pozitivní zážitek? A tak s pomocí vhodně zvolené 

intervence pokusit se přetnout bludný kruh „– kreslení mne nebaví – kreslení mi nejde – 

kreslení mne nebaví –“.  

V předchozích kapitolách byl prezentován postup výběru dětí vhodných pro intervenci, 

plán intervence, dále byly prezentovány kazuistiky včetně jejich popisů, rozboru rejstříku 

potěšení a následného představení faktorů, které intervence podpořily. Každá intervence 

přinesla něco nového, byly vyzkoušeny různé styly a přístupy. Příprava učitelky na cílenou 

podporu byla v podstavě snahou o vytvoření souboru vstupních informací a sestavením 

předběžného plánu jednotlivých intervencí. Některé intervence ale vznikly nahodile, 

reflektovaly tak situační kontext a byla zde uplatněna částečná improvizace. V průběhu hry 

Kreslení se aktivním účastníkem stala nejen učitelka, ale také vrstevníci.  
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Příprava učitele na intervenci obsahovala: 

- plánování s individuálním přístupem, 

- požadavek na nenásilný přístup při zahájení intervence, 

- využití aktuálního tematického zájmu dítěte. 

Učitelova role v průběhu intervence jako opora v dětské nejistotě se vyznačovala: 

- částečným převzetím vůdčí role v organizaci hry, 

- pobízením návrhů k tvorbě,  

- nabízením vzoru hravých aktivit, 

- uskutečňováním žádostí o pomoc či plněním úkolů, 

- částečnou improvizací. 

Vrstevníci jako opora v dětské hře byli nápomocni při: 

- rozehrání hry kreslení, 

- obohacení již rozehrané hry. 

Intervence se vyznačovaly pozitivní atmosférou, což bylo pro získání důvěry v tuto 

aktivitu a pro budoucí samostatnou tvorbu dětí klíčové. Společně trávený čas při kreslení je 

pro děti předškolního věku velmi důležitý a společné sdílení prožitků se tak promítlo 

v hojném zájmu o vrstevníkovu tvorbu. Intervenující dodal dětem oporu v jejich nejistotě  

a díky přiznání, že i učitelka něco neumí vytvořit, snad děti mohly poznat, že vlastní tvorby 

není třeba se obávat a že i dospělý, který je mnohdy pro děti vzorem, není bezchybný. Hra 

Kreslení byla učitelkou a vrstevníky představena jako něco veselého, tvůrčího, kde 

nedochází ke srovnání zobrazovaného vůči zobrazovanému. Vrstevníci napomohli 

v rozehrání hry nebo ji svojí aktivní účastí vhodně obohacovali. U některých dětí bylo 

následně vypozorováno častější spontánní kreslení a můžeme jen doufat, že se tak jednalo 

o důsledek pozitivní zkušenosti z intervence. 

Individuální pozorování a aktivní zapojení se do dětské hry Kreslení mi napomohlo 

k hlubšímu poznání předškolních dětí, jejich zájmů, myšlenek a vnímání okolního světa. 

Realizovaný výzkum byl pro mě samotnou velmi obohacující, utvrdil mé znalosti z oblasti 

teorie didaktiky výtvarné výchovy, rozšířil můj pohled na dětskou hru a potvrdil důležitost 

role pedagoga – partnera ve výchovně vzdělávacím procesu.  
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4 DISKUSE 

Ve své bakalářské práci „Kreslení dětí v předškolním věku“ (2017) jsem rozpracovala 

rejstřík druhů potěšení v teorii hry Kreslení, na který navázala Jindrová (2019) svojí 

bakalářskou prací, ve které dále rozvedla zmíněný rejstřík potěšení a ve svém výzkumu 

vytvořila škálu hodnotící míru potěšení z dětské kresby. Rejstřík potěšení jsem v rámci 

diplomové práce přepracovala do diagnostiky dětí z hlediska jejich schopnosti užít si 

kreslení jako hru. Cílem diagnostiky bylo vybrat děti, které z této kresebné hry nemají 

mnohá potěšení, případně ji aktivně nevyhledávají. Pro účely výzkumu jsem se rozhodla 

výběr dětí opřít o zaměřené pozorování a systematický rozbor jeho záznamů. Vypracovala 

jsem tak vlastní záznamový arch, který přispěl k přehlednějšímu hodnocení dětských 

potěšení ze hry Kreslení. Tento zvolený postup sloužil nejen k objektivizaci mých dojmů  

o míře dané schopnosti u jednotlivých dětí, ale též ke zmapování její struktury. Tedy toho, 

co si děti při kreslení samy spontánně užívají a co nikoli, co by se ještě mohly naučit si 

užívat s pomocí stimulačních aktivit. 

Na základě inspirace z teorie výtvarné výchovy, rozvoje grafomotoriky a také z teorie 

náprav specifických poruch učení prezentovaných v kapitole Teoretická východiska jsem 

se snažila prozkoumat pojetí kreslení z pohledu hry, nalézt inspiraci pro přístup a úlohu 

pedagoga při podpoře dětí ve výtvarných aktivitách a to, jaká zaujmout opatření v případě 

výtvarné krize. Teoretiků, kteří se zabývají současnou didaktikou předškolní výtvarné 

výchovy, není mnoho, ale přesto v této diplomové práci jsou v oblasti teorie zastoupeni 

v nejhojnější míře. Stejně jako teoretiků, kteří by se zabývali motivací a podporou 

v rozvoji grafomotoriky, také není mnoho. V této oblasti nacházíme především velké 

množství již hotových pracovních listů k rozvoji nejrůznějších specifických dílčích oblastí, 

jako je například pozornost, představivost, logické myšlení, prostorová orientace apod. 

Najít vhodnou inspiraci k rozvoji kreslení z teorie náprav specifických poruch učení se 

zaměřením na dyspinxii a dyspraxii nebylo snadné. Česká odborná literatura věnuje velmi 

malou pozornost dyspinxii, v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN – 10) není zakotvena. 

Zahraniční literatura se věnuje pouze tzv. „neverbálním poruchám učení“, které ale pro 

výzkum a obsah této diplomové práce nebyly shledány jako relevantní. I přes malou 
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pozornost ve výše zmíněných oblastech byly úspěšně nalezeni teoretici a jejich teze, které 

se vztahovaly k mnou zkoumané problematice. 

V souhrnu především u teoretiků jako je Wright a Lee (2017), podobně i u Minns (2016), 

Roeselové (1997) a Hazukové (2011) nacházíme naprosto nezastupitelnou podporující roli 

partnera, který by měl: 

- respektovat individualitu dítěte, 

- pozorovat, naslouchat a citlivě se dotazovat, 

- vcítit se do dětských tvůrčích procesů, 

- vést aktivní dialog, 

- rozvíjet sdílené porozumění, udržovat společné myšlení, 

- být přímým účastníkem ve hře, 

- nabízet podněty, náměty, pomůcky, 

- posilovat sebedůvěru dítěte, 

- utvářet pozitivní atmosféru. 

 

Na aktivní účast vrstevníka, kamaráda poukázala Zelinková (2009) v možných opatřeních 

při podpoře v nápravě specifických poruch učení. V intervencích byla přítomnost 

vrstevníka také shledána a stala se tak velmi silným motivujícím faktorem, který napomohl 

a podpořil většinu intervencí ve své úspěšnosti. Michálek (2000), který se zabývá 

problematikou vývojové dyspinxie, upozorňuje na to, neklást na dítě přehnané nároky a při 

kreslení používat pozitivní motivaci, v čemž se shoduje s teoretiky výtvarné výchovy. 

Bednářová a Šmardová (2011) se s ostatními teoretiky shodují v důležité roli přítomného 

dospělého, stejně jako poukazují na pozitivní atmosféru, navíc ještě doporučují výsledky 

dětského kresebného snažení archivovat. 

Všechny tyto teoretiky popsané podporující faktory byly aplikovány a také popsány 

v jednotlivých kazuistikách intervencí a mohu konstatovat, že skutečně napomohly 

k podpoře dětí ve hře Kreslení. Ve hře, která účastníkům nabídla funkční libost již 

v samotném průběhu tvorby. Většina prezentovaných teoretiků představila přístupy  

a podporující faktory v oblastech jako jsou nápravy dyspraxie či dyspinxie, jak rozvíjet 

grafomotoriku, jak nabídnout dítěti zážitek z tvorby, jak vést výtvarnou výchovu jako 
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problémové vyučování či jak čelit výtvarné krizi v předškolním věku, ale explicitně ani 

implicitně u nich nenacházíme úvahy nad hrou Kreslení. O té z uvedených teoretiků 

uvažuje pouze Wright (2011), která nahlíží na komplexní průběh kreslení, které se podobá 

hře. Ve svém výzkumu se pokusily Lee a Wright (2017) společně s dětmi, které byly 

schopny ujmout se vedoucí role ve hře Kreslení od začátku a díky učitelce – spoluhráčce, 

rozvinout schopnost kreativy.  

Empirický výzkum ve svém vyhodnocení nabídl možnost detailněji prozkoumat proces 

přípravy učitelky a následné akce při intervenci. Struktura tak přinesla tři oblasti, které 

jsem označila jako příprava učitele, role učitele a role vrstevníka v průběhu intervence.  

O nabídnutí učitelovy opory v průběhu procesu výtvarné tvorby se teoretici explicitně 

nezmiňují, stejně jako o převzetí vůdčí role učitelem nebo o tom, že by se učitel mohl stát 

v průběhu tvorby pro dítě vzorem, například při rozehrání dramatické akce. Nelze 

s jistotou konstatovat, že by nebyly tyto přístupy teoretiky zaznamenány. Spíše jde  

o vytvoření jiné struktury a zpřehlednění faktorů, které je důležité respektovat při 

individuální pomoci dětem, které kreslení nevyhledávají či ho dokonce odmítají. Teorii hry 

Kreslení by tak tento výzkum mohl obohatit o další teze a zkušenosti.  

Výzkum byl realizován v jednotřídní státní mateřské škole, kterou navštěvují děti zpravidla 

ve věku 3 až 6 let a jejíž kapacita je maximálně 20 dětí. Sběr dat pro vstupní diagnostiku 

byl tak velmi omezen a vzešlo z něj 7 dětí s nejnižší pozorovanou mírou potěšení  

z hlediska jejich schopnosti užít si kreslení jako hru. S dětmi bylo dále individuálně 

pracováno a výsledky přinesly možné náměty pro přetnutí bludného kruhu „– kreslení mne 

nebaví – kreslení mi nejde – kreslení mne nebaví –“ alespoň v části „kreslení mne nebaví“.  

Sledovaný vzorek dětí, ve kterém větší podíl zaujímali chlapci, byl skutečně malý na to, 

abychom mohli výsledné údaje zobecňovat, stejně jako nelze vyvozovat jednoznačné 

závěry, zda se podařilo přetnout bludný kruh. Nesledovala jsem ani jak je účinek zážitku 

z jednorázové intervence trvalý a odolný k případným méně úspěšným zkušenostem 

z řízených činností, ani zda se podařilo nastartovat kouzelný kruh „– baví mne to – jde mi 

to – baví mne to –“ s výsledky v rozvoji kresebných dovedností oceňovaných při 

diagnostice školní připravenosti. Z metodologického hlediska tedy nemůžeme 

prezentované závěry z intervencí považovat za vyčerpávající. Při dalších intervencích by 
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jistě mohly být zpozorovány i další podporující činitelé, jelikož ke každému dítěti 

v mateřské škole přistupujeme individuálně s ohledem na jeho potřeby, a tak každé dítě by 

mohlo přinést nějaký nový podnět. Výsledky výzkumu spíše přinášejí možnou inspiraci  

a pomoc předškolním pedagogům v jejich výchovně vzdělávacím působení.  
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jak lze představit hru Kreslení dětem, které 

kreslení dobrovolně nevyhledávají. Dětem, které prohlašují, že jim kreslení nejde nebo je 

nebaví, a pokusit se přetnout tak bludný kruh „– kreslení mne nebaví – kreslení mi nejde – 

kreslení mne nebaví –“.  Závěry jednorázových intervencí nelze zobecňovat ani z nich 

nelze jednoznačně vyvozovat, zda došlo k přetnutí výše zmíněného bludného kruhu či jaká 

byla trvalost jednorázového zážitku. Snahou bylo představit dětem hru Kreslení jako něco 

zábavného, tvůrčího, z čeho si mohou odnést pozitivní zážitek.   

Na závěr mohu konstatovat, že jsem odpověděla na výzkumnou otázku a aktivním 

přístupem učitele a vrstevníků se podařilo hru Kreslení dětem pozitivně představit  

a zmírnit jejich pochybnosti z vlastní tvorby alespoň ve fázi „kreslení mne nebaví“. 

V kapitole Teoretická východiska jsem čerpala z dostupných literárních pramenů, jichž  

v české ani zahraniční literatuře není k dané problematice mnoho. Z výsledků vlastního 

výzkumu vyplynulo, že díky individuálnímu plánování s aktivní citlivou podporující účastí 

partnera a nastavením pozitivní atmosféry lze dětem hru Kreslení představit a vhodně 

nabídnout tak, aby se děti přestaly obávat kresebného projevu a zlepšil se vztah jedinců 

k této kresebné aktivitě. Má práce by tak mohla být inspirací pro předškolní pedagogy, 

kteří se čím dál častěji setkávají s dětmi, které kreslení z nejrůznějších důvodů odmítají. 

Kazuistiky tak mohou nabídnout konkrétní ukázku realizovaných intervencí, jak 

s takovými dětmi pracovat. 
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