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 Ve své DP se studentka rozhodla prozkoumat, jak představit dětem kreslení jako hru. 

A to dětem, které kreslení samy nevyhledávají, případně je odmítají, protože je nebaví nebo 

jim nejde. Jinými slovy uvažovala o podpoře dětí, které by mohly být v zajetí bludného kruhu 

„– kreslení mne nebaví – kreslení mi nejde – kreslení mne nebaví –“. Přitom však 

neaspirovala ani na to, že by sledovala vliv intervence na obě proměnné (motivaci i 

dovednost), ani na to, že by sledovala vliv intervence na samotnou motivaci, ale 

v dlouhodobějším horizontu. Rozumně se soustředila jen na otázku samotné intervence, na to, 

jak představit kreslení jako hru dětem, které si ji samy moc užívat neumí. 

 Bezprostředně tak navazovala na svou bakalářskou práci s názvem Kreslení dětí 

v předškolním věku. V té na základě vlastního empirického materiálu vypracovala příspěvek 

k teorii kreslení chápaného jako hra. A to v podobě přehledu potěšení (dílčích aktivit a 

stránek), které si při spontánním kreslení užívali pozorovaní žáci a žákyně mateřské školy. 

V DP si tedy chtěla vyzkoušet, jak by poznatky z bakalářské práce šlo využít v praxi. 

 Co se týče odborné literatury, hledala inspiraci a partnery k diskusi v teorii nápravy 

specifických poruch učení (dyspinxie či dyspraxie), v teorii rozvoje grafomotoriky a ve 

specializované teorii didaktiky výtvarné výchovy. Soudím, že nejblíže přístupu studentky je 

teorie opatření proti výtvarné krizi v předškolním věku od Heleny Hazukové a teorie rozvoje 

tvořivosti v kreslení (chápaném jako „graphic-narrative-embodied play“) od Susan Wright. 

 

 Vlastní výzkum provedla v mateřské škole, ve které pracuje jako učitelka. Z jedné 

institucionálně vyčleněné skupiny 24 dětí do výzkumu nezahrnula děti s diagnostikovanými 

SVP, odlišným mateřským jazykem a děti mladší 4 let s dosud komplikovanou adaptací na 

docházku do MŠ. Soubor dětí pro výchozí diagnostiku schopnosti užívat si kreslení jako hru 

čítal 16 dětí ve věku 3;11–6;1. 

 Pro diagnostiku schopnosti užívat si kreslení jako hru vypracovala záznamový arch 

pro rozbor pozorování (viz Příloha 3). Věcně rozlišovala kategorie: Komunikace, 

Fantazírování, Pomůcky a Tvorba. Kvantitativně mohly děti získat 0 až 34, resp. 41 bodů. 

Rozbory pro vstupní diagnostiku prezentuje v Příloze 4 (více jak 70 stran). Kapitola 3.7 

Prezentace výsledků vstupní diagnostiky (s. 35–45) obsahuje i popis výběru 7 dětí 

k intervenci. Postup lze ocenit jednak jako triangulaci dojmů studentky-učitelky z každodenní 

zkušenosti z práce s dětmi, jednak jako informaci o výchozí struktuře diagnostikované 

schopnosti, kterou lze využít při intervenci. 

 V kapitole 3.8 Zkušenosti z intervence (s. 46–81) prezentuje studentka kazuistiky 

jednotlivých intervencí. V kapitole 3.9 Shrnutí odpovědi na výzkumnou otázku (s. 81–82) 

formuluje závěry týkající se faktorů, které podporovaly záměry intervence. V kapitole 4. 

Diskuse (s.83–86) studentka porovnává svá věcná zjištění s odbornou literaturou a diskutuje i 

metodologické meze svého výzkumu. 

 Přínos výzkumných zjištění lze vymezit jednak vůči teorii náprav SPU, rozvoje 

grafomotoriky i opatření proti výtvarné krizi, jejichž omezení spočívá v tom, že nepřihlíží 

k tomu, že kreslení může být pro děti předškolního věku hrou, která nabízí rozehrání jak 

konstrukce grafického objektu, výtvarného artefaktu, tak slovesné tvorby příběhů 

zobrazovaného a jejich dramatizaci. V této citlivosti je studentka ve shodě se Susan Wright. 

Oproti této autorce se však neorientuje na rozvoj tvořivosti u dětí, které jsou samy schopné si 

kreslení užívat jako hru a mít v ní vedoucí roli, i když spoluhráčem je dospělý. Orientuje se na 

děti hendikepované ve schopnosti užívat si kreslení jako hru. Není divu, že se pak mezi 

faktory popisovanými studentkou objevují problematiky, které Wrightová netematizuje: 

problematika přípravy a plánování individuálního a nenásilného; problematika průběhu a 



improvizace ve vedení, navrhování, nabízení vzoru a plnění žádostí o pomoc a úkolů od dětí; 

a problematika rozehrávání hry a jejího obohacování spoluhráči-vrstevníky. 

 

 V souhrnu soudím, že autorce se podařilo splnit cíl svého bádání a že přináší další 

zajímavý příspěvek k teorii kreslení chápaného jako hra. Práci doporučuji k obhajobě. 
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