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Úvod 

Tato práce se zabývá dětskou kresbou. Ta je dnes natolik širokým tématem, že v jedné 

práci nelze všechny její aspekty postihnout. Po dlouhém uvažování, práci s literaturou a 

vzhledem k dostupnému materiálu jsem se rozhodla, že se na dětskou kresbu podívám z čistě 

vývojového hlediska. 

Měla jsem to štěstí, že jsem mohla nasbírat kresby jedné holčičky od jejích pěti a půl do 

devíti let. Mezitím šla Anička do školy a absolvovala úspěšně první dvě třídy ZŠ. Ted je jí 

devět let a chodí do třetí třídy. Náš soubor obsahuje 69 grafických výtvorů, především kreseb, 

ale také „knížek", různých vystříhaných a slepených prostorových objektů, figurek, 

papírových draků atd. První z nich vznikly v prosinci 2004, poslední počátkem roku 2008. 

Prvky, které mě na Aniččiných kresbách zaujaly nejvíce, jsou lidská postava a dům. Proto 

se v této práci orientuji především na jejich vývoj, ale také na Aniččinu práci s prostorem, 

formami a žánry, písmem, interpretací, kritikou apod. 

Nekladu si za cíl vytvořit nějaké nové obecné poznatky. Naopak, chtěla bych na svém 

materiálu demonstrovat a doložit, nebo také polemizovat s teoretickými poznatky, které jsem 

získala z knih. Vím, že tato práce není zobecnitelná na kohokoliv jiného, než je Anička. Vím 

také, že u ní nelze stanovit hypotézy ani přesnou metodologii. Přesto však doufám, že bude 

přínosná: měla by vnést do teoretických poznatků, odtržených od konkrétního dítěte, prvek 

jedinečnosti, zcela určité, reálné osobnosti, jejíž vývoj jde pochopitelně v mezích, které určují 

teoretická díla, nebo také mimo ně. Nechci ani říkat, jestli mají pravdu knihy, nebo skutečný 

Aniččin vývoj. Chci prostě jen ukázat jedinečné dítě a jedinečný vývoj jeho výtvarného 

vyjadřování. 

Mé poznatky o dětské kresbě se zakládají kromě Aniččiných kreseb především na 

literatuře. Intenzivní práce s ní předcházela jakýmkoli popisům či interpretacím Aniččiných 

výtvorů. Považuji za důležité dát práci teoretický základ a snažila jsem se to udělat co nejlépe 

tak, aby teoretická a praktická část korespondovaly jedna s druhou. 

Součástí teoretické části je pojednání o historii zkoumání dětské kresby vůbec. Zmiňuji se 

také o jejích nejrůznějších pojetích, o hypotéze, že ontogeneze dětské kresby odpovídá 

fylogenezi lidského druhu, o podobnosti dětských výtvarných děl s uměním přírodních národů 

a také s uměním jako takovým. V návaznosti na tyto poznatky se pokouším odpovědět na 

otázku, proč vlastně dítě kreslí. 

V další části popisuji podrobně vývoj dítěte se zaměřením na ty aspekty, které se nějak 

týkají kresby. Následuje popis toho, co vlastně dítě kreslí, jak kresebně ztvárňuje prostor a čas 
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a jaké znaky se u dětské kresby považují za typické. Věnuji se také základním změnám, které 

způsobí ve vývoji kresby vstup do školy, a možnostem pohledu na dětskou kresbu a její 

interpretace. 

Praktická část seznámí čtenáře s dítětem a jeho životními podmínkami, použitým 

materiálem a metodologií práce. Následují odůvodněné rozhovory s Aniččinými učitelkami a 

s výtvarníkem-pedagogem, který s dětskou kresbou hojně pracoval. Materiál pak rozděluji do 

čtyř kapitol, z nichž každá odpovídá období jednoho školního roku. První období je 

předškolní, následují kapitoly první, druhé a třetí třídy. V každé z nich nejprve prezentuji 

materiál vzniklý v tomto období a poté se zamýšlím komplexněji nad vývojem jednotlivých 

zkoumaných oblastí - jde především o vývoj zobrazení lidské postavy, domu a práci 

s prostorem. Samostatnou kapitolu uprostřed těchto časově uspořádaných oddílů tvoří 

kapitola o vstupu do školy, která popisuje několik specifických problémů. 

Konec praktické části je věnován vývoji některých dalších znaků (zobrazení stromu, 

zvířete) a existenci nebo mizení znaků, které jsou v literatuře považovány za typické pro 

dětskou kresbu. 

Následují přílohy s jednotlivými chronologicky uspořádanými kresbami, které jsem se 

snažila zařadit v původní nebo aspoň co možná největší velikosti. 

Pojďme se tedy ponořit do dobrodružství vývoje dětské kresby. Projdeme přitom od 

historie lidstva až ke zkoumání jednoho jediného dítěte, které je samo o sobě konkrétnější než 

všechny tyto poznatky. Proto jsem se také rozhodla pro tuto formu práce, která bude 

popisovat vývoj dětské kresby u jednoho dítěte v jeho naprosté jedinečnosti. 
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1. Historie zkoumání dětské kresby 

Navzdory své přitažlivosti pro laiky zůstávala dětská kresba poměrně dlouho mimo oblast 

soustavného vědeckého zkoumání. Teprve na konci 19. století se začaly objevovat 

systematičtější snahy o upozornění na krásu a význam, které dětské kresby mají. Hnutí za 

novou výchovu, představované např. J. J. Rousseauem nebo J. H. Pestalozzim, vyústilo mimo 

jiné v náhlé úsilí o respektování individuality dítěte; dětská kresba, dosud přehlížená, se 

rychle stala fenoménem plným otázek, kterým se zabývali nejen psychologové, ale také 

výtvarní umělci, estetikové, teoretici umění, filosofové a další. Trvalo však ještě dlouho, než 

jejich myšlenky pronikly v praktické podobě do školní výuky. 

Nejvlastnější kresebný projev dítěte, kreslení z představy, se objevilo v osnovách škol až 

po roce 1912 po vyhlášení celosvětové reformy vyučování kreslení (místo obkreslování). 

Chobola (1975) pociťuje potíž v tom, že nedlouho po diferenciaci na kresbu námětovou a 

ilustrační (vyvolanou zážitky) se kresba začala ve školách měnit na naukovou, upravenou pro 

potřeby životní i technické praxe, snažila se děti vést k objektivnějšímu chápání skutečnosti. 

Kresebný projev se přestal rozvíjet, děti ztrácely o kreslení zájem a kresba z představy 

postupně mizela ze školních osnov. Po druhé světové válce ji nahradilo tematické kreslení, 

které však sloužilo jen k výrobě výzdoby před oslavami a k propagaci myšlenek zemědělské a 

průmyslové výroby. Negativním rysem byla i nepřipravenost učitelů a celková lhostejnost 

k výtvarnému rozvoji dětí. 

Pokus o nápravu se objevil až v roce 1960 s novými osnovami výtvarné výchovy; ale 

obecně lze říct, že vše, čeho se do nedávné doby dosáhlo, bylo výsledkem metodické intuice 

jedinců, kteří měli sami velké problémy s určováním toho, kde leží hranice mezi pomocí ve 

vývoji a ovlivňováním dětského projevu. 

1.1 První studie dětské kresby 

Začněme ve vzdálenější minulosti. Již Komenský, jeden z géniů, kterým se náš národ 

může pyšnit, ve své Didaktice v roce 1632 upozornil, že dítě začíná kreslit dříve, než k tomu 

dostane popudy od dospělých, a že přirozený způsob dětského vyjádření je jiný, než k jakému 

jsou děti ve školách vedeny. V Informatoriu dále říká, že děti by do malování měly být 

uváděny od 3.-4. roku života, čímž dokazuje, že jasně rozpoznal dvě základní fáze vývoje 

dětské kresby: období čáranic a období izolovaných představ. Není proto nadsázkou, když 
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řekneme, že Komenský je autorem (mimo jiné) prvních vážných úvah o významu dětské 

kresby. 

Komenského génius však předběhl dobu o více než dvě století. Proto nacházíme další 

zmínky o zkoumání dětské kresby až ke konci 19. století. Do té doby převládala ve výuce 

kresby střídavě didaktická, náboženská nebo mravoučná tendence, vždy s nedostatečným 

zřetelem k individuálním, příp. uměleckým kvalitám dětských výtvorů. 

V posledních desetiletích 19. století se spolu se zájmem o obecnou psychologii objevily 

také studie dětské kresby, především toho, co dítě kreslí a jak se jednotlivé výtvory liší podle 

věku autorů. Nejvíce studií vzniklo mezi lety 1890-1920. Až do této doby se dětské kresebné 

výtvory považovaly za málo zdařené, neumělé pokusy obkreslit, tvarově, barevně a 

prostorově vystihnout nějakou věc. Jediným kritériem jejich hodnoty byla vizuální podobnost 

s modelem. 

Již v roce 1857 se objevil anglický badatel John Ruskin s přednáškou Základy kreslení, 

kde rozebíral vznik, smysl a vedení spontánní dětské kresby. V roce 1870 český profesor 

Alois Studnička založil první odborný časopis Český kreslíř a v něm prosil učitele, aby mu 

zasílali dětská výtvarná díla za účelem jejich studia. Zmiňoval se o významu kresby pro 

rozvoj dětské osobnosti; v rakouské učitelské obci však bylo jen malé porozumění pro jeho 

snahu, proto k velkému výzkumu nedošlo. 

Studničkův podnět však začal rozvíjet profesor estetiky a dějin umění na pražské 

univerzitě, Otakar Hostinský. Ve stati Umění v dětské světnici (publikované v časopise 

Lumír roku 1873) již hodnotil dětskou ilustraci jako elementární prostředek citové výchovy 

dítěte. Stal se tak naší vůdčí osobností reformního hnutí za novou výchovu, reakce ne 

intelektualismus a autoritářství škol. Snažil se prosadit rozvíjení všech stránek osobnosti 

dítěte, individuální přístup, ochranu před přemírou podnětů; dítě se mělo aktivně spolupodílet 

na výchovném procesu a důraz byl kladen také na sebevzdělání mládeže. Hostinský, podobně 

jako mnoho badatelů po něm, prosazoval tzv. rekapitulační teorii vývoje, podle které se 

v dítěti odehrají jakési miniaturní dějiny celého lidstva; později se o této myšlence ještě 

několikrát zmíním. Některými myšlenkami Hostinský předběhl Sullyho i Luqueta, např. tím, 

že k uspokojivému zobrazování si dítě pomáhá kombinováním různých pohledů na jednotlivé 

části zobrazovaného objektu, např. lidského těla. 

V zahraniční literatuře jsem našla dvě „prvenství" - dokonce ani na tomhle se autoři zcela 

neshodnou. Straussová uvádí, že v roce 1885 se jako první zabýval dětskou kresbou Ebenezer 

Cooke; častěji se však v naší i zahraniční literatuře objevuje jméno Corrado Ricci a rok 

1887. Ten jako první dokázal ze sbírek dětských kreseb vytěžit tolik, aby napsal celou 

publikaci, věnovanou tomuto tématu: L'arte del bambini - Umění dítěte. Zde se snažil o 
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psychologickou analýzu kreseb. Jako první použil v souvislosti s dětskou kresbou slovo 

„umění"; prostudoval tisíce kreseb a srovnával dětskou tvořivost s epochami tvoření 

dospělých. James Sully ve své knize Studies of Childhood (1896, do češtiny přeloženo již 

1899) uvádí jakási stadia vývoje a běžně označuje kreslící dítě jako malého umělce - od té 

doby se toto označení běžně používalo a zaniklo až s pozdějšími zpřesňujícími výzkumy. 

Od konce 19. století se také objevovaly v Evropě i Severní Americe různé směry tzv. 

volné výchovy, zaměřené na dítě jako východisko a centrum výchovného procesu. O reformy 

výchovy dětí předškolního věku se pokusili např. J. Dewey, O. Decroly, M. Montessoriová a 

další. Ideálem těchto snah byl rozvoj osobnosti, individualizace výchovy, aktivita a svoboda 

dítěte (pokaždé však myšlená trochu jinak). 

Ellen Keyová v roce 1905 nazvala 20. století stoletím dítěte; v této době se dětská kresba 

začala uznávat jako umění. 

První studie se snažily vztahovat dětské výtvory k fyzickému věku dítěte. Podle Mortensen 

(1991) byli autory nejdůležitějších z nich Kerschensteiner (1905) a Rouma (1913); výsledkem 

byla formulace stadií vývoje dětské kresby. Autoři jich uváděli různý počet, ale celkový popis 

vývoje vykazuje mnohé podobnosti. Obecně se autoři této doby shodli na následujícím: 

- stadium čáranice - bez pokusů o reprezentaci 

- stadium schematické - reprezentační obsah, kresby jsou však zatím spíše 

symbolické než naturalistické (zobrazení člověka je spíše prototypem než konkrétní 

osobou) 

- stadium naturalistické - postupný nárůst realistických detailů, proporcí a 

forem; kulminuje před pubertou, kdy se vývoj může zcela zastavit 

Zatímco Mortensen připisuje Georgu Kerschensteinerovi velký význam ve zkoumání 

dětské kresby, Chobola (1975) uznává, že jeho práce byla nejznámější, ale podle něj 

zanechala také nejvíce negativních stop. Píše, že Kerschensteiner podceňoval rané kresby, 

neměl nejmenší zájem o čáranice a kresby skoro až do 11 let považoval za mazanice a 

schémata, plné kresebných chyb způsobených špatným pozorováním i pamětí. Podceňoval 

význam estetické výchovy a necítil potřebu dítěte vyjádřit lidský vztah k věcem. 

Také v USA se objevovaly snahy o popis dětské kresby. V roce 1903 Louis Prang v 

Základech umělecké výchovy sepsal myšlenky předních amerických výtvarných pedagogů 

(D. Hicksové, W. Perryho, J. S. Clarka) - např. nutnost dát již dětem v mateřské škole 

příležitost k rozvoji ruky kreslením i speciálními cvičeními. 

Důležitou osobností v naší výzkumné oblasti byl bezesporu G. H. Luquet. Jeho koncepce 

intelektuálního realismu (dítě kreslí, co o předmětu ví, a nikoliv co na něm vidí) je uznávána 

dodnes. Obohatil a propracoval známou stupnici vývojových stadií dětské kresby: 
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- náhodný realismus, případně realismus nezdařený / neúplný 

- realismus logický / intelektuální se objevuje, když se podaří syntéza 

potřebných znaků předmětu 

- realismus vizuální - dítě začne kreslit, co vidí, přidává se perspektiva, kresba 

přestává být dětskou 

Pro dětský „kresebný automatismus" (způsob, jak dítě kreslí některé předměty stále 

stejně) vytvořil Luquet šťastnější název grafický typ, také užívaný dodnes; označuje symbol 

psychické skutečnosti, která existuje v mysli dítěte, a proto je nazývána „vnitřní model". 

Na přelomu století ovlivnily zkoumání dětské kresby nové umělecké směry - realismus, 

impresionismus, ale především expresionismus, který podpořil éru psychologického nebo 

spontánního kreslení natolik, že od té doby začali dětskou kresbu horlivěji studovat učitelé i 

výtvarní umělci. 

Nejvýznamnějším českým badatelem na tomto poli byl František Cáda. Profesor 

filosofie šel ve stopách Corrada Ricciho a také zastával rekapitulační či genetickou teorii; 

jako první však přešel od intuitivních metod výzkumu k vědečtější práci. Napsal první 

pedopsychologickou studii Dětské kresby (Praha, 1902). Zde stanovil nejen pedagogický 

význam dětské kresby, ale také zásady pro její sběr, zásady k hodnocení školních i 

mimoškolních kreseb a jako první zdůrazňoval nutnost znalosti geneze kresby, doprovázené 

výkladem kreslícího dítěte. Formuloval tak i závěry pro odborné vedení dětského kresebného 

projevu. Svým vlastním výzkumem Pedagogický význam kreseb dětských a jeho 

pozitivistickou orientací překonával vlivy staré herbartovské pedagogiky. Zkoumal nejen 

kresbu samotnou, ale také vlivy vnějšího prostředí na její vznik (jsou tím silnější, čím je dítě 

mladší), včetně vlivů školy, spolužáků apod. Zdůrazňoval, aby osobitost dětské kresby nebyla 

podvazována nadbytkem názoru, který oslabuje dětskou schopnost samostatné představy a 

celou dětskou obrazotvornost. Naznačil také vývojová stadia, všiml si, že kresby dětí zrcadlí 

jejich individuální zvláštnosti a že dítě postupně usiluje pokročit od kresby izolovaných věcí 

ke vztahům a situacím. Byl toho názoru, že kresby jsou vnějším výrazem dětských představ a 

zároveň určitým druhem řeči nebo písma, primitivní opakovanou kresbu dával do analogie se 

slovem. Někteří autoři tento názor odmítli, jiní ne. 

1.2 Vývoj oboru po první světové válce 

Navzdory neutěšeným poměrům po první světové válce našlo reformní hnutí svůj ohlas a 

v té době vzniklo překvapivě mnoho prací. Objevila se pluralita výchovných směrů, důraz na 
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spontánní projev, rozvoj zájmů a tvořivých schopností namísto reprodukce uměleckých děl. 

Začaly se nacházet stopy podobnosti se soudobým expresionismem, kubismem atd., dětská 

tvorba se nazývala uměním, zdařilé kresby se stěhovaly do ateliérů výtvarných umělců (P. 

Klee, J. Miro, u nás Josef Čapek). Franz Cizek již v roce 1912 na světovém kongresu pro 

výchovu uměním, kreslení a užité umění prosazoval volné kreslení, v roce 1925 vedl ke 

svobodě vlastního projevu jako nejdůležitější podmínce dětské tvořivosti. Každé dítě se podle 

něj potřebuje vyjádřit kresbou a uspokojit vnitřní síly, které hledají cestu, jak se projevit. 

Kresbu je proto nutno uchovat čistou a ničím neovlivněnou a samotné dítě chránit před 

uměleckými díly, modely a izolovat je od jiných vlivů, aby bylo jejich vyjádření maximálně 

samostatné. Měl však na mysli spíše výtvarné kroužky než všeobecné školství. 

Začaly se už objevovat i názory kritické: G. P. Hartlaub v roce 1922 upozornil, že při 

přecenění dětského „génia" opouštějí děti přirozené chování a začínají předstírat umění; že 

psychologická přecitlivělost dělá z dětí neurotiky. Jelikož je základem dětské tvořivosti snění 

a hra, když si dítě uvědomí pozornost jiných lidí a vědomě formuje svůj grafický projev, 

přestává si hrát. 

Cyril Burt se v roce 1921 pokusil určovat inteligenci pomocí kresby. Vytvořil řadu testů 

a zjistil, že kresba lidské postavy má malou korelaci s intelektovými a vzdělávacími 

schopnostmi oproti čtení, psaní nebo počítání. Jejich výhodou však byla malá závislost na 

naučeném. V roce 1923 se Fay pokusil o totéž s testem Paní se prochází a prší, který později 

revidoval Rey (1946). 

Musíme zmínit také Gustava Britsche. Ten v Teorii výtvarného umění (1926), napsané 

Egonem Kornmannem ve spolupráci s ním, rozeznává paralelnost mezi výtvarnými projevy 

starých kultur, primitivním uměním, lidovým uměním a dětským kresebným projevem. 

Společným rysem je podle něj proces, v němž je zrakový zážitek duchovně ztvárňován do 

osobitého poznání; vzniklé tvary pak mluví vlastní řečí, při které působí i citová složka a není 

třeba slovního zprostředkování. Přes řadu výtek v sobě Britschovy postřehy měly mnoho 

kladných impulzů: zrovnoprávnění uměleckého poznání s vědeckým, oddělení výtvarného 

projevu od nevýtvarného, oproštění umělecké práce od mimovýtvarných prostředků 

(anatomie) apod. Pro další promýšlení výtvarně výchovné problematiky novými generacemi 

přinesl tento autor mnohé podněty. 

V roce 1926 se F. L. Goodenoughová pokusila určit věkové normy vzhledem 

k elementárním prvkům dětské kresby lidské postavy (počet detailů, proporce a motorická 

koordinace, 51 položek). Výhodou byla přesnost, možnost statistického zpracování a 

porovnání, ale bylo tu i nebezpečí chybění syntézy výsledků - že bude výsledkem pouhý 

výčet detailů a kvalitativní rozdíly mezi stadii se ztratí. Harrisova revize v roce 1963 měla za 
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cíl zvýšit validitu a reliabilitu a rozšířit cílovou skupinu testu; počet položek stoupl na 73. 

Českou revizi vytvořili v roce 1982 Šturma a Vágnerová, už by však byla potřeba další 

aktualizace. O tomto testu se hezky vyjadřuje Zazzo (in Davido 2001): podle něj má cenu 

hodnotit jen krásného pána. Ošklivý pán nemá význam, protože je natolik ovlivněn city, že 

jeho prvky nelze objektivně hodnotit. Dodejme, že dnes by se kresba „ošklivého" pána 

považovala za užitečnou z projektivního hlediska. 

V naší zemi to byli především brněnští autoři, kdo posunovali vývoj této oblasti dopředu. 

Ladislav Švarc se svými Výtvarnými projevy dítěte (1918) zrcadlil éru zbožňování dětských 

výtvorů, která reagovala na nedostatek citu k dětské individualitě v rakouském školství. Uždil 

(1978) tuto knihu nazval projevem krajní poetizace učitelovy práce a žákovy činnosti. 

Naproti tomu Otakar Chlup chápal dětskou kresbu realisticky jako odraz skutečnosti 

obklopující dítě (Výzkum duševních projevů dětí méně schopných, 1925). Zdůrazňoval jak 

technickou (motorika, koordinace, zrak, pozornost), tak i obsahovou stránku (obrazivost, 

zájem, vůle a cit) jako faktory podmiňující dětskou kresbu. Za nezbytnou podmínku 

zkoumání kresby považoval poznání individuality dítěte. 

Do této generace bychom měli zařadit také R. Čermáka, E. Strnada nebo L. Havránka, 

který vyslovil myšlenku, že na vyváženém vztahu mezi složkou psychickou a motorickou 

závisí nejen výtvarné kvality obsahové kresby, ale také duševní zdraví dětí. 

1.3 Vývoj oboru po druhé světové válce 

Po druhé světové válce pokračoval vývoj spíše v západních zemích. Victor Lowenfeld 

(původem z Vídně) si v USA všiml toho, jak tvůrčí radost zušlechťuje člověka; soustředil se 

na rozbor duševních schopností a projevů, na psychický vývoj dítěte a dával ho do vztahu 

s rozvojem tvořivých výtvarných schopností. Popsal také vlastnosti tvořivých lidí obecně. 

Johannes Itten (člen slavného Bauhausu) vyslovil smělou domněnku, že krize dětského 

výtvarného projevu sama o sobě neexistuje a lze se jí vyhnout, pokud vyloučíme určité 

pedagogické chyby. Kritizoval školu za to, že nutí žáky místo diferenciace k uniformitě, ztrátě 

schopnosti samostatně myslet, cítit a jednat. Ještě sir Herbert Read byl pod vlivem hnutí za 

novou výchovu. Kresbu nazýval symbolem, vyjádřeným řečí čar, pro asociaci myšlenek a 

komplex smyslových reakcí na určitou skutečnost, která v dítěti vyvolávala pocity, jinak 

těžko sdělitelné (in Chobola 1975). Zdůrazňoval také, že nevědomí hledá archetypní, niterný 

řád, který není individuální, nýbrž je korelátem tělesné struktury samotného smyslového 
aparátu. Usiloval o co nejvčtší autentičnost dětského projevu a maximální shodu 
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s individuálním temperamentem. Učitel by podle něj měl rozeznat nejen individuální 

dispozice žáků k určitému projevu, ale také typy estetického vnímání (jejichž typologii Read 

vytvořil). Kresbu pojal jako komunikační prostředek, prvek harmonizace mezi jedincem a 

společností, jehož cílem je podpora individuálního růstu. 

U nás se po druhé světové válce reformní hnutí přerušilo - jako mnoho dalších věcí - na 

čtyřicet let. Přesto se objevilo několik badatelů, kteří ve své práci pokračovali. Ze 

slovenských autorů uveďme Gustava Pavlovice; u nás to byl Vilém Chmelař. Ten jemně 

analyzoval dětské kresby a vydělil dvě vývojové fáze motoriky spontánní kresby: fázi 

kyvadlových pohybů a fázi pohybů krátkých, nespojitých, kde se uplatňuje útlum, tedy 

složitější motorická reakce. Vyslovil myšlenku, že nejelementárnější kresebné pohyby se 

neliší od normální dětské motoriky, jsou součástí motoriky vůbec. Václav Příhoda doplnil 

mimo jiné důležitý fakt, a sice že kresebný projev informuje nejen o kreslířské dovednosti, ale 

také o rozvoji psychiky, intelektu, obrazivosti, společenském a citově volním postoji - dnes 

již tato slova bereme jako samozřejmost. Spontánní dětskou kresbu nazval obecnou lidskou 

tendencí a její stadia přirovnal k uměleckému vývoji lidstva. Nazval je takto: črtací 

experimentace, prvotný obrys, lineární náčrt, realistická kresba, naturalistická kresba. Václav 

Příhoda také konstatoval fakt, kterým zakončím tuto kapitolu: upozornil, že v první polovině 

20. století se literatura o spontánní dětské kresbě rozrostla téměř do nepřehlednosti (Příhoda 

1977). 

Z dalších významných českých badatelů posledních desetiletí bychom měli určitě zmínit 

J. Šturmu, M. Vágnerovou, J. Uždila nebo J. Slavíka, jejichž práce tvoří podstatnou část mého 

seznamu použité literatury. 
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2. Dítě a lidstvo, dětská kresba a umění 

Neodmyslitelnou částí studia o člověku je studium umění. Dětská kresba odráží kulturní, 

pedagogické a mnohé další poměry svého prostředí; v současnosti a v našem prostředí na ni 

mají vliv knihy, rodiče, umělecká tvorba a nakonec i učitel. Existuje však určitý všelidský 

základ dětského výtvarného projevu, který je posléze modifikován prostředím. Pojďme se 

nyní věnovat tomu, jaký vztah má výtvarný projev dítěte k lidské kultuře a umění jako 

takovému. V této kapitole jsem se pokusila shrnout témata, která patří do širšího pozadí 

vzniku dětské kresby; která se jí týkají, na první pohled vzdáleně, ale podle mého názoru 

hluboce souvisí jak s ní, tak i spolu vzájemně. 

Začneme u vývoje lidstva, jeho kultury a umění přírodních národů, protože zde nacházejí 

mnozí autoři paralely k dětské kresbě. Navážeme zastavením u podobností, resp. odlišností 

dětského výtvarného projevu a výtvarného umění. Kapitolu zakončíme pokusem o shrnutí 

důvodů, proč vlastně dítě kreslí. 

2.1 Dětská kresba, vývoj lidstva a umění přírodních národů 

V počátcích dětského výtvarného projevu, jeho ontogeneze, spatřují mnozí badatelé 

podobnost s fylogenezí celého lidstva jako druhu, lidské kultury nebo s uměním přírodních 

národů. Někteří tyto paralely nezmiňují, jiní je naopak zdůrazňují. (Některé zastánce tzv. 

genetické teorie uvádím v kapitole o historii zkoumání dětské kresby.) Domnívám se, že je 

užitečné se s těmito názory seznámit ještě předtím, než budeme zkoumat vývoj kresby u dítěte 

samotného. 

Stejné formulace znaků jako v dětských kresbách nacházejí někteří v nálezech z dřívějších 

kultur. Obrazová řeč je z tohoto hlediska něčím, co provází lidstvo odnepaměti stejně jako 

jednotlivce v průběhu celého života. Leroi (in Babyrádová 2004) je přesvědčen, že obrazový 

symbol není zastupitelný jinými, „pokročilejšími" komunikativními systémy; kdyby tomu tak 

bylo, člověk by po osvojení těchto systémů již necítil potřebu se grafickým symbolem dále 

zabývat - ale tak tomu není, ať již mluvíme o dětech, nebo o umění. 

Straussová (1988) souhlasí s Rudolfem Steinerem vtom, že epochy tvorby, kterými 

prochází dítě, jsou paralelní epochám kulturním. Straussová se dokonce ptá, zda jsme 

v nálezech nejstarších dochovaných jeskynních maleb neobjevili jakýsi „stupeň čáranic" 

lidstva. 
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Josef Čapek (in Babyrádová 2004) zformuloval prvotní příčiny vzniku umění takto: šlo o 

to, tvořit předměty hodící se k magickému rituálu; možnost zpřítomnit kořist pomocí kresby a 

snáze se jí tak zmocnit při lovu; a základem byla i odvěká lidská touha zpřítomňovat 

neexistující, která bývá nazývána „věčným dítětem v nás". 

Kováč (1972) je přesvědčen, že vznik a rozvoj dětského kreslení lze těžko vysvětlit jinak 

než hypotézou o fylogenetickém původu. Dítě se naučí kreslit úplně samo; není to zvláštní 

vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo lidstvu, než se začalo výtvarně vyjadřovat? Od počátků 

kresby se dítě instinktivně přidržuje jakéhosi programu, který je v něm samém; jako by byl 

vývoj dětské kresby geneticky naplánovaný. O tom svědčí i logická následnost jednotlivých 

stadií vývoje, která jako by se vzájemně předpokládala, dokonce jako by vyšší stadium 

určovalo stadium nižší a ne naopak. Hypotézu fylogenetického původu činí podle Kováče 

pravděpodobnou všechny paralely mezi vývojem dětské kresby a počátky archaického umění. 

Ty nevyplývají z malé schopnosti přesně zobrazit určitou věc, nýbrž spíše z podobností 

duchovního postoje k realitě u dítěte a archaického člověka. Dalším argumentem je magičnost 

kresby: pro dávného člověka byly věci obdařené tajemnou životní silou, nazývanou mana. 

Zmocnit se many živého tvora znamenalo ovládnout ho, přivlastnit si jeho životadárnou sílu. 

Obraz bytosti jako by byl její manou; přivolával ji, zaklínal, ztotožňoval se s ní. Vyslovit nebo 

nakreslit znamenalo přivolat, čarovat s manou věci. Tato identita obrazu s předmětem existuje 

v plné míře i u dítěte. Postupně se oslabuje, ponechává si víru ve schopnost kresby vyvolat 

věc jako reálnou. Co dítě nakreslí, jsou výtvarné symboly, se kterými si hraje na úplnou 

skutečnost, je to symbolická řeč, která je také nástrojem magie. 

Symbolická činnost člověka podléhá složitým vývojovým procesům. Za stěžejní bod 

vývoje je považován zrod grafismu: prehistorické nálezy jeho prvních projevů (35 000 let př. 

Kr.) dokazují pokusy o vyjádření přirozeného rytmu, zejména rytmické motoriky řeči, 

člověkem. Grafismus má podle Babyrádové (2004) svůj původ v touze, vyjádřit jednou zažité 

v nějaké fixované podobě - a ta je hybnou silou grafického projevu jak pravěkého člověka, 

tak i dítěte. Nejde přitom jen o vizuální zkušenost, ale také o emocionální prožitek. 

Symboly, vytvářené již v prehistorických dobách, jsou bezprostředně spjaty s rytmem 

lidského života a prožíváním světa; v těch nejpůvodnějších je i zcela přirozeně zakotvená 

exprese. Přitom lze již ve starých a přírodních kulturách vystopovat dvě větve rodící se 

výtvarné formy - větev geometrizující (jež směřuje k ornamentu, piktogramu, mýtogramu a 

Písmu) a větev naturalizující (směřující k realismu) - a obě je nutno považovat za 

plnohodnotné způsoby výrazu lidského ducha. 

Josef Čapek (in Babyrádová 2004) nachází paralely i mezi dětským uměním a uměním 

přírodních národů, resp. uměním africkým. Podle něj se zde projevuje dětská hravost v celé 
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své čistotě; navíc obojí spojuje schopnost syntetického výrazu, zjevnost „vnitřních obrysů", 

tedy silně zkratkovitý výraz anatomie. V tomto umění, stejně jako v dětské tvorbě, je prostor 

přirozeně pojímán, spontánně vystihován a nikoliv deformován jako v naší školské 

perspektivě. Také geometrizující princip v umění přírodních národů není stylizací 

naturalistického vidění, ale živým výrazem bezprostředního cítění člověka, srovnatelný se 

způsobem vidění v grafickém vyjádření dětí. Pro umění staré Ameriky je podle Babyrádové 

typická záliba v prostorové labyrintnosti, hádankovitosti, spletitosti (i písma), která je 

srovnatelná se zálibou dětí v kresbě záhadných bludišť a bytostí. 

Podobnost vývojových stadií výtvarného projevu se stadii vývoje umění různých národů 

dokazoval jako první Gustav Britsch. Byl přesvědčen, že v elementární struktuře jsou tyto dvě 

záležitosti srovnatelné. Nejdůležitějším momentem v obou je převádění smyslového podnětu 

do grafické formy. Navíc se u všech národů, a také u dítěte, objevují egyptské oči, sklopené 

stromy, převrácená perspektiva; pouze my jsme podle něj tyto důkazy vzájemnosti 

uměleckého a dětského projevu nazývali chybami. Výrazová jednota v projevu dítěte je 

stejného druhu jako v jednotlivých stupních vývoje výtvarného umění. Dítě např. kombinuje 

různé pohledy směřující k předmětu jako Egypťané. Seskupují-li děti ve věku 6-8 let více 

motivů dohromady, dělají to s použitím kompozičního řádu, který nepodléhá zákonům 

perspektivního vizuálního uspořádání, nýbrž indiánskému výtvarnému stylu, jenž je 

charakteristický přizpůsobováním se jednoho předmětu či figury těm okolním. Obraz tak 

působí dojmem živoucího organismu, jsou na něm lépe (zkratkovitě, ale účinně) naznačeny 

vztahy a děje mezi věcnými elementy. Základním výrazovým prostředkem dítěte i umělce je 

něco, co nemá nic společného s logicky řízenou projekcí přímé vizuální zkušenosti: symbol. 

2.2 Dětská kresba a výtvarné umění 

Na počátku 20. století, „století dítěte", a v době hnutí za novou výchovu se začaly 

objevovat názory, že dětská tvorba je určitým druhem umění. Řada lidí používala přímo 

termín „dětské umění" a mnoho z nich přijalo nekriticky dětské výtvory jako něco, co patří do 

obrazových galerií. Následovala vlna kritičnosti a dnes se již na věc pohlíží podstatně 

střízlivěji. Přesto však existují některé aspekty, které tvorbu dítěte a umělce spojují. 

V praktické části uvádím rozhovor s výtvarníkem, jenž má zároveň pedagogické vzdělání. 

V tom, co mi řekl, a v řadě pramenů jsem našla velmi podobné názory týkající se vztahu 

dětské a umělecké tvorby. Proto považuji za důležité zde tyto argumenty uvést. 
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V minulých stoletích byl svět dětí jaksi oddělen. Představoval buď jakousi oázu nevinnosti 

a klidu před přechodem do tvrdé reality, nebo nutné zlo, které předchází přechodu do 

dospělosti. Kováč (1972) píše, že na barokních obrazech vidíme dítě zbavené individuality, 

reprezentující oděvem svého bohatého otce; v klasicismu bylo dítě dekorativním doplňkem 

určitého příběhu podobně jako laň nebo kůzle. Až romantismus přijal dítě mezi dospělé aspoň 

do chvilek každodenní městské idyly. Měšťácká kultura pak objevila dětské kresby a začala 

propagovat kreslení ve školách pod dohledem učitele. Zájem byl však čistě utilitaristický, 

nácvik oka a ruky, bez respektu ke spontánní tvořivosti dítěte a jejím vlastním zákonům. 

Pohádková poezie, vyplývající z podstaty dětského postoje ke skutečnosti, se nepovažovala za 

uměleckou hodnotu; dětské kresbě prostě chyběl zákonitější tvar, náročnější organizace 

výtvarných i obsahových prvků. 

Teprve na přelomu 19. a 20. století se objevil jiný pohled, došlo k epochálnímu převratu 

v dosavadních náhledech na člověka, psychoanalýza objevila v dospělé duši stejné instinkty 

jako v raném dětství, pouze přetvořené sublimací a potlačením; zde se začala umělecká tvorba 

zrovnoprávňovat s tvorbou dětí jako umělecká satisfakce stejných nevědomých potřeb. 

Současně se začaly velice měnit názory na umění, jako by si nové století potřebovalo 

vytvořit nový umělecký zrak v přímém protikladu k novému světu technických a kulturních 

symbolů. Člověk, tváří v tvář nebezpečí vlastního odcizení, začal znovu oceňovat prazákladní 

vize skutečnosti v umění, které by ho navracely zpátky k původní jednotně s univerzálními 

věcmi a jevy, harmonickému souznění s rytmy bytí. Místo opravování kreseb vlastní rukou se 

dospělí začali učit objevovat v dětské kresbě poezii, projev anonymního génia lidské 

tvořivosti, skrytého zřejmě v každém normálním dítěti (Kováč 1972). 

Hlavní úlohu ve vytváření tohoto nového pohledu hrály umělecké směry, dnes nazývané 

avantgardním uměním, které odmítly princip napodobování skutečnosti, jenž byl v evropském 

umění tradiční j iž od renesance. V cestě malířství od popisného realismu 

k expresionistickému znázornění světa se někteří umělci obraceli k dětskému výrazu a čerpali 

z něj (Josef Čapek, Paul Klee). Obdivovali ne skvělost a přesnost reprodukce modelu, ale sílu 

a krásu umělecké vize, autonomii a odlišnost vlastního světa od vnímaného, vyjádření sebe 

sama a nikoliv konkurování fotoaparátu. 

Jako první tyto bariéry vznešeného „aristokratického" umění zbourali francouzští kubisté-, 

jejich podobnost s dětskou tvorbou spočívala ve snaze zobrazit ne to, co vidíme, ale co o věci 

víme, ve znázornění jedné věci z několika stran, rotační perspektivě, současném zaměňování 

Půdorysu s nárysem, průhlednosti formy atd.; následovali dadaisté. Expresionismus našel 

společné znaky s dětskou kresbou ve zvýrazňování expresivní hodnoty motivů, deformaci 

tvaru věcí až do úplného rozkladu, v symbolice barev. Jejich tvorba vzdáleně připomínala 
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stadium, ve kterém dítě začne v čáranici objevovat, že některé prvky by mohly být nositelem 

tematických informací, že kruh by mohl být jablkem a obdélník autem. Názorným příkladem 

spojení avantgardního umění s duchem dětství a jeho tvořivými projevy je také surrealismus 

(např. Miró), usilující o jednotu vnitřního a vnějšího světa, reality a fikce. 

V obecné rovině se dá říct, že dítě i umělec vytvářejí vlastní jazyk, nástroj specifického 

druhu komunikace, kde označují skutečnost metamorficky soustavou znaků, z nichž některé 

mají symbolickou povahu, a tak umožňují být blízko nebo uprostřed skutečnosti a zároveň se 

jí vzdalovat ve fantazii. Grafický projev dítěte i umělce je ovlivněn střetnutím obou 

emocionálních sfér - subjektivní, ontogenetické, a objektivní - fylogenetické, archetypické. 

Rozvoj obou z nich je podmínkou přenosu transcendentálního náboje do výtvarného projevu. 

V moderním umění, stejně jako ve výtvorech dítěte, se objevují kousky „banální" reality; 

princip konstruktivní umělecké vůle se spojuje s obyčejnou náhodou. 

Dítě má výraz nekompromisně oproštěný od všeho naturalisticky napodobivého a 

intelektuálně vykonstruovaného, stejně jako výtvarná díla počátku klasické moderny. 

Všechny avantgardní směry vždy napadaly tematická omezení oficiálního nebo klasického 

umění, nastolovaly tabuizovaná témata. Otevíraly stavidla fantasknímu, čisté myšlence; 

dynamizovaly, zaváděly pluralitu optik, asymetrii, disharmonii, křížení forem, 

dehierarchizaci, rušení hranic aktér - divák; zdůrazňovaly autenticitu, spontaneitu. Dá se říct, 

že všechny tyto rysy najdeme vlastně v dětském výtvoru také. Proto se představitelé moderny 

(nejznámější Paul Klee, Wassily Kandinsky) i postmoderny (Ch. Boltanski, P. Thek, E. 

Martin, J. Beuys) tak často obraceli právě k dětským kresbám. Člověk byl zde představen 

jako nedílná součást přírodních procesů, díla vycházela z analogie umění a přírody. Autoři se 

shodují na tom, že dítě, ještě ne zcela iniciované do kultury společnosti dospělých, má 

v tomto smyslu k přírodě blíž, aniž by o to muselo nějak usilovat. Díla klasické moderny byla 

i svými kompozičními principy v mnohém společná s ničím nerušenou přirozenou organizací 

prostoru v dětské kresbě. 

Uždil (1978, 2002) se na věc dívá realističtěji. Tvrdí, že skutečná příbuznost, krátké 

spojení mezi dětským a uměleckým projevem neexistuje. Důvodem je to, že děti se ve svém 

výrazu nevidí tak jako umělec; hodnotí své projevy spíše po stránce věcné, z hlediska úplnosti 

a názornosti. Barevná sounáležitost, plošná kompozice či tvarová zkratka jsou jejich přirozené 

schopnosti, a proto o nich neuvažují. V obrazech dospělých naopak vidí jako cenné to, co 

sami neumí - shodu se skutečností. 

Severová a Mišurcová (1997) dodávají, že dítě má oproti dospělému umělci tyto 

nevýhody, které se projeví ve výsledném díle a jeho rozdílnosti od díla uměleckého: dosahují 

nízké úrovně ve zpracování materiálu; jsou impulzivní a bezprostřední, dlouho se 
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nepřipravují, raději věc hned realizují. Výtvor je po stránce obsahové i formální ovlivněn 

okamžitou situací, materiálem a případně i činností dalších dětí. Děti mají také omezené 

životní zkušenosti a vědomosti, ze kterých čerpají, proto je jejich tvorba chudá co do obsahu, 

nejčastějšími náměty jsou postavy dětí a dospělých, princezen, domů, stromů, zvířat, aut, 

výjevů z pohádek atd. Babyrádová (2004) vidí další rozdíl v tom, že komplex pohnutek, který 

vede k tvorbě výtvarného umělce, je naprosto nesrovnatelný s komplexem důvodů 

přivádějících k tvorbě dítě. Paul Klee, nejčastěji přirovnávaný k dětské kresbě, má podle 

Babyrádové (2004) ve svých pracích řadu jevů vzdálených duševním možnostem dětí (např. 

formálně-kompoziční nebo stylistické zpracování forem vnější skutečnosti). Dětské pokusy o 

tvar jsou příbuzné elementům, tvořeným umělci, u nichž však jde o výsledek dlouhé 

meditativní cesty, směřující k redukci vizuálního vnímání reality na maximálně abstraktní, 

přitom však sdělný tvar; dítě podobné elementy vytváří nezáměrně a nevědomě. Reprezentace 

elementární zkušenosti člověka, realizovaná formou symbolizování, je specificky lidskou 

vlastností; dětský grafický projev podle Babyrádové nemá jiný účel než tento ryze lidský. 

V tom spočívá jeho rozdíl, snad i přednost vůči umění, které určuje společenská poptávka. 

Řada autorů však upozorňuje na to, že mnozí výtvarníci, kteří jako většina dospělých 

ztratili schopnosti, které mají děti zcela přirozeně, se během své umělecké cesty celý život 

snaží navrátit zpět k tomu, o čem děti nemusí vůbec přemýšlet, protože to prostě umí. Za 

všechny to vyjádřil třeba Kováč (1972), podle kterého se moderní malíř nejprve vyzbrojil 

náročnou uměleckou technikou a kulturou ducha, aby se nakonec snažil vrátit tam, odkud 

vyšlo nevinné a prosté umění dítěte. 

2.3 Proč dítě kreslí? 

Když víme, jak se vyvíjel pohled na dětskou kresbu - od ignorování po nekritický obdiv -

je zajímavé si položit otázku, proč vlastně dítě kreslí. Většina dnes uznávaných odpovědí na 

tuto otázku koresponduje s vývojem, který nejprve uznal dětskou kresbu jako umělecké dílo a 

následně tento pohled podrobil vlně kritiky. Výsledkem jsou zde uvedené hypotézy. 

Na tuto otázku se již snažila odpovědět spousta badatelů. Objevuje se několik hlavních 

skupin názorů, jejichž obliba ve vědecké obci časem stoupá a klesá. Všechny se však shodnou 

na tom, že začátky kreslení jsou neodmyslitelně a osudově spojeny s vývojem dítěte. Nekladu 

si za cíl na tuto otázku odpovědět; jsem přesvědčena, že jednoduchou a absolutně pravdivou 

odpověď se nikdy nedozvíme. Zároveň se domnívám, že na každém z následujících tvrzení je 
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něco pravdivého. Nehledejme tedy jednu odpověd, ale spíše několik důvodů, které svým 

společným působením vedou dítě ke kreslení. 

Kreslení jako hra: Uždil (1978, 2002) uvádí, že kreslení je zpočátku hrou. Rozdíl však 

tkví v tom, že výsledkem je relativně trvalý produkt, vyzývající k další hře. Je čím dál 

komplikovanější a ústí ve vážný pokus o uplatnění schopností dítěte. 

Hra je vlastně formou přípravy, předjímá budoucí život. Zároveň jsou v ní obsaženy 

dosavadní zisky individuálního života, zkušenosti i postřehy, i to, co dítě odpozorovalo jako 

hotovou formu jednání že života dospělých. I kreslení je tedy svým způsobem hrou: zprvu si 

dítě hraje se vznikající stopou, později jako by to byla hra divadelní, ke které si dítě vše 

vytváří samo - scénář i herce. Tato hra po sobě zanechává trvalé výtvory, ale Uždil říká, že 

nejsou-li vysloveně hmotné povahy (hlína), dítě se k nim nevrací. 

Luquet (in Uždil 1978) říká, že dítě kreslí, aby se bavilo - proto kreslí někdy víc a někdy 

méně. Je to hra, která nevyžaduje partnera, zaměstnává ruce a zrak, uvádí v pohyb i vnitřní 

zkušenosti dítěte. Do souvislosti se hrou uvádí kreslení také Sully a Huizinga, podle kterého 

je princip hry obsažen v celé lidské kultuře. 

Kreslení jako nápodoba: tento názor byl hojně zastáván vědci 19. a počátku 20. století 

(viz kapitola o historii zkoumání dětské kresby). Dnešní autoři se o ní příliš nezmiňují; 

všeobecně přijatým názorům na genezi výtvarného projevu u dítěte tato teorie neodpovídá. 

Kreslení jako motorická funkce: již Vilém Chmelař (viz první kapitola) vyčlenil dvě 

vývojová období motoriky spontánní kresby (fáze kyvadlových pohybů, fáze krátkých, 

nespojitých pohybů) a byl přesvědčen, že základní kresebné pohyby odpovídají normální 

dětské motorice, jsou její součástí. Podle Uždila (1978, 2002) dítě prostřednictvím kresby 

Prožívá radost z grafického pohybu, který navíc zanechává viditelnou a většinou také trvalou 

stopu. Řada autorů se shoduje na tom, že kreslení, resp. počáteční čárání po papíře, má 

motorický podklad, vychází z naprosto přirozených pohybů těla. Tím však nelze - a dnešní 

autoři se o to ani nepokoušejí - vysvětlit celý vznik tak složité a komplexní činnosti. 

Domnívám se, že stejně, jako některé psychické funkce (vnímání) kresbu v zásadě umožňují, 

ale zároveň se jí obohacují, tak i motorika (hrubá, později jemná) je vůči kresbě ve stejném 

vztahu. 

Další z možností, které uvádí Uždil, je, že dítě kreslením vytváří jakési obrázkové 

vyprávění o dojmech; dále ji nerozvádí ani on, ani jiní autoři. Můžeme však tuto myšlenku 

trochu rozšířit a říct podobně jako Zrůstová (1989), že dítě vyjadřuje kresbou to, co v něm 
vyvolalo největší citový ohlas. 

18 



Kreslení jako uplatnění vrozených tendencí a pudových sil: Babyrádová (2004) 

například říká, že jednou z nejsilnějších potřeb dítěte, které ho ženou ke grafickému projevu, 

je tendence k rytmu - objevíme ji už v prvních grafických projevech dítěte. Dítě má sklon 

k rytmizaci linií, jež znázorňují tvar, pojednávají prostor; má sklon k rytmizování barevných 

ploch. I tvoření, spojování a kompozice jednotlivých symbolů je ovládána rytmem, který je 

základem celkového organického výrazu dětské výtvarné práce. Podle autorky je grafické 

znázorňování rytmu také jedním z významných kroků k operačnímu myšlení, jež popsal 

Piaget, a to proto, že učí dítě přemýšlet o světě na základě analogického porovnávání situací, 

věcí a dějů, učí ho vztahovat události k sobě navzájem a vyvozovat z tohoto porovnání 

důležité racionální závěry. Zobrazení rytmu má navíc katarktický účinek, protože slouží 

k exteriorizaci vnitřních emocí; ty jsou graficky zvnějšněny, hierarchicky uspořádány a 

využity k pozitivně orientovanému chování. Proto je grafické znázornění rytmu svým 

způsobem účinnou metodou vyrovnávání se světem a s vlastní existencí. 

Podle Uždila se dítě kresbou snaží o sebeuskutečnění. To znamená, že se svými city, 

zájmy a poznávacím úsilím promítá do svého okolí, vidí se v něm, rozeznává samo sebe a 

zároveň upevňuje svou osobnost vedle osobností druhých. Cest k takové realizaci je řada a 

výtvarná činnost je jednou z nich. Probíhá napůl ve hře, proto je tento způsob „stavění mostů 

ke světu" velmi vábný a účinný. Kreslením se také urychluje a obohacuje vyvolávání 

Představ, aktivizuje se latentní zkušenost, a tak se zpětně obohacuje samo vnímání (Uždil 

1978). Výtvarný projev je výsledkem pokusů, vyrovnat se se světem. 

Další názor tvrdí, že kreslení slouží jako zpředmětnění vlastního Já mimo oblast vlastní 

Psychiky a je uplatněním snahy o komunikaci. Dítě touží komunikovat pomocí znaků, což 

často vidíme v jeho zálibě ve psaní fiktivního písma; v předškolním věku dítě imituje 

alfabetickou abecedu, ale zpočátku to provádí expresivně a nezávazně na obsahové konvenci. 

Kodifikace znaku v dětském výtvarném projevu však souvisí s vývojem mentálních funkcí, 

hlavně inteligence. Pro tyto účely použijeme dělení vývoje myšlení C. Morrise a T. A. 

Sebroka (in Babyrádová 2004) na stadium prelingvistické, lingvistické a postlingvistické. 

V prelingvistickém stadiu vývoje se dítě dorozumívá pomocí grafému. Svou zkušenost se 

světem symbolizuje i jinak než graficky - gestem, pláčem, smíchem. Nejvyšší stupně 

symbolizace (rituál, řeč, písmo, umění) však ještě nezná, není socializováno ve smyslu 

miciace (zasvěcení) do kultury společnosti, a o to intenzivněji transformuje intuitivně 

Pociťovaný svět do grafického symbolu. Protože neumí dokonale komunikovat řečí a písmem, 

věnuje tomuto grafickému symbolu velkou pozornost. 

Grafický symbol je nejpřirozenějším prostředkem dětské prezentace sebe sama ve světě a 

zároveň prezentací první zkušenosti se světem, kterou již dítě učinilo. Hlásí se ke své 
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jedinečné existenci ve světě, zanechává stopu a zároveň reprezentuje zkušenost; dává tak 

najevo, že chce se světem začít komunikovat. 

Grozinger (in Strauss 1988) nazval čáranice dopisy, které děti píší samy sobě, které jsou 

sebeuvědomováním a nejsou určeny nikomu jinému. Podle Straussové musíme u čáranic 

hledat hlubší vrstvy životních a tvořivých procesů, než jen naplňování motorické funkce. I 

ona souhlasí s tím, že na počátku je dítě vedeno snahou o rytmus. 

Podle Uždila (1978, 2002) je pro dítě zvláště příjemné zjištění, že v okolí lze působit 

změny, které mají trvalý charakter; zároveň se kresbou snaží „navázat kontakt". Uždil 

doplňuje, že jde asi o vnitřní, hluboko uloženou potřebu, prostředek spontánní manifestace 

duševních obsahů a potenciální sdělení. Také Read považuje kresbu za výraz citů, sdělení 

kvalitativního obsahu jiným lidem, snahu o vytvoření něčeho relativně pevného. Tento názor 

podporuje argument, že po čase, když dítě najde pro své afekty adekvátní výraz, slovo, se 

výtvarný projev ztrácí. Je to však vždy pravda? 

Kováč (1972) tvrdí, že když dítě začne kreslit, vytvoří si tak vesmírný ostrůvek, na kterém 

je všemocným pánem, kam promítá své naivní vize světa a uskutečňuje je podle svých přání. 

Původní živočišnou rozpínavost nahrazuje novými způsoby rozšiřování svého Já; jeho kresby 

(jako i umění obecně) chtějí vtlačit do okolního světa pečeť sebe sama a zároveň ho ovládat, 

přivlastnit si ho obrazem. 
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3. Ontogeneze dětské kresby 

Vývoj dětské kresby je neodmyslitelně spjat s vývojem dítěte, jeho psychických i 

tělesných funkcí. Proto bych se v této kapitole ráda věnovala vývoji dětské kresby ve spojení 

s obecnými hledisky vývojové psychologie. Ta popisuje rozvoj a diferenciaci důležitých 

aspektů duševní i tělesné stránky dětské osobnosti, které vývoj kresby podmiňují a umožňují. 

Existují ale také funkce, které vývoj dětského výtvarného projevu umožňují, ale zároveň se 

jím samy obohacují - to je také jeden z důvodů (viz předchozí kapitola), proč dítě začíná 

kreslit. Z duševní stránky patří mezi takové funkce hlavně trojice vnímání, představivost a 

myšlení. Po stránce tělesné (pokud odhlédneme od toho, že i např. vnímání je ve své podstatě 

tělesnou funkcí) podmiňuje dětskou kresbu vývoj hrubé i jemné motoriky, vizuomotorická 

koordinace apod. 

Vývojové změny se projevují v tělesném růstu, chování i psychických procesech malého 

člověka, určují, do jaké míry si dítě uvědomuje, co prožívá, co dělá nebo co na něj působí. 

Přestože jsou podstatným znakem vývoje neustálé změny, jedinec si zachovává pocit identity 

své bytosti po celý život. Zatímco v počátečních fázích vývoje, kterými se budeme zabývat, je 

vývoj progresivní a pozitivní, v dospělosti se začínají objevovat změny regresivní a negativní 

Po stránce tělesné i duševní. Vývoj je každopádně složitým procesem, který je důsledkem 

komplexní povahy lidské činnosti, a to již od útlého dětství. 

Nejobecněji vzato, ovlivňují vývoj dítěte tři základní druhy činitelů: vnitřní přirozené 

Předpoklady, které podmiňují zrání i učení - těm se zde budu věnovat nejvíc. Dále je to 

soubor životních podmínek dítěte a konečně jeho vlastní aktivity. Pokud ve svém sociálním 

prostředí nemá dítě příležitost kreslit, jeho tvořivý instinkt se uspokojuje v jiných, ale méně 

variabilních symbolických hrách a dítě tak podle Uždila (1978, 2002) ztrácí jednu 
2 nejcennějších možností sebevýchovy k vyšším formám duchovního života. 

3-1 Od narození do dvou let 

Dítě přichází na svět nedostatečně vybavené pro samostatnou existenci, má však 

mimořádné předpoklady k všestrannému a poměrně rychlému vývoji, včetně potřeby rozvíjet 

své vrozené vlohy a schopnosti. V prenatálním období a dětství jsou pokroky ve vývoji rychlé 
a výrazné, mezi prvním a šestým rokem života jsou změny významnější než kdykoli později 

(s výjimkou období puberty, pokud jde o vývoj tělesný). V oblasti tělesné se snižují roční 

Přírůstky váhy a výšky, ve vývoji lokomoce se snižuje rozsah a rychlost změn, v oblasti řeči 
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dochází taktéž k postupnému zpomalování. Počáteční fáze rozvoje řeči je rozhodujícím 

kvalitativním skokem v psychickém vývoji, který umožní překonat původní vázanost činnosti 

dítěte na přítomné situace. 

Dítě se rodí s rozvinutou citlivostí smyslových orgánů; jejich postupná koordinace 

umožňuje přijímat stále adekvátnější poznatky o světě. Rozvíjí se schopnost zaměřovat 

pozornost, prodlužuje se doba soustředění. 

Dítě je už od narození velmi přizpůsobivé a plastické; učí se rychle, spontánně a nesmírně 

produktivně, s velkou opravdovostí až vážností a plným zaujetím. Snaha stále něco dělat a 

zabývat se něčím novým, přitažlivým, ústí v zážitky uspokojení a projevy radosti z každého 

úspěchu. Potřeba rozvíjet vrozené vlohy a schopnosti je provázena vysokou vštípivostí paměti 

a trvalostí paměťových stop. Vývojové změny v raném dětství jsou tedy za normálních 

okolností trvalé a velice významné. Protože má dítě sklon k napodobování vzorů, je velice 

důležité, aby vzory kolem dítěte byly dobré. Dítě si také osvojuje komunikační dovednosti, 

k čemuž přispívají časté a příjemné sociální kontakty s blízkými lidmi. 

Podle Piagetova rozdělení kognitivního vývoje se v tomto období, od narození do dvou 

let, dítě nachází v senzomotorickém stadiu vývoje, kdy je odkázáno na informace získané 

vnímáním a na nejbližší okolí. 

V tomto období, za vhodného podněcování již začátkem druhého roku života, začíná dítě 

vytvářet první čáranice. V prvním roce života se o to snaží zřídka, jednak mu k tomu rodiče 

nedají příležitost, jednak ještě neovládá potřebné dovednosti. Davido (2001) je přesvědčena, 

že kdyby rodiče nechali kreslit jednoroční dítě, zcela určitě by vytvářelo barevné skvrny, 

které odpovídají stupni jeho tělesného i psychosexuálního vývoje. 

Nicméně častý názor je ten, že dítě začíná čárat v případě podnětného prostředí během 

druhého roku života a pokud tužka na papíře (nábytku apod.) zanechá stopu, čáranice se 

Prozatím nevyvíjí, protože je jen funkcionální motorickou hrou. Linie zanechané na podkladě 

jsou nesystematické, tužka je svírána v pěsti (v celé dlani) a její špička směřuje kolmo 
k papíru, jehož hranice dosud překračuje. V této době dítě čárá všemi směry, aniž by tužku 

zvedalo; linie se postupně prodlužují. Radost ze vznikající stopy je v tomto období podle 

Uzdila (2002) větší než zájem o výsledek; v kresbě má totiž prvotní význam motorický, 

Pohybový činitel. 

Naopak psychoanalyticky orientovaní autoři (Davido 2001) jsou přesvědčeni, že již 
v období kolem jednoho roku lze z dětských čáranic leccos odhalit, protože tužka je vlastně 

Prodloužením ruky dítěte. Silné a šťastné dítě črtá silné čáry, které na papíře zabírají mnoho 

místa. Davido také spatřuje paralelu mezi prvními čáranicemi a prvními krůčky dítěte; vývoj 
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obojího ještě spadá do rozvoje organických funkcí, neovlivňuje ho intelektový faktor a obojí 

je provázeno potěšením jako při vylučování. 

Babyrádová (2004) směřuje počátky dětského kreslení do 16.-22. měsíce života (podle 

míry stimulace prostředím), kdy dítě začíná metodicky tápat, začne přemáhat chaos 

beztvarosti a zorganizuje již první formy. Podle ní ve chvíli, kdy začíná kresebný vývoj dítěte, 

už končí to, co někteří psychologové nazývají prvním dětstvím. Dítě ukončuje období 

předsociální existence své bytosti, kdy bylo jen parazitem svého životního okolí (hlavně 

matky) a stává se zárodkem sociální bytosti. Dosud se snažilo orientovat v situacích svou 

chabou senzomotorickou inteligencí založenou na schématech jednání, ted před ním stojí úkol 

přizpůsobit se složitějším podmínkám a sociální realitě. Tento přechod do sociální fáze života 

umožňuje podle Babyrádové uvolnění z úzkých hranic vnímání, které vnucovaly momentální 

situace těla dítěte; dítě se naučilo lézt a chodit, stalo se nezávislejším ve volbě nejbližšího 

prostředí. Nejdůležitější však je, že si osvojilo základy řeči. Před dovršením dvou let života 

skládá dítě předběžné, syntakticky nezorganizované výpovědi již ze stovek slov. Je proto 

nezávislejší, může k sobě lákat nepřítomný svět, reálné věci a bytosti zastupuje slovo, lze 

zpřítomnit vzpomínku nebo očekávat budoucnost, a tak si dítě vytváří první myšlenkový 

konstrukt současnosti. Díky dialogu s prostředím si také dítě poprvé může potvrdit sebe sama 
u jiných, rozšiřuje vědomí svého Já, začne vstupovat do mezilidských vztahů a postupně je 

respektovat, i když dosud nad vším dominuje sebeláska. Dítě se vymaňuje z živočišnosti, 

Prvotní instinktivní Já se musí přizpůsobit novým okolnostem a přetvořit základní barbarské 

instinkty do nových forem aktivního života, odpovídajících vyššímu stupni duchovního 

rozvoje bytosti (Babyrádová 2004). Dosavadní fyzická asimilace, přeměňování věcí na 

součást vlastního těla, se stává asimilací duchovní, dítě přizpůsobuje skutečnost struktuře 

vlastního ducha, věří na všemocnost slova, myšlenky a představy. 

Na druhou stranu se již objevuje instinkt produkce, tvorby, který už musí přetvořit prvotní 

animální podobu dítěte; vlastní Já dítě rozšiřuje zbavováním se vnitřních produktů a jejich 

Ponecháním ve vnějšku jako výsledku vlastní aktivity. Zatímco na počátku byla dětská kresba 

Produktem nevědomého organického cítění tvarových zákonů a tvarového pořádku, ted 

začíná dítě nechávat na papíře stopy, symbolickou pečeť vlastního subjektu, i když tato 

symboličnost ještě není uvědomělá. 

Kelloggová (1959, in Mortensen 1991) zkoumala čáranice a našla asi dvacítku jejich 

základních typů, které více nebo méně používá každé dítě. Podle ní nejsou náhodné ani tyto 

čáranice, ani jejich umístění na papíře. Nejpopulárnější je podle jejích výzkumů diagonála. 

Důležité je, že čáranici dítě neplánuje, linie se vyvíjejí až během svého vznikání. Podle Uždila 

(1978, 2002) je první pohybově grafickou „figurou" ovál, teprve později se vyvíjí kříž, který 
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je komplikovanější proto, že zde dítě již vědomě mění směr čáry. Vznikající čára je 

výsledkem plynulého pohybu, který směřuje k uzavřenosti. Symbolem je kružnice jako 

výsledek krouživého pohybu. Později přistupuje pohybové schéma úhlu a začnou tak vznikat 

nové obrázkové formy. Babyrádová (2004) považuje za první čáranice většinou kmitavý 

pohyb šikmých čar črtaných jedním pohybem zprava doleva nebo naopak asi 

v padesátistupňovém úhlu. Podle ní připomínají do jisté míry seismografický zápis, 

encefalograf nebo kardiograf a dítě tak odráží základní fyziologické rytmy, cítí radost nejen 

z pohybu, ale z příbuznosti kresby s vlastním organismem, souznění kreslící ruky s rytmikou 

tepu, dechu apod. Proto čáranici neustále opakuje a poznamenává jí cokoli kolem sebe, má-li 

příležitost. 

Z hlediska motorického vývoje je ke kreslení (resp. čárání) nejprve používána celá paže. 

Centrum „grafického pohybu" (Uždil 1978, 2002) je v ramenním kloubu, pohyb tedy vychází 

z ramene a užívá loketního kloubu, dítě kreslí širokým rozmachem celé paže. Postupně 

dochází k diferenciaci a zjemňování pohybu. Motoriku začne brzdit psychomotorická 

inhibice, pohyb se přesouvá k zápěstnímu kloubu, je lehčí, jemnější, zručnější. Oblouky se 

zmenšují a vznikají jakási hustá „klubka", později se střídá úhel kmitání příčných čar, dítě 

čárá ve více směrech, začíná obrazce vzájemně oddělovat a izolovat. Babyrádová (2004) tyto 

změny připisuje tomu, že dítě si uvědomí, že pohyb je možno sledovat, usměrňovat a střídat 

Právě tak, jako lze měnit polohu těla, jít dopředu a zpět, do kruhu, vstávat, lehat si apod. 

Stejně jako dítě rádo chodí a obrací se na všechny strany, ted nechává běhat hrot tužky po 

Papíře, jak se mu zachce, ale nevzdává se zcela potěšení z kmitavých opakovaných pohybů -

díky tomu mají čáranice jistou soudržnost. Vznikají tak labyrinty, spleti vzájemně 

neorganizovaných a křížících se čar, neforemný chaotický svět, který v sobě však přece již 

obsahuje formy, poměrně pravidelné lineární a plošné útvary (kola, oblouky, mnohoúhelníky, 

úhly, polokruhy, úsečky), jež vznikají vzájemným pronikáním, obcházením a rovnoběžností 

čar. Dítě si je dosud neuvědomuje, nesnaží se je oddělit a opakovat, dochází k nim náhodou 

Pohybovou hrou. 

Mezi tím vším se dítě nevzdává svých starších objevů a vrací se k nim. Čím více sílí účast 
vČdomí v kresbách, tím méně je metoda bezpředmětného čárání automatická, ale tohoto 

automatismu se nikdy nezbavíme (ani v dospělosti není vzácností občasný regres kresebného 

Projevu až k radosti prvotního chaotického čárání). 

Lowenfeld (in Mortensen 1991) říká, že dítě začíná přecházet od neuspořádaných čáranic 

k Čáranicím kontrolovaným; objevují se zahnuté diagonály, které se později vyvinou do kruhů 
a spirál. Někdy jde o rozsáhlé kresby na velkých plochách. Dítě se kolem druhého roku začíná 

snažit, aby se co nejvíc podobalo dospělým; podle Davido (2001) již v této době napodobuje 
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psaní dospělých, lépe drží tužku, vede ji již s určitým záměrem a někdy přechází k 

„náhodnému realismu", kdy v závěru kreslení projeví záměr, když čáranici nějak pojmenuje. 

Ve věku 1,5-2 roky končí senzomotorické období a objevuje se základní funkce pro vývoj 

pozdějšího jednání, která spočívá ve schopnosti představovat si něco (označované) 

prostřednictvím něčeho jiného, co označuje a slouží jen této představě. Do této funkce patří 

řeč, obrazná představa, symbolické gesto atd. Tato funkce, plodící představu, je Piagetem 

nazývána funkcí sémiotickou a je základním předpokladem dalšího vývoje myšlení. Dětský 

výtvarný projev, stejně jako řeč, je možno považovat za individuální formu sémiózy; na jejich 

základě pak vzniká operační myšlení. Postupný vývoj sémiotické funkce pokračuje dále až 

k myšlení abstraktnímu. 

3.2 Třetí rok 

Do tří let má dítě především radost z pohybu a trvalého produktu. Podle Mortensen (1991) 

až ve třech letech dítě objeví, že dokáže nakreslit specifickou formu, např. kruh. Kelloggová 

(in Mortensen 1991) uvádí těchto forem šest - řecký kříž, čtyřúhelník, kruh, elipsu, 

trojúhelník a tvar bez specifické formy. Radost z pohybu a zaplnění papíru tak doplňuje 

radost ze schopnosti vytvořit specifickou formu, proto to dítě obvykle zkouší stále dokola. 

Po třetím roce začne dítě kombinovat formy do vzorů, poskládá např. čtverce okolo kruhů, 

a podle některých autorů si již zde dítě vyvíjí nezaměnitelný styl. Kelloggová vychází 

zjungiánského pohledu na dětskou kresbu a zdůrazňuje přítomnost mandaly. Její 

nejjednodušší formou je kruh a v něm kříž. Mandala je pokládána za univerzálně používaný 

symbol. Dítě ji začíná kreslit ve třech letech a později ji rozvine do obrázku slunce, kříž se 

rozšíří ven z kruhu a uprostřed něj mizí. Kruh se také stává hlavou člověka a ruce a nohy jsou 

k němu připojené podobně, jako paprsky ke sluníčku. 

Toto období nazývá Mortensen (1991) schematickým stadiem. Dítě začíná být schopné 

dát kresbám reprezentační charakter a učiní tak nejen kvantitativní, nýbrž i kvalitativní krok 

dopředu. Rouma (in Mortensen 1991) je přesvědčen, že když dítě v této době pojmenuje 

kresbu, dělá to proto, aby uspokojilo ty, kdo se ho ptají, co na obrázku je. Dítě obrázek 

Pojmenuje, ale dosud nedokáže poznat žádný vztah mezi objektem a kresbou. 

Dosud byla kresba druhem jazyka, který doplňoval mluvenou řeč podobně jako gesta 

nebo výrazy. Najednou ale dítě začne cítit podobu mezi tím, co nakreslilo, a formou nějakého 

objektu. Kolečko nazve jablkem a tak prvně zjistí, že čárání, které mu dosud dávalo radost 
2 Pohybu, může být grafickým kódem a nositelem určitých tematických informací. Může to 
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být velice vzrušující, až aha-zážitek, a tak dítě kreslí tuto formu stále dokola. Chvíle, kdy dítě 

pojmenuje kresbu před, a nikoliv až po kreslení, je novým vývojovým krokem. Dalším 

velkým krokem je, když dokáže porovnat dvě věci spolu, konkrétní objekt s abstraktní 

reprezentací, což bývá okolo tří let. 

V tuto chvíli se dítě přesouvá od pasivní rekognice k aktivnímu tvoření podobnosti. 

Přechod je postupný; mezi skutečnými pokusy o reprezentaci může dítě ještě dlouho kreslit 

čáranice bez těchto pokusů. Jak se postupně snižuje počet čar, každá začíná mít svůj význam 

a reprezentovat nějakou představu, podobnost objektu a kresby začíná být důležitá. Když dítě 

udeří do očí pravidelnost kruhu v amorfní spleti čar a připomene mu podobu nějaké důvěrně 

známé věci - jablka, slunce, lidského obličeje, začne dítě tyto představy vkládat do kresby. 

Začínají se osamostatňovat další tvary, dětská fantazie do nich vprojektovává další 

jednoduché představy, většinou lidi, zvířátka, předměty představující nejjednodušší lineární 

tvary (sloup, strom, plot). Tyto představy vkládá do nakreslených tvarů až tehdy, když kresbu 

ukončilo. Potom začíná kresba dostávat určitý obsah, vyvíjí se smysl pro přesnost a děti na 

celém světě začínají kreslit „hlavonožce". 

Luquet (in Davido 2001) uvádí, že s růstem mentální úrovně a inteligence dítěte přibývají 

detaily, dítě je schopné hodnocení vlastního těla a promítá do kresby samo sebe. To může 

udělat až tehdy, když si uvědomí své tělesné schéma, udělá si představu o vlastním těle a jeho 

situování v prostoru. Výsledkem je hlavonožec, který se rodí z čáranic oválné formy. Má 

oválnou „hlavu", připojené linie, které se později redukují na dvě vedoucí svisle dolů, někdy 

s postranními trny, chápanými jako „nohy". Dítě se začne soustředit na detaily obličeje, i 

když nemusí být umístěny správně nebo jsou zcela mimo postavu. Některé děti přidávají 

k hlavonožci detaily, řadu knoflíků, kulaté bříško, pupík, ale bez těla. Jiné přejdou rovnou 

k tělu, které se objeví najednou jako celek. 

Tradiční označení „hlavonožec" je prakticky podle všech autorů chybné. Kresba působí 

dojmem, že z hlavy vyrůstají rovnou nohy, a tedy postavě chybí trup. Kruh však 

nepředstavuje jen hlavu. Je v něm obsažena celá postava jako ve strukturálním ekvivalentu 

reality, je to hranice, uzavřenost významového pole oproti okolí. Do „hlavy" se shrnuje lidský 
výraz a její podobnost s obličejem je náhodná. Záhy se zde většinou objevují ústa i oči, někdy 

také řada podrobností. Později nacházíme i hranaté obličeje, z čehož lze soudit, že prvotní 

oválný obrys hlavy nevznikl odpozorováním. Hlava je tedy zároveň i trupem. 

V tomto období reprezentací chybí dětské kresbě stabilita. Dítě si dosud nevytvořilo 

Pevná schémata pro různé objekty, a tak se reprezentace mohou měnit ze dne na den. Pokud je 
z celého gestaltu kresby vyňat jeden prvek, ztrácí význam a může představovat i něco jiného. 
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Už je však vyvinut „rukopisný" charakter čáry (vznikl z prvních kruhových lineárních 

smotků) a začínají se upevňovat tzv. grafické typy. 

Přechod od čáranic ke kresbám se neděje ze dne na den. Již jsem se zmiňovala o tom, že 

nahodilou čáranici dítě dodatečně interpretuje jako obraz něčeho skutečného. Nyní roste 

zájem dospělých, který účinně podporuje rozvoj činnosti, pokud je doprovázen dobrou 

atmosférou a příležitostmi. 

3.3 Čtvrtý rok 

Ve čtvrtém roce vstupuje dítě do období názorného, intuitivního myšlení. Soudy dítěte 

tedy vyplývají z názorných dat, případné opravy probíhají na základě vnímání. Myšlení je 

dosud předlogické, dítě si neuvědomuje, jak a proč určitým způsobem postupovalo. Názorné 

myšlení je vyšší úrovně, přesto zůstává dlouho omezené na dosud malé zkušenosti dítěte a 

závislé na bezprostředním vnímání. Je ovlivněno více tím, co dítě vidí, než tím, co se 

skutečně děje. Vjemy jsou pro dítě silně přesvědčivé, a tak dítě přijímá zajímavé podněty 

s maximální otevřeností. Je stále iniciativnější v pokusech o vlastní tvorbu. Názorné myšlení 

je ve výtvarném projevu již polosymbolické. Objevuje se odklon od stereotypního symbolu a 

jeho ožívání. Znaky se významově diferencují. 

Čtyřleté dítě už pojmenovává množství obrázků před nebo během kreslení, nikoliv až po 

něm. Začíná se projevovat jeho barevné cítění, dítě považuje za objekt každou barevně 

odlišnou, byť beztvarou skvrnu. Začíná se snažit redukovat vágnost a všeobecnost 

geometrických forem, aby se přiblížily a přizpůsobily představám. To umožňuje již vytvořený 

smysl pro proporční vztahy, kruh a menší kruh mohou představovat oči, zvlněná čára tělo. 

Kresba přestává dráždit obrazotvornost, jak tomu bylo dosud, ale naopak ji zatahuje do účasti 

na kresbě a vznikají tak první náznaky individualizovaných forem. Až když kresba začne 

Podléhat zákonům symetrie, proporcionality a rytmu, svět mnohoznačných neurčitých forem 

se promění v jednoznačnější grafický kód s individualizovanými tvary, takže kresbu může číst 
už nejen tvůrce, ale i další lidé. Opakování a utvrzování nekombinovaných geometrických 
forem začíná upevňovat základy kompozičních schopností dítěte. Umožňuje sestavovat 

abstraktní bezpředmětné plošné kompozice, podle nich komponovat výtvarné představy 

Předmětné skutečnosti. Dětská kresba se stává uvědomělou, záměrnou realizací předem dané 

duševní představy, která se během procesu kreslení jen rozvíjí nebo obměňuje. 
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3.4 Pátý rok a později... 

V pátém roce se dále vyvíjejí základní poznávací procesy. Vnímání se stále vzájemně 

ovlivňuje a prostupuje s myšlením, je často jeho východiskem, zasahuje do jeho průběhu. Tak 

i myšlení ovlivňuje vnímání, hlavně při interpretaci vnímaných objektů a posilování vztahů 

mezi nimi. Osvojování řeči příznivě ovlivňuje vývoj myšlení i vnímání, používaná slova 

postupně zpřesňují svůj význam, celkově se rozšiřují zkušenosti a poznatky o světě. 

Předpojmy se pomalu začínají měnit směrem k pravým pojmům. Děti se v této době 

intenzivně zabývají řečí. 

Zvyšuje se citlivost smyslových orgánů, ostrost zraku, schopnost rozlišování barev a 

světlosti zrakových podnětů. Tento senzorický vývoj pokračuje i u dětí ve školním věku. 

Vnímání je v pěti letech stále převážně synkretické, dítě má tendenci vnímat objekty globálně, 

zaměřovat se na nápadné znaky. Teprve postupně bude schopné vidět objekty jako 

strukturované celky, rozlišovat jejich část a vlastnosti. Ted dosud nedokáže vnímat složitější 

situace, ať skutečné nebo zobrazené, v jejich celistvosti. Nechápe vztahy mezi jednotlivými 

objekty; vnímání prostoru je omezeno na bezprostřední prostor, jehož středem je dítě samo. 

Prostorové vztahy proto hodnotí spíše vzhledem k sobě a je přitom závislé na svých 

činnostech. Vyvrcholením vývoje vnímání prostoru bude brzy přechod od bezprostředního 

Prostoru, jehož centrem je dítě, k prostoru geometrickému, ve kterém si může zvolit jakýkoliv 

bod jako východisko pro hodnocení prostorových vztahů. 

Dítě si vytváří základy širšího obrazu světa, které jsou zpočátku primitivní a fantastické. 

Zajímá se o kosmická tělesa, vznik Země, život a smrt, nadpřirozené bytosti apod. Začíná ho 

zajímat původ a účel věcí, snaží se je vysvětlit v souladu se svými předchozími zkušenostmi. 
proto je například přesvědčeno, že vše, co je, je uděláno někým (projev antropomorfismu, 

někdy se nazývá „artificialismus"). Mezi třetím a šestým rokem je typický tento velký pokrok 
v chápání světa, který umožňuje vysvětlit si vznik a existenci mnoha věcí, které dítě zajímají. 

Kresbu po pátém roce nazývá Luquet obdobím intelektuálního realismu, kdy dítě kreslí to, 
0 čem ví (in Davido 2001). Kolem pěti let má už obvykle vytvořený určitý způsob 

reprezentace lidské postavy, která má hlavní části těla. Mortensen (1991) toto období nazývá 

schematickým. Zde už je každá část těla reprezentována symbolem, který nelze tak snadno 
vyrněnit za něco jiného, aniž by se porušil celek. To neznamená, že je tělo zobrazeno 

realisticky - bývá trojúhelníkovité, kulaté, čtvercové, paže znázorňují linie nebo ovály apod. 
Ď í tó užívá spíše exprese symbolické než naturalistické. 

Schémata bývají podle Mortensen (1991) ustálená, dokud děti nezaujmou nějaké zvláštní 

faktory (vyjádření pohybu, silný citový zážitek) - pak se může změnit i zaběhnuté schéma. 
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Následuje postupný přechod do fáze naturalismu. Obrázky se velmi zvolna proměňují, 

pomalu jsou přidávány formy a proporce podobné skutečnosti, ztrácejí se méně realistické 

formy. Dítě už nechce jen zapsat konceptuální obsah, ale také charakterizovat formální 

vztahy, integraci různých částí. 

Jestliže v předchozí fázi kreslilo více vnitřní koncepty objektů než jejich vnímané 

charakteristiky, teď se situace začíná obracet. Dítě začne pozorovat. To je složitá činnost, 

protože zahrnuje analýzu objektů, které jsou silně ovlivněny celým komplexem. Málokterý 

dospělý tuto činnost dobře zvládne, takže to nemůžeme očekávat od dítěte. Změna tkví v tom, 

že si dítě začalo uvědomovat nutnost aktivního pozorování, a dělá to víceméně vědomě. 

V této době dítě začne odlišovat v kresbách různé druhy lidí a také jejich pohlaví použitím 

typických detailů. 

Následuje období konkrétních operací. Úsudky jsou dosud závislé na vnímání; ale ze 

strnulých názorných struktur a z náhlé pohyblivosti konfigurací, které byly dosud nehybné, se 

vynořují konkrétní operace. Proto teď dítě dokáže pochopit zachování objemu, množství nebo 

hmotnosti, které dříve zakrýval vjem objektu, jenž byl nějakým způsobem pozměněn. 

Konkrétní operace se začínají grupovat, koordinovat se v celostní struktury. Dále se zpřesňuje 

význam užívaných slov. Předpojmy se zobecňují, soudy a úsudky jsou dosud omezené a často 

ovlivněné přáním nebo postojem. Závěry stále vyplývají s částečných soudů (transdukce). 

K úsudkům děti dospívají většinou intuitivně, spokojují se s úsudky, které se osvědčují 
v praxi. Typicky děti užívají úsudku na základě podobnosti. 

Toto období je nazýváno také obdobím vizuálního realismu. Dítě se pokouší o zachycení 

Pohybu, vybírá si sugestivnější situace, jejich nové konfigurace a členění. Podle Davido 

(2001) se v této době objevuje používání profilu, Sturma tento prvek řadí až do staršího 

Školního věku. 

3'5...až ke krizi dětského výtvarného projevu 

V různém věku nastupuje poslední stadium vývoje dětské kresby, a sice realismus, 

zobrazení v prostoru. Jak dítě vstoupí do období formálních operací, zároveň se přiblížilo 
k tzv. krizi dětského výtvarného projevu. Už v prepubertálním věku se objevují prvotní 

"áznaky rozkladu, zestárnutí jednotného stylu kresebných výtvorů dětí. Dítě začíná těžit 
2 hotového, stává se spotřebitelem předešlých objevů a přestává experimentovat. Kresba jako 
záPis duševního života mu přestává vyhovovat a začíná ji vytlačovat písmo. Dítě v kresbě 

Postupně ztrácí spontaneitu, pozorování a aktivní postoj zaměří na sebe sama. Přestává si 
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užívat proces kreslení a začíná lpět na výsledku. Je-li dítě vůči sobě hodně kritické, mnohdy 

v této době úplně přestane kreslit. 

Kováč (1972) podotýká, že závěr spontánní dětské kresby dokazuje, že vývoj nejde 

směrem k realistickému zobrazení. V jistém věku (podle něj obvykle 7-8 let) vyjadřuje dítě 

svůj svět nejplněji a nejadekvátněji svými specifickými znaky, pak kresba upadá. Souvisí to i 

s přechodem k analytickému způsobu myšlení s náročnějšími ideačními postupy, kterým už 

záznam pomocí kresby nevyhovuje. 
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4. Co dítě kreslí 

Pojďme se podívat na to, co vlastně nejčastěji děti kreslí, jaký to má pro ně význam a jaké 

jsou typické znaky dětské kresby jako takové. 

Už jsem se zmiňovala o tom, jak dítě začíná čárat. První čáranice jsou změtí nesouvislých 

linií, nejčastěji ve tvaru diagonály. Postupně začne dítě přecházet k formám složitějším a 

dlouhou dobu vydrží u forem kruhových a spirálovitých, které spolu s rovnou linií tvoří první 

základní linie v dětské kresbě. 

4.1 První formy vydělené z čáranice 

Postupně se dětská čáranice zaostřuje, zaciluje, dítě začíná brzdit jej í nezkrotnou 

dynamiku. V této době již oddělilo svět od sebe sama, osvojilo si základy řeči, takže může 

komunikovat, a začínají v něm krystalizovat první formy myšlení. Řada autorů uvádí, že dítě 

má teď tendenci ohraničit celou čáranici kruhovou formou, často opakovanou; že chce 

ohraničit a spoutat chaos čáranic spirálovým pohybem ústícím v kruh, a tím pádem začnou 

spirála a kruh ve spleti dalších čar nápadně dominovat a dítě je vydělí jako první samostatné 

formy. Kruh vzniká jako uzavřený prostor, který je cíleně a chtěně vyčleněn z nekonečného 

světa. Děje se to ve stejné době, kdy dítě začne prvně smysluplně říkat „já". 

Babyrádová (2004) v tom vidí nevědomý objev dvou prazákladních tvarů se zřetelným 

archetypickým významem - spirála jako zákon organického růstu a kruh jako uvědomění si 

^ b e jako uzavřené duchovní a organické jednotky. Osamostatnění těchto prvních forem již 

Podléhá prvnímu zákonu lidské tvořivosti organizovaných útvarů - zákonu symetrie. Tyto 

duchovní významy svých objevů však dítě neregistruje. Ačkoliv dosud převažují prvky čiré 

náhodnosti, v této fázi se již dětské čárání stává konstruktivním. 

Druhým z raných prvků dětské kresby je kříž. Může jít o snahu o rovnováhu a energii; dítě 
se zmocní linií obou směrů, pokusí se udržet vestoje. Dosažení svislé linie může znamenat 

oslavu toho, že dítě dosáhlo umění stát. Vztyčený postoj je totiž to, co nás vyděluje z říše 

zvířat. Strauss (1988) vidí přechod ke kříži jako vývoj od volno-rytmického kývání po pohyb 

abstraktně-geometrický; od stávajícího se k symbolicky zformovanému. Než jde dítě dál, 
umístí doprostřed kruhu tečku, puntík, a z kříže udělá hvězdu. Asi od tří do pěti let dává dítě 

dohromady kříž a kruh v různých podobách (viz výše - mandala). 

Puntík na místě středu ukazuje podle Strauss (1988) životní situaci dítěte: střed zastupuje 

samé, proto se objevuje až ve třech letech, kdy dítě používá v řeči ich-formu. Kolem 
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čtvrtého roku koncentrace na kříž a bod jako znak Já zvolna mizí; pohybové stopy se začnou 

přesunovat zevnitř ven, nejprve uvnitř kruhu, poté jej i přesahují a vzniká sluníčko. 

Dalšími útvary, které se v dětské kresbě objevují, je trojúhelník a čtverec. Babyrádová 

(2004) tvrdí, že dítě začíná kruh nahrazovat čtvercem nebo jiným mnohoúhelníkem, jehož 

hranatost znázorňuje tvrdší, přísnější zavření, jako dítě obklopují hrubé stěny domu. 

Vydělením čtverce dochází k objevení další formy s archetypickým významem, která 

symbolizuje hmotnost, váhu a odpor vůči tlaku. Proti této formě postaví dítě trojúhelník 

s duchovním významem agresivity proti hmotnosti, která chce přebít její uzavřenost. Strauss 

(1988) vidí v trojúhelníku statické ukotvení vlastního Já, cílené napětí nebo napínání, kde 

převažují špičaté úhly - ne ty, které vyzařují, ale ty, ve kterých se něco zachycuje. 

Babyrádová (2004) považuje kruh, spirálu, čtverec a trojúhelník za základní stavební 

kameny s archetypickým duchovním významem, na nichž dítě postaví budoucí svět svých 

kreseb. Jejich opracováním, obměňováním, kombinováním jejich podoby dítě postupně objeví 

a osamostatní všechny elementy tvarové struktury skutečnosti. V takové hře již začne pomalu 

cítit proporční vztahy a podlehne druhému základnímu zákonu lidské tvořivosti, zákonu 

Proporcionality. Při uvědomování proporčních vtahů si dítě bere na pomoc pocity funkční 

Proporcionality vlastního tělesného organismu. Od této chvíle se kompletizuje dětské cítění 

tvarových zákonitostí a pořádku v kresbách, toto cítění se stává univerzálně lidským. Kresby 

začínají komunikovat s okolím, svět forem nakreslených dítětem se může začít sdružovat do 

vzájemných smysluplných vztahů, i když je ještě nefigurální a bezpředmětný. Každý objev 

nové formy je podnětem pro radostnou hru s opakováním a utvrzováním tvaru, dítě vedené 

citem pro symetrii a proporcionalitu dochází k prvním ornamentálním útvarům, kde se 

opakovaná forma utvrzuje v jednoduchých symetrických protikladech. Prvním takovým 

ornamentem, který umí již 2,51eté dítě, je pravidelná klikatá čára; stejnou čáru nacházíme na 

vykopávkách z paleolitu (Chátelperronská kultura) ještě před vznikem figurálního umění jako 

P^n í projev instrumentálního ornamentalismu v historii vůbec. Dítě utvrzováním formy 

dochází na počátek třetího zákona tvorby uměleckých forem - zákona rytmu. Ten přímo nutí 

dítě, aby kreslilo s použitím obrazotvornosti a rozumu, vkládalo do kreseb obsahy vědomého 

života; sám rytmus obsahuje protiklad svázanosti a svobody. Pod tlakem zákona rytmu 

Přechází dítě k individualizaci forem, k figurální kresbě jako imaginativní hře, kde reálné 

bytosti a předměty nahrazuje zobrazení podobných individualizovaných forem na papíře. 

Tento přechod může trvat i několik let. 

Podle Grozingera (in Mortensen 1991) je kresba celkově více motoricky podmíněná; dítě 

zajímá nejvíce rytmus. Grozinger vztahuje elementární čáranice k elementárním pohybům, 

které dítě zná, např. spirály a kruhy jako plavání nebo vznášení; tato tendence zasahuje možná 
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až do fetálního období. Kříž by tak představovat stání, čtverec zase zkušenost s prostorem. 

Všechny linie pak souvisí s pohybem a vše cirkulární s vnitřním světem dítěte. 

4.2 Symbolický význam prvních kreslených forem 

V této souvislosti se můžeme podívat na to, jaký symbolický význam se elementárním 

prvkům dětské kresby přisuzuje. Nejelementárnějším symbolem je bod. Lze v něm vidět 

výraz zastavení, střed něčeho nebo trvalost. Body se seskupují do obrazců, již dva mohou 

symbolizovat různé významy. Počet bodů spojují někteří (např. Babyrádová) se symbolikou 

numerologie. 

Horizontální linie může představovat symbol klidu, plynutí, pasivního ženského principu. 

Bývá jí zobrazován čas, tvořívá také důležitý kompoziční předěl, odděluje zemi od podzemí 

nebo od nebes. 

Vertikála může být výrazem vzruchu, směřování člověka k transcendentnu, mužského 

aktivního principu. Její spodní část bývá spojována s nevědomím nebo podsvětím. Může 

vyjadřovat také rychle se odehrávající pohyb. 
Tyto dvě linie dohromady vytvářejí kříž. Ten je podle Babyrádové (2004) jedním 

z nejstarších symbolů a souvisí především s religiozitou. Střet jeho linií symbolizuje 

dynamiku. Kříž ve tvaru T připomíná figuru, je symbolem vyváženosti a harmonického 

Přístupu ke světu nebo aktivního výrazu. 
Esovitě prohnutá linie, sigma, je příbuzná spirále. Dítě ji kreslí, vodorovně nebo svisle, 

aby znázornilo předměty, kterým přikládá význam (náušnice), části těla (nos) atd. 

Kruh ukazuje podle Babyrádové (2004) na všeobecný sklon k symbolizaci. Podle Strauss 

(1988) se stává symbolem asi ve třech letech, kdy v něm nachází své uzavření vývoj forem. 

Kruh je vzorcem hlavy, symbolem pro Já a určuje také první podobu „domu". Nejobecněji 

Představuje symbol veškerého dění v univerzu, věčný koloběh událostí života. Jeho tvar 

asociuje slunce jako zdroj tepla a světla, proto kruh symbolizuje světlo, tedy i naději a víru. 

Bod ve středu kruhu podtrhuje symbolizaci univerza; takovýto kruh neodpovídá jen 

dynamickým významům, ale obsahuje i druhý, opačný význam: pevnost, jistotu, stálost, 

koncentraci potřebnou k obnovení sil. Vpisováním jiných geometrických tvarů do kruhu lze 

dosáhnout bud jeho stabilizace (čtverec) nebo naopak větší dynamizace (sigma, diagonála, 
tgtiva). Rozdělení kruhu horizontálou si Babyrádová vykládá jako dvojpólovost kosmu 

(transcendentní / přírodní), vertikála pak poukazuje na rozdílnost funkcí mozkových sfér. 
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Rozdělením sigmou vznikne jin-jang, jenž vyjadřuje sílu vznikající spojením dvou 

protikladných principů. 

Vnitřní dělení kruhu prozrazuje dle Babyrádové přirozené lidské sklony k mandalickým 

útvarům, rytmizovanému ornamentálnímu členění. Jak jsem se již zmiňovala, také Kellogg 

(in Mortensen 1991) mluví o přítomnosti mandaly, jejíž nejjednodušší formou je kruh a v něm 

kříž. Dítě ji později rozvíjí do obrázku slunce a následně člověka. 

Spirále je obecně připisován dynamický význam, má symbolizovat děj, koloběh, energii. 

Babyrádová rozlišuje spirálu pravotočivou (posvěcení, dobro, nebe, štěstí) a levotočivou 

(pekelné zatracení), údajně jeden z nejstarších výtvarných projevů. Spirála je dynamická, 

symbolizuje změny, ale zároveň je upoutána na osu, takže určuje i pevný řád, v němž se 

změny dějí. 

Čtverec je symbolem pozemskosti. Je statický, děti ho nezobrazují vždy explicitně, ale 

Používají ho mnohdy jako kvadraticky členěné schéma kompozice obrázku. Vyjadřuje také 

Čtvernost živlů, ročních období nebo světových stran. Příčinou jeho kreslení může být vnitřní 

touha po stabilitě. Je-li čtverec postaven na vrchol, značí aktivizaci; rozdělení úhlopříčkami 

Pak ukazuje symbol protikladů pozemského a nebeského. 

4.3 Od čáranice ke kresbě: co dítě kreslí 

Po přechodu od čáranic ke kresbám kreslí dítě, obecně řečeno, osoby a předměty zvláště 

trvalého, neměnného a obecného významu. Rané kresby představují jen izolované představy; 

Později se středem zájmu stane člověk. Dalšími často kreslenými věcmi jsou prvky z prostředí 

zvířata, užitečné předměty, květiny, domy. 

Zobrazení člověka je vyvrcholením prvních kresebných forem. Podle většiny autorů 
Z c e l a dominuje kresbám malého dítěte jak přímo přítomností lidských postav, tak i 

antropomorfismem dalších objektů. Vzniká zhruba mezi třetím a čtvrtým rokem jako 

hlavonožec. Již jsem se o něm zmiňovala, proto nebudu rozebírat nepřesnost termínu a budu 
ho užívat dál, jak ho užívají čeští i zahraniční autoři (něm. Kopffusler, Kopfglieder, ang. 
Tadpole). Tato forma kresby lidské postavy se těší u dospělých velké popularitě. Pro mnohé 

Představuje symbol rané dětské kresby. Podle řady autorů je zcela univerzálním zobrazením, 
k t e ré kreslí děti po celém světě bez ohledu na kulturu. Jedno z vysvětlení je, že když dítě 
u č inilo v uzavřeném kruhu svůj první krok k sebenalezení, začne hledat kontakt se světem a 

tehdy vzniká hlavonožec. Celá lidská postava se stává hlavou, koulí. Na tu narážejí podněty 
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ze světa a něco v dítěti na ně odpovídá pomocí končetinových čidel, tykadel (Lersch, in 

Strauss 1988). 

Lidské tělo je podle Uždila jediná část světa, která může být zároveň pociťována zevnitř i 

vnímána zvenčí. První grafické podoby člověka proto vyjadřují spíše dotykové, pohybové a 

pocitové zkušenosti dítěte než optické vjemy. Uplatňuje se hlava, oči, ústa a obvykle nos. 

Obecně tak hlavonožec představuje výtvarnou zkratku zobrazující základní vlastnosti 

lidského organismu: schopnost smyslově vnímat svět, přijímat potravu, dýchat, vyjadřovat se 

řečí a volně se pohybovat. Uvnitř hranice „hlavy" se tak shrnují důležité znaky člověka, ty 

nejvíce lidské, které mají symbolickou hodnotu a životní význam. Hlavonožec je také 

důkazem Luquetovy koncepce intelektuálního realismu: dítě zřejmě nikdy nevidělo člověka, 

který by vypadal jako hlavonožec. Jeho vznik je důkazem rozumového konceptu; dítě ho 

nakreslilo podle toho, co o člověku ví a nikoliv podle toho, jak ho vidí. 

Trup se objevuje až nakonec, bývá to „bříško" menší než hlava, které postupně doroste -

to souvisí s poměrem symbolického významu. Podle Uždila (1978) vzniká trup proto, že dítě 

hledá místo pro „krásný detail" - např. knoflíky. Někdy se objevuje lahvovitý trup s náznaky 

znázornění objemu (začárání trupu). Paže se nejprve připojují k „hlavě", mají pouze 

symbolický, nikoliv funkční význam. První podoba člověka se postupně skládá dohromady ze 

zásoby zapamatovaných detailů. 

Hlavonožec bývá zobrazen zásadně en face. Už je schopen nést určitý výraz, často mívá 

výrazné vlasy. Postupně se objevuje také nejbližší okolí postavy. Mezi pátým a šestým rokem 

^ rozdvojí obrys nohou. Šestileté dítě už zřetelně člení figuru, nasazuje paže k trupu; nejprve 

trčí do stran nebo vzhůru, postupně zaujímají polohu podél těla. Na hlavě bývají vlasy. Dítě 

v Počáteční snaze o vypodobnění člověka nechce kreslit figuru, která si je podobná, nýbrž 

něco, CO vypadá dobře a uspokojí jeho pocit pro rovnováhu, rytmus a proporce. Rovnováha je 

natolik důležitá, že dítě mnohdy kreslí velké klobouky, husté vlasy nebo velké lokny, aby 

vyvážilo přečnívající dlouhé nohy. 
Postupně se objevují růžice prstů, upravuje se jejich tvar i počet. K již pokročilým znakům 

Patří krk. Muž a žena jsou zpočátku zobrazováni stejně, diferencují se až později 

Prostřednictvím typických znaků. 

Dalším vývojovým krokem je snaha o zobrazení pohybu. To se děje natočením postav do 

Profilu. Podle Uždila (1978) musí hlavonožec vymizet už jen proto, že profil nemá. Profil je 

nesymetrický, proto je nutno zapojit představivost, aby konfrontovala zrakový vjem dítěte 
s Mm, co se ustálilo jako figurální typ. Je vidět, že profil se nezakládá na zrakové vzpomínce, 

nýbrž na představivé práci, na schopnosti operovat s představami až skoro racionálně -

Příkladem je smíšený profil, obličej kreslený najednou ze strany i zepředu. 
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v dalším vývoji se děti snaží vystihnout pohyb, činnost, vztahy, gesta a situaci. Zkoušejí 

zachytit duševní hnutí, plastičnost, světlo a stín. V pubertě se objevuje v kresbách postav 

identifikace se vzory a někdy také karikatury. 

Lidská postava je častým nástrojem diagnostiky. Protože jejích výkladů existují spousty, 

nebudu se snažit je tu uvést. Zde bych ráda uvedla jen to, co považuji za nejdůležitější - že 

tělo promítnuté na plochu bývá zrcadlem toho, jak člověk vlastní tělo prožívá. Může 

vypovídat o strukturování prostoru u dítěte, o jeho tělesném schématu, lateralitě, ale využívá 

se i ke zjištění afektivity, sociálních vztahů apod. 

Dům 
Podle Uždila (2002) je dům vždy vybaven vlastnostmi spojenými s bydlením: má okna, 

komín, dveře s klikou. Přední stěna je někdy zamlčena (rentgenové vidění). Nejobvyklejší (v 

našem prostředí) jsou venkovské stavby s trojúhelníkovým štítem, později i 

mnohaposchodové domy. Obecně se grafický typ domu vyvíjí spolu s dobou a kulturou, která 

v okolí dítěte převládá. 

Strauss (1988) tvrdí, že první podobou domu je kruh. Vztahuje kresbu domu k 

»Pamatování" stavů v matčině lůně. Dům tak nejprve představuje pouzdro, stav bezpečí, 

znázorněný často také „klubíčkem". Uzavřenost domu také zviditelňuje jiný vztah ke světu -

roste duševní samostatnost, víc a víc se ztrácí hodnota dítěte a světa. Kruhový dům nahrazuje 

forma postavená na spodní hranu papíru, vnitřní prostor začíná vyplňovat celý list. Strauss to 

Přirovnává k procesu duševního zapouzdření, stávání se Já. Autoři se také zmiňují o tom, že 

většina rodičů zná zálibu dětí ve stavění domů z hadrů, židlí a stolu, kam si děti zalézají. 
v této hře se dítě odděluje od světa, jehož součástí přestalo být. 

Postupně dítě vnímá stále víc své okolí, svůj odstup od světa. Začíná kreslit realistické 

obrázky a v kresbě roste důraz na funkčnost. Dům dostává dveře s klikou, která umožňuje 
d o s t a t se dovnitř a ven a za normálních okolností již nikdy nezmizí. Vznikají také okna, 

kouřící komín, mnohdy můžeme v transparentním zobrazení vidět, jak si člověk domov 

zařídil a co v něm dělá, jsme zataženi do děje. Okna jsou prolomením zdí, člověk je nejen 
Uvnitř domu, ale současně může být uvnitř a dívat se ven. Nejprve byl v domě zavřený, pak si 
dům zařídil a teď je schopen sledovat dům a lidi v něm zvenčí. Okna domu jsou podle Davido 

(2001) obvykle otevřená a ve věku do šesti let velmi často přilepená k hraně zdi na průčelí -
t e n t 0 Postřeh náš materiál nepotvrdil. 

Podle Strauss (1988) nemůžeme na žádném jiném motivu, než je dům, tak hezky vyčíst 
mnohovrstevnatost prožívání lidského procesu inkarnace. Dům vede na jednu stranu 

k zapouzdření, na druhé straně však pouzdro odbourává a otevírá si zevnitř okna do světa. 
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Z psychoanalytického hlediska představuje dům četné symboly: přístřeší, rodinné teplo, 

otevření vnějšímu světu; podle Davido (2001) je každá stavba antropomorfní. Dům jako 

postava vyjadřuje stavbu Já. Odpovídá stereotypnímu vývoji od domu-chýše ve tvaru stohu 

nebo iglú (symbol dělohy), přes chrám čnící do výšky (falického charakteru) až k domu 

společenskému (kostel) a jeho obměnám (větrný mlýn, továrna) (Bugard, in Davido 2001). 

Obrázek se vždy skládá z vlastního domu a jeho okolí, a to i v případě, když žádné okolí 

nezobrazuje. Je-li dům uprostřed, má otevřená okna a několik dveří, značí přívětivost, živost, 

otevřenost dítěte, okolí by mělo být nenápadné a harmonické. Podle psychoanalytiků malý 

dům s malými nebo žádnými okny, velkými stromy v okolí apod. představuje zhruba v období 

6-8 let nesmělost a připoutanost k matce, ve starším věku méněcennost a osamění. Zabírá-li 

dům celý papír, nebo ho i přesahuje, vyjadřuje touhu po projevech lásky a po ovládání pudů. 

Zámek představuje ideální útočiště, opevněný hrad defenzivní znázornění představy o 

těle. Odpudivý vzhled domu vypovídá o tlaku rodiny a omezenosti svobody dítěte, osamělý 

nepřístupný dům bez dveří a cesty nebo s plotem je symbolem nezdaru a prohry. Důležitým 

znakem je cesta: je-li zaslepená, černá, červená, značí úzkost nebo agresivitu. 

Dům má podle Davido (2001) nejčastěji dva komíny, které značí přítomnost matky a otce; 

tento fakt jiní autoři neuvádí a ani můj empirický materiál ho nepotvrzuje. Děti z rozvedených 

rodin podle Davido často kreslí dva domy. 

Strom 
Kresba stromu se objevuje záhy a dlouho se mění směrem k dokonalejšímu tvaru. Logika 

jeho vývoje připomíná vývoj lidské postavy. Vzhůru trčí jedna linka, kmen, na něm se 
v pravém úhlu a pravidelných odstupech objevují vodorovné čáry nebo chomáče jako větve. 

Větvení se postupně komplikuje, jehličnan a listnáč se dělí až později (jako symboly Vánoc a 

ovoce). 

První stromy připomínají hlavonožce, mají kmen ve vzduchu, který je následně přetnut 

zemí, zakořeněn. V 8-10 letech se strom často objevuje jako koule, postupně nabývá znaků 

rostliny zvláštního typu. Strom může být projektivní, je-li antropomorfizovaný; je jedním 
z důležitých prvků kresby, kterého se využívá i jako diagnostického nástroje. 

Zvířata 

Podoba zvířete se rodí z podoby lidské. Dítě otočí postavu do horizontální podoby, přidá 
l i dskou hlavu obrácenou en face k nám a znaky charakteristické pro dané zvíře, které ho 
n e jvíc zajímají. Zjevná souvislost se schématem lidské postavy se ztrácí až tehdy, když dítě 

zkusí nakreslit hlavu zvířete z profilu. 
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Podle psychoanalyticky orientovaných autorů představují obrázky zvířat tradiční 

symboliku. Dítě k nim zaujímá citově zabarvený přístup, zvíře je mu bud sympatické, nebo 

není. Pokud dítě kreslí zvířata raději než lidi, je to podle Davido (2001) zobrazení samotného 

dítěte a jeho vztahů k vnějšímu světu, jde o určitý druh cenzury vlastních problémů. 

Nejčastější domácí zvířata značí dobré přizpůsobení okolí. Mohou však také zakrývat 

agresi - kočička vystrkuje drápky, pejsek štěká a kouše. Útočné chování důvěrně známého 

zvířete bychom proto měli vždy brát v potaz. Zobrazení běžných domácích zvířat může také 

vyjadřovat prostě jen naivní přání být hýčkán a mít normální rodinu. 

Divoké šelmy mohou znázorňovat otce, kterého se dítě bojí. Jejich přítomnost podle 

Davido vždy ukazuje na úzkostné stavy dítěte. Freud spojoval divokou zvěř se 

zavrženíhodnými pudy. Ptáci a ryby vyjadřují mysticismus, ale také domov; mohou být pouze 

zpracováním zajímavého zážitku, nebo také symbolem. 

Slunce ukazuje podle některých na vliv otce. Má-li s ním dítě dobré vztahy, je slunce 

teplé a ověnčené paprsky. V opačném případě je bledé nebo schované za kopcem. Protože 

slunce je mužským symbolem, vyskytuje se často tam, kde jsou jinak jen ženy. Dodává 

Postavám hodnotu a důležitost, ovlivňuje druhé, a tak vyjadřuje autoritu. Podle Uždila 

znázorňuje slunce svět a jeho otevřenost. Může být také vyjádřením tendence k rytmicitě za 

Použití dvou základních linií - kruhu a přímky. Podle některých je slunce v kresbě 

Předchůdcem člověka. 

Měsíc a noc mohou značit tajemství, stín, fantazie i úzkosti, skrytí; měsíc je výrazem 
smrti (zašlo slunce), nebo také poezie, tajemství, nedostupnosti. Obecně řečeno, obloha je 

symbolem tužeb jak svou existencí, tak vším, co se objevuje na ní. Může představovat čistotu, 

nekonečnost, dokonalost a bohy, nebo také onen svět, smrt a úzkost. 
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5. Prostor a čas v dětské kresbě 

5.1 Zobrazení prostoru 

Cím více schémat již dítě zvládlo, čím více se rozšířila jeho zásoba základních výtvarných 

symbolů, tím častěji se na tomtéž papíru objevují vedle sebe různé bytosti a věci - lidé, 

zvířata, domy, květiny apod. Nejsou však vzájemně ničím spojené. K tomu dojde až v dalším 

stadiu vývoje dětské kresby, kdy se kresba obohatí o znázorňování věcných a dějových 

vztahů. Z kresby se stává vyprávění, pohádka, znázornění situace. Kromě otázky vyprávění 

tak musí dítě vyřešit problém, jak dostat na papír trojrozměrný svět příběhů, jak znázornit 

hloubku prostoru. 

Nejprve jsou objekty rozptýlené po celé ploše papíru, potom se začnou řadit do 

zhuštěných celků a přemisťují se k dolnímu okraji papíru. Tam je položen základ 

Prostorového uspořádání scény v dětské kresbě, který představuje „zem". Brzy je však „zem" 

zdůrazněna čárou, která sleduje tento okraj, někdy se druhou vodorovnou čárou oddělí nebe. 

Tato základní čára „země" je dobrou základnou pro první zřetelnou organizaci obrazové 

Plochy. Dítě ji ale překonává velmi obtížně. Větší část papíru nechává nevyužitou, ztrácí 
S mysl pro celistvou kompozici plochy a málo se vyvíjí jeho charakteristika prostorových 

vztahů. 
Zvyk základní čáry se někdy dostane do konfliktu s potřebou zobrazit množství předmětů. 

Svérázným dětským řešením je otáčení papírem, kde základní čára vede podél několika stran 

Papíru. 

Pokud v tom dítě není utvrzováno, na tomto schématu neustrne. Nad základní čárou se 
b rzy začne objevovat rovnoběžka, další prvek zřetelného obrazového plánu. Věci jsou zde 

viděny v šikmém nadhledu, plocha papíru se stává základnou neohraničenou žádným 

°bzorem. Časté je také sklápění, kdy vidíme např. cestu shora a věci kolmé k ní jsou sklopeny 

P°del osy nebo symetricky seřazeny okolo středu. 
v e lmi zvláštním znakem dětské kresby je také obrácená perspektiva, kdy jsou věci 

bhžší spodnímu okraji menší. Uždil ji vysvětluje tak, že kreslíř stojí jakoby uvnitř obrazu, 

obrazový prostor už není jevištěm, ale je subjektivizovaný. Dítě si našlo místo v obrazu 
samém. Jde 0 nekonvenční pojetí prostoru u dětí, kde vládne osobní Já jako pořádající 

Princip. p o d l e Kováče může být zdání obrácené perspektivy způsobeno tím, že motiv, který 
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dítě považuje za nejdůleži těj i náležitě zvětší bez ohledu na umístění na ploše papíru. Jinak 

se jeho výklad shoduje s Uždilem: dítě doslova žije uvnitř kresby. 
V 6-7 letech se objevuje horizont, čára oddělující nebe a zemi; na jeho lince jsou všechny 

věci nápadně zmenšeny. Jde zatím o jakési uzavření okrsku nebe proti okrsku země, někdy se 

již objevuje i překrývání tvarů. To je poměrně vyspělým znakem, kde už asi zapůsobila 

vizuální vzpomínka. Zvláštním znakem dětské kresby je také transparence (rentgenove 

vidění), kdy splývá vnější a vnitřní prostor. Jde o potřebu zobrazit podstatu věci, sdělit vše, co 

dítě o dané věci ví. 
Prostor v dětské kresbě je nevizuálně pojatý. Nedbá na hledisko pozorovatele, je pojat 

Psychogenně, jeho cílem je názorně vyjádřit obsah představy. 

Otázkou je, zda by dítě samo od sebe došlo k perspektivnímu zobrazení. Uždil je 

Přesvědčen, že i kdyby je dítě náhodou odkrylo, střídalo by je s jinými způsoby zobrazení. 

Způsob zobrazení je u dítěte závislý na tom, co má být zobrazeno. Kováč tvrdí, že dítě samo 

bez školy k perspektivě nedospěje. Ta už stojí podle něj mimo spontánní rozvoj dětské kresby 

a navíc ničí půvab dětských vizí skutečnosti a mění kresbu na nedokonalý technický náčrt 

(Kováč 1972) 

Kompozici dětského výtvarného díla významně určuje tendence k rytmu, opakování a 

symetrii. Jsou základem členění plochy a formální jednoty celého výtvoru. Základy 

kompozičního smyslu jsou dítěti vrozeny a mají počátek již ve fyziologických procesech 

(např. rytmus dechu). 

5,2 Zobrazení času 

D í tě se postupně snaží zobrazit také sled okamžiků, v nichž probíhá zobrazený děj. Ten se 

odehrává v hlavě dítěte, v dětském snění. Aby dítě tuto touhu uspokojilo, sahá k výtvarnému 
vVPrávění, kdy je několik významných postav nebo situací zahrnuto do jedné kresby. Někdy 
d í t ě až nahodile rozmisťuje jednotlivé scénky po ploše papíru. Různé časové momenty téhož 
d ě j e se zhustí do simultánní jednoty. 

Někdy dítě vyřeší situaci vytvořením jakýchsi vypravěčských pásů, někdy zase rozdělí 

°brázek na seriál menších obrázků, rozvádějících určité téma. 
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6. Typické znaky dětské kresby 

Jde o znaky, které byly dříve považovány za nedostatky; přitom jsou charakteristickými 

znaky dětského výtvarného projevu, které přirozeně souvisejí s jeho vývojem. Objevujeme je 

nejčastěji v předškolním a mladším školním věku; jak se objevují, tak také postupně mizí. 

Mezi projevy intuitivního názorného myšlení (u dítěte předškolního věku) patří, že 

nerespektuje plně všechny podstatné znaky reality, kresby bývají subjektivně zkresleny. 

Nerespektuje zákony logiky, je útržkovité, nekoordinované, nepropojené a postrádá 

komplexní přístup (podle Hazukové; Šamšuly 2005). 
Hazuková a Šamšula vytvořili užitečnou klasifikaci znaků dětské kresby, kterou zde 

použiji s doplněním z dalších pramenů, zejména Uždila. 

Mezi důsledky egoeentrismu patří tendence zkreslovat úsudky preferencí subjektivního 

Přístupu. Z toho plyne vázanost na jevové složky reality (fenomenismus), na aktuálně 

vnímanou podobu světa (prezentismus) a na konkrétní místo, prostředí (topismus). Sem také 

Patří preference nápadných vlastností objektu a artificialistický pohled na svět (všechny 

objekty světa vznikly uměle tak, že je někdo udělal). 

Důsledky dětské fantazie objevíme ve fantazijní modifikaci reality, výrazu magičnosti 

dětského myšlení. Prožitky a fantazie vstupují do reality proto, aby byla přijatelná a 

srozumitelná. Fantazie má harmonizující význam. Projevuje se nejčastěji antropomorfismem, 

animismem 
v dětské kresbě nacházíme znaky naivního realismu - úspomos, tahí , jednoduchost; 

t v a r n á zjednodušení mají eharakter zkratky, někdy i s urěi.ou nadsázkou. Nakreslená linie 

i« vždy definitivní. PatH sem také ortoskopie (sklápění, střídání pozorovacích hledisek) a 

« s e n y profil. Jednotlivé prvky jsou kresleny vedle sebe a bez překrývání, a to i za cenu 

uclormací. 
Mezi znaky intelektuálního realismu patří nepoměrnost v proporcích, deformace, snaha 

0 zviditelnění poznaného či důležitého. Typická je dále tzv. funkčnost (zájem o funkční a 
zajímavé detaily, např. klika, kouř), transparence, výtvarné vyprávění a vytváření grafických 

typů. Grafické typy ^ou určité podoby, které si dítě vytvořilo pro jednotlivé věci a lidi svého 
s v ě ta. Zachovávají se v jeho představách a dítě je schopno je kreslit znovu a znovu. Není jich 
mnoho a dítě je poměrně dlouhou dobu užívá. Dokonce je může užívat tak dlouho, že se 

stanou překážkou dalšího vývoje, zdrojem stereotypu. Grafické typy jednotlivých objektů se 
V y v í jej í s dobou a kulturou, ve které dítě pobývá - podléhají tedy v jistém smyslu „módním" 
trendůrn. Každá změna grafického typu u dítěte je však velmi obtížná a probíhá vypořádáním 
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starého a nového. Podle Mortensen (1991) je možná tehdy, když dítě zaujme nějaký výrazný 

znak nebo situace (viz výše). 

Dalším sjednocujícím principem dětských kreseb je zosobňující dynamismus. Jeho 

důsledkem je např. přenášení znaků z jedné představy na druhou, oživování neživých 

Předmětů, personifikace (připisování lidských vlastností a jednání věcem či abstraktním 

Pojmům) a antropomorfismus (přenášení lidských znaků na mimolidské skutečnosti). 

Vliv fyziologických faktorů v dětské kresbě se někdy projevuje grafoidismem, který 

souvisí s vývojem písma. Dítě začne naklánět jednotlivé prvky kresby (např. postavy, 

vertikály) ve směru (budoucího) písma. Souvisí s tím také zakulacování úhlů, „písařské" 

Přecházení jednoho tvaru v druhý a tvoření jakéhosi kreslířského rukopisu. Mezi fyziologické 

faktory můžeme zařadit také R-princip: dítě si zakládá na pravých úhlech, které zaručují 

stabilitu a uspokojují potřebu zřetelně odlišit jeden směr od druhého, proto je často a s oblibou 

zobrazuje (strom kolmý ke kopci). 
Zobrazovací automatismus se uvádí jako brzda ve vývoji malého kreslíře. Jde o tendenci 

zmnožit detaily až do míry, která odporuje skutečnosti, opakovat jednoduché a už osvojene 

tvary. Důvodem může být radost z rytmicky opakované motorické činnosti, která zanechává 

stopu. P r á v ě t a t 0 t e ndence je pravděpodobně základem přílišného zdobení a tzv. nepravého 

ornamentu v dětských kresbách. Výzdoba může také sloužit k zakrytí určitých mezer 

v Představivosti. Nepravý ornament vzniká, když dítě nedovedlo sledovat složitý tvar nebo 

nepochopilo jeho funkci a stavbu. 
u důležitých tvarů je v dětské kresbě typické zdůraznění a nadsázka. Díté naopak 

vypouští nedůležité části, protože přen« , pozornost jinam. Tvarové zdůrazněni probiha 

pomoci linie, barvy, plochy, kontrastn. Někdy děti nadměrně zvětšují vše, co považuj, za 

významné a naopak, vynechávají nedůležité. 

Kováč (1972) navíc přidává jeden zákon dětské kresby, který hezky popisuje význam 
r a ných dětských výtvorů: je to zákon záporné redundance. Díky ní je možné ztotožnit úplné 

a složité formy skuteěnýeb věcí a vztahů mezi nimi s náznakovým vyobrazením v kresbě. 

Tento zákon popisuje, jak dítě čte své kresby, které mají zjednodušenou a náznakovou 
výtvamou symboliku. Původní záměr se navíc rozšiřuje o další obsahy, takže dítě prohlížením 

°brázku zvyšuje kvantum infonmaeí v elementech ktesby. Véci, které jsou pro dospělého jen 

Nadbytečným přidáváním neexistujících významů a nedůležitými náhodnými prvky, mají tak 

•*> dítě Význam náznakových signálů. To podle Kováče svědčí o tom, že dětská kresba se 

» - y v í j í směrem k realistickému znázorňováni skutečnosti, nýbrž že dítet, stač, jen 

zjednodušené nebo náznakové zobrazování reality. 
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7. Dětská kresba a vstup do školy 

Vstup školy představuje v naší kultuře nevyhnutelnou, zásadní změnu v životě malého 

Člověka. Dítě se dostává do skupiny cizích lidí, podléhá najednou jiné autoritě než jen 

rodičovské, v jistém smyslu se začíná řadit mezi dospělé, učí se jejich písmo, poznatky o 

světě a řadu dalších, explicitně nevyjádřených dovedností. Jak ale působí škola na vývoj 

výtvorů malého kreslíře? Autoři, kteří nazývají dětskou kresbu uměním, se poměrně 

jednoznačně shodují v tom, že spontánní vývoj kresby je násilně přerušen, dítěti jsou 

implantovány způsoby, které mu dosud byly cizí a dětská kresba ztrácí své kouzlo. 

V sedmém roce života již dítě dokáže podstatně odlišit svět Já od ne-Já. Brzy přestává 

kreslit zpaměti a na podněcování školy začne věci obkreslovat. Postupně u něj mizí schopnost 

tvořivé hry, zastaví se rozvoj tvořivé psychiky pomocí kresby. 

Kresby dětí jsou podle mnoha autorů „geniální" jen do té doby, dokud převládá jejich 

spontánnost. Dítě se podřizuje jen pravidlům, která mu diktuje tato spontánnost, a ve chvíli, 

kdy si uvědomí, co dělá, začne se zajímat o vnější efekt a jeho obrázky zevšední. 

7.7 Škola a typy kreslířů 

Existuji mnohá rozdíleni typů kreslířů. Read (in Uždil 1978) nebo Davido (2001) 

rozdělují typ introvertu, a extravertní: extravertní typ se snaží vystihnou, zobrazované 

naznačením jeho částí, jako by začínal n nich a vypočítával je. Později se s n a ž í vysu nout 

objektivní vzhled véci, někdy na újmu niternějšího vztahu k zobrazovanému. Uždtl doplňuje, 

>ohle není doeela pravda - kresba, která vznikla pouze skrze ,.zaznamenávaní nastroj oka 
n ení vůbec představitelná a tím méně u dítěte. Později si tento typ udržuje svoje schopnost,, 

j<=ho kresby jsou stále věcnější a „sušší". 

Introvertní nebo imaginativně expresivní typ vytvař, kresby s.lne emot 

- h o d u j í c í je pro něj z L k , subjektivní vztab k zobrazovanému. V e se t o č . ^ e n ^ ^ 

«matu; ta L často neopakují, jsou klasická i zceia neobvyklá. Objekt ,™ vzhled nent to„k 

důležitý. Později se tento typ rychle vyčerpává nebo odvrací od výtvarné čmnostn 

Victor Lowenfeld (in Uždil .978, děl. dá.e vizuálně zabarveny typ, jenz by 

>P' na zajímavých v.astnostecb věc. a „odpovědně" h.edá barevny tou o d p ™ 

hodnotě barvy Typ baptický především reprodukuje vnitřní svět zaz„ u, yva mtrovertm, 
b « v ě se nevyhýbá, používá ji ve vyšší, znakové hodnotě, proto je origtnalnejš,. 
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Uždil dělí ještě typ syntetizující, který skládá zobrazené znaky, vyjadřuje souvislost 

proporcí a vztahů, má jednotný kolorit, vyřešenou plochu, rytmus linií apod. Typ s malou 

schopností a potřebou syntézy nekomponuje, umisťuje znaky různě po ploše, nepřijímá situaci 

jako celek, ale někdy udivuje přesným popisem věcí, které dobře zná; proto je nazýván typem 

analyzujícím nebo deskriptivním. 

Minkowska (in Davido 2001) rozdělila navíc typ senzorický, který používá dynamiku, je 

Připoután ke konkrétnu a okolí, vyjadřuje pohyb a barevnost věcí, živost, detaily a nezřetelně 

ohraničuje objekty, a typ racionální, který je spíše strnulý, nehybný, exaktní, abstrahující, 

chybí u něj reakce na barvy. Normálnost by se měla pohybovat mezi oběma extrémy. 

Samozřejmě neexistují (nebo jen velmi vzácně) čisté typy - mnohem více je typů 

smíšených nebo nevyhraněných. Neměli bychom se snažit zařazovat děti do škatulek, nýbrž 

spíše napomáhat rozvoji dětské individuality. 

Tato rozdělení zde uvádím proto, abych si spolu s Davido (2001) položila jednu otázku, 

kterou se vrátím k tématu školy: co když je dítě, kterému chybí dobré výsledky ve školním 

kreslení, které je označované za líné nebo dokonce intelektově zaostalé, prostě jen jedním, tím 

»méně výhodným" z těchto typů? 
Může být např. senzorickým typem dítěte, které kreslí pestré směsice ěar, živé barvy, 

konkrétní témata a náměty ze života. Spatně se přizpůsobuje životu, který je pro něj příhš 

neosobni, proto bledá kontakt. Ve škole ho nenachází, a tak ho hledá na obrázcích. KvMi 

m^ - . ^itiivp dítě může zcela uzavřít do sebe a působit moderní civilizaci, nelidské a anonymní, se citlivé aue m u « 

j i t o líné n e b 0 o p o ž d é n é . D a l S l m důvodem neúspěchu může být, že dítě není známkováno za 

originalitu, nýbrž za realismus, Mmž se mu násilně vštěpuje něco, co pro něj není phrozené. 

7-2 Kresba a osvojení písma 

Již v roce 1936 vyslovil švýcarský pedagog Richard Berger hypotézu, že písmo má 
negativní vliv na dětskou kresbu, a to ve formě grafoidismu. Jde o naklánění kreseb ve směru 
P í s * a , jejich zmenšování, rozptyl po ploše a v důsledku toho i kresebný automatismus. Dnes 
t í m t ° Pojmem rozumíme i zaoblování a spojování tvarů a vznik jakéhosi „rukopisu" 

v kresbách. 
Domnívám se, že vstup písma má na rozvoj dětské kresby ještě další vlivy. Autoři se 

shodují na tom, že dítě začíná kreslit proto, že chce něco sdělit a neovládá ještě dostatečně 
S y s t é m komunikace pomocí jazyka. Je pravda, že kdyby tomu bylo pouze tak, dítě by přestalo 
k r e s l i t hned, jakmile by se naučilo mluvit, případně psát. Engelhart (in Davido 2001) říká, že 
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Při kreslení dítě objevuje svou moc, při psaní zase bezmoc. Potěšení z dorozumívání ve psané 

podobě si vychutná až po mnoha letech, proto pokračuje v kreslení i v době, kdy se učí číst a 

psát, a kreslení stále patří k jeho oblíbeným činnostem. Víme ale také to, že s rozvojem jazyka 

ztrácíme možnosti jiného vyjadřování - redukujeme své zkušenosti na slova a přestáváme být 

schopni vyjádřit to, co neumíme popsat slovy. V tomto smyslu dítě s rozvojem mluveného a 

Posléze psaného jazyka ztrácí něco, co pravděpodobně už nikdy nezíská zpátky. Viktorová 

(2005) píše, že než se dítě naučí psát, je pro něj písmo něčím magickým: dítě si myslí, že 

Písmo vyjadřuje vlastnosti věcí nebo dějů - proto by slovo slepička mělo být kratší než slovo 

slon, když slon je přece větší. Dítě také věří, že dospělí dokáží rozluštit „písmo", které ono 

vytvoří, protože se domnívá, že psát lze i bez schopnosti číst. Další magie spočívá v tom, že 

co je jednou napsáno, může stále měnit své významy, znamenat pokaždé něco jiného. 

Se vstupem do školy se tato magie z písma ztrácí: dítě pochopí, že písmo zaznamenává 

Pouhý proud řeči, spojí si foném s grafémem a kouzlo mizí. Nemohu se zbavit dojmu, že tato 

změna je jen viditelnou součástí něčeho dalšího, komplexnějšího: jako by se se vstupem do 

^o ly ztratil důležitý kus dětství, jako by dítě udělalo krok, který již nikdy nelze vzít zpět. 

7-3 Dětská kresba a ideální škola 

Mezi způsobem zobrazení a dětskou osobností existuje hluboké spojení. Podle Reada (in 
U ždil 1978) jsou i nejranější kresby těsně spjaty s jedincovým Já. Kolektiv žáků by se proto 
m ě l třídit stejně tak horizontálně (typ vedle typu) jako vertikálně (postupný vývoj schopností 
Celku třídy nebo jednotlivých žáků). 

Cílem působení vychovatele by mělo být rozvinutí celé osobnosti dítěte. Výtvarná činnost 

Je Podle Davido (2001) pro dítě hlavně sebeuspokojením, ventilem vnitřního tlaku představ, 
k t e r é se pro malý rozsah dětského slovníku nemohou dočkat zpředmětnění, proto je dítě 
zhmotňuje beze slov. Brzy se objeví problémy se zachytitelností představ, proto se samo dítě 
n ě k dy obrací na vychovatele s žádostí o pomoc. Ta by ale neměla zasahovat příliš daleko, 
m ě l a by být spíše návodem, jak dojít k řešení sám. 

Škola musí dítě naučit dodržovat pravidla, ale zároveň by měla stimulovat jeho kreativitu 

- t0 je však velice obtížné. Měli bychom dítěti ponechat volnost, nebo mu vštěpovat teorii 
b a r e v , perspektivy, technická pravidla, která dítě přijme jako taková, aniž by vlastně chápalo 

•>ejich účel? Podle Davido (2001) by měla být výuka kreslení přizpůsobena každému dítěti 
s Pohlédnutím k jeho prostředí - měla by mu dát to, co mu prostředí nedává. 
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Důležitý je zájem vychovatele o dětské výtvory. Měli bychom si nechat vyložit, co chce 

dítě vysvětlit, a jinak na něj nenaléhat. Dítě snadno napodobí hotová schémata dospělých; 

Přestává se však výtvarně rozvíjet. Pokud za dílem nestojí jeho vlastní zkušenost, je výsledek 

bezcenný. 

Vštěpováním pravidel dojde k zakonzervování vývojových možností, dítě přestane 

sdělovat a začne znázorňovat, přestane používat techniky sobě vlastní (viz předchozí kapitola) 

~ schematizaci, zdůraznění detailu, různé úhly pohledu, sklápění, transparentnost. Proto by se 

Podle Davido měla výuka omezit na stimulaci rozvoje a netrvat na pokrocích za každou cenu, 

Protože ty by mohly dítě inhibovat nejen v kresebném, ale také v afektivním a charakterovém 

vývoji. 

v našem prostředí však dodnes převládají názory, že dítě je potřeba během spontánního 

vývoje kresby pedagogicky ovlivňovat a usměrňovat tak, aby se co nejdříve naučdo 

analyzovat formu věci, co nejpřesněji obkreslit nějaký model. Podle Kováče (1972) jsou tyto 

««ory diletantské a škodlivé. Dítě by podle něj mělo projít výtvarnou výchovou bez 

násilných zásahu pedagoga, jehož jediným přínosem mňže být obohacování tvořivé psychiky 

dítěte na základě samoučení. Každý „pedagogický" pokus implantovat do dítěte předčasně 

zkostnatělé manýry obkreslování dítě jen znechutí a odradí od hry s papírem a tužkou. U c e l 

nemá právo hroutit dítěti jeho dětské vidění a chtít po něm, aby kreslilo jako většina 

dospělých. Jediné, čím muže dítěti pomoci, je soustavně ho povzbuzovat k tvořivé hre, 

Poskytovat mu dostatek všemožných příležitostí a názorné poučeni o výtvarných hodnotách 
nrm*. x-t *áv* Vreslit tak iako kreslí sám učitel, a jeho výkon Používaného materiálu. Nejde o to, naučit zaka kreslit UK, 
P* jednoznačně klasifikovat. Potom by podle Kováče bylo potřeba takového učitele poslat 

do galerií, aby viděl, že Picasso malovai dosti podivné postavy, Chagail nechaval ty sve 
,,,, .. „ . . . . „„„honit že umění uměním dělá nikoliv 
chodu po hlavách anod. Tehdy by mel učitel pochopu, ^ 
Přesnost napodobení skutečnosti, nýbrž poetická síla umělecké vize sve,a (Kováč ,972). 

No.no dodat, že tyto názory zastávají i další autoři (Babyrádová, Davido) a setkala jsem se 
s nimi také u výtvarníka, se kterým jsem diskutovala o svém empirickém matenalu. 
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Využití a interpretace dětské kresby 

Mnozí autoři jsou přesvědčeni, že při kresbě díle odhalnje vic, než by řeklo, v,c. nez ma 

v úmyslu, a někdy dokonce víc, než samo ví. První studie této problematiky vytvořil as, před 

devadesáti lety G. H. Luquet. Od té doby se zkoumání dětské kresby posunulo o velký kus dal 

a dětské kresebné výtvory se dokonce hojně používají k zjišťování razných informací o dltěh. 

Jako první vznikla pravděpodobně myšlenka testování inteligence pomoci kreseb. V prvm 

kapitole jsem se zmiňovala o C. Burtovi, Fayovi, Goodenoughové. Dnes je využití ještě štršt: 

kresba je prostředkem komunikace, zkoumání afektivity, prostředkem k vyjádření znalost, o 

svém těle a jeho situování v prostora nebo také, v oblasti arteterapie, terapeut,ckým prvkem. 
Pro účely této kapitoly si tedy můžeme zhruba rozdělit přístupy k dětské kresbě na ty, 

které se snaž! o diagnostiku, a ty, které ji chtějí využít k práci terapeutické. V ráme, první 

„1 • j i n i n á m . nnkusům o přesné měření a interpretaci, skupiny se budu věnovat dvěma podskupinám. poKusum u P 

• i „ i m . nnVnsím se také shrnout některé zásady zejména inteligence, a přístupům projektivním, pokusím 
interpretace jako takové. , . TTV... 

Pokud jde o měření inte.igence pomocí kreseb, narazíme na řadu problému. Uzd.l 

(1978) říká, že kresba je výpovědí o množství a určitosti představ dítěte o světě; protože se 

« t r t é zobrazování vyvíjí i co do formální stránky s přibývajícím věkem, mel by se z nej dat 

. , , < u tr, tpetech bvvá řada znaků, ktere se vyčíst i vývojový stupeň dětské psychiky. V takovýchto testech Dyva 

h r . . , t 9 Í n ( w r i sDrávného umístění, proporci, prostorového hodnotí z hlediska své přítomnosti, souvztažnosti, spravne 

,,c v. . Ťívání této metody k měření inteligence je však rada uspořádání atd. Proti jednostrannému využívaní teto meiouy 

, ipiírh hodnocení. Pro uspech každého námitek. Testy mají mnoho variant, liší se metodika jejich F 

kreslířského pokusu je navíc důležitá motivace. Strom nebo ělověk jsou pro 

- u a c í , ve kterých se vyzná hlavně jen jeho vnitřní představivost; proto je pro lematicke yto 

, xvt^rp rtěti se Spokojí se symbolickou kresbou, P^ky izolovat a vytrhnout. Navíc, zatímco některe deti se S P OK j 
iin4 •• ,hvhí íakási jednoznačná koncepce. Kdo z nich je pak Jine vypočítávají znaky, ale zase jim chybí jaKasi jeu. 

r h vhf nesporná definice inteligence samotné -»inteligentnější"? Uždil také podotýká, ze nam chybí nesporn 

h , , . J . . . t v n ř í předvídá, nebo tam, kde se provádí rychlá hledáme ji tam, kde se konstruuje, kde se tvon, preaviu , 
syntéza"? 

^ -An ono n kterv říká, že u kresby postavy pana -Už jsem se zmínila o Zazzovi (in Davido 2001), který 

n Pmá smvsl hodnotit pána ošklivého, ale P°kud nechápeme kresbu z projektivního hlediska - nema smysl . . p ř í č i n v 

, J . x ovlivněn negativními nebo jinými pocity. Pnciny Jen krásného, který není pravděpodobné ovlivněn negai 
, m w j F . , t íxí n f e s únavu, roztrzitost, citové chybějících prvků mohou být různé, od motorických potíži pres . 

ť 3 .v p r n t n ;e velmi nebezpečne vyvozovat Poruchy až k vlivům sociálního a kulturního prostředí. Proto je velmi 
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inteligenci z kreseb. Verbální a psané testy jsou proti těmto vlivům odolnější (i když zase 

neumožňují odhalovat poruchy v jiných oblastech). 

Problém vidí Mortensen (1991) v i n t e r p r e t a c i jednotlivých znaků: podle kliniků se tu totiž 

porušuje jeden ze základních principů klinické práce, a to ten, že každý prvek má význam 

teprve v umístění a funkci celku a skrze spojení s prvky dalšími. Proto je podle nich důležitá 

globální evaluace kreseb postavy, protože interpretace jednotlivých znaků je obecně přijata 

jako nemožná. Jedinou výjimku tvoří některé znaky, „danger signals", které jsou varovné, ale 

opět jen ve vztahu ke konkrétnímu dítěti, jeho věku a pohlaví. 

Jedním si však můžeme být jisti: naprostý nezájem dítěte o kreslení je znamením, že něco 

není v pořádku. Nejčastěji jde o nedostatečné vztahy s okolím, neschopnost soustředit se na 

jednu činnost nebo nedostatek sebevědomí. Problémem je podle Uždila také stereotypní, 

nerozvíjející se opakování grafických typů již vytvořených, např. kresba hlavonožce ješte 
v šesti letech. 

Podržme se zásady, kterou vyslovil J. Užidl (1978): přísným soudům o dětské inteligenci 

opřeným jen o výtvarný projev bychom se měli vyhnout. 

Mortensen (1991) vidi mezi kresbou jako technikou měřeni inteligence a kresbou jako 

Projektivní technikou tento základní rozdíl: zatímco při měřeni inteligence se pracuje 

• š i k ý m i skupinami normálních dětí a důraz se klade na obecné aspekty, u projekt,vmch 

'eehnik se pracuje s jednotlivci z oblasti klinické práce a psychopatologie a důraz se klade na 

mdividuální a striktně personální aspekty. 

K odhalení charakteru nebo poruch afektivity u dítěte používá dnes množství odborníků 

^ b u jako projektivní techniku. Nejpoužívaněji je stále kresba lidské postavy, resp. 

Záleží zde na řadě aspektů, např. na velikosti postavy, podle které se odvozuje 

sebevědomí nebo naopak ménécennost. Zrůstová (1989) uvádí, že pravděpodobné nejmene 

jsou předmětem vědomé kontroly dítěte velikost a umístění postavy. 

Zdravé dítě kreslí barevné a optimistické obrázky, nemocné používá mdlé a smutné barvy. 

P°díváme-li se do oblast, psychoanalýzy, n a j d e m e v kresbách množství paralel a vysvětlen 

• W . Pro řešení oidipského komplexu (otec jako vlk, matka jako éaroděimce, nebo n ^ p a 

a královna), kastraéní úzkosti (strach nakreslit rodile opaéného pohlavO apod. Porad 

v jakém dítě kreslí jednotlivé postavy např. při kresbě rodiny, může vypov.da o — a 
autor>tě v rodině, zatímco individuální vzhled postavy upomíná spíše na afeknv.tu d . te t . 

Zůstaňme ještě n hlubinně psychologické interpretace. 
obrázků řadu Závěrů týkajících se dětské sexuality vůbec. Podie Dav,do (2001), jez vychaz, 
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2 Freudova konceptu psychosexuálního vývoje, se nevyřešené orální stadium projevuje 
v kresbě velkými ústy, resp. cucáním nějakého předmětu. Špinavé barvy a celkově násilný 

dojem z kresby odkazuje na potíže v řešení análního stadia. Nevyřešené genitální stadium se 

Pak projevuje falickými symboly, chybami, vynechávkami. V kresbě lze také najít prvky, 

které svědčí o prožívání pocitů viny z masturbace (chybějící ruce, krátké paže, ruce 
v kapsách, oddělení trupu od nohou širokým páskem). V normální oidipské situaci se dívka 

kreslí poblíž otce ve stejné velikosti jako matka, jako by ji chtěla nahradit; tato situace je však 

běžná a normální, dokud nepřeroste v nenávist a dítě nezačne v kresbě úmyslně snižovat 
hodnotu matky. 

U starších dětí a dospělých se také používá test lidské postavy Machoverové, kde se klient 
vyzve nejprve k nakreslení postavy jedné a následně druhé, opačného pohlaví. Běžné je, že 
clověk jako první nakreslí totéž pohlaví, k němuž náleží; opak lze (stále z freudiánského 

hlediska) vykládat jako potíže se sexuální identitou, pocit nebo touha patřit k opačnému 

Pohlaví apod. Stále je však potřeba mít při takových interpretacích na zřeteli velkou opatrnost. 

Kresby l z e využít i jako terapie. Už H. Morgensteinová v roce 1926 publikovala svou 
zkušenost s chlapcem, jenž trpěl mutismem. Konkrétně u tohoto problému nemůže 

Psychoterapie řečí pomoci, kresba však ano. Tento chlapec kreslil obrázky mimořádně 
nasilnické povahy; Morgensteinová si to vysvětlovala problémy kastrační úzkosti. Po nějaké 
d o b ě chlapec začal opět mluvit a jeho kresby se odmlčely. Psychoanalýza používá kresby za 

tímto účelem zhruba od 6 do 11 let; před 6. rokem má dítě příliš malou slovní zásobu ke 

komentování obrázku, po 11. roce přestane být kresba nezávislá na nevědomí a začne mít 
k°nvenční charakter. 

Jak vlastně kresbu interpretovat? Podmínkou, kterou uvádí většina autorů a která přitom 

bohužel bývá ne vždy splněna, je znát dítě, jeho sociální a kulturní zázemí. Je potřeba 

Pozorovat dítě při tvorbě, abychom mohli odhalit případné váhání, s čím má potíže, čemu 
V enuj e pozornost apod. Jemné a váhavé čáry mohou znamenat utlumenost a bojácnost; 

^kontrolované čáry zase agresivitu a neklid. Podle psychoanalýzy se psychická stabilita 

Označuje linearitou čar, menším počtem křivek; zatímco malý realista používá spíše rovné 

^ary a úhly, m í r n é citlivé dítě bude kreslit spíše křivky. Extraverzi značí používání kombinací 

červené, žluté, oranžové barvy; introvert používá méně barev, spíše modrou, zelenou nebo 
S e d°u. Obecně hřejivý dojem z k r e s b y a jasné barvy značí vyrovnanost. Už zde vidíme, jak 
0 Š l dná taková interpretace může být a jak důležité je, aby ji prováděl jen skutečný odborník, a 
t 0 1 Ve smyslu osobní zodpovědnosti a vědomí relativity takovýchto závěrů. 

Obecně lze říct, že v kresbě se dá interpretovat umístění prvků na papíře (nahoře/dole, 
vPrav0/vlev0); velikost postavy (sebevědomí, sebehodnocení, sebeúcta); síla čáry; postoj 
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(obecně nahlížen ve stejném světle jako postoj skutečné postavy), příp. užívání profilu; 

kontura kresby jako hranice mezi osobou a prostředím; pozornost specializovaná na nějakou 

oblast postavy (značí konflikt). Paže a ruce se dávají do souvislosti s vývojem Já a sociální 

adaptací, dolní končetiny nesou postavu, udržuji rovnováhu a umožňují pohyb, jejich 

Odchylky proto odkazují na osobnost. Základní hypotézou je, že kreslená postava reprezentuje 

jedince, zatímco plocha papíru odpovídá jeho okolí nebo prostředí. 

Podle Babyrádové (2004) je dětská tvorba nenahraditelným způsobem symbolického 

vyjadřování archetypového rázu. Hlavním nositelem skrytých aktuálnich a zároveň 

archetypálních významu výtvarné práce je exprese. Protože je v současnosti kladen př,l,š 

velký důraz na úspornost ve sdělování informací převážně účelového charakteru, stále hůře 

hledáme v prostředí struktury odpovídající uspořádání naší vizuální, auditivní, hapucké a 

kinestetickě paměti. To je podle Babyrádové důvodem našeho obd.vu k dětským kresbám -

stav dětství je našemu nevědomí bližší než stav dospělosti, kompenzuje nebezpečí oddělení 

vídomých a nevědomých psychických sil. Tady bychom si podle „i měli položit otázku, zda 
. , . , . mť.tnHirkvch nebo hodnotících kategorií, která by ma význam konstruovat exaktní schémata metodickycn neou 

Wadla dětské tvořivosti předem stanovené hranice. To by totiž mohlo vést k mylné 
absolutizaci některých hledisek. Pokud budeme považovat dětskou výtvarnou činnost za 

i oo smířit s tím že budeme nahlížet do vyraz „ontologické zkušenosti", měli bychom se sm.nt s tím, 
různorodosti jejích obsahů a naSe případná konkrétní interpretace (komentár) bude pouze 

určovat směr, kterým by se mohlo porozumění výtvoru ubírat. Výraz porozumět neznamena 

pochopi, doslova, ale počítá s dynamikou výkladu obrazu dítěte a s jeho možnými 

Proměnami. 
Slavík a Kusová (1995) říkají, že výtvarný projev je poselstvím a vypovídá mnohé o 

"votě svého tvůrce. Nejde však o jednoznačnou, snadno srozumitelnou zprávu, n ý t e o 
, - , * Q fantazií Kdo chce tato symbolická syrnbol plný tajemství, náznaků, kde se misi skutečnost s fantazii. Jv y 

. • n r , 5 t vědce a l e také citlivost umelce. Slavik 
Poselství číst a dešifrovat, měl by mít nejen preciznost vedce, 
no x fflimn ¡iné podle toho, že všechny sve diagnózy a ^ s o v á píší: „Dobrý arteterapeut se pozná mimo jme poa 

- ui^Hóní" H995 s 60). Domnívám se, ze 
Považuje za pouhé východisko pro nikdy nekončící hledaní (1995, s. oj F ť

 ; nn Halíí kdo se dětskou kresbou 
m ůžeme tuto definici rozšířit z osoby arteterapeuta i na další, 
•abývají. 

U 

Jyvají. 
^ortensen (1991) uvádí, že lidé se ve své schopnost interpretovat kresby značně odlišují, 

hodnotící osoby závisí na dobré percepci počtu detailů, emoční senzitivitě, schopností 

relevantní a irelevantní a nakonec to celé, všechny tyto dojmy, umět integrovat do 
d n °ho koherentního celku a vyjádřit ve slovech. Trénink těchto schopností je jistě možný, 
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měl by ale určitě probíhat pod supervizí. Hodnotitel dětské kresby by navíc měl znát vývoj 

dětské kresby, vztahy mezi aspekty kreseb a osobnosti atd. 

S postupem doby se začaly vytrácet studie o měření inteligence pomocí kresby a ubývalo 

také studií o kresbě jako projektivní technice. Více energie se začalo vkládat do 

terapeutického spíše než diagnostického využití kresby; arteterapie se rozvíjí, i když jí někteří 

vyčítají, že staví více na případových studiích, než na empirických pokusech o validizaci. 

Této tendenci, přiznávám, zůstávám věrná i já. 
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Praktická část 
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Cvod 

Dostáváme se k praktické části této práce. Tu jsem zahájila popisem sledovaného dítěte a 

Prostředí, ve kterém žije. Následuje popis toho, jak probíhal sběr materiálu, jak jsem s ním 

nadále pracovala a jaké metodologické postupy tato práce má. Poté uvádím rozhovory 
s ředitelkou mateřské školy, ředitelkou základní školy a výtvarníkem-pedagogem, které jsou 

Woufám) zajímavým doplněním mého nevyhnutelně omezeného pohledu na věc. 

Dlouze jsem přemýšlela, jak uspořádat empirický materiál této práce. Její součástí je 
téměř sedmdesát chronologicky seřazených obrázků, které najde čtenář v přílohách v původní 
nebo co možná největší velikosti. Z osobní zkušenosti jsem nabyla přesvědčení, že je 

nepraktické a nepříjemné číst si v jedné části práce popis obrázků a ty pak vyhledávat někde 
uPlně jinde. Proto jsem podrobný popis obrázků doplnila jejich zmenšenou formou, 

doporučuji čtenáři, aby si nejprve dobře prohlédl obrázky v „životní" velikosti v příloze a 

teprve poté se vrátil ke kapitolám praktické části práce, kde mu zmenšeniny vložené do textu 
sPolehlivě připomenou obrázek, o který se právě jedná. 

popis obrázků na počátku kapitol slouží k tomu, aby se čtenář mohl dobře seznámit se 
Sesbíraným materiálem, který jsem měla k dispozici. Aniččiny obrázky jsou uspořádány podle 
d a t a vzniku. Vše podstatné jsem se snažila uvést již v tomto popisu a v navazujícím textu 
kaPitol pak popisuji a shrnuji některé hlavní znaky, vývojové změny apod. Technické 

Možnosti mi bohužel nedovolily použít v tištěné práci barevné obrázky. Snad tento nedostatek 
vVnahradí můj popis, který uvádí i barvu tam, kde to považuji za důležité. 

V Prezentaci obrázků, v přílohách i ve zbývajícím textu jsem použila jednotné označení 
obrázků. Počáteční písmeno určuje období, do kterého kresba zapadá (A - předškolní, B -
p r vní třída, C - druhá třída, D - třetí třída), číslo určuje pořadí obrázku ve sbírce z daného 

°bdobí. V závorce je popsán věk ve formátu roky ¡měsíce a datum vzniku kresby. 
P ř i Popisu obrázků jsem vycházela částečně z toho, co mi o výtvorech řekla sama Anička. 

U y á d í m proto pracovní název, postřehy naší kreslířky a následně se snažím popsat vše 
du ležité, Čeho jsem si všimla a na co bych chtěla upozornit i čtenáře. Nemohu doufat, že moje 

Postřehy jsou úplné, proto se určitě stane, že čtenář nalezne množství dalších znaků, kterých 
JSem si já nepovšimla. 

Na Popis obrázků navazuje shrnutí nejdůležitějších vývojových změn, ke kterým v daném 

období došlo. Jedná se především o změny v zobrazení a pojetí lidské postavy, frekvenci 
J C J Í h o výskytu a měnící se situaci, která postavu doprovází. Následuje popis změn v zobrazení 
dotnečků, které považuji za důležitý objekt v kresbách z důvodů, které uvádím v dalších 
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kapitolách. Na posledním místě popisuji vývoj práce s prostorem, kam zahrnuji nejen 

kompozici a prostorové uspořádání objektů na obrázcích, ale také některé výtvarné prostředky 
a používání nejrůznějších žánrů a forem. 

Za první dvě kapitoly jsem zařadila samostatný oddíl týkající se změn, které se objevily 

Po vstupu do první třídy základní školy. Považuji je za tolik významné, že si zaslouží 

samostatnou kapitolu. Zde popisuji především změny, o kterých se v kapitolách o 

jednotlivých vývojových obdobích zmiňuji méně, tedy používání písma, nových specifických 

žánrů, změny v interpretaci a kritickém pohledu Aničky na vlastní tvorbu. 

Chtěla bych podotknout, že nebylo vždy úplně možné rozdělit kontinuum vývoje v určité 

oblasti na čtyři zhruba stejně dlouhé díly. Z toho plyne rozsahová rozmanitost kapitol 

Praktické části. Proto se např. v sérii „C", kde chybí kresby domů, jejich vývoji nevěnuji. 

Mnohdy jsem byla nucena hovořit v kapitole jednoho vývojového období i o vývoji v období 

jiném, aby se zachovala celistvost práce. Vývoj v některých oblastech jsem z tohoto důvodu 

nedělila do čtyř hlavních etap. Proto se na závěr praktické části věnuji vývoji zobrazení 

Alších důležitých objektů, stromu a zvířete, a přítomnosti či mizení znaků, které jsou 
v literatuře uváděny jako typické pro dětskou kresbu. 
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Historie výzkumu 

Dítě a jeho prostředí 

Anička se narodila 25. 3. 1999, je jí tedy právě devět let. Znám ji od chvíle, kdy mi její 
h r d ý °tec sdělil, že se před několika dny narodila. 

Pochází z úplné rodiny. Mezi matkou a otcem je věkový rozdíl asi dvacet let; otec slavil 

nedávno šedesátiny. Oba rodiče jsou umělci: zpívají v divadle, opeře, muzikálech, sólově na 

koncertech. Otec je navíc jedním z nejlepších světových hráčů na jeden poměrně kuriózní 

hudební nástroj. Anička má pětiletou sestru Agátku (narozena v listopadu 2002). Obě děti 
brali rodiče často do divadla, kam docházeli na zkoušky nebo na představení. Holčičky byly 
t a k é součástí rozsáhlého společenství, ve kterém si kolegové-přátelé v divadle vzájemně 

hlídají děti, když je potřeba. Proto se setkávaly již od nejranějšího dětství s velkým 

množstvím lidí, zejména umělců. Klidné rodinné prostředí bylo jen součástí jejich rušného 
ZlVota> kde jim partnery mnohdy netvořily stejně staré děti, nýbrž dospělí. 

hodina žije v hezkém domě u řeky. Uvedu zde několik podrobností, protože by mohly být 
významné vzhledem k našemu empirickému materiálu, kde hrají domečky zásadní roli. Ještě 
Po narození Agátky žila rodina v maličkém bytě v divadelní ubytovně na sídlišti, zatímco na 
d r uhé straně města u řeky stál otcův malý zahradní domek. Nějaký čas v něm žili rodinní 

Přátelé, rodiče dvojčat, z nichž jedno zemřelo pro údajné zanedbání péče. Brzy nato se začal 
S t a vět na místě domku u řeky velký dům; byly však potíže se sháněním práce, a tedy i 
s Penězi, a tak se stavba protahovala. Objevily se také problémy a podvody ze strany stavební 
firmy. 

D ů m navíc stojí navíc v jedné z nejkritičtějších záplavových oblastí města a i před 
V e % m i záplavami v roce 2002 trpěl původní zahradní domek častým zatopením. Od roku 

došlo již opět k několika povodním. U stavby se s tím počítalo, proto jsou obytné části 
v Prvním a druhém patře. Přesto znamenají časté povodně neustálé komplikace. Kromě 

t 0 h ° byl dům několikrát vykraden. 
J i ž Čtyřčlenná rodina se tísnila v dvoupokojovém bytě na sídlišti, dokud nebyl dům 

°hyvatelný N a t 0 s e u s t a v b y č e k a l o n ě k o l i k let. Když se to konečně podařilo, byli všichni 
V e l l C e Mastní, že se konečně dočkali. Dnes je dům opravdu krásný, částečně díky vynalézavé 
P0y„ 

e °tce, který dům neustále zlepšuje. 
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Rodiče jsou podle všeho na své děti hrdí. Mají být na co: děti jsou dobře vyvinuté, zdravé, 

nadané a úspěšné. Díky častým stykům s lidmi mají dobré sociální dovednosti. Agátka půjde 

zanedlouho do školy; není (asi kvůli své druhorozenosti) tolik průbojná jako Anička, ale 

Podle slov lidí, kteří ji znají, je stejně silnou osobností, která se - stejně jako její sestra - ve 

světě neztratí. Obě děti jsou veselé, chovají se nenucené a trávit s nimi čas je potěšením. 

Anička s Agátkou mají dětský pokoj plný obrázků, barev a věcí, na nichž mohou rozvíjet 

svou tvořivost. V pokoji stojí pianino a stůl; spát chodí děvčata do vlastní ložnice v nejvyšším 

Patře, kde je také psací stůl. Celý dům je doplněn vkusným a hodnotným zařízením - na 

zdech je řada zajímavých obrazů a dalších uměleckých předmětů. Dům je skutečně hezky 

zařízený. Kromě pianina v dětském pokoji je v domě, především v otcově pracovně, 

k nalezení množství hudebních nástrojů. Byla jsem ohromena, když mi Anička, v té době ve 

druhé třídě, bez váhání hrála známé písničky bez not s doprovodem, který si sama vymýšlela 

°a místě. Hudební talent se u ní nezapře ani při zpěvu. 
r, , , A -X1 Vtprv noté záhadně pošel a na jeho místě se Rodina měla v době narození Aničky psa, který pote zandui P 

Zjevil dnešní, obrovský, srdečný a chlupatý teriér. Kromě toho měla rodina vždy několik 

tek, které se v určitých odstupech objevovaly a zase mizely; děti byly vždycky obklopeny 

několika zvířaty. 

Anička navštěvovala školku, která je ve.ioe blízko u domu. V záři 2005 nastoupila do 

h l á d n i školy, která je nejmenší v kraji - jde o jednu třídu s dčtmi od první do pate tndy, 

berSeh je v současné dobé deset. Když sem Anička přišla, byla mezi devíti dčtmi jedmou 

dívkou. 

12 Sber materiálu 

AniČČiny kresby jsem začala sbírat v době, kdy jí bylo přes pět let. Potřebovala jsem je 
t 6 h d y Pro menší seminární práci. Zaujaly mě, zdály se mi na její věk velmi hezké a na vysoké 
U r o vni . Celá rodina včetně Aničky si zvykla, že mě její obrázky zajímají, a tak mi je 

S v á v a l i dál. Díky tomu jsem získala skvělý empirický materiál, který sahá od chvíle, kdy 

b y l ° autorce asi pět a půl roku, až do dnes, kdy je jí devět let. 

Materiál jsem sbírala tehdy, když jsem se k rodině dostala na návštěvu, což nebylo díky 

Pobytu v Praze příliš často. Anička s maminkou mi střádaly a popisovaly obrázky 
d a t e * . Případně názvem. Když jsem přijela, sedly jsme si k nim a Anička mi nadšeně 
VySVě«ila, co na obrázcích je, a tedy i to, které z nich se jí líbí a které ne, při jaké příležitosti 
Je k r e s l i la apod. Někdy jsme potom společně kreslily - zpočátku to Aničku velmi bavilo. 
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Postupem času se Anička čím dál méně věnovala obrázkům a místo abychom spolu 

kreslily, přesunuly jsme se k pianinu nebo jinam. V poslední době to bylo k psacímu stolu, 

kde mi Anička ukazovala své školní sešity, domácí úkoly atd. Na kreslení už podle svých slov 
nemá čas... 

Získaný materiál 

Na sbírce kreseb je už na první pohled vidět, že chuť kreslit se u Aničky postupně měnila. 

Zatímco z prosince 2004 (5 let a 9 měsíců) máme obrázků celou řadu, od února do září 2005, 
k d y Anička vstoupila do první třídy, nemáme prakticky nic. Když přišlo jaro, objevila se asi 
sPousta činností, díky kterým nebyl na kreslení čas. 

Nedělám si u své sbírky nárok na úplnost; Anička mi jistě všechny své výtvory nedala. 

V. které považovala za úplně nejkrásnější, dala jako dárek rodičům, kteří š i je vystavili. Ty, 
k t eré se jí nelíbily, asi vyhodila. Přesto mi při mém příchodu dávala vždycky všechny kresby, 
k t e r é v té době měla, proto svou sbírku považuji za kvalitní. 

Série sedmnácti výtvorů z předškolního období je označena písmenem A. Písmeno B jsem 
Pnradila osmadvaceti obrázkům z první třídy, písmeno C dvanácti výtvorům ze třídy druhé a 

P'smeno D taktéž dvanácti dílkům ze třídy třetí. Obrázky jsou seřazeny čistě chronologicky. 

Některé z prvních kreseb vznikly ve školce, jiné doma, některé byly započaty ve školce a 
d ° m a dokončeny. S pozdějšími školními výtvory je tomu podobně. Výjimkou je poslední 

Půlrok, ve kterém Anička již tvořila prakticky výhradně školní kresby a doma nekreslila 
VUbec- u všech těchto kreseb uvádím, že jsou školním výtvorem. 

Přestože řada výtvorů nevznikla spontánně, nýbrž na školní zadání, považuji je i tak za 
h°dnotné. Určité principy kresby, např. to, jak Anička nakreslí lidské postavy nebo domy, 
J a k ý m i detaily zobrazení obohatí nebo jak si poradí s perspektivou, jsou stejné jako u kreseb 
sp°ntánních, protože dítě š i je neuvědomuje a nehlídáje jako dospělý. 

kýtkou, která by mohla na mou práci mířit a kterou si plně uvědomuji, je to, že u většiny 
k r e s e b, hlavně z pozdějšího období, zacházím s díly, která již vznikla a u jejichž geneze jsem 
nebv]a n f í . J a Pntomna. Je to samozřejmě omezení. 

Na svou obhajobu bych chtěla uvést několik argumentů. Jednak jsem většinu děl 

Podiskutovala nedlouho po jejich vzniku s autorkou, takže jsem se některé důležité aspekty 
d 0 2 v ě dě l a ( u v á d í m j e u s e z n a m u o b r á z k ů s popisem). Jednak jsem přesvědčena, že pro naše 
UČelV. tedy pohled na dětskou kresbu z vývojového hlediska, je zacházení s hotovou kresbou 
P°S t a čující. Snažím se abstrahovat od projektivního pohledu na dětskou kresbu, o němž 
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nemám dostatečné znalosti ani zkušenosti. Posledním argumentem, který platí hlavně pro 

počáteční kresby, ale v jistém smyslu pro všechny, je můj předpoklad, že právě díky mé 

nepřítomnosti u procesu kresby v sobě mají Aniččiny výtvory potřebnou spontánnost. 

Domnívám se, že kdybych u jejich vzniku byla přítomna, Anička by se snažila mě potěšit, 

vytvářela by kresbu pro mě a cítila by se být „pod dohledem", díky čemuž by se některé 

aspekty mohly změnit. Protože tomu tak nebylo, Anička kreslila jen díky chuti kreslit a 

nenechala se ovlivňovat ničím dalším. Tento argument je samozřejmě omezený z toho 

důvodu, že řada kreseb vznikla pod jiným „dohledem", totiž v mateřské nebo základní škole. 

Tam ale nebyla pozornost tak jednostranně zaměřená pouze na ni. Mohu si zde také poněkud 

Protiřečit v tom, že Anička by kreslila obrázky pro mě. Poslední z kreseb, které vznikly doma, 

Jsou očividně (i díky popiskům) určené přímo mě. Anička byla již tak zvyklá mi obrázky 

schovávat, že ty poslední z nich, v době, kdy ji kreslení už tolik netěšilo a nebavilo, kreslila 

Přímo se záměrem dát je mně. Přesto si myslím, že kdybych byla přítomna jejich vzniku, byla 

hy tvorba určitým způsobem ovlivněna. 

Metodologie 

Metodologii tohoto výzkumu není obtížné popsat. Jelikož jde o výzkum nejryzeji 

kvalitativní, nemohu uvádět ani přesné metody zpracování, ani přesná data, která by byla 
zPracovávána, ani výzkumné hypotézy. Bylo by to i svým způsobem nezodpovědné: jednak 
j s e n i předem hypotézy neznala a ani nemohla znát, protože výzkum byl již od začátku 
koncipován jako kvalitativní a zaměřený na vývoj, který se předem nedá předpokládat. Jednak 
by se hypotézy musely týkat jen jednoho dítěte a byly by tak naprosto nezobecnitelné, a tedy 
b e z významu. 

Jediné, co mohu uvést jako určitou metodologii, je to, že jsem se snažila - s vydatnou 

P°mocí Aniččiny maminky - pečlivě zaznamenat dobu, ve které obrázky vznikly, a dozvědět 
Se od Aničky, co je na nich významného. Obrázky jsem poté čistě chronologicky seřadila a 

P°Psala (viz další kapitoly). V tomto popisu jsem uvedla to, co mi k obrázkům sdělila sama 
A n i čka; dále jsem se snažila popsat vše, co jsem považovala za důležité. Protože těžiště práce 
l e Ž Í vývojovém hledisku, jde především o výskyt, zpracování a postupnou změnu 
dŮležitých znaků, zacházení s prostorem, typické znaky dětské kresby apod. 

P ř e d i po uspořádání obrázků jsem hojně pracovala s literaturou. Až na konci mé práce se 

' r ° d i l nápad konfrontovat můj pohled na Aniččiny kresby s pohledem jejích bývalých a 
s°uČasných učitelek; po provedení rozhovorů se tento nápad ukázal jako přínosný. Navíc se 
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mi naskytla vzácná příležitost k rozhovoru se známým výtvarníkem, který mi spolu 

s literaturou otevřel mnohé obzory a domnívám se, že mou práci velmi obohatil. Rozhovory 

jsem pečlivě zaznamenala ihned poté, co proběhly, a převedla je co nejšetrněji do psané 

formy. 

Doufám, že moje práce bude pro čtenáře uspokojivá a přínosná i navzdory tomu, že si 

Předem nevytyčila hypotézy ani cíle a že ji nelze zobecnit na žádné jiné dítě. Jde mi jen o to, 

manifestovat vývoj ve vztahu k obecným a teoretickým poznatkům, které jsem získala 

Převážně z literatury, a tyto poznatky budto dokumentovat, nebo konfrontovat s vlastním 

empirickým materiálem. Podívejme se na příběh jedné dětské kresby, který začal dříve, než 

Jsem si ho stačila povšimnout, a snad ještě neskončil. Je to příběh jednoho dítěte, který by 
řada autorit považovala za bezcenný, ale já jsem přesvědčena, že svůj význam má. Už jen pro 

to dobrodružství překotného, nevyhnutelného a nezastavitelného vývoje, který je u každého 

dítěte malým zázrakem a který nepoznáme nikdy dost na to, aby nemělo cenu ho dále 

zkoumat. Dočteme se o něm v mnoha teoretických pracích, ze kterých se ale pro jejtch 

l e n o s t musela zákonitě vytratit jedinečnost konkrétního dítěte. Díky Aničce si tuto mezeru 

můžeme na chvíli vyplnit a znovu se podivit nad zázrakem vývoje „lidského mladete". 
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2. Rozhovor s pedagožkami a výtvarníkem 

Teprve nedlouho před koncem mého sbírání Aniččiných kreseb se zrodil nápad, udělat 

rozhovory s učitelkami, které Aničku denně vídaly, a člověkem, který je stejně zkušeným 

Pedagogem jako výtvarníkem. Zpočátku jsem si myslela, že by se do této práce rozhovory 

nehodily. Objevilo se v nich ale množství postřehů, které jsou natolik zajímavé, že by byla 

Škoda je zde opominout. 

Paní M. je ředitelkou malé vesnické mateřské školy, kam Anička docházela od čtyř let. 

Poskytla mi nejen zajímavé postřehy o Aničce, které jsem netušila, protože jsem děvče znala 

^ úplně jiného pohledu, ale také řadu dětských kreseb, které rozšířily mou představu o vývoji 

^ t s k é kresby obecně. Paní K. navázala na její slova tím, jak se Anička změnila po příchodu 

na základní školu. Nutno dodat, že zatímco paní K. Aničku denně vídá, paní M. ji učila před 

třemi roky, takže si nemůže pamatovat detaily. Pan W. hodnotil Aniččiny kresby z hlediska 
t o*o, jestli má Anička výtvarný talent a naději, že se v tomto oboru bude v dospělost! 

Pohybovat. Shrnula jsem jejich výpovědi do souvislého textu, který zde uvádím. 

2,7 PaníM., ředitelka MŠ 

paní ředitelka si Aničku pamatuje jako živé, dominantní dítě, které „šlo do všeho po 
h l a v ě" . Doporučovala dokonce rodičům, aby Aničku dali do větší školy, protože by se 

Potřebovala trochu „otrkat". Anička vždy excelovala ve všem, co udělala, a byla obklopená 

ohdivem dospělých. Teprve ve školce se setkala i s větší kritikou. Snažila se vyvolávat 

Pozornost, na níž byla zvyklá, proto bylo její chování často i rušivé. Souviselo to snad s tím, 
Že byla zvyklá pobývat ve společnosti dospělých častěji než jiné děti. Díky tomu (a dalším 
f a k torům) byla dost vyspělá, trochu napřed před ostatními dětmi a paní ředitelka říká, že měla 
POcit> že to tu Aničce nestačí; chtěla pořád něco nového, vždycky musela mít víc než ostatní. 
T e p r v e tady asi s tímto vzorcem chování začala narážet na odpor. Právě tato dominance a 
VŮdcovství, které jsou Aničce vlastní, mohou podle paní ředitelky souviset s některými znaky 
V k r e s b ě - především s ohraničeností postav, které jsou od počátku izolované v rámečcích, 
P 0 2 d ě j i dokonce vystřihované. Anička je velkou a silnou osobností, čímž se zcela vymyká a 
V y Č n í v * mezi ostatními dětmi. Její druhorozená sestra Agátka, která školku navštěvuje ted, je 
V t0 l*to ohledu jiná: je skromnější a tišší, ale je stejně silnou osobností, která „se nedá". 
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Co do výkonů se Anička nijak zvlášť nevymykala z řady ostatních dětí. Výsledky jejích 

výtvarných činností byly podle paní ředitelky v průměru, pouze v hudební výchově 

excelovala. Když jsem jí však ukázala kresby, které Aničky vytvořila v pěti letech, paní M. 

nechtěla věřit, že jí nebylo nejméně o rok víc. I to, že uměla Anička před vstupem do školy 

napsat skoro všechna písmenka, paní M. příjemně překvapuje. 

Na otázku, zda děti často kreslí domeček podobně jako Anička, tedy jako obličej, 

odpovídá paní M., že ne. Často se podle ní kreslí klasický domeček, rodina apod. Proč tedy 

Anička kreslí tolik domků? Snad pro všechny peripetie a těžkosti, které se vzhledem k jejich 

domu odehrávaly (viz předchozí kapitola). 

Ptala jsem se, jak vypadá lidská postava v kresbě dětí, které do školky přicházejí v pěti 
le tech a dřív. Objevuje se ještě v pěti letech hlavonožec? Paní M. odpovídá, že se objevuje jen 
u dětí, které přišly do školky pozdě, tedy v pěti letech. Hodně podle ní záleží na rodině - vidí 
Sllný vztah mezi vyvinutostí kresby a úrovní péče o dítě. Některé děti podle ní kreslívají po 

Pochodu jen černou barvou a trvá i půl roku, než přistoupí k barvám. U každého dítěte je to 

samozřejmě jinak. Pokud ale dítě přijde ve čtyřech letech, v pěti je již kresba lidské postavy 

vyvinutější, i když samozřejmě chybí detaily, krk apod. 
Děti podle paní M. kreslí nejčastěji rodinu. Ta se v kresbě objevuje vždy: někdo v ní třeba 

C h y b í nebo je schovaný, pokud se na něj dítě právě zlobí. Častým znakem kreslení v MS je 

však to, Že jedno dítě nakreslí něco zajímavého, např. raketu, a ostatní ji začnou kreslit také. 

Významný vliv má na kresbu i televize: děti baví kreslit třeba robota, jak ho viděly na 
obrazovce, a pak jsou schopné kresbu rozvinout do nejmenších detailů. 

D ě t i si většinou kreslí velmi rády. Mají zde prostor pro volnou kresbu, na kterou se 
V ^ycky rády vrhnou. Jejich nejčastějšími tématy jsou maminka, zlatovláska, princezna apod.; 
Z V l r a t a se podle paní ředitelky děti bojí kreslit, stejně jako postavu v pohybu. 

Ve školce mohou kdykoliv volně kreslit. Když kreslí všichni, jsou kresby většinou nějak 

M a t i c k y zaměřené podle týdenního tématu výuky, např. teď to byly hudební nástroje. 
Pr°toŽe jsou tu všechny děti v jedné třídě, začíná se postupně od rána, jak děti přicházejí. 
P r o t o je obvykle čas si s dítětem sednout a kreslit, než přijde někdo další - jinak by 
lndividuální práce nebyla možná. U chlapců dominují roboti, stroje, tanky a zbraně, zatímco u 
d l V e k Princezny. Kresby se ukládají u každého do velkých desek, ty nejhezčí si děti nosí 
d ° m ů - Každý týden se nové obrázky pověsí do šatny jako malá „výstava", takže je mají na 

° C í c h nejen děti, ale také rodiče. O kresbách již nakreslených se však s dětmi už znovu 
nemiuví. 

C a s t é jsou podle paní ředitelky nápady dětí, že si sami něco obkreslí, vystřihnou, nalepí, 

Poskládají apod.; často si sami vymyslí a vyrobí takto „prostorové" sluníčko i s proužky jako 
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Paprsky, nenechají se přitom vždycky vést. Spíše se stává, že nápad, který dostane jedno dítě, 

uskuteční potom několik dalších. 

Pokud jde o písmenka, která Anička ještě před školou tak ráda používala, podle paní M. se 

všechny děti chtějí podepisovat, snaží se psát písmenka a velice je baví pracovat se šablonou, 

která jim v tom pomáhá. 

Dopis, ve kterém je něco „napsáno" (viz náš empirický materiál), není u spontánní dětské 

tvorby ve škole obvyklý. Samy děti na takový nápad nepřijdou - v tomto ohledu měla podle 

Paní ředitelky Anička výjimečnou fantazii a všímavost, pochopila, že písmenka do psaní patří, 
že se jimi něco sděluje a že jich v takovém sdělení bývá vždy aspoň několik. 

Zajímavá byla odpověď na mou otázku, zda bývají děti s kresbou nespokojené. Anička 

byla totiž ke svým prvním kresbám velice nekritická a teprve Po nástupu do školy se začala 

Zjevovat nespokojenost s některými znaky vlastních výtvom. Paní ředitelka mi odpověděla, 

^ ostatní děti bývají nespokojené velmi často; dokáží být opravdu nešťastné, když u souseda 
Uvidí „lepší" kresbu - tento problém se ve školce často řeší. 

2'2 Paní K., ředitelka ZŠ 

paní K. je ředitelka školy, která má jednu třídu s dětmi od první do páté třídy, 
v současnosti je tu 10 dětí, z toho dvě dívky. 

A n ička sem přišla jako jediná dívka do třídy plné chlapců. Paní ředitelka říká, že Anička 
Je Vel lce „holčičí" - nebaví ji trávit čas „klukovským" způsobem, nechce se prát apod., proto 
J1 zPočátku třída mezi sebe nechtěla přijmout. Chlapci ji pošťuchovali, ale ona se nedala. 

^0zČilovala ji ztráta minulého postavení vůdce, kterého všichni poslouchali. Vyžadovala 

Pozornost, které se jí nedostávalo, a tak na sebe začala upozorňovat. Ještě teď podle paní 
redltelky někdy předstírá, že něčemu nerozumí, i když jsou učitelky přesvědčeny, že tomu tak 

n C n i ' p r°tože Anička je velice chytré dítě. 
N e n í zlobivá v rušivém a destruktivním smyslu; je jen velkou osobností, která má ráda, 

^ yz se jí věnuje pozornost, a tak ji někdy záměrně upoutává předstíráním nechápavosti. 
a J n ě „raději desetkrát zavolá, než by přemýšlela"; nechce se snažit, raději se danou věc 

Ú°zví od učitelky. V tom spočívá jedna z jejích odlišností od ostatních: jde si za svým, umí se 
Pr°sadit a využít svých schopností. Její hlavní síla spočívá ve schopnosti a ochotě jednat 

^ Zajímavé však je, že i když např. zlobí, sama sobě dokáže vymyslet nějaký 
nstruktivní, tvořivý trest, který i učitelky akceptují. 
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Anička je podle paní K. dosti odlišná od ostatních dětí. Vyniká svou fantazií a tvořivostí. 

Nerada dělá to, co je jí nadiktováno, ale nebaví ji - chce to dělat jinak a není pro ni problém si 

vymyslet jak. Vždycky se s ní však dá domluvit: něco ji nebaví, ale přijde na něco jiného, co 

by ji bavilo a přitom se tím také něco naučila. Pokud je to tak a Anička přijde s jiným 

způsobem, jak se něco naučit, učitelky ji do jiné práce nenutí - není to potřeba. 

Podle paní ředitelky je Anička šikovná na básničky, vymýšlení a dokončování příběhů, 

což dělá mnoha jiným dětem problémy v tom smyslu, že nejsou schopné něco nového 

vymyslet. V tomto směru Anička problémy nemá. Pokud jde o úpravu písma, není právě 

Premiantkou: není to klasická „pečlivá holčička", spíše se snaží napsat větu rychle než 

krasopisně. Je tedy ve všem první, má text napsaný rychle a bez chyb, ale chybí jí pečlivost, 

^dy i úhlednost. Když se snaží, písmo se zlepší, ale nikdy nedosáhne krasopisu a ani se o to 

nesnaží. Paní učitelka se proto domnívá, že ani kresba není u Aničky právě precizní: je 
Schopna si vymyslet dobrý námět, případně daný námět podstatně vylepšit, ale kdyby se 
snažila, byla by kresba mnohem lepší. 

Výtvarnou výchovu má Anička dvě hodiny týdně. Také paní učitelka tohoto předmětu 

ftká, že kdyby se Anička snažila, malovala by mnohem hezčí obrázky, ale ona raději řekne, že 

ji to nebaví. Chybí jí pečlivost; jiné děti jsou nespokojené, dokud není obrázek dokonalý, ji 
tento problém netrápí. Nevydrží u činnosti tak dlouho a když sej í nedaří, trochu se vzteká. 

Činnost, ve které Anička hodně vyniká, jsou ranní kroužky: je podle paní ředitelky rozená 

divadelnice. Má vynikající slovní zásobu, velmi ráda mluví a nejraději by pořád vyprávěla. 
Ď°káže vykládat do nejmenších detailů a většinou ji učitelka musí přerušit, protože by se ke 
sl°vu nedostal nikdo jiný. 

2'3 Pan W., výtvarník 

Pan W. vystudoval výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě a v rámci diplomové práce 
Se Obýval dětskou kresbou a výtvarným talentem. Celý život pak pracoval s dětmi a zároveň 
Se stal jedním z předních českých výtvarníků a scénografů. 

P°dle jeho zkušeností se vývoj spontánní kresby u průměrného dítěte zastavuje zhruba 
V letech. Do té doby dítě kreslí stále stejné náměty - rodiče, princezny, domky. Když má 
V e t š í fantazii, nakreslí do domu patra a vybavení. Dítě, u nějž končí vývoj spontánní kresby, 
Se 2ačne snažit napodobovat malíře nebo realitu, příp. úplně přestane kreslit. Tak se pozná, že 
n e m á talent; talent totiž nikdy kreslit nepřestane. Už od pěti let, jakmile vidí bílý papír, musí 
1)0 Pokreslit, třeba jen tečkami. Neustále výtvarně ztvárňuje cokoliv, co se mu dostane do 
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ruky. Všemu, co vidí, chce dát výtvarnou podobu. Nesnese bílý papír, krabičku atd. Uvidí 

staré brýle, nakreslí na ně oči... Nevzdává se, kresba ho nepřestává bavit. Krade papíry, čmárá 
na kraje novin, musí dělat s tužkou cokoliv, ale hlavně něco, pořád hledá bílé místo, které by 

zaplnil - skutečně tedy u nadaných kreslířů (podobně jako u psychotiků) existuje horor vacui, 

hrůza z prázdnoty, o které se zmiňuje tolik autorů? 

Jakmile dítěti tato snaha vydrží do deseti let a déle, je podle pana W. velice 

Pravděpodobné, že už ho to nepřejde, že je talentem, ze kterého něco bude - i když nikdy to 

samozřejmě není jisté. Mnohdy se pak stává, že se takový mladý člověk dostane do výtvarné 
š k o l y . kde ho naučí techniku a výtvarně ho zmrzačí. Malíř se potom celý život snaží dostat 

zpátky k dětské kresbě. Jen dítě dokáže např. dát dohromady zelenou a modrou barvu v tak 

surových tónech, které by normální malíř nikdy nepoužil. Ten se musí léta snažit, aby se 
d°stal zpět na začátek, tam, odkud vyšel, a přestal jen napodobovat skutečnost. 

pan W. si prohlédl můj soubor obrázků a v první chvíli mi řekl, že podle těchto kreseb 
A n ička rozhodně není průměrné dítě. Po prohlédnutí dalších kreseb a podle dnešního stupně 
vývoje však ohodnotil Aničku jako průměrně nadanou kreslířku. Je si skoro jist, že z Aničky 

nebude výtvarnice. Na jejích kresbách je vidět, že „skončila" jako všechny děti. Její vývoj 
půJde dál podle klasického schématu: bude chtít napodobovat, co se jí bude líbit, příp. bude 

Zkreslovat české malíře, potom se jí podoba nebude zdát dostatečná, a tak si vezme na 
p°moc průhledný papír... 

dnešní absenci talentu pan W. vyvozuje především z toho, že Anička přestala spontánně 
k r e sUt. Jejích kreseb není mnoho, navíc mnohé z nich vznikly ve škole. Mnohé obrázky 
V Poslední době kreslila vysloveně kvůli mně a pro mne. Z výtvarného hlediska nepřichází 
s ničím novým, i když některé prvky jsou půvabné. 

Několik z nich pana W. velice zaujalo: např. ona princezna ohraničená rámečkem, která 
Z a u jala vlastně každého, kdo kresby viděl. Vůbec první knížka (A 1, viz další kapitola) je 
0r i§inální tím, že jako by měla děj. Zelená princezna (B 18) ho zaujala originálním 
2tvárněním vlasů - je to právě ta, o které Anička prohlásila, že se j í nelíbí... Tři experimenty 
S akvarelovými barvami (B 22-24) prozrazují, že Aničku jejich tvorba bavila - podle toho, 
J a k aŽ opojně zachází s barvou. Na domku ze třetí třídy (D 1) si pan W. také všiml, že se dům 

„o záclonu", tedy prvek, který mě na něm nejvíce zaujal. Překvapilo ho, že ač se 
g r a f i c k Ý typ nějak výrazně nerozvinul, dítě se ho stále drží a neodchází od něj... 

S °ad nejvíce se ale panu W., který sám kreslí velice krásné „jednoduché" obrázky za 
P ° U ž i « pevné, jisté, výmluvné linie, zalíbily dvě kresbičky: pejsek kreslený modrým perem 

" k n í ž c e (A 1/12) a dovolená v Řecku (B 28). Ty ho zaujaly právě vedením čáry, lineárním 
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znázorněním, které dokázalo vystihnout to podstatné ze situace a dokonce i pohyb, ač kresba 

Pejska vznikla v pěti letech. 

V prvních letech podle pana W. zřejmě Anička kreslila ráda, aniž by ji k tomu někdo 

nutil. Očividně ji to bavilo, kresby jsou nejvolnější a obsahují některé opravdu nádherné 

nápady (květina-srdíčko s obličejem, A 1/16). Ani pan W., když viděl tyto kresby z pěti let, 

nevěřil, že Aničce bylo tak málo, že ještě nechodila do školy. Kresba provedená slabým fixem 
a vlastně jedním tahem podle něj není v tomto věku ani možná, navíc s tak dobrým nápadem a 

skvělými proporcemi, a rozhodně není průměrná pro tento věk. 

Na výpovědi pana W. mě navíc zaujala shodnost jeho názorů s některými použitými 

Prameny (zejména Kováč, 1972). Další člověk tak potvrdil hypotézu, že dítě zcela běžně 
využívá výtvarných prostředků, které potom většinou ztrácí, ale ke kterým se mnozí 
vytvarníci snaží celý život vrátit, aby se odpoutali od kopírování reality a našli vlastní výraz... 

Zatímco dítě tuto výhodu má samo o sobě, aniž by ho to někdo učil a dokonce aniž by o tom 

vědělo. 

Tyto tři rozhovory mi poskytly několik zajímavých podnětů. Dozvěděla jsem se, že 

^niČčina kresba domku, které se ještě budeme podrobně věnovat, skutečně není obvyklá -
hlavně svým antropomorfismem a frekvencí. Tento znak zaujal všechny dotazované, podobně 
Jako kresba princezny, pevně ohraničená rámečkem nebo vystřihnutím. 

To, co mi však připadá nejzajímavější, je, že všichni dotazovaní řekli o Aničce, že je co 
d° kresby průměrným dítětem. Nikdo z nich ale nechtěl věřit, že kresby, které mi Anička 
dala, když jí bylo pět a půl roku, kreslilo tak malé dítě. Úroveň její kresby postavy, jejích 
namětů, používání téměř všech konvenčních tvarů písmen, samostatné nalezení a realizace 
2 a n rů jako dopis, pevnost a jistota její linie - to jsou věci, které zarazily jak ředitelku MŠ, tak 

Pana W. p r o t 0 se domnívám, že v předškolním období byla Anička nadprůměrně dobrou 
kreslířkou. Zdá se, že tomu tak bylo a že během několika let se její vývoj vrátil na úroveň 
JeJ ích vrstevníků. 
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3. Předškolní období 

3.1 Prezentace materiálu 

A_L (5,9; prosinec 2004) 

Knížka. Vyrobeno v MŠ a doděláno doma. 

Komentáře jsou ze začátku dubna 2005. První stránku Anička nekomentuje, 

kresby jsou zřejmě jen na ozdobu. Objevuje se tu grafický typ sluníčka a mráčku 

vedle sebe, který se bude v pozdějších kresbách mnohokrát opakovat. 

Druhá strana: Dubový list, stůl, jablíčko a květina. Jablko je hezky realisticky 
zobrazené. 

Třetí strana: Kostelíček. Anička „na něm zapomněla nakreslit křížek." Je bohatě 

zdoben tečkami (grafický automatismus) a fasádu zdobí barevná kytička. Zajímavý je 

mráček, který jako by barvou i tvarem tvořil protiklad ke sluníčku. Na stavbě jsou dva 

typy oken a dveře s klikou. 

Čtvrtá strana: Kočárek, ve kterém je miminko („já jsem ho namalovala hodně 
černou barvou"). Kočárek je značně zdobený, a to podobně jako kostel na předchozí 
straně. 

Pátá strana: Princeznička Klára. Poprvé se objevuje postava-princezna odříznutá 

°d světa - tady to je rámeček, později to bude např. i vystřižení. Znázornění rukou je 
Zatím primitivní. 

Šestá strana: Kytičky - „první je taková duhová, duhovka, tohle je mráčka, 

Protože je to mráček, a tahle je sluníčka, protože je to zase sluníčko." 

Sedmá strana: „Tohle jsou hodiny." Zajímavý pokus o vytvoření správných tvarů 
čl'slic, které Anička v té době ještě neznala. Přesto jsou podobné skutečným číslicím, 
c °ž svědčí o dobré pozorovací schopnosti a paměti. Nahoře vidíme podobný pokus o 

Písmena. 

Osmá strana: „Tohle je vločka... ne, počkej, to je rybník a tohle se v něm 

°drazuje." Kresba zaujme tím, že Anička v době, kdy jí bylo pět a půl roku, nakreslila 
t a k pravidelnou elipsu jedním tahem, krásně stejnoměrnou čárou a se stejným 

Přítlakem. Patrné zaujetí symetričností zobrazení. 
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Devátá strana: Tlustá princezna. Další z izolovaných princezen. Její „tloušťka" je 

znázorněna nejen šaty, ale také silnými prsty na konci krátkých paží. Přestože - nebo 

protože - je tlustá, působí princezna se svým širokým úsměvem velice spokojeně. 

Desátá strana: „To je hruštička." Jednoduchý náčrt, patrná zastavení na „hrotech" 

tvaru, ale kresleno jedním tahem. Pozdější interpretace zněla tak, že se Aničce hruška 

vůbec nepovedla. 

Jedenáctá strana: „To je televize, a ona zrní, a někdo do ní seshora praštil pěstí 

(hlasitý smích)." Grafické znázornění vtipu. 

Dvanáctá strana: „To je pes, a on je na střeše, jako někdy bejvá." Na můj dotaz, co 

Je to nahoře, odpovídá lhostejně: „To je nějakej míč." U psa je patrný již pokus o 

Profil, i když úsměv a uši vidíme stále spíše zepředu. Přesto je kresba psa velmi 

zajímavá, kreslená pevnou a jistou rukou, hezky vyjadřuje pohyb i chlupatost psa. 

Tato kresba svou živostí a výrazem velmi oslovila výtvarníka pana W. 

Třináctá strana: Hrad. Zobrazení je jednoduché, hrad je však masivní díky silnému 

obrysu, který mu dává pevný tvar. 

Čtrnáctá strana: „To je zase princezna, Zlatovláska." Princezniny šaty jsou 
energicky vybarveny červenou a modrou barvou, čáry mírně přetahují. Výraz postavy 

Je nejednoznačný, trochu zasněný. 

„Tohle je dědeček. Tak jsem si představovala, jak vypadá dědeček, a takhle jsem 

ho nakreslila (smích). U dědečka je patrný primitivní pokus o nakreslení prstů. 

Postava je mnohem propracovanější než všechny předešlé. Ty byly totiž jaksi 

anonymní, zatímco zde se Anička pokusila nakreslit někoho konkrétního, a tak kresbu 

vybavila atributy, které jinde chybí. 

Patnáctá strana: Dům zdobený květinami, kde bydlí dívka, které ale není smutno, 

Protože za ní chodí její milý. Již tento první domek v souboru kreseb mě zaujal svou 

Podobností s lidským obličejem. Je doplněn obvyklou kombinací sluníčka a mráčku, 

ozdoben květinami a obklopen trávou; má kouřící komín. Kresba působí harmonicky, 

Je umístěná doprostřed plochy papíru a využívá pěkně celý formát. Později vznikl 
náPis, který velice úspěšně napodobuje tvary konvenčních písmen. 

Šestnáctá strana: „To je taková kytka. S hlavou jako srdíčko." Opět tu vidíme 
o b rys kreslený jedním tahem s lehkostí a stejnoměrným přítlakem, který bych 

°čekávala spíše u zkušenější, vypsané ruky. To mi potvrdil i výtvarník pan W., který 
nevěřil, že by takovou linii, včetně nápadu a proporcí, vytvořilo pětileté dítě. 
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^ ( 5 , 9 ; 9. 12. 2004) 

Psáno nohou a ústy (reakce na pohlednice kreslené lidmi s J 

^lesným postižením). Když maminka Aničce vysvětlila, že 

Pohlednice, které přišly, jsou malovány ústy a nohama, Anička se 

rozhodla to vyzkoušet taky - zmizela a vzápětí přinesla tuto kresbu. 
Již zde používá podpis, naučený zřejmě ne jako složení písmen, 
nýbrž jako celostní značka. 

. 

i ; 
< 

J 

T S 

A 3 . (5,9; 9. 12. 2004) 

Nápis. Opět hezky napodobuje skutečná písmena, včetně 

pravolevé orientace. 

(5,9; 10. 12. 2004) 
Ď ů m a Kytka, která „září různými barvami". Kolem 

květiny se rozlévají různě barevné vrstvy záře. Když jsem 
Sc 7 ZePtala, jestli kytka kvete na střeše, Anička odpověděla, 
v 

e n e- Dům a květina jsou zřejmě dvě kresby, které se pouze překrývají. 

Pozdější interpretace: „V tom domečku je jakoby tráva a v ní kytička. Ta patří 
k domku nebo je možná jen tak přes nakreslená, protože jsem neměla papír." Na 
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otázku, proč jsou dveře tak maličké, odpovídá Anička, že „to jsou skřítků", a proč je 

střecha kulatá, „to právě nevím." 

Tento dům je odlišný od ostatních a trochu připomíná to, o čem píše Strauss 

(1988, viz teoretická část) - prvotní, kruhovou formu zobrazení domu, která 

znázorňuje jakési duševní zapouzdření, „pamatování" stavů z matčina lůna. 

f 
ř , 

Oa 

A_5. (5,9; 10. 12. 2004) 

Různé květiny, především pampeliška. Anička se 

směje, že ji udělala moc tmavou. 

Pozdější interpretace: „Kde je ta pampeliška? Ta se 

mi povedla, tu umim, je taková fialová. Tady, to je ona, 

to je to, co jsem vytvořila..." i 
Tento obrázek mi přišel na mysl, když jsem v Kováčovi (viz teoretická část) četla 

0 tzv. „vraždění pratvarů", kdy dítě nakreslí některý z pratvarů, který si dříve 

vytvořilo, načež jej černě začárá. Vznikají tak kompozice sestavené z prvních 

individualizovaných forem; domnívám se, že tento obrázek je hezkým dokladem 

tohoto tvrzení. 

(5,9; 10. 12. 2004) 

Na stejném principu, jako je následující výtvor, vznikl i tento, který jsem však 

vytvořila já. Anička kresbu doplnila tímto nápisem. Na 
zadní stranu jsme malovaly motýlky a mravence. 

Okomentovala jsem svou kresbu motýla sebekriticky slovy: 

"Ten je krásnej." Anička odpověděla ještě sebekritičtěji: „Ten muj? Myslíš ten muj, 
viď." Další nápis, který věrně vystihuje podobu písmen. 

f 
A 7 . (5,9; 10. 12. 2004) 

Skládaný domeček. Anička nakreslila dveře, okno a 

žebřík k oknu. Potom ohnula papír a nakreslila střechu. 

Následovaly „ozdůbkový dveře" (vlevo dole) a plot; 

podle Aničky jsou za plotem jahody a maliny, ale nejsou 

vidět, protože jsou za plotem. Plot tam je, aby je nikdo 
n e ukradl. Nakonec Anička připojila ozdoby, své jméno k ,ozdůbkovým' dveřím (je 

zakryté přehybem), květinu nad dveřmi, kytičky v horním okně a znovu své jméno, na 
každ ou stranu okna jedno. 
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A 8. (5,9; 10. 12. 2004) 

Zadní strana skládaného domku: motýlci, na které byla 

Anička velmi hrdá. 

/ 
A* 
A--- - . / 

4 9 , ( 5 , 9 ; 11. 12. 2004) 

Domeček v lese. Později na otázku, proč je kousek ^ 

vystřižen, odpověděla Anička, že jí po obrázku čmárala 

sestřenice Laura, a tak to potom vystřihla (podobně jako 

u knížky A 1). 

Pozdější interpretace: „Proč je těch mráčků vedle ( —— 

jediného sluníčka tolik?" „Protože je jen jedno sluníčko a ty mráčky jsou žáčci, ty 

nejlepší, a sluníčko je paní učitelka. Mráčky se usmívají, protože paní učitelka je učí 

dobře. V domečku bydlí pan hajný a tady má posed. Tady je les. Z mráčků pršet 

nebude, protože to by byly čerrrný." 

Zajímavé je ztvárnění domku, které jako by již předcházelo perspektivnímu, 

Prostorovému zobrazení. Podobně posed (jeho nohy) a studánka s rybkou. 

4 .10. (5,9; 14. 12. 2004) 
o v AP^ 

Dopis mamince. Když jsem se později ptala, co znamena 

"ápis, Anička odpověděla, že to je „kouzlo" - zaříkávadlo. 
yŠechna písmenka mají opět konvenční podobu, což u dítěte, 

kterému do školy chybí skoro rok, ukazuje na značnou všímavost. 

Dopis hezky dokládá několik věcí. Jednak na něm vidíme, že Anička již 

Pochopila, že písmo má nějakou konvenční podobu, ohraničenou navíc žánrem. 
p ísmo se skládá z jednotlivých písmen, kterých je vždycky víc pohromadě a jsou 

»»Pořádaná do řádek. Vidíme tu také magičnost dětského psaní - v písmu je skryté 
n ě jaké kouzlo, protože Anička sama ho neumí přečíst. 

^ -Ua (5,9; 15. 12. 2004) 

Domek se čtyřkami. Anička se učila ve školce psát 
čtyřku 

^yřka 
a při kreslení tohoto obrázku se ptala, jestli 

je takhle, nebo obráceně (viz spodní část 
d°mečku). Domeček je bohatě zdobený (jako u většiny 

\y 

lil luniiiiiiiiiiil 

V ©' 
i 
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obrázků tohoto období). Na otázku, kdo v něm bydlí, odpovídá, že neví, ale i kdyby 

v něm nikdo nebydlel, smutno mu není, protože je tam kytička kamarádka. Mráček je 

tak malý, protože to je mláďátko. 

Další domek, který výrazně připomíná lidský obličej. Nepřítomnost čehokoli 

živého na obrázku vynahrazuje Anička jak květinami (i u ostatních domečků), tak 

antropomorfním sluníčkem a vlastně antropomorfizací celého domku. Jako by si to i 

uvědomovala, když říká, že i kdyby v domku nikdo nebydlel, není mu smutno, 

protože je s ním kamarádka kytička. 

Lidský charakter domku je silně zdůrazněn hned několika prvky - modrým 

obrysem oken, která jako by byla panenkami v očích, „nelogickou" čárou na místě 

úst, která by u skutečného domu neměla smysl, stejně „nepraktickým" květinovým 

ornamentem na místě nosu. 

v A 12. (5.9: 15. 12. 2004) 
y . r \ A / , N á p i s A n i č k u zřejmě zaujala možnost „zkrášlit" písmenka háčky a 

čárkami. 

A 13. (5.9: 15. 12. 2004) ^ 

Princezna Hemlína. Anička si sama v y m y s l e l a jméno, jak to u 

princezen dělává. Když se maminka zeptala, proč má takové 

zvláštní vlasy, Anička odpověděla, že „copy jí mazala kouzelnou 
mastí její chůva". 

Pozdější interpretace: „Tohle je princezna, má dlouhý vlasy 
. o« MP má tatínka a Mylejdy - je to hnědý až na zem a copánky." „A ona je sama? „Ne, ma 

jeho miláček, jmenuje se právě Mylejdy, protože je milá." 

Princezna m ě zaujala Um, * e dovedia o b — a izolaci pnncezen a z 

k dokonalosti. Je peÉlivS v y s t ř i ^ tak, íe jí po stranách nezbývá v,c nez centtmetr 
, u 1 ; a i í QHiičástí Postava je navíc poměrné místa. Podpis k ní patří, jako by byl její součásti, r 

V Vx n a ž e bohatě zdobené vlasy, krasne šaty i Propracovaná, má ramena, symetneke paze, oonai 

korunu. 

á J 4 , (5,9; 31. 12.2004) „ -

Dopis k r t i od Odetty (princezny proménéné v .abnf). Reakce na pohadkn Jezem, 

^ . o v „ , Podle maminky se pohádka, podbarvená hndbon Cajkovskebo Labnnho 

fera, A n i i c e ubila tolik, *e potom vSechny princezny byly Odetty. Ant£ka st prt 



í\c &P , | -Č \ f [J / \y \ vzpomínce začne zpívat melodii skladby, ačkoli 

^ H /-)\!N\Ni\ S/V) K pohádku viděla před více než třemi měsíci. 

\ ' \J/y Obrázek komentuje: „Tady jsem něco napsala. Já l|> r v i h k - : ' . 
\ nevim, co to je, asi nějaká blbost." Na můj dotaz, 

U odkud zná tolik písmenek, odpovídá: „Z knížek! Já 
Z>/ 

\ si hodně čtu knížky." „Ty umíš číst?" „Nee... já si 

je jen prohlížím. Já mám na to jednu takovou šikovnou knížku." 

Písmena mají konvenční podobu, jako písmen je použito i několika figurativních 

znaků. Manifestuje se nám tu další vlastnost užívání písma dítětem: nutnost umět číst 

není spojená s dovedností psaní. Ona něco napsala, i když neví co, a my, kdo to 

umíme, si to můžeme přečíst. Anička opět dokázala, že dobře chápe žánr dopisu, 

uspořádání písma do řádek a odlišnou poslední řádku, kde se obvykle nachází podpis. 

A J 5 , (5,10; 9. 1. 2005) 0 m 4 * 4 » 

Tři králové. Anička později komentuje: 

>> To - w 

jsou tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar, ale já 

jsem nakreslila, jak jdou trávou, to je chyba." 

Pozdější interpretace: „Proč je tady tolik 

mráčků?" „Tady je to zase pan učitel a mraky jsou 

žáčci 3.B." Melichar má jediný plášť, ale druzí dva králové ho mají také - zapnutý, 
[akže není vidět. „To jsem si taky říkala, proč je tam ta tráva." 

Zajímavé je, že mráčky mají obočí, které se dosud u žádné lidské postavy 

neobjevilo. Každý z nich jako by měl při bližším pohledu trochu jiný výraz. U postav 

jsou naznačené prsty a hezké atributy, které dokládají jejich původ (začerněná tvář 

Kašpara, dar v jeho ruce, odlišný typ úst a oblečení u tří postav). Tráva, i když podle 

Aničky do obrázku nepatří, je originálně pojatá v tom, že roste jakoby před 

Postavami, zakrývá jim nohy, které prosvítají jako ve skutečnosti. 

4 0 6 , (5,11; únor 2005) 

Postavičky: „Tohle je zlobívej kluk (A), tohle 
je táta (B) (hlasitý smích - zřejmě myslí vlastního 

tátu, kterému je kresba velmi podobná), tohle je ... 

j ^ t ě taky syn (C), a tohle je malý prtě (D)." Velká 

stránka vybarvená červeně - „a to je jejich 

koberec". 
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Pozdější interpretace: „Zlobivý kluk se mračí, protože pořád zlobí a stojí na 
hanbě." 

Tato kresba je výjimečná tím, že jednotlivé postavy jsou vystřižené, a mohou se 

tedy pohybovat po červeném podkladu. Pozorovatele možná napadne otázka, proč 
jsou na obrázku tři muži a jedno dítě, když v Aniččině rodině jsou tři ženy a jeden 

muž. Zajímavá je postava zlobivého kluka, která je od pasu dolů schovaná. Jediný 

zlobivý kluk se také mračí. Je to znak, kterým se naznačuje jeho zlobivost? Nebo si 

zaslouží být nešťastný, protože zlobil? Na pozdější interpretaci vidíme zřetelný vliv 
Školy. 

A 17. (5.11: únor 2005) 

Anička později komentuje bez zvláštního zájmu: „To 

j 1 je talířek." Popisky psala maminka (kromě jména Anna). 

Kresleno na popud televizního seriálu pro děti. 

3.2 Vývoj zobrazení lidské postavy 

Ve své postupové práci jsem k hodnocení vývoje lidské postavy použila 

zjednodušené položky z české revize testu Goodenoughové, přejaté z textu Klusáka a 

Slavíka (2005). Porovnávala jsem pouze postavy z kreseb dosud dostupného 
materiálu, tedy série A a B. Toto složité porovnání, k němuž nemám kvalifikaci a 

které by nešlo hodnotit z hlediska statistické významnosti, nemá smysl zde uvádět. 
p°mohlo mi však přehledně znázornit přítomnost či nepřítomnost některých znaků, 
CehoŽ se na tomto místě mohu podržet. 

v Předškolním období Anička v podstatě zvládla zobrazení základních prvků 
l i dské postavy. V čem by byla v testu Goodenoughové hodnocena méně body, by 
hy]y spíše proporce a detaily. Hlava byla dlouho větší než v realitě, byla však menší 
n e ž t rup. Všechny postavy měly ústa, nos a oči, které byly prozatím bez detailů 

(panenky, obočí, řasy) a obvykle, stejně jako nos, znázorněny tečkou. Jejich barva 
b y l a různá, vesměs ale odpovídala skutečné barvě lidských očí (zelená, modrá, 
h n ě d á ) . Ústa byla často znázorněna složitěji než jen dvourozměrnou čárou. Vlasy 
( rŮ2ných, ale obvykle reálných barev) měly všechny postavy, obrys hlavy byl však 
2názorněn tak tmavou linií, že ji vlasy nedokázaly překrýt. Krk téměř nikdy nechyběl, 
1 když míval neúměrné rozměry. Jeho zobrazení bylo zafixované v charakteristické 
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podobě, kdy k hlavě byl připojen jeden krk a na místě, kde již měla začínat ramena, 

pokračoval krk ještě jednou, již zakryt oblečením, a tvořil pravidelný trojlístek 

s krátkými pažemi. Tělo se směrem dolů rozšiřovalo. 

Paže, dolní končetiny i trup znázorňovala Anička vždy složitěji než jen 

jednoduchou čarou. Paže byly obvykle zakončeny zárodky prstů, které zatím 

nedosáhly reálného počtu ani proporcí. Paže se připojovaly přibližně ve správném 

místě, někde trčely do stran (pak byly neúměrně krátké), někde visely podél těla a 

měly i zhruba správnou délku. Loket, kolena ani pokrčení údů nebylo na žádné 

z kreseb patrné. Nohy, zatím bez paty nebo podpatku, byly vidět jen v kalhotách, 

Jmak je překrývaly dlouhé sukně. Dolní končetiny byly ve správném poměru k trupu a 

byly obvykle symetričtější než paže. Byly od sebe oddělené, netvořily jeden „sloup". 

Trup od dolních končetin byl oddělen také jen u postav v kalhotách - princezny toto 

oddělení nemají. Šaty měly všechny postavy neprůhledné a žádná z postav nebyla 

otočena z profilu. 

3-2.1 Četnost zobrazení lidské postavy 

V literatuře (např. Uždil, 1978, 2002) je jako jednoznačně pravdivý podáván 

Předpoklad, že naprosto nejčastějším fenoménem kresby raného dětství je lidská 

Postava. Během práce s materiálem se u mě objevily pochybnosti, zda tento postřeh 

P latí i pro Aničku, protože lidská postava se zdaleka neobjevovala na všech jejích 

obrázcích. 

Zůstaneme-li tedy v našem nejranějším období „A", před nástupem do školy, 
n a jdeme v materiálu celkem asi 30 pokreslených stran papíru. Z toho na sedmi z nich 
Se nachází lidská postava. Toto číslo rozhodně nevyjadřuje většinu. Jde o princezny, 

Pohádkové postavy a rodinné příslušníky. Zatímco postavy ženského pohlaví jsou 
v% princezny nebo královny, u postav se mužských se objevuje více odkazů 

dálného života. 

Na těchto i dalších stránkách najdeme nejčastěji květiny, nápisy, slunce a mráčky, 
0rnamentální prvky, ovoce, předměty z běžného života (televize, hodiny) atd. 

O m n e m e si však, že mnohé z nich, např. všechna sluníčka, mráčky a množství 
k v ě t in , jsou antropomorfizované. Sluníčka i mráčky se vesele usmívají, květiny mají 
0 b l l č e j , někdy ve tvaru srdíčka, a dívají se na nás. 
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Domeček, případně jiná stavba (kostel, hrad) se vyskytuje na sedmi kresbách -

stejně často jako lidská postava. Je však velice výrazně antropomorfní - jako by 

Přímo zastupoval člověka, lidský obličej. Domek a člověk se nikdy nevyskytují na 

jedné kresbě zároveň, jako by to bylo zbytečné. 

Můj závěr zní tedy takto: člověk se na kresbách vyskytuje skutečně téměř pořád; 

zdaleka ne vždy je to však v explicitní formě lidské postavy. Bohatě symbolizující 

dítě vloží do kresby člověka v podobě antropomorfizace v podstatě neživých 

Předmětů. Lidský prvek je tedy skryt v podobě nějakého jiného znaku. U nás to jsou 

nejčastěji domky, sluníčka a mráčky a květiny. 

Dalo by se skoro říct, že v prvním období oživovala Anička častěji neživé věci, 

než by zobrazovala něco živého. Zní to paradoxně: čím méně živé, tím více oživené. 

V této sbírce najdeme jen velmi málo zvířátek, zobrazených navíc jen náznakově, 

Primitivně. Dá se říct, že jediná z nich, která stojí za zmínku, je pejsek v knížce A 1 a 

Ptáci na talířku A 17, kteří však napodobují reálné postavy ze seriálu. 

3-2.2 Oddělenost a společnost postav 

Lidské postavy se v kresbách objevují zpočátku nejčastěji osamoceně. Jejich 

osamělost nespočívá jen v tom, že jsou na obrázku samotné; Anička tuto izolaci 

nevratně stvrdila tím, že lidské postavy, především princezny, nakreslila do rámečků 

náhodou předtištěných na papíru a kde se nenašel rámeček, princeznu oddělila ještě 

absolutněji - vystřižením. 

S osamoceností postav, oddělených nejprve rámečky, souvisí i to, jak zřídka se 

Postavy objevují ve skupinách a vzájemných vztazích. Je to jen proto, že 
d í t ě Předškolního věku ještě nedokáže kresebně vyjádřit vztah? Nebo jde o neverbální 
vXÍádření dítěte, jehož silná individualita ještě nenašla cestu k ostatním? 

ve skupině se postavy objevovaly od začátku zřídka. V knížce (A 1) je vedle sebe 
s i c e postava princezny a dědečka, ale ti k sobě naprosto nepatří, nespojuje je žádný 
Vztah. Abstraktní princezna je schována ve svém rámečku, zcela konkrétní dědeček se 
Vznáší vedle ní, kde bylo právě volné místo, aniž by k ní měl jakýkoliv vztah. 

Teprve u tří králů najdeme několik postav vedle sebe. Jsou to však vymyšlené, 

Mýtické postavy, které chodí vždycky pohromadě, proto je jinak nemá smysl kreslit. I 
t a d y si proto troufám říct, že Anička nenakreslila postavy k sobě proto, aby byly 
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pospolu, nýbrž proto, že tyto tri postavy musí být nakresleny pohromadě, aby měly 
svůj význam. 

Na další kresbě A 16 jsou, pravda, čtyři postavy. Jaký je však mezi nimi vztah? 

Jejich osamocenost je opět absolutně zdůrazněná: jsou vystřižené z papíru, chybí jim 

jakékoliv okolí. Leží na červeném pozadí, mohou se po něm volně pohybovat, resp. 

být pohybovány; ale nikdy se nedokáží spojit s ostatními, jsou stále pevně izolované. 

3.3 Vývoj zobrazení domu 

Obrázky domů mě v Aniččiných kresbách zaujaly na první pohled. Již jsem se 

zmiňovala o tom, a nelze to ani přehlédnout, že domky výrazně připomínají lidský 

obličej. Oproti obrázkům, kde se objevily postavy, vykazovaly kresby domečků 

několik odlišností. Podívejme se teď na předškolní období. 

Domeček obvykle zaplňuje skoro celou plochu papíru a je na obrázku vždycky 

sám. Nikdy není doprovázen lidskou postavou, málokdy zvířátkem. Přesto bývá jeho 

kresba živá - je antropomorfizovaný, provází ho „lidské" sluníčko a mráčky, okolo 
n ě j bývají květiny a pokud ne, zdobí ho alespoň květinový ornament. Došla jsem 

k závěru, že zde byla Anička schopna posunutí významu. Že došlo k nahrazení lidské 

Postavy kresbou domku, který jako by ji zastupoval. 

Domky mají na sobě množství detailů a jsou tak místy i propracovanější než 

°brázky lidského obličeje. Např. okna byla obvykle dvě vedle sebe, rozdělená svislou 

(někdy navíc i vodorovnou) čarou (panenka), mnohdy bohatě vybarvena (většinou 

modře) a někdy byl jejich rozměr dokonce větší do šířky než do výšky, což je obvyklé 
u očí, zatímco u oken to není zcela běžné. 

Domečky z předškolního období jsou vždy bílé, s červenou střechou. Dá se říct, 
že všechny z nich připomínají lidský obličej. Všechny domky také pevně stojí na 
sPodní hraně papíru, zatímco postavy mnohdy „levitují" v prostoru - snad jde o 
Znázornění hmotnosti, tíhy. 

-4 Práce s prostorem 

Zajímavého vývoje dosáhla Anička i v oblasti práce s prostorem. Mezi prvními a 

Posledními obrázky naší sbírky jsou v tomto ohledu velké rozdíly, což je 
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pochopitelné. Pětileté dítě nejenže nebylo schopno používat perspektivu, ke které 

podle některých autorů dítě spontánně ani nedojde, dokud mu v tom „nepomůže" 

Škola. Základní rozdíl však spočívá v tom, že na prvních obrázcích se neobjevují ani 

vzájemné vztahy zobrazených objektů. Malé dítě zobrazuje pouze jednotlivosti a 

teprve později mezi ně začne přidávat vztahy, uspořádá je do celistvé situace a utvoří 

jakousi kompozici. 

Není tak docela pravda, že Anička na prvních obrázcích v našem souboru (5 let a 

9 měsíců) zobrazovala pouze jednotlivé objekty. Její knížka (A 1) je sledem 

jednotlivostí, některé stránky se však tomuto řádu vymykají. Pozoruhodné je, že 

Pouze jeden objekt využívá spodní hrany papíru jako „základu", na kterém stojí. Je to 

dům. Ten v našem souboru kreseb zaujímá výjimečné postavení i z mnoha jiných 

důvodů; ale i v tomto smyslu se zcela vymyká. Nejenže všechny ostatní objekty 

kvitují v prostoru, zatímco dům pevně stojí na spodní hraně papíru. Je to také dům, 
v jehož blízkosti se jako první objevuje určitá situace, kompozice, uspořádání do 

vzájemných - poměrně logických - vztahů. Mám na mysli obrázek A 1/14. Dům stojí 
na „zemi", okolo něj roste ze země tráva a na obloze svítí sluníčko, doprovázené 

věrným mráčkem. Jako by dům byla první hmotná „postava", která zažívá určité 

vztahy se svým okolím. 

Další domy (A 9, A 11) jsou v podobné situaci. Jediný další obrázek, který 

zobrazuje takto celistvou situaci, je cesta tří králů (A 15) (případně talířek A 17, jehož 

vznik byl však motivován televizním pořadem, proto ho nechápu jako spontánní 

výtvor). 

Postavičky na obrázku A 16 jako by byly přechodem od jednotlivostí 
k vzájemnosti: jsou sice pevně oddělené od světa a od sebe navzájem, ale jejich 

Pohyblivost a prostorovost jako by umožňovala je uspořádat do nějakých vztahů, 

které je z a t í m v případě potřeby možno změnit, podobně jako ne všechny kresby 
2 tohoto období mají jasný záměr již před svým vznikem a během tvorby se mohou 
2 m ě n i t na něco jiného. 

Zajímavým fenoménem, o kterém se v této práci mnohokrát zmiňuji, jsou 

Postavičky, které využily předtištěných rámečků na papíru a zcela se tak izolovaly od 
s v ě ta . Nedá se říct, že „stojí na zemi"; také levitují v prostoru jako ostatní, tento 

Pastor je však velmi malý a zcela oddělený od zbytku světa. Připomínají karty, jako 
hy byly přesouvatelným atributem, který lze někomu dát nebo zase vzít. 

Mezi žánry série předškolních obrázků se objevuje kniha, dopisy a různé 

S t ř i h a n é objekty. 
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4. První třída 

4.1 Prezentace materiálu 

B i (6,6; září 2005) 

Knížka. 

První strana: „Tohle je srdíčko jako pro tebe, že tě mám ráda." Zajímavé je 

sluníčko vlevo nahoře - jeho paprsky jsou tvořeny šipkami, které směřují k srdíčku a 

okolo něj. 

Druhá a třetí strana: „Domeček, ty dva obrázky nepatří k sobě, papír se namočil, 

aleje to jakoby hezký. V tom domečku bydlí pohádkový dědeček, má tam kočičku a 

Pejska, v tom lese jsou loupežníci." Povšimněme si rozdílnosti prvních a posledních 

stromů - jako by se Anička snažila rozlišit jejich tvary. Domek opět připomíná lidský 

obličej. 

Čtvrtá strana: Kostelíček, který má na střeše křížek. „V okýnku bydlí pan 

kostelník a pan farář, oni jsou bratři." Výrazné je zdobení kostelíčku v podobě 

grafického automatismu. Jde již o druhý takto zdobený kostel - byla snad Anička 

vedena vědomostí o bohaté výzdobě římskokatolických kostelů, kterou však ještě 

nedokázala přenést z představy na papír? 

Pátá strana: Motýl. Intenzivní znázornění hmotnosti začáráním tužkou a tmavým 

bodrým fixem. Na horním článku je patrná radost z krouživého pohybu, kterým 

Anička vybarvovala. 
Šestá strana: Domeček. „V tom bydlí děd vševěd, má zlaté vlasy - to je jakoby 

hrad - ne, tam bydlí jeho maminka a ještě je u toho hrad." 
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Sedmá strana: „A v tomhle domečku bydlí ten šohajek co chodí za dívkou z první 

knížky; to je taky nedodčlaný." Oba domečky mají v sobě stále něco z lidského 

obličeje, ale jako by tohoto antropomorfního znaku ubývalo. Na domcích je patrný 

intenzivní grafoidismus, naklánění ve směru písma. 

Osmá strana: Sluníčko. Objevuje se obočí - znak, který neměla dosud žádná 

lidská postava. 

Anička tuto knížku vytvořila silnější, než byla ta první, ale již neměla potřebnou 

trpělivost, aby dílo dokončila. 

v 

B_2. (6,6; září 2005) 

„Srdíčka, jako táta, máma a já." „A kde je 

Agátka?" „To ještě neumím napsat." Grafická 

práce využívá jak nově rozvíjené schopnosti 

Psát, tak i odlišnosti žánru - možnosti prosto-

rového umístění, pohyblivosti, lepení, trojroz-

měrnosti. 

\ i 
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B-3. (6,7; říjen 2005) 

Domeček. Uvnitř něj (druhá strana) je pes, kočka, stůl a dvě židle. O druhé straně 

Anička říká: „Ne, to není domeček, to je stůl, židle, bydlí tam Bystrozraký." Na 
otázku, zda na domku není málo oken, Anička odpovídá, že „oni jsou tam, ale nejsou 
vidět, jsou z druhé strany". Vedle sluníčka je mráček, je to mláďátko, miminko, proto 

tak malý. 

Tento domek je zajímavým řešením problému, co je uvnitř a co venku. Jde však o 

^o ln í práci. U kočičky vlevo vidíme krásně smíšený profil, pejsek je však již 
z°brazen z profilu, i když vidíme pozůstatek smíšeného profilu v podobě vedle sebe 

Místěných uší. 
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B j , (6,7; říjen 2005) 

»To jsme měli malovat buď maminku a sestřičku, nebo tátu a brášku. Tak jsem 

udělala mamku a Agátku, obě mají dlouhé šaty, jdou přes les do divadla, do 

Národního." Kresba Agátky vypadá primitivněji než maminka, snad tím Anička 

chtěla vyjádřit rozdílnost postavení matky a 

mladšího sourozence. Agátka, která je mladší a 

na „nižším stupni vývoje" než Anička, je tak i 

nakreslena. Svým zobrazením, dvěma čarami, 

které jakoby vyplňují tělo, a kolmými 

„příčkami" regreduje postava Agátky až téměř 

k hlavonožci. 

Na této kresbě jsou dvě ženské postavy a slunce. Davido tvrdí, že slunce vyjadřuje 
o t C e . a tak se často objevuje na obrázcích, kde jsou jen ženské postavy. Zde by tomu 
t a k bylo, ale Anička kreslí slunce téměř na všech obrázcích. Zajímavé však je, že 

°Proti jiným kresbám není toto sluníčko antropomorfizované. 

\ \ ' A 'A 

k 

i 

B_5. (6,7; říjen 2005) 

„To jsou různé geometrické tvary, to jsme měli 

namalovat." Kresba je velmi zdařile symetrická, 

P°uze sluníčko tuto souměrnost ruší. Je to a e 

vynahrazeno jeho „geometrickými" rysy - je 

Patrná snaha, aby nevypadalo jako živá bytost, 

nýbrž jako geometrický tvar, jak zněl požadavek. 

BJK (6,7; říjen 2005) k o . v jj* Anička 
Písmenka a obrázky věcí, ktere « ^ ^ ^ ^ 

ZaPomněla, co je to na obrázku, ale později P 

J • -

w r /' a 
, /ů!'°\ . 44 A í". ' / _. —V - 1 - V ( 7 
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Kresba zaujme svým vyváženým rozmístěním 

jf-J ^ po papíře i pestrými, ne však přehnanými 

r 8 barvami' PŮSObl Jak° P°kUS 0 jakousi »n a učnou 

W knihu" či slovník - tato tendence bude dále ještě 

P ' ) rozvinuta. Čáranice v obrázku i na jeho okrajích 

^ patří sestře Agátce. 

BJL (6,8; listopad 2005) 

Domky a cesta. O tomto obrázku, který , _ 

Považuji za jeden z nejzajímavějších, Anička 
r íká: „Ten se mi vůbec nepoved." Na otázku, 

Proč je mrak nad lesem, odpovídá, že neví. „V 
l e s e jsou zvířátka a houby, chaloupka a tam 

bydlí 3 medvědi - les není nebezpečný. 

Studánku tam vyryli ti obyvatelé. Cesta je klikatá, protože ji jinak neumím. Tady 
v modrém baráčku bydlí Adélka, vedle ní Janička a zelený domeček patří panu 

starostovi, oni mají takové jako dveře, vrata. Tohle je pejsek od boudy a kočka bydlí u 

Pana starosty, kamarádí se s pejskem, právě šli k sobě." 

Bylo by velice zajímavé rozebrat tento obrázek z hlediska interpretace hlubinných 

Psychologů. Studánka, mrak nad lesem v levém horním rohu, dva domky pohromadě, 

jeden blízko nich a jeden daleko za dlouhou, klikatou cestou - jako by Anička dávala 

nahlédnout do svých představ či obav ohledně rodinné konstelace a událostí ve svém 
ž i votě.. . Také sluníčko, dosud vždy jen žluté, v sobě má cosi pozoruhodného. 
K modrému a zelenému domu, které připomínají lidský obličej, vede cesta; k druhým 
d věma stavbám ne. Snad jde opravdu o provizorní vyrovnání s rodinnou konfigurací. 

Kresba je zajímavě řešená i z hlediska prostoru - perspektiva se ještě neobjevuje, 

Přesto z kresby cítíme třetí rozměr. Modrý a zelený domek jsou antropomorfní, žlutý 
d ů m a bouda ne. Kočička je ve smíšeném profilu, u pejska je profil úplný. 

fi-Sí (6,8; listopad 2005) 

Knížka. „Tu už nebudu dodělávat, ten papír prosvítá, to je ten jakoby na vločky." 

První strana: Nápis „Obaski". Pod ním vygumovaný nápis „Pohatki o Ježíškovi". 

Druhá strana: Obrázek Ježíška na seně a slova „Obrázek Ježíšek" (obrácené J). 
Třetí strana: Sluníčko a opět slova „Obrázek sluníčko". 
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Čtvrtá strana: Domek s kouřícím komínem. Stále připomíná lidský obličej, ale 

podstatně méně než obrázky z předškolního období. 

Uprostřed knihy: Nadpis „Obraski princezen", pod ním vygumováno „Pohatki o". 

Knížka působí opět jako návrh skutečné obrázkové knihy - obrázky jsou popsané 

Popisky, v polovině knihy se mění téma na samotné princezny. 
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B 9. (6,9; Vánoce 2005) 

Portrét Agátky. Zdařilá kresba, kde Anička používá 

vyspělejších znaků dosud téměř nepoužitých - řasy 

panenky v očích, dvourozměrný nos. Kreslířka pochopila 

koncepci portrétu, který zobrazuje obličej do nejmenších 

podrobností a končí zhruba u ramen. Oči mají 

realistický, dosud nepoužívaný tvar. 

(6,9; Vánoce 2005) 

Strom s vánoční hvězdou. Jednoduchá kresba, umístění 
slumčka Porušuje reálný řád - slunce bylo dosud téměř vždy 
na obraze nahoře. Jako by na tomto obrázku nebylo součástí 

mPozice, ale jen jedním ze znaků, umístěných vedle sebe 
b e z Nájemného vztahu. 

Qf : Zvoneček - „Ten jsem dělala pro tebe." Zvoneček je vystřižený 
4 ' í ' 

z papíru a vybarvený pastelkami. • 

. f 

B 11. (6,9; Vánoce 2005) 
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B-12. (6,10; leden 2006) 

Slunce, mrak, dům, kočka a motýlí víla. Na otázku, proč je obrázek tak 

neuspořádaný, odpovídá Anička: „No, to jsem udělala kočku, slunko, ale ne takhle 

(ukazuje umístění vedle sebe na pomyslné zemi), ale třeba duhu, prostě jen tak. Tohle 

Je motýlí víla. Ta houba je hříbek, protože prší a pod stromem roste houba. Tohle 

(vpravo dole) je strom daleko v lese a houba je na poli, jak jsem ji viděla - byly tam 
lesy, někdo vše pořezal, tak zbyly jen houby." „Proč tam není celý les?" „Protože už 

mě to nebavilo." „Proč tady není sluníčko vedle mraku? A proč se mrak mračí a 

sluníčko usmívá?" „Protože mraku se to nelíbí, je 

naštvanej, že sluníčko je tady (odmlka)... já nevim..." 

(Později: „Mrak se mračí, protože on chce vyhnat to 

sluníčko; to ho ještě nevidí, a tak se směje, a nebo se 
směj e , že dělá lidem dobře a ten mrak prší a to 
n edělá lidem dobře.") „Princezna létá bez křidýlek, 

tohle je kočka - ta chodí po zemi, já jsem myslela, 
Ze b u d e takhle (naznačuje úmysl kreslit profil), ale 

obličej se povedl takhle, že kouká na nás, na ten mráček nebo spíš na to sluníčko. 
ptáčci si někam letí, asi do teplých krajin." 

Kresba na první pohled upoutá svou chaotičností, neuspořádaností. Sluníčko dole 
m í s t o nahoře, duha uprostřed prostoru, princezna nestojí na zemi, stejně jako dům či 

květina... Překvapivě se toto náhodné, nelogické uspořádání prvků objevuje teď, 
Zatímco předchozí kresby vyjadřují řád, vztahy, promyšlenou kompozici. Cítí snad 

Anička potřebu pojednat náhle prostor jinak než dřív? Nebo neguje právě ono 
UsPořádání a pořádek, který se v kresbách předtím vyskytoval? 

U kočičky je dobře vidět smíšený profil, který je navíc autorkou reflektován. Ptáci 

Zaplňují zbylé místo v horní části obrazu. Levá polovina obrazu působí poněkud 

°Ptimističtěji než pravá, a to i barevně. Poutavé je znázornění mraku znakem -

zarputilým, rozzlobeným výrazem. Kdo dělá lidem špatně, ten je sám nešťastný, to je 

Podobné vysvětlení jako u zlobivého kluka (A 16). 

I.J»47tCSKÍBtX>ÉJOV!Ce 
•M" . fy ; (.; Jf FAX: 554 40 

B13. (6,10; leden 2006) 

Medvěd a motýlí víla. Spolu se neznají, víla létá nad 

medvědem, chrání ho jako strážný anděl. „Medvěd nese 

med a tohle jsou vosy." „Nejsou to náhodou včely?" „J0 

včely (smích)." Na obrázku chybí základní čára, která by 
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Představovala zem. Mohlo by jít o pokus o umístění medvídka do prostoru nebo o 

Podobnou negaci řádu jako v předchozím obrázku. 

B J A (6,10; začátek února 2006) 

Kočička. „To za ní je červený dům a to druhý jsou dveře, kočka vylezla ze dveří." 

»Tu jsi kreslila podle opravdové kočičky, neboje vymyšlená?" „Je vymyšlená." Zvíře 

je nakresleno smíšeným profilem. Jde vlastně opět o 

„portrét". Kresba je detailně provedená a má mnoho 

vyspělých znaků - panenky (tvarem a jasnou zelenou 

barvou odpovídají kočičím očím), linii dělící pysky mezi 

čumáčkem a tlamičkou, jak je tomu ve skutečnosti, 

členění tlapek na jednotlivé prsty. Silný červený pruh na 

mě působí poněkud zneklidňujícím dojmem. Je tu patrné 
vyspělé překrývání tvarů, díky kterému vidíme prostorové 

"místění kočičky před dveřmi. 

B-iiL (6,11; únor 2006) 

Balónky, míčky. „Jsou v takové jakoby vatě, aby se 
neušpinily. Patří princeznám - té nejstarší, prostřední a 
nejmladší." Kresba působí spíše jako výtvarný experiment nebo 
hra. 

B16 , (6,11; únor 2006) 

Kočička. Obrázek s popisem. 

B 17. (6.11: únor 2006) 

Medvídek. Obrázek s popisem. „Taky 

má med, ale bez včel. Toho mi počmárala 

Agátka." Tyto dva obrázky připomínají 

pokus o „encyklopedii" - stejným 

sobem, ve stejném stylu jsou zobrazená různá zvířátka a je přidán popisek jako 

knize. U medvídka se Anička nezalekla překrývání nápisu s obrázkem. 
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B J ^ (6,11; únor 2006) 

Dvě princezny. Anička se ptá: „Která se ti líbí 

víc? Mně tahle (ukazuje na růžovou princeznu 

vpravo). Tahle je hezčí a je mladší. Líbí se mi obě, 

ale ta vpravo je trochu hezčí, mně se líbí blonďatý 
a taky jí ladí šaty s papouškem." „To jsou 

kamarádky?" „Ne, ségry. Ta vlevo má zajíčka a ta 

vpravo papouška na bidýlku." „A proč mají ta zvířátka?" „Aby jim nebylo smutno. 

Jsou to sestry, ale bydlí v jiném království. Tu jednu vyhnali, ona bloudila, král tam 

jel na lov a vzal ji k sobě. Taky se pohádaly, ale už jsou hodný." „Každá má jiné šaty, 

% si je nespletly, jsou stejně štíhlé a tak... taky má každá jiné vlasy, ta jedna má 

melír, druhá hustý a černý, kratší, protože král, jak ji vyhnal, tak ji nechal i ostříhat, 

jinak byly úplně stejný." 

Hlubinnější rozbor přenechám zkušenějším, ale jistě by stálo za to ho provést. 

Kresba je barevně i prostorově vyvážená, levá polovina působí jaksi „studeně", 

naopak pravá vesele a optimisticky. Postavy jsou opačně prohnuté proti sobě, jako by 
byly osově souměrné podle papouškova bidýlka. Levá princezna podle Aničky neladí 

dlenými šaty se zajíčkem; hnědá a zelená však k sobě přece patří a obě se dobře hodí 

lesa, kam byla princezna vyhnána. Dívka, která již chodí do školy, si zřejmě 

uvědomila, že zajíce už nemůže nakreslit zelenou barvou; jeho zobrazení teď musí 

Upovídat skutečnosti. Naopak růžová princezna má u sebe papouška na bidýlku, 

stejně růžového jako šaty, které má na sobě. Obě princezny tak mají vlastně zřetelné 

l a k o v é atributy, které upřesňují jejich příslušnost a sociokulturní postavení. 
PaPoušek je symbolem bohatství a oblíbenosti, zatímco zajíček odkazuje na osud 
vyhnané princezny, která místo aby se topila v přepychu, bloudila lesem. 

B 19. (7,1; duben 2006) 

Král, královna a princezna. Je patrná velká podo-

ba s rodiči, především u otce. Narozdíl od obou žen 

se nesměje. Tato kresba by taktéž stála za hlubší roz-

bor, už proto, že v ní chybí čtvrtá postava - princez-

nička Agátka. Psychoanalytik by jistě našel souvis-
l o s t s oidipovským komplexem. Stejné šaty i atributy královny a princezny, jejich 

obklopení otce, jenž se ale podivně prohýbá směrem k matce-královně, jsou zajímavé 
SteJně, jako odlišení otce-muže od žen pomocí výšky, oblečení a obrovských rukou. 

85 



£ 2 0 . (7,1; duben 2006) 

Červená Karkulka a vlk. Kresba je velmi 

Povedená. Zajímavá je práce s prostorem - zvláště 

Potok, nakreslený svisle. Za Karkulkou stojí kmen 

stromu, jehož větve nejsou vidět, splývají s dokonale 

vybarveným zeleným pozadím. Karkulka je 

vykreslená do detailu i se svými atributy - čepičkou, květinami a košíkem, ze kterého 

vykukuje láhev. Vlk stojí na pařezu, snad aby vypadal větší, protože postavou je 

stejně velký jako Karkulka. Má jasné, silné černé obrysy, podobně jako dívka. Kouká 
na ni s veselým, snad trochu smyslným výrazem, nesnaží se působit hrozivě. Při 

hlubší interpretaci by možná zaujal patrný falický symbol jeho ocasu. 

PfíO /K,fkv B 21. (7.1: duben 2006) 
4\ Pro Ivušku. Obrázek, který namalovala Anička jako dárek 

fifaj 
Lm pro maminku. Opět vidíme zpřeházený řád obrázku - dům, 

m 

( l W tráva, květiny nejsou na zemi, jednotlivé prvky jsou umístěny 

0 samostatně a nelogicky, nemají vůči sobě správné proporce, jako 

•/ v] by byly jen vyjmenovávány a přesně odděleny od sebe. Opakuje ¿to / V \4 
f se ustálený grafický typ kočičky kreslené ve smíšeném profilu, 

^otýl má nový, složitý a krásný tvar. Princezna má nové detaily (náramky či ozdobné 

manžety) a správný počet prstů. 

2 ^ 2 4 , (7,2; květen 2006) 

Obrázky. Anička experimentovala s rozmýváním barevných linií vodou. Je to 
b ě h e m našeho zkoumání poprvé, kdy odložila pouhou tužku či fix a přidala i jiné 
výtvarné prostředky. Obrázky působí každý jinou náladou. Vyjadřují radost z tvorby, 

j ^ é s i živelné zaujetí barvami. Psychology zabývající se interpretací symbolů by 

*auJaly patrné pratvary - spirála, kruh a čáranice, která se jakoby vrací do dětství. 
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B 25. (7,3; červen 2006) 

r, n Muchomůrka. Anička se ptá: „Jsou ty puntíky červený, 

UWÁji n e b o 5jiý?» £>aigí připomínka encyklopedie - samostatný 

konkrétní objekt na stránce, nic, co by rušilo jeho 

svébytnost. Prvně je zde použito psací písmo. 

2-26, (7,3; červen 2006) 

Hříbek - viz předchozí obrázek. 

^ Z L (7,4; červenec 2006) 

Sluníčko. Složitý portrét. Prvně se objevuje nový grafický typ očí, který se dosud 

neobjevil a bude se (kromě směru) opakovat později. 

Nechybí řasy, nos znázorněný jednoduše jako puntík, 

široký úsměv. Zajímavá jsou malá sluníčka v rozích 

obrazu, která asi - stejně jako mráčky - slouží jako 

ornament. Kdybychom brali slunce jako symbol otce, 
rn°hli bychom v hnědých tečkách identifikovat vousy. 

•t 

B 28. (7,4; červenec 2006) 

Dovolená v Řecku. Zajímavá lineární 

kresba, která se velmi líbila panu W. 
v popředí je pláž s lidmi a rozloženými 

slunečníky, před ní je moře s lodí, M " ^ « a . z ^ y c o j W 

obzoru j e vidět městečko a nalevo o d nej t y ^ ^ ^ ^ 

skutečné zážitky. Zajímavá je práce s prostoren 
Papíru. 

4,2 Vývoj zobrazení lidské postavy 

nástupu do školy se na obrázcích dá konstatovat několik změn. Velikost hlavy 
Se v zásadě nezměnila a její obrys je stále často natolik silný, že ho vlasy nepřekryjí; 
V l a sy jsou však již „hustší", tvoří jednolitější celek. Nos a oči, dříve znázorněné jen 
PUntl 'ky, se již v některých případech mění: nos začíná nahrazoval zahnutá linie, oči u 
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několika postav získávají skutečný mandlovitý tvar, kde šířka převládá nad výškou, 

často se objevují řasy nebo obočí a vzácněji i oddělená panenka. 

Na kresbě postavy se mnoho věcí nezměnilo. Zobrazení končetin, rukou, prstů, 

trupu i krku zůstalo v podstatě stejné, trochu se posunulo zobrazení ramen a délka 

Paží směrem k realističtějšímu zobrazení. 

4-2.1 Četnost zobrazení lidské postavy 

Na souboru kreseb „B" z první třídy se počet lidských postav příliš nezměnil: na 

Čtyřiceti pokreslených stránkách papíru jsou lidé jen na devíti z nich. Přesto došlo 
k několika změnám. Asi čtvrtina sluníček již není antropomorfní. Ztrácí se květiny 
s lidským obličejem a výrazně, několikanásobně narůstá počet i rozmanitost zvířátek. 
Ď °mky jsou nadále antropomorfní, ale přestávají již sugerovat lidský obličej - spíše 
h o jen připomínají. 

Živost tedy v kresbách nadále zůstává, přesouvá se však trochu jinam. Odchází od 

domečků, sluncí a květin, tedy „neživých" objektů, k objektům živějším, jako jsou 
2vířátka. Květiny se stávají květinami, sluníčka nebeskými objekty, které osvětlují 
s v ě t , domečky stavbami, ve kterých se žije. 

4-2.2 Oddělenost a společnost postav 

V sérii obrázků z první třídy se počet stran obsahujících lidské postavy nezvýšil, 
sPíSe naopak. Můžeme však konstatovat rozdíl v tom, že postavy jsou častěji 

^ z o r n ě n y v nějakém vzájemném vztahu. Maminka s Agátkou jdou lesem, vedle 
S e be stojí dvě princezny-sestry, královská rodina a Karkulka s vlkem. 

Přesto se zvláštní oddělenost, izolovanost lidských postav zcela nevytratila. 

Markantní je to na portrétu, který na nás vážně hledí z papíru. Jeho oddělenost je jiná 
n e ž dřív a vlastně ještě silnější. Každý z nás je na jiné straně světa; nejenže je postava 
na Papíru sama, ale mezi námi a ní je hradba, kterou nelze překročit, a ona jako by si 
t 0 Uvědomovala. 

Vznášející se, levitující motýlí víly (B 12, B 13) a princezna z obr. B 21 jsou také 

°ddělené od okolí. Nezapadají do něj už proto, že toto okolí postrádá jakýkoliv 
l 0 » ý řád, neguje dokonce i gravitaci. Víly jsou v přítomnosti dalších prvků kresby, 
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aby jim přinesly štěstí a daly na ně pozor. Nemohou však být spatřeny, nelze se jich 
dotknout, a tak jsou i ony osamocené. 

4.3 Vývoj zobrazení domu 

Jestliže kresba lidské postavy se po nástupu do školy příliš nezměnila, pak u 

domků došlo téměř ke zlomu. Výčet změn začíná již u počtu domečků: v předškolním 

období se objevovaly na sedmi z osmadvaceti obrázků, v období od září do listopadu 

2005 se na osmnácti kresbách objevuje dalších sedm, které obsahují domky, a od té 

doby až do července 2006 (na dvaceti obrázcích) pouze dva. 

Ještě zajímavější však je, že domky jako by se jeden po druhém čím dál víc 

vzdalovaly lidské podobě. V knížce B 1 má první domek dosud typické oči, nos a 

»Čapku", ale je výrazně schematičtější a méně zdobený než dříve. Další domy 

Přestávají mít nos a dostávají výrazné barvy, které se předtím neobjevovaly. Domek 
na obrázku B 3 má již jen jedno „oko" a žádný nos. Na jeho druhé straně najdeme 

nábytek a zvířátka a vidíme, že tento dům už slouží skutečně k bydlení, že to je teď 

Pouhá stavba a život se z jejího symbolického vnějšího vzhledu přesunul dovnitř. Na 

obrázku B 7 (o kterém se však lze domnívat, že představuje rodinnou konstelaci, a 

Proto jednotlivé „postavy" musí nést poněkud lidské vzezření) nelze upřít lidskou 

Podobu zelenému a modrému domku, ale platí pro ně totéž, co pro knihu B 1: kresba 

Je schematická, nezdobená a vzdaluje se antropomorfnímu výrazu už jen použitou 

barvou. Další domky (B 8 a B 12) již také ztratily výraz lidského obličeje. 

Dovoluji si tedy konstatovat, že po nástupu do školy domečky postupně ztrácejí 

'idskou podobu. Z roviny symbolického znázornění života se začínají přesouvat do 
r°viny reálné, stávají se z nich stavby, ve kterých se bydlí, které se využívají k životu 
a které mají život také „v sobě", ale již nikoliv v symbolickém, ale v prostorovém 
s l°va smyslu. Vidím zde souvislost s tím, jak se po nástupu do školy začalo 
v kresbách objevovat více skutečně „živých" objektů, především zvířat. 

Možná již zde začala ona přeměna, o které jsem se zmiňovala v prvních 
teoretických kapitolách: se vstupem školy, písma, objektivních poznatků a jejich 

vědecké organizace jako by se pomalu začal vytrácet magický charakter dětské 

kresby; zobrazení se začíná přesouvat od symbolického, dekorativního a skrytého 
k vizuálně realističtějšímu. 
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4.4 Práce s prostorem 

V sérii obrázků „B" se situace zpočátku příliš nemění. Jedinými objekty, které 

stojí na zemi, tedy na spodní hraně papíru, jsou nadále domky. Ostatní objekty se 

vznášejí po papíře nebojsou opět pohyblivé (B 2). První postavy, které stojí na stejné 
Zemi jako domky, jsou maminka s Agátkou v lese (B 4). 

Velkým posunem je však obrázek B 7. Domky se náhle přesunuly na celou plochu 

Papíru a vytvořily první, velmi sugestivní náznak prostoru. Cesta se klikatí kolem 

nich a po ní běhají zvířátka. Tady jako by se začínala objevovat pluralita pohledů, 

kterou objevíme v pozdějších kresbách. Domky a les vidíme zepředu, cestu jakoby 
2 Předního nadhledu, studánku shora. Les je zahnutý podél cesty, jako by buď vedl 

okolo ní, nebo již „perspektivně" ustupoval dozadu. 

Obrázky B 10, B 13 a především B 12 náhle začnou tuto prostorovost pojímat 
Zcela jinak. Chybí cesta nebo „země", která by naznačila, jak se na obrázek máme 

dívat. Jednotlivé prvky jako by k sobě neměly vztah, pobývaly společně na jedné 

Ploše, ale rušily veškeré zákony, které je nutné při realistickém zobrazení dodržovat. 

Přesto, hlavně na obrázku B 12, zaplňují rovnoměrně celou plochu papíru, takže jejich 

"spořádání je na první pohled příjemné. Domek již ztratil lidskou podobu; je ale 

Přesto pozoruhodný. Je zcela jiný než jiné domky, vznáší se s ostatními předměty 
v Prostoru, místo aby stál na spodní hraně papíru jako obvykle. Nemohu se však při 

Pohledu na obrázek ubránit dojmu, že celý jeho chaos jako by se doslova „točil" 

kolem tohoto domu. V levé části jsou to objekty veselé, živé, usměvavé, zatímco 
v Pravé části, která je trochu užší a ke které se dům naklání, jsou to předměty studené, 

zamračené a smutné... 

Obrázek B 21 tento chaos trochu připomíná, není však tolik neuspořádaný. Na 
n ě m spíše jako by jednotlivé prvky byly „vyjmenovány", poskládány vedle sebe 

Podobně, jako bychom je položili třeba na stůl. 

Po této negaci logiky a řádu se objevuje složitý portrét kočičky (B 14), který je 
v mnohém nový. Poprvé se tu objevuje vyspělé překrývání tvarů; kočička vyšla ze 

dveří červeného domu, a stojí tedy před nimi. O složitosti a propracovanosti zobrazení 
hlavní postavy jsem se již zmiňovala. Zajímavá a nová je však ještě další věc: kočička 
Se už nevznáší v prostoru jako dřív; nestojí ani na spodní hraně papíru, jak tomu bylo 
11 některých postav a většiny domů. Pod jejími tlapkami se objevuje první náznak 

"Země", tedy něčeho, co je položeno na spodní hraně papíru a objekty se umisťují 
tePrve na to. Něco podobného se pak ještě poměrně dlouho neopakuje. 
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Následují kartotéční lístky či stránky encyklopedie (viz dále). Na obrázcích B 

18-20 stojí postavy opět na spodní hraně papíru. Obrázek B 20 (Karkulka a vlk) 

znovu hezky demonstruje pluralitu pohledů dítěte - postavy vidíme zepředu, potom 

shora a les je vtipně vyjádřen vybarvením celé plochy zeleně a jediným náznakovým 

kmenem, který zakrývá Karkulčina postava. 

Ze souboru kreseb „B" se vymyká poslední kresba, B 28. Její zobrazení je již 

v podstatě perspektivní. Na scénu se díváme z předního nadhledu, takže vidíme pláž, 

Pruh moře a tyčící se horizont. Vše je viděno z dálky, ale objekty se směrem dozadu 

stále zmenšují - lidé na lodi jsou menší než slunečníky na pláži, hrad je menší než 

loď. Dá se říct, že se objevila perspektiva v celé své síle, poprvé doplněná i 

horizontem. 

Co do žánrů dominuje souboru kreseb z první třídy tendence k tvorbě 

encyklopedických, kartotéčních lístků. Objevují se také dvě knihy, novinkou je portrét 

(Agátka, kočička, sluníčko) a Anička neopustila ani vystříhávání věcí. Novinkou jsou 

náladové malby, vlastně první použití štětce a vody od počátku sběru kreseb (B 

22-24). 
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Dětská kresba a vstup do školy 

Ačkoliv jinde podrobně popisuji vývoj jednotlivých znaků v Aniččiných kresbách, 

zde bych se chtěla na chvíli zastavit u samotného faktu vstupu do školy. Ze souboru 

obrázků jsem totiž přesvědčená, že zde došlo k několika významným změnám, které 

Přímo souvisejí ne s věkem, ale právě se začátkem školní docházky, a proto si 

zaslouží samostatnou kapitolu. Není pochopitelně možné pojmout tuto kapitolu 

natolik samostatně, aby se neprohnala s ostatními. Podíváme se ale na několik oblastí, 

kterým jsem jinde nevěnovala tolik místa. Hlavní změny po vstupu do školy spatřuji 
v následujících oblastech: používání písma, zobrazení objektů, tématické zaměření, 

Používání žánrů a forem, kritika vlastních výtvorů, způsob interpretace. 

Používání písma 

Před vstupem do školy neuměla Anička číst ani psát. Ráda si však prohlížela 

knížky a ve svých kresbách hojně používala písmenka. V sérii obrázků z předškolního 

období najdeme řadu nápisů. Když písmena seřadíme podle abecedy a sečteme 

jednotlivá z nich, což jsem udělala, zjistíme, že Anička před nástupem do školy ovlá-

dala prakticky všechna písmena naší abecedy. Nečastěji se objevovalo A, B, M, S, K. 

Zvláštní kategorií je podpis - zde souhlasím s Viktorovou (2005), která považuje 

Podpis za celostní značku, kterou má dítě naučené a neskládá ji z jednotlivých 

Písmen. 

Písmenka se vždy objevují ve skupině jako „nápis", nikdy samostatně. Z toho 
Usuzuji, že Anička pochopila, že samotné písmeno nic nesděluje, že teprve skupina 
n ěkolika písmen může být nositelem sdělení, a že tedy písmo má symbolický, 

Vstupný charakter. Nápisy jsou složené v naprosté většině případů z konvenčních 
tV£*ů písmen, někdy se však objevují také figurativní znaky, kterými Anička zpestřila 
a obohatila abecedu a které použila stejně jako písmena (množství jich je na obrázku 
A 14), tedy jako znak. Dala jim stejnou barvu, velikost, sílu linie, zkrátka dala jim 
charakter znaků, písma. 

Další věc, které si dítě již před vstupem do školy všimlo, je fakt, že písmena se 
skládají za sebe do řady, když se dojde na pravý okraj stránky, začne se o něco níž na 
le*ém okraji atd. Jednotlivé znaky mají také přibližně stejnou velikost (odchylky jsou 
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zde tak malé, že je přisuzuji necvičenosti dětské ruky). Nápis má zřetelný začátek a 

konec, je jasně oddělen od okolních obrázků (které jsou přeškrtány nebo prostě 

ignorovány). Celý nápis je vždy psán jednou barvou, jedním nástrojem a nese tak 

vzhled uceleného sdělení, skutečného nápisu, který ukrývá nějaký význam. 

Krásně zde můžeme demonstrovat magické pojetí písma u předškolního dítěte. 

Nápis nese nějaký význam, který je obvykle soukromý a tajemný (dopis, 

zaříkávadlo). Význam se nevytratí ani tehdy, když dítě dosud neumí písmo přečíst. 

Psát se tedy dá i bez dovednosti čtení. Je zbytečné to složitě dokládat, když mám 

k dispozici krásný Aniččin výrok, který říká vše: „Tady jsem něco napsala. Já nevim, 
co to je, asi nějaká blbost." 

Po vstupu do školy se objevuje opět řada nápisů, které však již dokážeme přečíst i 
m y , kdo písmo známe. Jde o nápisy jako „máma, táta, obrázek, kočička" apod. 

Význam se posunul zcela jinam: z tajuplných sdělení, která jsou někomu skryta, se 

staly účelové nápisy, čitelné všem. Písmo označuje skutečnost a Anička to záhy 

Pochopila. Mizí magie i přitažlivost zaříkávadel a kouzel, psaná forma se vyděluje 

z obrázku a stává se svébytnou. Nápis přestává být samostatným výtvarným dílem 

(např. A 10, A 14), ztrácí se jeho estetická hodnota. Přestává zdobit obrázky a 

Přestává se u nich i vyskytovat, protože již není jejich ozvláštněním, dekorací, 

součástí. 

Za přechod mezi těmito dvěma póly můžeme považovat obrázek B 6, který 

zobrazuje písmenka a významy, které se „skrývají" za těmito písmenky. Dosud se 

zcela nevytratil magický, tajuplný význam písmen. Vzápětí se však již písmeno 

Přesouvá do roviny účelové a pouze označovací. Nápis je ted pojmenováním 

skutečnosti. 

Tato tendence vyústí ve druhé a třetí třídě v to, že se písmo v kresbách vůbec 

Přestává vyskytovat. Školní kresby jsou pochopitelně podepsané; jinak se písmo 

objevuje pouze u obrázku C 1, který byl dárkem, a ve dvou podpisech (C 4 a D 1), o 

kterých se zmiňuji jinde. Zajímavým, až komiksovým prvkem je sova, která říká 

"húú" (D 9). To by mohlo znamenat přechod k dalšímu, jinému druhu používání 

Písma v kresbách, kterého se však bohužel tato práce nedočká. 

Ještě o jedné věci bych se v této souvislosti ráda zmínila. V sérii „A" se často 

objevuje dvojice slunce a jeden mrak. Oba mají vždy lidský obličej, oba se usmívají. 

Dvakrát se opakuje řada slunce + několik velmi podobných mraků (A 15, A 9). 

Objekty jsou vedle sebe v jedné rovině, jsou si podobné velikostí, představují 

kontrast, ale vyvážený. Nepředstavují pak slunce a mraky na obrázcích také jakési 
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znaky, přinejmenším charakteru zkratky? Tady je nebe, slunce a mrak, a tudíž není 

nutné vybarvovat celou horní část oblohy. Jako by šlo o pokus těmito obrázky napsat 

slovo nebe. Tomu by odpovídal fakt, že v celé druhé sérii obrázků se nic podobného 

nevyskytuje. Obrázky, podobně jako písmo, ztrácejí charakter skrytého nápisu; kdyby 

totiž byl potřeba nápis, byl by již vyjádřen rovnou, explicitně. Obrázek B 12 je až 

zuřivě neuspořádaný a chaotický, jako by z něj čišela touha tuto sériovost znaků 

Porušit, ba přímo negovat. Není to snad důsledek toho, že slunce a mrak už nesmí být 
vedle sebe, aby říkaly „nebe", protože takhle píší děti, zatímco já jsem teď školák a 

musím sdělovat význam písmem? 

Písmo tedy po vstupu do školy prošlo významnou změnou. Ztratilo svou 

estetickou, dekorativní a výtvarnou hodnotu. Ztratilo také svou magii, protože si ho 

může přečíst každý, kdo umí číst, a jen ten, kdo tuto činnost ovládá, jej může napsat. 

Písmo se stalo něčím, co označuje skutečnost, a nabylo tak svého „pravého" 

významu, který má pro nás, dospělé. Má, podobně jako škola, svá pevná pravidla, 

kterých se musí držet každý, kdo se chce do jeho kultury zařadit. (Zde si neodpustím 

jednu poznámku: v sérii „B" se objevilo několik kreseb - B 10, 12, 21 - jejichž 

"spořádání je tolik nelogické a chaotické, že na mě zapůsobilo, jako by právě tento 
řád, tuto nutnost zařadit se do dospělé kultury a podřídit se jejím pravidlům, chtělo 

Porušit, negovat, bojovat proti němu.) 

Vstup mezi dospělé je v tomto smyslu doprovázen jak bolestnou ztrátou 

omnipotence, mnohoznačnosti a tajuplnosti písma, tak radostí z pokroku. Mezi 
výhody patří také to, že písmo je spojeno s poznáním. Může zprostředkovat tomu, kdo 

Je zná, získání vědomostí o světě. A co víc, jeho prostřednictvím dokonce mohu i já 

Předávat poznatky ostatním. Podle Viktorové (2005) má písmo řadu dalších funkcí: je 

možné jím aktivně produkovat svůj obraz současně sobě i okolí nebo pracovat se 
sPolečenskou příslušností ke skupině. S psanými žánry je někdy spojena dokonce i 
m ° c (nadřízenost, organizování, hodnocení druhých). Této hypotéze by odpovídalo 

Aniččino vytváření encyklopedických lístků, které nejenže umožňuje poučovat druhé, 
a l e také koresponduje s novým statusem „vzdělance". 

Změny v zobrazení objektů a tématickém zaměření kreseb 

Zákonům vývoje, které uvádí většina autorů, odpovídá, že obrázky z předškolního 
vgku zobrazují ještě velmi často jen jednotlivé objekty bez vzájemných vztahů. Po 
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nástupu do školy najdeme v naší sbírce daleko více jasněji tematicky zaměřených 

obrázků, na kterých jsou již znázorněny vztahy mezi jednotlivými prvky 

komplexnější situace. Jednotlivé postavy, zvířata a věci začaly být po nástupu do 

školy více zasazené do souvislostí. 

I tady najdeme kresby, které zobrazují jeden samostatný objekt bez vztahu 

k něčemu jinému. Vztah však přece existuje: je to vztah ke skutečnosti. Množí se totiž 

kresby, které znázorňují jedinou věc jako určitý svébytný portrét. Tato věc pak 

záměrně zabírá celou plochu papíru a stává se jakoby kartotéčním lístkem, jednou 

stranou encyklopedie. Několikrát se dokonce objevuje i kniha, která tyto listy shrnuje 

do encyklopedického celku. Srovnáme-li první knihu (A 1) s druhými dvěma (B 1, B 

8), najdeme patrný rozdíl v tom, že první kniha sdružuje množství objektů, které mezi 

sebou nemají naznačené vztahy. I ve druhé knize B 1 tomu tak je, i když je zde už 

jednotnější tématické zaměření na domečky. Třetí kniha B 8 však již nese název, 

nejprve „Pohádky o Ježíškovi", později „Obrázky", a tak prozrazuje, že byla 

vytvářena již se zřejmým úmyslem dát jí jednotnou koncepci. 

Patrné změny jsou také v zobrazení lidských postav a domků, resp. jejich okolí. 

V první sérii kreseb jsou obrázky domečků většinou komplexní, domky jsou zasazeny 

do okolí - roste kolem nich tráva, obvykle i květiny, svítí na ně sluníčko, které 

doprovází mráčky. Po nástupu do školy se situace mění: domky začínají stát na papíru 

samostatně, až osaměle. S lidskými postavami je tomu přesně naopak. Postavy 

Aničky-předškolačky jsou ohraničené, až izolované, jsou na kresbě obvykle samy a 

nikdo a nic jim nedělá společnost. V obrázcích z první třídy jsou vlastně všechny 

Postavy nějakým způsobem zasazeny do souvislostí. Ne že by jejich izolovanost zcela 

zmizela; ale jako by se již začaly přibližovat okolnímu světu, který je prozatím třeba 

jen obklopuje. Jsou již ochotné pobývat v blízkosti světa a zanedlouho se už stanou 

jeho součástí. 

Tato změna ve mně znovu utvrzuje přesvědčení, že postavy a domečky jsou spolu 

nějakým způsobem propojeny. Kde se objevuje jedno, nikdy není druhé. Kde je jedno 

dolované, druhé obklopuje život a naopak. Jako by se onen prvek izolovanosti 

Přesouval z explicitní roviny vystřižených postav do roviny symbolické, k neživé 

věci, která jako by v sobě od počátku nesla více života než lidské postavy samotné. 

Souvisí to snad s pozvolným přechodem zobrazení směrem k realitě, ale dá se možná 

Usuzovat i na určitý posun ve struktuře osobnosti, která se začala otevírat ze své 

skořápky světu díky škole a jejím nevyhnutelným sociálním vazbám. 
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5.3 Změny v používání žánrů a forem 

Ráda bych se zmínila také o používání, vytváření žánrů a forem, resp. jejich 

předchůdců, před a po nástupu do školy. V sérii obrázků „A" najdeme knížku (A 1), 

do prostoru poskládaný dům (A 7), dopis mamince, kouzlo-zaříkávadlo (A 10), dopis 

králi od Odetty (A 14), vystřižené pohyblivé postavičky (A 16) a talířek (A 17). 

Z toho jasně vidíme, že již před nástupem do školy pochopila Anička existenci 

určitých pravidel, neměnných forem či vzorů, do nichž se dá dosazovat konkrétní 

obsah. Tvůrce musí tento obsah tvořit s předem určeným záměrem a příjemce jej musí 

rozluštit v rámci této formy, vzoru, jinak by mu nemuselo být porozuměno (viz 

Viktorová 2005). V závislosti na této formě mají různé žánry různou podobu, vzhled i 
zPůsob zacházení - i to si již Anička uvědomuje. 

První knížka (A 1) je formátu A5, můžeme jí listovat, aniž by se rozpadala. 

Kresby jsou situovány stejně jako v knize, orientovány vůči spodní hraně, se kterou se 

Počítá jako se základní linií. List, který představuje první a poslední stranu knihy, je 

otočen potištěnou stranou dopředu, jako tomu bývá u knih. Nechybí ani podpis 

autorky. 

Dopis mamince zabírá dva řádky. Začíná vlevo nahoře a pokračuje na témže místě 
0 řádek níž, jako ve skutečnosti. Dopis králi od Odetty, ještě lépe vypracovaný a 

doplňující konvenční písmena vlastními originálními figurativními znaky, je ještě 

rozsáhlejší a podobnější dopisu. Dokonce na místě, kde bývá podpis, je nakreslené 

sluníčko. Dopis je zde evidentně pochopen jako list, na který se píše v několika 

řádkách, pokud možno se to něčím zakončí a celé dohromady to hezky vypadá. 

Postavičky na červeném koberci jsou podle mého názoru nejzajímavější 
z hlediska pojetí postav; talířek A 17 vznikl na popud televizního pořadu, proto jej 
nePovažuji za signifikantní. 

Zajímavou hrou je však prostorový domek (A 7). Svým skládáním připomíná 

skutečný dům, na který se díváme zepředu v perspektivě. Ve shodě s ostatními domy 

dokázala Anička i zde, ač se to zdálo nemožné, přidat k domku živé okolí: na pravý 

dolní okraj umístila plot, aby nikdo neukradl jahody a maliny, rostoucí za ním (aniž 
hy byly v i d é t ) 

I po nástupu do školy najdeme řadu výtvorů, které by se daly zařadit do určitých 

Žánrů. Zdaleka nejzajímavější z nich mi připadá jeden žánr, který se zde objevil zcela 
n° vě: naučná kniha nebo encyklopedie. 
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O „encyklopedičnosti" série obrázků z první třídy jsem se již zmiňovala. Objevila 

se řada obrázků jednotlivých věcí, jež zabírají celý papír (např. B 16, B 17, B 25) a 

někdy jsou doplněny heslem, které uvádí, co na obrázku je. Jednou (B 8) tato 

tendence vyústila až do vytvoření knihy, která nám svým nápisem dává najevo, co 

najdeme uvnitř. 

Tuto tendenci jsem nazvala tendencí k encyklopedičnosti, protože hotové výtvory 

Připomínají jednotlivé stránky dětské encyklopedie, naučné knihy, kde je velký 

obrázek a jeho popisek. Na druhou stranu mizí žánry jako dopis, zaříkávadlo. 

Dávám tuto novou snahu do souvislosti s nástupem do školy: domnívám se, že 

Anička se nejprve vzdala magie písma, které umožňovalo sdělovat něco tajného, co 

sama neumí přečíst, a následně pochopila nové možnosti, které písmo nabízí. Dopis 

nebo zaříkávadlo jsou pevně spojeny s písmem; do obrázků již nepatří. Navíc skrývají 

něco tajemného, ale písmo je vlastně docela prozaické: označuje prostě skutečnost. 

Jeho prostřednictvím se lze učit, ale také vyučovat ostatní. Proto Anička přestala 

Používat písmo k dekorativním účelům a přešla k jeho novému, „pravému" významu, 

zprostředkování vědění. Také obrázků, kreslených prostě „jen tak" ubylo; mnoho 

z nich má ted nějaký záměr. Poučit, popsat; ne si jen zhmotnit vlastní pocity nebo si 

užívat radost ze vznikající čáry. Všechno jednání jako by ted dostalo svůj účel. 

Kresba má v sobě, podobně jako písmo, nějaký záměr a je určena nějaké cílové 

skupině. 

Nu.no dodat, že od drnhé třídy se podobné kresby přestaly vyskytovat. Škola 

»ejmě zevšedněla stejně jako písmo a možnost poznáni. Situace byla zpracována a 

Anička se vrhla na vyrovnávání s novými, složitějšími problémy. 

s-4 Kritické hodnocení vlastních výtvorů 

U prvních obrázků mě vždycky dokázalo překvapit, jak mílo je Aniěka v tH nim 

fetickl Z celé série „A" nebyla prakticky s niěím nespokojená - pouze s arvou 

P o p e l i » (A 5), chybějícím křížkem na kostele (A 1) a tím, ze třt kralove (A 15) 
:. . _ R v ] o t0 snad způsobeno tím, ze rozum Jdou trávou, ačkoliv jsou Vánoce a zima. Bylo to F 

v , n x i a k o u dobou nakreslily obrázky pravé ^ě tně nedokázal pochopit, proč pocity pred nějakou 
takhle 

Jinak se Aniěce jej, vlastni kresby velmi líbily. Když jsem pochva,i,a omylem i 

« c o j i n é h 0 n e ž j e j l
 J J e s b y , Vždy si tuto pochvám neochvějně vztáhla „a nakresleny 
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objekt, který byl právě po ruce. Při společném kreslení se mnou se Anička pomocí 

obrázků doslova chlubila tím, co všechno dokáže. 

Hrdost na příslušnost k vlastním výtvorům jsem spatřovala i v množství podpisů, 

kterými Anička již od pěti let zdobila - a dosud zdobí - své výkresy. Někdy se stalo, 
V v> 

ze přišla Aniččina sestra nebo sestřenice a zasáhly do jejího díla svým infantilním 

způsobem - obvykle čáranicí. Aničku tato skutečnost vždy velice rozzlobila a 

několikrát cizí zásah ze svého obrázku prostě vystřihla. Tato tendence kontrastuje 
s tím, co mi sdělila ředitelka MS, a sice že nespokojenost s vlastními výtvory je u dětí 
ve školce častým problémem a důvodem ke smutku. Naopak to odpovídá tomu, jak 

Paní ředitelka viděla Aničku: jako rozeného vůdce, jehož vývoj byl navíc oproti 

ostatním mírně napřed, a tak nebyl zvyklý slýchat kritiku, tudíž si ani neuvědomoval, 
v 

Ze by k ní mohly existovat důvody. Nebo to prostě bylo zatím jen dítě, které takové 
kritiky není schopno. 

Stačí si přečíst popisky obrázků a vidíme, že u série „B" byla Anička již mnohem 

kritičtější. Leccos neumí, lecčemus nerozumí a leccos se jí nepovedlo. Agátka 

Počmárala medvídka (B 17) a Anička mi to říká bez jakýchkoliv známek negativních 

Pocitů. U obrázků B 21-23 opustila Anička pevnou půdu kresby, kterou již zvládá, a 

Poprvé za dobu naší spolupráce se pustila na tenký led experimentů s malbou. 

Vlastní jméno jako podpis se objevuje mezi osmadvaceti obrázky druhé série 

Pouze dvakrát. Řada obrázků se naopak obrací k pozorovateli, čtenáři nebo jiné osobě 

ať již přímo prostřednictvím portrétu, nebo snahou poučit jako u encyklopedických 

lístků. Častěji se objevují čáranice od Agátky, která se začíná zajímat o kresbu, ale 

Aničku již nechávají zcela klidnou. Postavy se vymaňují ze své doslovné 
odstriŽenosti a izolace od světa. Jako by se kresby začaly jasně oddělovat od identity 

dítěte, přestávaly s ní být spojené. Vzhledem k teoretickým poznatkům se domnívám, 
že to souvisí jak s nástupem do školy a rozvojem sociálních kontaktů, tak i s vývojem 
řeči> která nyní umožňuje sdělit víc, a tak již dítě není nuceno komunikovat tak často 

Prostřednictvím obrázků. 

Nechci tu tvrdit, že Anička začala ze dne na den své kresby kritizovat. Je však 
2řeJmé, že již zanedlouho po vstupu do první třídy základní školy se Anička začala 
U č i t reflexi vlastních výtvorů, začala na ně pohlížet podstatně kritičtěji a s odstupem, 
a n i ž by kritika obrázku ohrožovala její vlastní identitu, jak tomu bylo dřív. Mohu tu 

Parafrázovat Příhodu (1977), jenž říká, že absence kritičnosti charakterizuje u dětí 

balistickou, naivně realistickou kresbu, zatímco její prezence značí poslední fázový 
prechod či ukončení vývoje spontánní kresby... 
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5.5 Změny v interpretaci obrázků 

Zaujal mě také vliv školy na interpretaci obrázků. V červnu 2006, když jsme si 

s Aničkou o obrázkách povídaly, se objevila dvě zajímavá vysvětlení. Řada mráčků 

vedle sluníčka na obrázcích A 9 a A 15 je náhle Aničkou interpretována takto: 

sluníčko je jednou paní učitelka, jednou pan učitel, a mraky představují řadu žáčků. 

Žáčci se usmívají, protože je paní učitelka dobře učí. Pozoruhodný je také zlobivý 

kluk z obrázku A 16. Zlobivý kluk, který se jako jediná postava série „A" mračí, se 

Podle nového výkladu mračí proto, že „pořád zlobí a stojí na hanbě". 

Obě tyto skutečnosti nám opět ukazují důležitost vstupu školy do života dítěte. 

Mnoho věcí teď Anička interpretuje prostě jinak, protože celý život dostal novou 

uáplň a kontext, který nabývá mimořádné důležitosti. Zatím z těchto interpretací 

cítíme obdiv a kladný vztah ke škole - stát na hanbě je zaslouženým trestem za 

zlobení, paní učitelka je sluníčko, které pomáhá mráčkům k větší dokonalosti, a ti, 

celí vděční, se na ni za to usmívají. 

Se vstupem do školy se také objevila nová rovina chápání lidských postav, nejlépe 

viditelná na obrázku B 18. Postavy tu nejsou jen „nějakými princeznami"; jejich 
a t ributy, od šatů přes vlasy až ke zvířátkům, jasně určují jejich sociální původ a 

Postavení. Mohl by to být výsledek konfrontace se školou, kde náhle na takových 

věcech začíná záležet. 
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6. Druhá třída 

6.1 Prezentace materiálu 

C l . (7,7; říjen 2006) 

Motýl pro Evičku. Kresba nakreslená jako dárek 

. i > pro mne. Objevuje se nový grafický typ očí, který se ^ á , 'i?/& •(• . 
¿V. '.f t f s i později několikrát opakuje. Také zahnutý nos je jiný 

¿t
 : než dříve. Ruce jsou radostně rozpaženy jako k objetí 

i-i ,: 't f ' Pravá ruka je o něco méně realistická než levá; obě 

mají pět prstů. Obrázek bohatě zaplňuje papír, aniž by 

ho někde přesahoval (viz příloha), je situován mírně doleva. Pečlivá je barevná 
výzdoba motýla, především čtyř velkých ok na jeho křídlech. Ve spodní části (na 
sPodním kulatém článku těla) je patrné gumování a oprava. 

£ 2 , (7,8; listopad 2006) 

Houpačka. Realistické zobrazení houpačky porostlé popínavými rostlinami. 

Hezké umístění na papíru. Sluníčko a mráčky jsou zcela jiné, než byly 

v předškolním období. Mráčky nejsou 

vybarvené, působí lehce a pohyblivě. Ony ani 

sluníčko nejsou personifikovány. Na houpač-

ce je krásně patrný grafoidismus - naklánění 

vertikály ve směru písma. 

(7,9; prosinec 2006) 

Housenka. Poměrně propracovaný a 

Přesně naučený grafický typ zvířátka. 

Neodpovídá ještě realitě (spojení z článků, 
m a š le) . Zajímavé je její postavení - je 

Vkreslena ve smíšeném profilu, ale směrem 

úprava jako by ustupovala dozadu, a tedy podléhala perspektivě. 
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C_4i (7,9; prosinec 2006) 

Desky na kresby. Patrná dekorativnost a 

zdobení. Vidíme tu několikrát zopakovaný 

grafický typ zvířátka - každé má jiné 

charakteristické znaky (zajíček dlouhé stojící 

uši a krátký ocásek, kočička špičaté uši a 

delší ocásek, pejsek dlouhé uši a krátký 

ocásek). Všechny postavičky jsou obráceny 
ve smíšeném profilu k nám a usmívají se. Větší zajíček nalevo opakuje nové pojetí 

očí (viz výše). Na zadní straně Anička zřejmě opakovala zafixovaný grafický typ 

letícího ptáka. Na titulní straně je velký podpis, ještě zvýrazněný obtažením dalšími 

dvěma barvami. Pod ním bylo ještě červeným fixem napsané psace podstatně menší 

Příjmení, které jsem z etických důvodů vyretušovala. Srdíčko s úsměvem je 

opakováním znaku, který se již dříve objevoval; zahnutý nos je novým „vynálezem" 

(viz výše). 

Zajímavý je domek ve spodní části zadních desek. Je poměrně odlišný od těch, 

které Anička kreslívala. Není antropomorfizovaný, má jen jedno okno na levé 
s traně, rozdělené křížem, malé dveře v rohu (umístěné zcela jinde než obvykle) a 

komín. Není nijak vybarvený. 

Housenka nad domečkem je zafixovaným grafickým typem (viz výše). Za 

Poměrně vyspělé považuji znaky oblohy - dynamicky načrtnuté, nevybarvené 

Uiráčky, za jedním z nich slunce s krásně užitými barvami (žlutá, červená); nejsou 

antropomorfizované. 

C 5. (7,10; leden 2007) 

Víla. Jedna z mála maleb v našem souboru. Víla 

stojí na základě, tvořeném zelenou zemí, asi trávou. 

Pozadí tvoří zřejmě obloha, která je sice modrá jako ve 

dne, ale její tmavá barva a žluté skvrny v horní části 

připomínají spíše noc a svítící hvězdy. Víla je oblečená 

do splývavých zelených šatů, má dlouhé žluté vlasy se 

zelenými pruhy až na zem, nahoře spojené červenou 

sponou či věnečkem. Paže jsou nesymetricky 

rozpažené, zakončené náznakem rukou, nohy se 
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Pohybují jako při tanci, boty ani chodidla nejsou vidět. V očích jsou tmavší barvou 

uprostřed vyznačeny panenky, nos odpovídá novému typu (viz výše). Víla působí 

klidně a usměvavě. Je načrtnuta sytou, pevnou linií a jasně vystupuje z pozadí. 

Formát je hezky, odvážně využit, postava zabírá jeho levou polovinu. Hezké je 

Použití akvarelových barev, které podle mě pěkně odpovídá zvolenému, mírně 

zasněnému tématu kresby. 

C 6 . r 7 . l l : únor 2007) 

Mapa. Tuto mapu České republiky kreslila Anička 

podle šablony - přiložila ji však na papír obráceně. Pruhy 

ze sytých, tmavých barev jako by měly označovat okresy 

nebo kraje, zároveň se Aničce povedlo použít barvy tak, 

že spolu ani jednou nesousedí dvě stejné. 

£ J L (8,0; březen 2007) 

Květiny. Pěkná experimentace s tempera-
m i - Jako by se Anička na okamžik vrátila do 

svého předškolního období, kdy ráda kreslila 

sluníčka, hvězdy a pampelišky. Květina vpravo 
d o , e je hezky vybarvená, její květ připomíná 

stínování. Poměrně vyspělým tvarem je také 

modrý květ vpravo nahoře. Prvky jsou 

chaoticky rozházené po žlutém pozadí papíru bez vzájemného vztahu. 

C 8. (8,0; březen 2007) 

Dívka. Zajímavá kresba, která jako by představovala 

mírnou regresi. Hlava dívky je neúměrně veliká, její obrys je 

natolik silný, že řídké žluté vlasy skoro nejsou vidět. Nos je 

zahnutý, ústa se usmívají, oči jsou znázorněny pouze puntíky; 

celý obličej je nakreslen energicky, jednoduše, až primitivně. 

Paže jsou v rozpažení, mírně nesymetrické. Mají správný 

počet prstů, ale velice krátkých a u obou směřuje palec 
nePrirozeně nahoru. Hezké je použití barev. Horní část oděvu je vlevo fialová, 
vPrav0 zelená, rozdělená vertikálou. Sukně je žlutá s modrými pruhy, od pasu 
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nejprve vodorovnými, poté svislými. Výrazný krk a nevýrazná ramena. Nohy jsou 

malé a slabé, až se ptáme, jestli by robustní postavu s velikou hlavou dokázaly 

udržet. Vpravo dole je velký, několikabarevný podpis. 

£ 9 , (8,2; květen 2007) 

J í p ? ' ' Večerníček. Školní výtvor. Patrný je nový, nyní užívaný typ 

očí, které směřují v obou případech doprava. Jeden obličej je 

veselý, druhý smutný - je to vyjádřeno prostou zkratkou, zahnutím 

rtů nahoru a dolů a použitím kapiček slzí. Nos je dokreslen jen u 

veselého obličeje, u druhého chybí. Hezké je použití barev na 

oblečku - v pravé žluté části je kousek modrý a naopak; tento 
I» 

kontrast hezky doplňuje celý výtvor a připomíná doplňující se 

^ protiklady jin a jang. 

CIO, (8,4; červenec 2007) 

Dovolená u moře. Kresba je zajímavá 
d íky svým stromům a zvířátkům (viz příloha 

- ve zmenšené podobě nejsou vidět). Stromy 

totiž Anička nikdy moc často nekreslila. 

Tady jich najdeme dokonce několik typů. 
V ' e v 0 stojí na žluté písčité pláži palma 
s rozložitou korunou ve tvaru hvězdy; směrem doprava vidíme několik stromů, 

každý s jinak tlustým kmenem a jinak barevnou korunou. Třetí strom zprava má 

neobvyklý růžový kmen, ten nejvíc vpravo je vybarven obyčejnou tužkou místo 

Pastelky. Další strom leží napříč za těmito kmeny: ty ho překrývají, což je již 

Poměrně vyspělý znak kresby. Domnívám se, že tento obrázek dokládá tvrzení 

^ortensen (1991), že ustálené schéma či grafický typ se mohou změnit, když dítě 
Zaujmou nějaké zvláštní faktory, zážitky, situace. Vypadá to, že přesně k tomu tady 

došlo. 

Na padlém stromu si hrají zvířátka. Vlevo na koruně stojí opička - není jí vidět 

do tváře, není již typickým zobrazením smíšeného profilu. Má dlouhý ocásek a stojí 

^ zadních jako ve skutečnosti. Zvláštní jsou jakési sítě, které se proplétají a spojují 

stromy, které tak připomínají hustou džungli. V této spleti najdeme dva 

Pavouky nebo kraby. Kolem padlého stromu je obtočen jeden had, hledí doprava a 
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vystrkuje rozeklaný jazyk stejně jako druhý, který se plazí zleva za prvním stromem. 

Zcela vlevo se objevují vlny moře. Slunce bohatě osvěcuje celou scenérii a dodává jí 

další jas ve spojení se světlým pískem pláže. Obloha je vybarvená ráznými, 

energickými, až nedbalými tahy modrou pastelkou. 

Je zde patrný grafoidismus, sklápění doprava, pokud ovšem není způsobeno tím, 
ze stromy stojí kolmo ke svažující se pláži. 

C i l . (8,5; srpen 2007) 

Námořník. Anička vyjádřila pohyb pomocí zvednuté paže, 

která jako by nám mávala, a pomocí použití formy vystřižené a 

slepené postavičky. Nohy, trup, hlava a čepice vznikly zvlášť. 

Anička překryla paradoxně nikoliv krk rolákem, ale naopak. Oči 

jsou nového typu, nechybí řasy. Obličej nese veselý výraz také 

díky červeným tvářím. Hlava s čepicí je neúměrně velká, snad u 

Aničky stále převažuje znázornění významu pomocí velikosti. 

C 12. (8,5; srpen 2007) 

Kočička. Z roličky od toaletního papíru pro mě Anička 

vyrobila roztomilou kočičku s ženským výrazem. Nahoře a dole 

jsou přilepené tlapky, na hlavičce byla ještě ouška, která se 

ztratila. Anička má odpozorovaný tvar zvířecí tlamičky, použila 

nový typ očí a doplnila je bohatými řasami. Kolem krku je veliká 

mašle. Díky očím se kočička, stejně jako předchozí námořník, 

nedívá na nás, ale doprava dolů. 

6.2 Vývoj zobrazení lidské postavy 

Na obrázcích z druhé a třetí třídy nejsou na první pohled patrné velké rozdíly 
v zobrazení postav. Co je však zajímavé, jsou odlišnosti postav, které jsou 
z°brazeny samostatně, a těch, které jsou zasazeny do nějakých souvislostí. Při 
Samostatném zobrazení je stále patrná neúměrně velká hlava. Ruce bývají 

asymetrické a jakoby rozpohybované. Tam, kde jsou postavy zasazeny do souvis-

'°stí, jejich proporce odpovídají o něco víc skutečnosti, zejména pokud jde o hlavu. 
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Ve druhé třídě se objevil nový typ očí - vysoká elipsa s tmavým puntíkem 

v pravé dolní části. Mnoho postav se tak nedívá přímo na nás jako předtím, ale 

kamsi doprava dolů. Nos znázorňuje zahnutá čára, podobně jako ústa. V těchto 

znacích nenacházím velké změny. 

Rozrostlo se množství detailů, např. počet prstů, častější řasy nad očima apod. 

Kdybychom si opět vzali na pomoc test Goodenoughové, Anička by asi nedosáhla 

výrazně vyššího počtu bodů. 

Větší změna u postav se v poslední době odehrála spíše v jiné rovině - v rovině 

jejich konkrétnosti a sociokulturního původu. První postavičky představovaly 

anonymní princezny, bájné postavy králů, které však byly našemu světu poměrně 

vzdálené. Postupně se objevovalo více postav konkrétních v tom smyslu, že kresba 

vznikla se záměrem znázornit maminku, tatínka nebo Agátku. I postavy ne tolik 

blízkých lidí jsou teď jaksi konkrétnější: zatímco na počátku je charakterizovaly 

Prakticky jen šaty, teď se objevuje více atributů, které pozorovateli pomáhají určit 

místo této postavy ve společnosti. Jde např. o výmluvné, zasněné okolí víly (C 5), 

lodičku na pruhovaném triku námořníka ( C i l ) , košíček a brýle tety (D 5), vysoké 

holínky rybáře (D 6), stuhy a šaty gymnastek (D 11). Na základě odpozorovaných 

znaků, které menší dítě nepovažovalo za důležité, začínají mít postavy své pevné 

místo ve společnosti. 

Na rozdíl od série „B", která vykazovala jakoby tendenci k integraci postavy do 

okolního prostředí, se na obrázcích z druhé třídy opět objevují izolované, osamocené 

postavy (C 5, C 8, C 11). Opět jim chybí prostředí, něco, co by jim dělalo 

společnost. Zdá se, jako by toto směřování k ostatním něco narušilo. 

Práce s prostorem 

Ve druhé třídě pokračuje zobrazení věcí stojících na spodní hraně papíru, 

Případně samostatně na papíře bez základní linie. Víla (C 5) stojí již na „zemi" 
s t e jně jako kočička (B 14). Toto schéma se objevuje také u pláže (C 10). 

Na sérii „C" je zajímavé spíše to, že Anička začala poněkud více experimen-
t o vat. Jak s barvami a materiálem (C 6, C 7), tak především s žánry nebo formami. 

°bjevují se vystříhávané a lepené objekty. Přestože je Anička již schopná zobrazit 

Perspektivu na papíře, stále ji láká možnost trojrozměrného výtvarného ztvárnění. 
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Kresbu využívá tedy nejen na ploše, ale i k prostorovému znázornění objektů. Tato 

tendence bude i nadále setrvávat. 

Pokračuje vývoj, který můžeme sledovat po celou dobu, a sice zřetelný, neustálý 

posun od dekorativního k vizuálně realističtějšímu, k větší schematizaci. Anička 

postupně vypouští detaily, které vysloveně nepodporují význam celého komplexu 

kresby. Pomalu se ztrácí personifikace, antropomorfismus apod. 
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7. Třetí třída 

D 1. (8,6; září 2007) 

Domek. Tento domek je pro mě obzvláště 

zajímavý. Vzhledem k dalším domům v našem 

souboru kreseb je totiž poměrně jiný. Obsahuje 

podpis, který svou velikostí předčí všechny 

ostatní v našem souboru (snad kromě výše 

uvedených desek, kde má logické místo). 

Domek stojí pevně na spodní hraně papíru, je velmi symetricky situovaný přímo 

doprostřed. Má silné, důrazně nakreslené stěny, které jsou však žluté, čímž jejich síla 

Poněkud mizí. Dům má zelenou fasádu a červenou střechu; komín chybí. Oproti 

některým dřívějším je opět výrazněji antropomorfní, připomíná lidský obličej. 

Velkým rozdílem jsou okna a jejich množství: střešní okno se v předchozích kresbách 

neobjevovalo, stejně jako okénko ve dveřích. Střešní okno je zřejmě zavřené, protože 

všechna ostatní mají lehce modře vyznačené sklo, zatímco vikýř je asi dřevěný a má 

zavřené okenice. Nejzajímavější jsou však záclonky v oknech. Dávám to do vztahu i 
s tím, že okolí domu je zcela prázdné, kromě velkého podpisu - což v našem souboru 

také není úplně obvyklé. Jako by se vše, co dosud domek obklopovalo, přestěhovalo 
d° něj, dovnitř, a v jistém smyslu se tam uzavřelo. Nepřístupnost zdůrazňují právě 

záclonky, které se mohou zatáhnout a tím se nám domek uzavře zcela. Je možné skrz 
ně vyhlížet ven, stejně jako dveřním okénkem je možné nahlížet dovnitř; aleje tu již 

jistá míra soukromí, které nelze porušit. K dojmu nepřístupnosti přispívá také vysoko 

Posazená klika u dveří, téměř ve výšce okénka. Domek nejenže nemá kouřící komín -

nemá žádný komín. 

D 2. (8,6; září 2007) 

Nostalgický drak. Prostorový výtvor má podobu karikatury. Oči 

mají lidský tvar, nos také, aleje humorně pojatý. Ústa s vyplazeným 

jazykem, s chybějícími zuby, se široce usmívají, zatímco z očí tečou 

velké slzy. Celý obličej je začárán pastelkou, která jako by negovala, 

7.7 Prezentace materiálu 

m 

P ř j 
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škrtala „opravdovost" obličeje. To zdůrazňuje také fakt, že celá drakova hlava je 

obrácená vzhůru nohama - normální drak se přece zužuje směrem k ocasu. Na 

vrcholku hlavy jsou jakési nepravé ornamenty, které ještě posilují karikaturní dojem 

celého dílka. Na ocasu jsou přilepeny jednotlivé fáborky, na nich jsou tytéž ozdoby 

znovu nakresleny. 

¡13, (8,6; září 2007) 

Veselý drak. S tímto drakem jako by si Anička více 

vyhrála, i když jeho obličej je vlastně jednodušší než u 

předchozího. „Nové" oči s řasami, schematický nos, 

usměvavá ústa. Pečlivě vybarvené papírky okolo hlavy 

Připomínají vlasy a vousy, případně čepici. Zajímavý je 

ocas, který využil průhlednou lepenku, množství malých 

kamínků a kousky listů. 

D 4. (školní práce, 8,6-8,9; podzim 2007) 

Domek - houba. Domek je pro nás zajímavý z hlediska 

vývoje kresby domu. Je netypický již svým zadáním; 

netradiční je však i zpracování a materiál (střecha lepená 

z trhaných kousků papíru, třpytivé gelové propisky). 

V levém okně jsou žluté záclonky s červenými puntíky, 

které připomínají sluníčko; v pravém okně jsou záclonky 

modré s žlutými ornamenty, uprostřed visí stříbrný měsíc. 

ni- m V okně stojí květina. Dveře mají silný stříbrný obrys a 
výrazné modré okénko - vše je podobné jako u minulého domu, zdá se tedy, že se 
v kresbě domu skutečně cosi podstatného změnilo. Dům má vlevo ode dveří číslo 

Popisné, obyvatele tvoří dvě usměvavé housenky, ke dveřím vede cesta. U dřívějších 

domků jsme obvykle nenacházeli žádné postavy. Cesta ke dveřím je také neobvyklá, 
už tím, že připomíná perspektivní zobrazení. Studánka je namalovaná shora, je 

otočená čelem k nám, což zdůrazňuje její modrou hloubku. Vpravo dole je 

dekorativní podpis, každé písmenko je psáno jinou barvou. Je patrné, že Aničku 
2 a u ja la možnost použití nových, lákavých třpytivých tužek. Kresba zabírá hezky celý 

Prostor obrázku; linie domku, oken a dveří je nastavovaná, působí nejednotné a 
v barevném celku poněkud rušivě. 
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D 5 , (školní práce, 8,6-8,9; podzim 2007) 

t£> 

e 

9 

Pouštění draků. Velice zajímavá kresba 

z hlediska pojednání prostoru. Dům, postava a J 
•' St/'?^' ti 

strom stojí na spodní hraně papíru, odkud vede 

cesta. Ta se táhne nahoru na kopec, směrem 

k obzoru, a zužuje se. Na obzoru jsou vidět 

maličké stromy, jakoby v dálce, uprostřed za 

kopcem je dívka, která pouští draka. Je také schována za kopcem, ale je skoro stejně 

veliká jako postava vepředu, tedy větší než lesík vpravo od ní. Ten je zvláště 

zajímavý - nejen že je jeho vzdálenost naznačena zúžením cesty, malou velikostí a 

Polohou na kopci, ale v jeho tvaruje také použito jakési trojúhelníkové schéma, jako 

by se zleva doprava i samotný les zmenšoval jakoby do dálky. 

Domek je vzhledem k ostatním v našem souboru jednoduchý, až nudný. Má 

kouřící komín, jednoduchá okna a dveře s okénkem. Až na toto okénko tak kresba 

Připomíná spíše stavbu, ve které se bydlí, než antropomorfizovaný symbol. 

Postava dole je ženská; má sukni, svetr, kudrnaté tmavé vlasy, brýle a v ruce 

košík. Ruce jsou jen naznačené na konci paží, resp. svetru; dolní končetiny jsou 

dvourozměrné a zakončené podobně jednoduchýma nohama. Dívka na obzoru je 

Podobně schématická. Její ruce jsou vztažené radostně nahoru a usmívá se stejně jako 

její drak. 

Široký strom v popředí připomíná vrbu, má mohutný kmen, který by byl příliš 
silný na malou korunu, ale není díky tomu, že mu chybí barevná výplň. 

Obloha je pěkně znázorněná širokými tahy modré prašné křídy, jakousi zkratkou, 

která však vypadá velice působivě. Zajímavý je mrak a obrázek personifikovaného 
vetru, který mrak pohání - při činnosti jako pouštění draků je vítr tak důležitý, že 
může klidně tvořit jednu z postav. 

iKW 
n n ý D6. (školní práce, 8,6-8,9;podzim 2007) 
V ' J?; 

Rybník. Na druhé straně papíru je patrný ¿ V í - A H s 4 • 
obrys rybníka, se kterým autorka zřejmě nebyla 

spokojená, a tak začala kreslit na druhou stranu. 

•ffi v rybníku je několik druhů ryb, Anička 
1

 w i-" neustrnula na jednom typu a vytvořila 
r°zmanitost jak tvary, tak i barvami a různými materiály, jimiž ryby kreslila. V levém 
h o r ním rohu je patrná pramice, která je nakreslena jakoby rychle, energicky, až 
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odbytě. Vedle ní stojí člověk v rybářských gumových kalhotách a kolem sebe má 
vybavení k výlovu ryb. 

Vidíme tu několik druhů rostlin a stromů. Jsou uspořádány kolem rybníka, některé 

částečně sklopeny do pravého úhlu k němu. Strom vlevo nahoře je nejpropracovanější 

a nejrealističtější. Na ostrůvku stojí naprosto jiný typ stromu. Kolem rybníka roste 

tráva a typické dlouhé rákosí s hnědými „doutníky" - ty, v pravém horním a levém 

dolním rohu obrazu, jsou nakreslené ráznými, jistými náznakovými tahy a působí 

vyspěle. Voda je znázorněna stejně jako v předchozím obrázku plošným použitím 

Prašné křídy; vytváří tak krásný efekt průhlednosti. 

DJL (školní práce, 8,6-8,9; podzim 2007) 

Barvy. Zajímavý barevný experiment. Barvy jsou 

voleny převážně v červeno-fialovo-modrém duchu, 
s nádechem hnědé a tyrkysové. Některé z nich se 

rozpíjejí, což bylo nejspíš účelem. Zajímavé jsou 

kontrastní černé skvrny na fialovém pozadí v levé části 

obrazu, které působí rušivě, až násilně. 

D 8. (školní práce, 8,6-8,9; podzim 2007) 

© - Motýl s knoflíky. Školní práce odpovídá 
" /v© • \ l / ¡¡fa¡jjk : 

# ' všemi znaky motýlům, které kreslila Anička 

( |) doma. Oči jsou v nyní používaném stylu, hledí 

q j jg : $0 1 doprava dolů. Motýl měl původně nohy, které 

jsou však vygumované. Tváří se vesele, až 

•• spiklenecky. Anička volila vždy dva knoflíky 
stejné barvy, takže tvoří na křídlech symetrické barevné dvojice. Motýl je situován 

doprostřed papíru, působí vyváženě, zabírá velkou část formátu. 

^ (školní práce, 8,9-8,11; zima 2007/8) 

Strašidelný hrad. Tento obrázek mě na 
p r v ní pohled zaujal svou propracovaností, 
S l l nou atmosférou umocněnou barvami, 

Množstvím detailů. Samotná stavba hradu 

Je hnědočervená. Je víceméně symetrická, 
m í r n Č nakloněná doprava. V obou věžič-
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kách má dveře s klikou, uprostřed velkou bílou bránu s modrými pruhy a klepadlem. 

Nad bránou je znak - lebka a zkřížené hnáty - a okolo jsou hořící pochodně. Vysoko 

ve věžičkách jsou okna, na špičkách jakési průhledy, kudy jsou vidět zvony. V pro-

střední hranaté věži s cimbuřím vidíme okénkem schody. Nahoře vlaje vlajka se 

dvěma duchy na červeném pozadí, na ní sedí pták a říká „húú", což dodává obrázku 

určitou atmosféru komiksu. 

Kresba je oživena (i když zde se jedná o paradoxní výraz) množstvím duchů. 

Vlevo nahoře vylétá netopýr, na vlajce sedí pták. Ostatní postavy jsou duchové s 

roztaženýma rukama a bez nohou. Jsou nakresleni jakoby rychle, jednoduše, poměrně 

Plynulou linií. Někteří z nich jako by volali, křičeli, dva se usmívají stejně jako lebka 

na erbu. Největší duch (vpravo nahoře) má oči směřující opět doprava dolů a u úst -

stejně jako duch vlevo nahoře a lebka na erbu - rudé čáry, které připomínají plameny 

nebo krev. Působí tak skutečně děsivě, což kontrastuje s veselým úsměvem. Jeden 

z duchů (vpravo od brány) vylétá jakoby z pochodně, jako by trpěl a snažil se utéct. 

Zajímavé je, že duchové se směrem nahoru zvětšují, což může mít různé významy: 

bud má v sobě kresba jako taková dvě perspektivy (jedna plošná, druhá jakoby 

z horního nadhledu, která vidí nejvýše umístěného ducha jako největšího), nebo to 

souvisí s významem jednotlivých postav, které se k nám mohou i přibližovat. Největší 

z nich se i přes rudá ústa vesele usmívá a rozpřaženýma rukama jako by nás vítala. 

Protože se nejedná o lidské postavy, nýbrž o duchy, Anička se rozhodla jim dát 

jiný, nelidský tvar. Použila prvky lidské postavy (ruce, oči, nos, ústa, zhruba i hlava a 
t ělo), ale aby se vyhnula podobnosti se živým člověkem, užila vlastně až regrese, 

vrátila se k čemusi, co se s trochou nadsázky podobá skoro „hlavonožci". 

Hrad je nakreslen nejprve silnými tahy tužky, poté ještě obtažen černou křídou. 

Okolí hradu je energicky zaplněno černým šrafováním, které bylo stejně jako stěny 

zámku rozmazáno rukou. Ostře tak kontrastuje prvek silné černé linie s prvkem 

^zmazané, změkčené barvy okolí. Kromě duchů není skoro ani jediný kousek papíru 

Ponechán v původní barvě. Vůbec jako by byla kresba plná kontrastů: jsou tu použity 
dva druhy perspektivy (viz výše); najdeme tu dva druhy duchů (veselé, ale s rudými 
ústy, a křičící s ústy bílými); hrad se dvěma věžičkami má dvoje dveře, dvoukřídlou 
velkou dvoubarevnou bránu, kolem ní dvě pochodně - ale každý prvek ze všech 
těchto dvojic je při bližším pohledu trochu jiný. 
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D 10- (školní práce, 8,9-8,11; zima 2007/8) 

Vánoce. Na malbě akvarelovými barvami mě za-

ujalo ozdobení stromku jednoduchými barevnými 

náznaky a dynamickou hvězdou na vrcholu. Také 

chaotické, nereálné uspořádání dárků je netradiční. 

D 11. (školní práce, 8,9-8,11; zima 2007/8) 

Bruslení. Gymnastky nebo krasobruslařky na " 
ledě Aničku určitě zaujaly. Soudím tak podle 

* ék * <•• 
zobrazení postav, které je mnohem propraco-

vanější a celkově jiné než jinde. Dívky mají ženské 

°brysy, které dříve chyběly, v rukou drží stuhy; 

Anička si pohotově vytvořila jednoduché a účinné schéma bruslí. Barevné sloupky 

nebo svíčky kolem ledu mají stejné uspořádání jako rybník při výlovu - vlevo se 

sklápějí kolmo k vodní ploše, po pravé straně stojí ve svislé poloze. Hezké je 

znázornění bruslení, tedy klikatých zakulacených čar, které postavy vytvořily 

bruslemi na ledě - jsem přesvědčena, že této části tvoření kresby dominovala radost 

z pohybu a vznikající čáry. 

D 12. (školní práce, 8,9-8,11; zima 2007/8) 

Čtvercová síť. Anička si musela nejprve 

narýsovat poměrně přesnou síť, do které dva obrázky 

zakreslila. Domku, který je zde v hrubých čtvercích 

naznačen, dokázala Anička i přes jeho geometričnost 

dát antropomorfní charakter jako dřív. 

• 1 

j fagČAaí 

7.2 Vývoj zobrazení lidské postavy 

V některých kresbách ze třetí třídy je patrná regrese postav až skoro pod úroveň 

Počátečních kreseb série „A". Mám na mysli např. rybáře (D 6) nebo duchy (D 9). 
Tato „zpátečnická" úloha jim byla patrně svěřena úmyslně jako nějaký znak (duchy 

bylo potřeba co nejvíce odlišit od živých lidí) nebo z pouhé nedbalosti (pro detailní 

Zkreslování ryb nezbyl na rybáře čas a chuť). 
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Kresby stále více směřují ke konkretizaci postav a jejich sociokulturního zázemí. 

Anička to provádí s výraznou pomocí atributů, které postavám přisoudí (stuhy 
rybářské kalhoty). 

7.3 Vývoj zobrazení domu 

Domnívala jsem se, že vývoj, popsaný dříve, již dále pokračovat nebude. Anička 

Prostě zůstane u reálného zobrazení domu, bude zpřesňovat jeho detaily a prvky 

užitečné k bydlení atd. Musím však konstatovat, že podobně jako u postav, které se 
v první třídě pohybovaly směrem ke vztahům s ostatními, byla skutečnost jiná. 

Podívejme se na domečky Dl , D4 a D 12. Jako by se jim vrátil starý 

antropomorfismus. Nejmarkantnější je to na obrázku Dl , který mě nesmírně zaujal. 

Jeho podrobnější popis jsem už uvedla. Nejdůležitější pro mě však je, že dům stojí 

naprosto osamoceně uprostřed papíru a společnost mu dělá jen veliký Aniččin podpis. 

Tato osamocenost, uzavřenost okolí dovnitř, v kombinaci s podpisem, mi 

Připomíná ony prvotní „odstřižené", princezny izolované od okolí rámečkem nebo 

nůžkami. Jako by se zde něco vrátilo zpátky: domku zůstalo všechno, co se změnilo 
se vstupem do školy. Stojí osamoceně, chybí u něj postavy, má barevnou fasádu. 
pndala se však řada prvků nových, které zaujaly mou pozornost. 

Na prvním místě jsou to záclonky, které se objevily za celou dobu poprvé. Ty činí 
t0> co se uzavřelo do domu, ještě nepřístupnějším. Okna jsou velmi vysoko, stejně 

jako klika na dveřích a dveřní okénko. Nejvyšším oknem, zcela zavřeným, je vikýř. 
T°> co se uvnitř ukrývá, je zvenčí prakticky nedostupné. Kdyby ten uvnitř chtěl 
otevřít, nebude problém se k němu dostat; ale kdyby nechtěl, je naší jedinou možností 

nahlédnout dovnitř vysoko položeným okénkem ve dveřích, kterým do horního patra 

stejně neuvidíme. 

Chybí kouřící komín, typické znázornění toho, že v domě se žije. Vypadá to, jako 
by sám domek znovu ožil, stal se od pouhé budovy znovu samostatnou postavou. 

Zajímavá je kombinace s podpisem. Ten se v sérii „C" objevuje na motýlkovi, kde 
je yšak i jméno adresáta; na deskách, které označují autora kreseb uvnitř desek, a dále 
Už jen v rohu, jako podpis autora, podle kterého se výtvor identifikuje. Takový podpis 

Pak na všech školních výkresech série „D", ale takto svébytně a „důležitě" se 

°hjevuje pouze v obrázku D 1. Existuje nějaký důvod, díky kterému by se měl podpis 
obJevit právě zde? Dostal se do mírně odosobněných obrázků opět prvek identity? 
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Tato tendence k identifikaci se starým symbolem domku jako by zápasila s jeho 

použitím ve významu čistě účelového stavení. Na obrázcích C4 nebo D5 je domek 

velmi jednoduchý, snad až příliš vzhledem k tomu, jaká váha se mu jinde přikládala. 

Obecně se však objevil nový znak, dveřní okénko, který se zafixoval stejně jako oči 

postav, hledící doprava dolů. Nemůže tato nová osamocenost, uzavřenost a skryté 

soukromí domečků nějak souviset s novým typem očí, který se nedívá přímo na nás, 

nýbrž kamsi doprava dolů? Také tyto oči by mohly být oknem, které lze jak otevřít 

Přímým pohledem a dát si jím nahlédnout do duše, tak i zavřít a uchránit si tak před 

světem to, co má zůstat skryté. 

V kapitole o vlivu školy jsem již popisovala, jakou důležitost měly pro Aničku její 

obrázky před vstupem do školy, jak k nim byla nekritická a jak často do nich vkládala 
vlastní podpis. 

Pojďme se podívat, jak šel vývoj dál z tohoto hlediska. V kresbách ve druhé třídě 
Se objevilo něco, co jsme předtím viděli jen jednou, a to v knize B 8. Mám na mysli 

gumování a opravování kreseb. V knize jsem je přisuzovala nové důležitosti písma 

Pro dítě. U Aničky se zcela nově objevil záměr, předcházející vzniku díla, a během 

kresby si Anička uvědomila, že obrázky tento záměr porušují. Protože písmo označuje 

Pravdivou skutečnost, nebylo možné tuto chybu tolerovat, proto se nadpis změnil na 

takový, který bude skutečně odpovídat obsahu knihy. 

V literatuře (Hazuková; Samšula 2005, Uždil 1978, 2002) se uvádí definitivnost 

linie jako jeden z typických znaků naivního realismu v dětské kresbě. Já však 

Přisuzuji nynější opravy obrázků ještě něčemu jinému. Dávám je do souvislosti 
s návratem oživeného domku, izolované postavy a velkých podpisů. S nimi se podle 

mého názoru vrátilo do kresby něco, co v první třídě zdánlivě směřovalo k vymizení: 

Pevné spojení obrázků s identitou dítěte. 

V prvních kresbách bylo doslova neštěstím, když do kresby někdo zasáhl: tento 
f akt musely někdy dokonce napravit nůžky. S nástupem do školy bylo vše dočasně 

Překryto touto velkou událostí. Obrázky na chvíli ztratily svou důležitost. 
S ochabnutím počátečního nadšení jako by se jim však tato síla vrátila. Princezna už 
2a*e stojí na obrázku sama, ale je jiná než dřív. Její domek je ted pevně ohraničen od 

°kolí a jen ona rozhodne, koho do něj pustí. Škola na ní zanechala množství stop, 
m i moj iné také schopnost sebekritiky. Ta je nutná, ale změnila se: ted už nejde jen tak 
říct> že „tohle neumím" nebo „tohle se mi nepovedlo". Teď je potřeba udělat něco, 
abych chybu napravila; aby byl výsledný obrázek co nejdokonalejší i přes to, že mohu 
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a dobře o tom vím - udělat chybu. Opravy na nových Aniččiných kresbách si 
vysvětluji právě takto - vývojem celé osobnosti dítěte. 

7.4 Práce s prostorem 

Na poslední sérii obrázků ze třetí třídy se dále rozvíjí a komplikuje pluralita 

pohledů na situaci, kterou jsme objevili (spíše výjimečně) již v dřívějších výtvorech. 

Objevuje se vystříhávání, vybarvování a lepení draků, z nichž jeden použil kromě 

Papíru také přírodní materiál. V létání by mu kamínky asi nepomohly, ale co do 

estetické funkce plní svůj účel výtečně. Domek-houba a motýl s knoflíky jsou 

školními pracemi, takže zřejmě nevznikly ze spontánního nápadu autorky. Přesto je 
na nich patrná originalita a pečlivost zpracování, symetrie a promyšlené používání 

barev a hezké zaplnění prostoru. 

Hezkou barevnou experimentací je obrázek D 7. Prozrazuje dětský cit pro barvu a 

Pro kontrast, stejně jako patrnou radost z možnosti pohrát si s poměrně zřídka 

Používaným materiálem. 

Na obrázku pouštění draků (D 5) se podruhé a naposledy objevuje horizont. 

Celkový efekt je velmi působivý. Dívka s drakem (větší, než by v realistickém 

zobrazení měla být, což jí však dodává zvláštní kouzlo) stojí částečně za horizontem. 

spodní hrany papíru směrem k ní vede cesta, která se vtipně zužuje a naznačuje 
t a k velkou vzdálenost k lesu. Les je od nás daleko, což poznáme především na 

základě jeho velikosti, ale tím perspektiva nekončí: lesík má jakýsi trojúhelníkovitý 
tvar, díky kterému nejen jako by stál na konci vzdalující se cesty, ale navíc jako by se 
sám ještě vzdaloval a rozprostíral do dálky. Výsledný efekt uspořádání jednotlivých 

Prvků je velice působivý. 

V tomto souboru obrázků mě z a u j a l a jedna nová věc. Anička se naučila používat 

Prašné křídy hezkým, zkratkovitým způsobem. Položením světle modré křídy na bok 
a náznakovými, širokými tahy vznikla obloha (D 5) a voda v rybníku (D 6), které 
vytvářejí nádherný, průhledný efekt. Nepřekrývají složité, propracované objekty „pod 

sebou" (ryby, dívka s drakem), ale přitom jasně naznačují, že je obloha či voda 

Přítomná. Nejsilnější atmosféry se Aničce tímto způsobem podařilo dosáhnout u 

strašidelného hradu (D 9). Tužkou a obtažením černou křídou vznikly pevné, masivní 
o b r ysy hradu. Černou křídu použila kreslířka také na temné okolí stavby; 

nepotřebovala pracně vybarvovat celý prostor - tento náznak skvěle splňuje svůj účel. 
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Zároveň nepoužila plošné tahy jako u rybníka nebo oblohy, které působí měkce a 

průhledně, nýbrž jasné, silné čáry. Ty rozmazala prstem a dodala tak obloze děsivý 

charakter proměnlivosti a pohybu, který strašidelný hrad výborně doplňuje. Je tu ale 

ještě něco navíc: u stavby hradu pracovala stejně, ale smísila hnědou a červenou 

křídu, takže vnesla do barvy zvláštní jas, na který by hnědá nestačila, spolu 

s temnotou, kterou by červená přehlušila. Obě barvy dohromady smíchala 

rozmazáním a vznikla tak jedinečná strašidelná atmosféra. 

Poslední zajímavostí, kterou tu chci zmínit, je dovedení k dokonalosti oné 

plurality pohledů, které je pro dětskou kresbu typická a která se u našich kreseb 
v menší míře objevovala už dříve. Podívejme se např. na rybník (D 6) a bruslení (D 

11). Kombinuje se v nich několik pohledů naráz. Rybník vidíme shora, ryby ze strany. 

Na stromy se díváme zepředu, loďka vlevo nahoře ubíhá dozadu. To celé je doplněno 

sklápěním prvků okolo rybníka. Když začneme vlevo nahoře a obejdeme rybník 

očima ve směru hodinových ručiček, uvidíme, že se zobrazení okolních prvků mění. 

Ty první, nahoře nebo vzadu, jsou sklopeny téměř do pravého úhle k rybníku. Ty 

další, na pravé straně a dole, již stojí kolmo k zemi. U obrázku D 11 je to úplně stejné. 

Svíčky kolem ledu se sklápějí kolmo k němu, postupně se narovnávají a stojí tak, jak 

bychom je viděli při pohledu zepředu. Jako by si kreslířka „cestou" kolem 

elipsovitého tvaru postupně uvědomovala nutnost realistického zobrazení. 

Zajímavé pohledy najdeme také u strašidelného hradu (D 9). Zdánlivě ho vidíme 

Pouze zepředu. Zvláštní jsou však postavy duchů. Jejich uspořádání působí tak, jako 

by do zbývajícího celku kresby nepatřilo. Kdybychom si odmysleli vše ostatní a viděli 

Pouze duchy, zjistili bychom, že největší jsou ti, co se vznášejí nejvýše, a směrem 

dolů se jejich postavy zmenšují. Buďto bychom je museli vidět shora, takže ti 

"ejbližší by se zdáli být největší, nebo snad duchové vylétají směrem od základů 

bradu směrem nahoru k nám a přibližují se k nám až v horní části papíru. Další 

možností je, že jejich velikost souvisí s významem, který jednotlivé postavy mají - ty 
větší působí hrozivěji díky rudým skvrnám u úst, přesto se ale vesele usmívají a jako 

by nás vítaly. 
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8. Vývoj dalších znaků v kresbách 

8.1 Vývoj zobrazení stromu 

V této oblasti dosáhla Anička poměrně výrazného posunu; snad také díky tomu, 

že zpočátku kreslila stromy velice zřídka. V první sérii našich kreseb (předškolní 

období) najdeme pouze dva stromy. Obojí je jehličnan, zobrazený jednoduše 

vertikálou, ze které vedou šikmo dolů větve. Ve druhém období najdeme již čtyři 

stromy a tři lesy. Všechny stromy jsou opět jehličnany stejného grafického typu. 

Výjimkou je les Karkulčin, který je znázorněn souvislým zeleným vybarvením a 

jedním kmenem, před kterým postava stojí. 

Ve druhé třídě se již objevují pokusy o rozvinutí a diferenciaci tohoto ustáleného 

typu stromu-jehličnanu; dochází k diferenciaci listnatého a jehličnatého stromu. 

Můžeme se domnívat spolu s Mortensen (1991), že ke změně typu došlo na popud 

zajímavého a silného zážitku. Na obrázku C 10 jsou stromy nejdůležitějšími prvky. 

Anička se snažila je od sebe odlišit pomocí kmenu (rozdílné tloušťky), barvy (různé 

odstíny hnědé na kmenu a zelené na koruně), materiálu (strom vpravo je nakreslen 

tužkou) a tvaru koruny. 

Zajímavou experimentaci se zobrazením stromů vidíme na obrázku D 5 a 

Především u rybníka na obrázku D 6. Poprvé se objevuje jednoduchý typ stromu 
s kulatou korunou (nahoře uprostřed) a složitý listnáč s rozkošatými větvemi, 

obrostlými listím (použití hnědé i zelené, vlevo nahoře). Strom však není objektem, 

který by Anička kreslila často a s velkým zájmem. 

8,2 Zobrazení zvířete 

u zvířat, kterými byla Anička odmala obklopená, mě nejprve zarazilo, jak málo je 

kreslí. V předškolním období jako by se vše živé přesunulo ke kresbě domečku. 
ePrve v první třídě začala Anička zvířátkům věnovat více prostoru, 

^ejčastější jsou pochopitelně obrázky kočiček a pejsků, protože kromě své 
2namosti a oblíbenosti jsou to zvířátka, která má Anička doma. V oblibě má také 
m°týly a medvídky, ale objevuje se i zajíc, papoušek, vlk, housenka, had, opička nebo 
ryba. 
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Prakticky po celou dobu jsou zvířata zobrazována stejným způsobem, mění se jen 

propracovanost a množství detailů. K jejich vyjádření je použit klasický smíšený 

profil. Oválné tělo stojí bokem k nám, hlava (obvykle vlevo) je kulatá a dívá se na 

nás. Má stejné oči, ústa a nos jako člověk, doplňují je však rozdílné znaky, 

charakteristické pro dané zvíře. U zajíčka jsou to např. dlouhé uši do výšky, u kočičky 

dlouhý ocásek, špičaté uši, vousky apod. 

Zajímavé je, že po období předškolním, kde se zvířátka prakticky neobjevují, jich 

najdeme v období první třídy celou řadu, a to s některými specifiky. Například 

kočička je vždy nakreslená v blízkosti domu, kde dosud žádná zvířátka nebývala. 

Dům je navíc podstatně méně oživen a ozdoben. Je možné, že určitý pocit nebo 

Postoj, který se dříve vtělil do dekoru či ozdoby, se nyní změnil do podoby zvířete. 

Z jiného pohledu jsou zvířata zobrazena dvojím způsobem: jsou nositelem 

atributu, nebo jsou sama atributem nějakého člověka. Tento druhý způsob lze hezky 

demonstrovat na obrázku B 18, kde zajíček jasně patří zelené princezně a papoušek 

Princezně růžové. Zvířátka svou přítomností tvoří či doplňují odznaky jejich původu, 

jeden je symbolem lesa, druhý zase přepychu. 

Typické znaky dětské kresby 

Podívejme se na některé z nejznámějších typických znaků dětské kresby, které 

jsem uváděla v teoretické části práce. Mnohé z nich se u Aniččiny kresby nevyskytují 

(např. transparence - rentgenové vidění, výtvarné vyprávění, otáčení papírem). Jiné 
v šak ano a ty pochopitelně procházejí vývojem. 

Grafických typů, které si děti na počátku kresebného vývoje vytvářejí, vidíme 
v souboru kreseb celou řadu. Jako příklad uveďme lidskou postavu: na počátku kreslí 

Anička již zmiňovaný krk a krátké paže ve tvaru pravidelného čtyřlístku. Změna 

Probíhá dlouho a postupně: krk se postupně rozšiřuje, paže zužují a prodlužují, ještě 

Později je krk ohraničen výstřihem šatů. 

Na počátku je náš materiál výrazně ovlivněn antropomorfismem. Lidské znaky 
Se objevují u domů, květin, sluncí, mráčků apod., zatímco skutečných bytostí, 

hdských postav a zvířat, není mnoho. V první třídě se ztrácí oživlé květiny a srdíčka, 

také mráčky. Sluníčko si mnohdy zachovává svou lidskou tvář, ale zhruba u 

čtvrtiny kreseb už ji nemá. O vytrácející se antropomorfii domků se podrobně 
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rozepisuji v příslušné kapitolce. V kresbách ze druhé a třetí třídy již neživé věci 

(pokud budeme duchy počítat mezi živé) nenesou lidské znaky. 

Výrazné změny se odehrály v používání R-principu. Stačí srovnat kresby A 1/15 

nebo A 11 a kresbu B 3. Ve druhé a třetí třídě již tento znak dětské kresby mizí. Jinak 

je to se sklápěním a střídáním pozorovacích hledisek, o kterém se podrobněji zmiňuji 
v jednotlivých oddílech o práci s prostorem. 

Za vyspělý znak považuje většina autorů překrývání tvarů v kresbě. Malé dítě 

jednotlivé kresby na papíru vzájemně nepřekryje, ani kdyby mělo deformovat jejich 

tvary. Tuto skutečnost nemohu u našich kreseb zcela potvrdit, pakliže se dítě 

Považuje ještě v pěti letech za malé. Podívejme se na obr. A 4 z předškolního období 

nebo B 4 z první třídy: postavy se stromům nevyhýbají, stojí prostě před nimi. 

Vědomé, záměrné překrývání, které vzbuzuje pocit prostorovosti, však Anička užívá 
až u portrétu kočičky (B 14), následně u Karkulky (B 20) atd. Tato tendence 

Pokračuje i později (viz C 10). 

Za rys, výrazně manifestovaný v našem empirickém materiálu, považuji 

grafoidismus, tedy naklánění kreseb ve směru písma. Ten s příchodem školy 

nevymizel: mnohé vertikály jsou ve druhé a třetí třídě stejně nakloněné doprava jako 
v Předškolním období. 

Skoro u všech zvířátek vidíme do poslední chvíle smíšený profil. Jednoduchý 

skutečný profil můžeme vidět u housenky na obrázku D 4 ze třetí třídy a, z pocho-

pitelných důvodů, na obrázku D 6 u ryb. 

Samozřejmostí jsou nepoměry a deformace v dětské kresbě, kterých je 
v materiálu k nalezení víc než dost. Podle odborníků souvisejí často se zdůrazněním 
významu, zviditelněním toho nejdůležitějšího. Nejmarkantnější z těchto znaků mi 
v našem souboru připadá velikost hlavy u samostatně stojících postav. 

Funkčním detailem, tedy něčím, co dítě upoutá pro svou zajímavost a funkčnost, 
m ů ž e být třeba častý kouřící komín v první sérii obrázků z předškolního období nebo 
k I ePadl0 na dveřích strašidelného hradu (D 9). 

Mezi znaky dětské kresby se řadí také zobrazovací automatismus. Jde o 

°Pakování a neúměrné zmnožení detailů, které může pramenit z mezer 
V Představivosti nebo také z pouhé radosti z pohybu a vznikající linie. Další možné 

Osvětlení je „horor vacui", tedy hrůza z prázdnoty, díky které je dítě nuceno zaplnit 
Veškerá bílá místa papíru. V našem souboru můžeme tento znak manifestovat na 

kostelíčcích (A 1/3, B 1/4), výskyt je postupně čím dál řidší. 

v 
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r 'f ' v ¿aver 

Naše sledování vývoje Aniččiných kreseb je u konce. Během více než tří let, kdy 

Probíhal sběr obrázků, došlo k mnohým změnám. Ty nejdůležitější z nich jsem se zde 

snažila popsat. Změnily se kresby, zobrazení nejdůležitějších prvků a jejich uspořádání 

na formátu papíru. Změnily se i žánry, které Anička používá. Od linie a plošného 

zobrazení jsme se dostali k perspektivě a zobrazení prostorovému. Předmětem změny 

Je však i celý Aniččin život. Na kreslení přestává mít čas a hlavně chuť, věnuje se jiným 

činnostem, které uspokojují její rostoucí duševní nároky. 

Snad byla tato cesta pro čtenáře příjemná. Její nevýhodou je nemožnost zobecnění a 

J!stě i řada metodologických omezení a chyb. Výhodou je zase návrat ke konkrétnímu 
dl'těti, možnost odhalit vztah mezi jeho životem, osobností a kresbou, kterou vytváří. 

Tento aspekt dnes v mnoha oblastech chybí, a tak jsem se pokusila svým nepatrným 

Přičiněním tuto mezeru zaplnit. 

Hlavním závěrem, který vyplyne již z pouhého pohledu na naši sbírku kreseb, je to, 
že se skutečně něco změnilo. Tři roky nejsou pro dospělé dlouhá doba. Pro dítě je to ale 
v 

cas, během nějž se může zásadně změnit mnoho věcí. A kresba, aspoň podle mého 

Přesvědčení, všechny tyto změny reflektuje. Je to koneckonců i jedna z jejích funkcí. 

Od lineárního zobrazení jednotlivých věcí, které spolu nesouvisejí, se Anička 

dostala k znázorňování komplexních situací a vztahů. Její postavy prošly několika 
kvantita-tivními změnami, které by teď vedly k vyššímu skóru v testech. Pro nás jsou 
vŠak důležitější změny kvalitativní. Lidská postava byla zpočátku abstraktní osobou, 

nejčastěji princeznou, zcela oddělenou od okolního světa. V první třídě se postava 
Začala pozvolna konkretizovat a přibližovat k ostatním. Vrůstala do vztahů, získávala 

tributy, přestala být osamocenou, vystřiženou bytostí. V následujících dvou letech 
j a k ° by se postava vrátila zpět. Opět se oddělila od ostatních, ale již je jinou bytostí. 
L e c cos ví a ví také to, že se může stát, že něco neví. Uvědomuje si možnost chyby a 
n e v áhá j i napravit. 

SPolu s postavou se měnil i domek. Z oživeného objektu, který prakticky suploval 
1Ídskou postavu, se stal pouhým stavením, které mohou postavy používat k životu. 
D ř í v ějš í osamocenost postav se teď přenesla na něj. Je prázdný a okolo něj nenajdeme 
a n i f ávu . Místo očekávaného ustrnutí na tomto schématu však přišla další změna: 
d 0 n * k se také zapouzdřuje do sebe, opět ožívá, ale život, kterým byl na počátku 

°b k 'open, se přesouvá do jeho nitra. Vrací se taktéž k původnímu stavu, ale také je 
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jiný. Je útočištěm, soukromím, jeho prostřednictvím se postava otevírá nebo naopak 

uzavírá před světem. 

Písmo, které Anička tak ráda vkládala do svých kreseb, z obrázků pomalu mizí. Se 

vstupem do školy se stává jen nástrojem k vyjádření a ztrácí svůj magický, všemocný 

charakter. Začíná se objevovat jako prostředek sdělení, popisuje obrázky a jejich účel a 

určení. Ani tato tendence ale dlouho nevydrží a posléze se písmo z kresby zcela vytrácí 

~ s výjimkou podpisů, které jsou vyjádřením identity nebo pouhého vlastnictví 

obrázku. 

Vyvíjejí se také staré grafické typy a objevují se nové. Jednotlivé objekty postupně 

ztrácí svou personifikaci a antropomorfismus a stávají se pouhými květinami, 

nebeskými objekty nebo staveními. 

Zobrazení se mezitím zvolna posouvá od plochy k prostoru. Objevují se první 

náznaky prostorového zobrazení, perspektivy a roste i četnost práce s trojrozměrným 

materiálem. Můžeme zde použít slova Luqueta, který říká, že kresba přestává být 

dětskou tehdy, když se objeví perspektiva (in Chobola 1975). 

Existuje jeden velmi obecný poznatek, který se na našem materiálu dá krásně 

demonstrovat. Mám na mysli fakt, že vývoj není lineární. Neděje se tak, že by dítě 

Postupnými změnami nezvratně postupovalo k nějakému cíli. Naopak: jednou se objeví 

nějaký nový znak, potom ho v kresbě nenajdeme skoro rok. Ještě nepřišel jeho čas. I 

tehdy, když se stane naprosto většinovým, si nikdy nemůžeme být jisti, že se nevrátí 
t e n starý. Dokonce první dětská čáranice se z našeho výtvarného projevu nevytrácí ani 
v dospělosti. Kdo z dospělých nezná roztodivné útvary, které vznikají téměř nevědomě 

P" dlouhých telefonních hovorech? Kdo z nás nezná radost z pohybu, když můžeme 

Jen tak vzít tužku a kreslit s ní po papíře obyčejné spirály... 

Vidíme tedy, že vývoj není jednoduchý, a tak nemůže být ani jednoduše 

Popsatelný. Změny nastupují zvolna a nejsou nezvratné. Proto se domnívám, že nemá 
Smysl se snažit o exaktní určení toho, kdy přesně se dítě přesune k určitému prvku nebo 

druhu vyjádření: každé dítě je jiné a jak vidíme, je těžké určit, zda už k danému stadiu 
d o š lo : jednou se objeví perspektiva a poté se na rok odmlčí. Došlo tedy dítě 
K Perspektivnímu zobrazení? 

Snažila jsem se tu manifestovat vývoj kresby jednoho poměrně nadaného, 

"normálního" dítěte. Na jeho kresbách jsem chtěla demonstrovat obecné poznatky, 

P^Padně o nich pochybovat nebo diskutovat. Chtěla jsem čtenářův pohled obohatit o 
Uká*ku a popis jedné části průběhu vývoje, který spěje od zázračného dětství 
k Prozaické dospělosti, u zcela konkrétní osobnosti. Jestli se mi to povedlo, mělo moje 
Ůsilí smysl. 
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Abstract 

This work deals with children's drawing development. It's aim is to illustrate or 

confront the knowledge found in literature with my empirical material. The basis of 

this work is a collection of 69 drawings and other graphic creations of one girl in age 

from five-and-half to nine years. The pictures are ordered chronologically; they are in 

the biggest size possible in appendix. Reduced forms of pictures are printed and 

described in constituent chapters of practical part of this work. 

Theoretical part deals with wider background of formation, development and 

examination of children's drawing. It shows the most important authors who dealt 

with child's drawings from the end of 19lh century till now. Further I describe 

opinions of various authors who believe that child's drawing has much in common 

with archaic, natural nations' art and art generally. I ask and try to sum up reasons 

why actually the child draws. 

Following chapters describe the genesis of children's drawing, i.e. it 's 

development from birth to the children's drawing crises. It describes development 

from scribbles to first independent objects (circle, spiral) and first form of human's 

figure drawing - 'tadpole'. Further we look at the development of constituent objects 

(human, house, animal) and their symbolical value, described by some authors. I 

examine how the child depicts space and time in it's picture and what features are 

considered to be typical by literature. I also think about the influence that entering the 

school has and about context, way and purpose of child's drawing's interpretation. 

Practical part of this work gives you general view of our collected pictures. It's 

divided into chapters: each one covers one school year. Here I examine the 

development of constituent features of child's drawing, completed with summary of 

another features' development in specific chapter. Above all, I deal with drawing of 

human's figure, house, tree and animal, with a way how the child handles with space 

in it's drawings and with presence or melting of children's drawing's typical features. 

One chapter is dedicated to the fact of entering the school. The main topic is 

thematic orientation of child's drawing, using new genres and forms, picture 

interpretation and critical view of the girl's own graphic works. The most interesting 

changes occurred in the area of writing - it ceased having decorative aesthetic value 

and became a mere tool of winning or transmitting of knowledge in 'encyclopedic' 
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form of representation. Later, the writing vanishes completely from the pictures and 

only signatures remain. 

The basic conclusion of this work is an observation of remarkable development of 

human's figure drawing that appeared in a very isolated form initially. The pictures 

with no human figure were typical because of a lot of anthropomorphous objects 

(suns, flowers). On the contrary, the houses resembled a human's face, they were 

lively and set in environment. The development turned over gradually. The human 

figures started to reach the relations and connections and the houses were being 

isolated. In the last phase, the figures became independent again and life around the 

houses moved inside them, enlivened houses became 'privacy protectors' - only the 

one who's inside is authorized to open the house towards the world. There are 

interesting changes in area of handling with space, too. 

There are many ways of child's drawings' examination. I tried to keep strictly 

developmental point of view. Despite it's not possible to generalize this work about 

another children, I hope it's, after all, useful for the reader. 
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Příloha 1: Qhrázkv série A (předškolní období) 

(5,9; prosinec 2004); Knížka (původní velikost) 
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(původně 2x A5) 
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(původně 2x A5) 
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^ i V l l U l (původně 2x A5) 

^-^¿1203 (původně 2x A5) 

129 



AJ./14. 15 (původně 2x A5) 
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* i 

(původní velikost) 
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1 

^ (5,9; 9. 12. 2004); Psáno nohou a ústy (původně A4) 

Si 

J í 

£ 

Š 

® I 
PSi\'/vo Hokd( iís?T (tw-tcč^^*? 

k. 



t * 

4 3 , (5,9; 9. 12. 2004); Nápis (původnívelikost) 

Dům a Kytka, která „září různými barvami" (původně A4) 

133 



134 

L. 



(5,9; 10. 12. 2004); Skládaný domeček (původně A5) 

48,(5,9; 10. 12. 2 0 0 4 ) ; M o t ý l c i ( p ů v o d n í v e l i k o s t ) 
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^ (5,9; 11.12. 2004); D o m e č e k v lese (původně A4) 
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A-10. (5,9; 14. 12. 2004); Dopis mamince (původní velikost) 

U U i l O l i n n w n l W m n " " 

(5,9; 15. 12. 2004); Domek se čtyřkami (původně A4) 
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4 1 2 , (5,9; 15. 12. 2004); Nápis (původní velikost) 

4 1 3 , (5,9; 15. 12. 2004); Princezna Hemlína (původní velikost) 



4 0 4 , (5,9; 31.12. 2004); Dopis králi od Odetty (původně A4) 

(5,10; 9. 1. 2005); Tři králové (původně A4) 
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• B a Sissffil?Sss 

flmmW% • 
I f c l S L l . « ^ 

. ' f ' 

"" ¿¿v, f .í..' . 

4 0 6 , (5,11; únor 2005); Pohyblivé postavičky (původně A4) 

(5,11; únor 2005); Talířek (nepatrně zmenšeno) 
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Příloha 2: Obrázky série B (první třída) 

^ U l (6,6; září 2005); Knížka (původní velikost) 



(původně 2x A5) 

(původně 2x A5) 
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k. 



B O ^ J (původně 2x A5) 
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^-L/8 (původní velikost) 
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112. (6,6; září 2005); Srdíčka (nepatrně zmenšeno) 

ÜAa (6,7; říjen 2005); Domeček (nepatrně zmenšeno) 



&Ab (6,7; říjen 2005); Domeček (nepatrně zmenšeno) 

(6,7; říjen 2005); Maminka a Agátka v lese (původně A4) 



Í15. (6,7; ř í j e n 2005); G e o m e t r i c k é t v a r y ( p ů v o d n ě A4) 

Í U k (6,7; ř í j e n 2005); P í s m e n k a a o b r á z k y v ě c í , k t e r é n a p í s m e n k o z a č í n a j í ( p ů v o d n ě A4) 
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k. 



(6,8; listopad 2005); Domky a cesta (původně A4) 
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(6,8; listopad 2005); Knížka (původní velikost) 
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IL8./2. 3 (původně 2x A5) 

150 



ÉJL/4 (původní velikost) 
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L 



g-^/uprostřed (původní velikost) 
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Ä9. (6,9; Vánoce 2005); Portrét Agátky (původně šířka A4) 
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ytiJJ 5/2/3 / » a 

h M s (6,9; Vánoce 2005); Strom s v á n o č n í hvězdou (původně šířka A4) 
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BOL (6,9; Vánoce 2005); Zvoneček (původní velikost) 
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Bankovní spojeni: KB č e s K é 5 ú. 1235-231/0100 TEL.: 564 44 - ředitel, 563 01^ 563 02 

I U 2 , (6,10; leden 2006); Slunce, mrak, dům, kočka a motýlí víla (původně šířka A4) 
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% • Mc. M ® 

B_13. (6,10; leden 2006); Medvěd a motýlí víla (původně šířka A4) 
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¡ U 4 (6,10; začátek února 2006); Kočička (původně šířka A4) 
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B j ^ (6,11; únor 2006); Balónky (původní velikost) 

159 



é-16. (6,11; únor 2006); Kočička, obrázek s popisem (původní velikost) 
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< I 
] 

H2ÍL (7,1; duben 2006); Červená Karkulka a vlk (původně A4) 

B 19. (7,1; duben 2006); Král, královna a princezna (původně A4) 

163 



H ü . (7,1; duben 2006); Pro Ivušku (původně A4) 



l U l (7,2; květen 2006); Experiment s barvami (původní velikost) 

165 



B_23. (7,2; květen 2006); Experiment s barvami (původní velikost) 



B_23. (7,2; květen 2006); Experiment s barvami (původní velikost) 



•J/,., 

B 25. (7,3; červen 2006); Muchomurka (původně A5) 

e/ar 
j/ 

B 26. (7,3; červen 2006); Hříbek (původně A5) 

168 



1 ^ \ W/M 

B 28. (7,4; červenec 2006); Dovolená v Řecku (původně šířka A4) 



Příloha 3: Obrázky série C (druhá třída) 
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C 5. (7,10; leden 2007); Vfla (původně A3) 
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C 6. (7,11; únor 2007); Mapa (původní velikost) 

Cl. (8,0; březen 2007); Květiny (původně A4) 

174 



C 8. (8,0; březen 2007); Dívka (původně A4) 
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QJL 
. (8,2; květen 2007); Večerníček (původní výška A4) 
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c 1 1 . (8,5; srpen 2007); Námořník (původní výška 35 cm) 
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C 12. (8,5; srpen 2007); Kočička (velikost roličky od toaletního papíru) 



Příloha 4: Obrázky série D (třetí třída) 

D l . (8,6; září 2007); Domek (původně A4) 
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p 2. (8,6; září 2007); Nostalgický drak (výška hlavy asi 20 cm) 
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D 4. (školní práce, 8,6-8,9; podzim 2007); Domek-houba (původně A4) 
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D 5. (školní práce, 8,6-8,9; podzim 2007); Pouštění draků (původně A3) 
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,iA. 

D 6. (školní práce, 8,6-8,9; podzim 2007); Rybník (původně A3) 

185 



D 7. (školní práce, 8,6-8,9; podzim 2007); Barvy (původně A4) 
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D 8. (školní práce, 8,^8,9; podzim 2007); Motýl s knoflíky (původně A4) 
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v 

D 9. (školní práce, 8,9-8,11; zima 2007/8); Strašidelný hrad (původně A3) 
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DUL (školnípráce, 8,9-8,11; zima2007/8); Vánoce (původně A4) 
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e 

D l i , (školní práce, 8,9-8,11; zima 2007/8); Bruslení (původně A3) 
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