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1. ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je kresba dětí žijících v dětském domově. Dětská 

kresba je častým objektem zájmu psychologů, pedagogů, vychovatelů i umělců. Jejich snahou 

je dozvědět se, co lze z kresby dětí poznat. Kresba odráží vývojovou úroveň osobnosti dítěte 

nejen po stránce vyspělosti psychických a fyziologických funkcí, ale také po stránce 

emočního prožívání. Děti z dětských domovů pak představují specifickou skupinu dětí, 

jejichž vývoj je ve všech ohledech ovlivněn deprivační zkušeností, což se odráží v jejich 

vnímání, prožívání, chování, ale i ve všech dalších projevech. Jedním z pro dítě typických 

projevů je kresba, která mi v této práci poskytuje výzkumný materiál. Výzkum týkající kresby 

dětí z dětských domovů jsem zvolila za účelem poznání specifika kresebného projevu dětí 

z dětských domovů. 

Tématice kresby bylo v psychologii věnováno mnoho prací, zejména v rámci 

diplomových úkolů. Jde však o práce zaměřené zvláště na kvantitativní výzkum, jehož 

hlavními metodami jsou kresebné testy, které jsou hodnoceny především z výkonového 

hlediska, a do sledovaného vzorku takových výzkumů jsou zařazeny děti, u nichž se 

předpokládá přiměřený vývoj, jedná se o děti, které navštěvují běžnou základní či mateřskou 

školu. Prací zaměřených na postižení charakteristiky kresebného procesu a vývoje u skupin 

dětí s určitým znevýhodněním je minimum, přestože mnoho autorů věnujících se ve svých 

publikacích dětské psychopatologii, své kapitoly dokládá „charakteristickými" kresbami dětí, 

jejichž diagnóza odpovídá popisovanému jevu. Prací, které jsou zaměřeny přímo na kresebný 

projev specifické skupiny dětí, je však velmi malé množství. 

Dětská kresba je v psychologii využitelná z mnoha důvodů. Kresba poskytuje 

orientační informaci o celkové vývojové úrovni dítěte, může sloužit k posouzení vývoje 

rozumových schopností. Lze z ní vyčíst informace o úrovni senzomotorických dovedností, 

tedy o vývoji zrakového vnímání a jemné motoriky. Kresba však vypovídá i o emočním 

prožívání dítěte. Kresba může být nástrojem k poznání určitých momentů, které dítě nechce, 

nemůže nebo není schopno projevit verbálně. 

Do mého sledovaného vzorku jsou zařazeny děti v předškolním věku, tedy děti, pro 

něž výtvarný projev představuje vedle hry oblíbenou spontánní aktivitu, kterou běžně tráví 

mnoho času. Význam kresby v předškolním věku je pro dítě nezanedbatelný. Avšak děti 

v dětských domovech pochází z dysfunkční rodiny, kde nebyly k takovému typu projevu 
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stimulovány, což velmi negativně ovlivňuje vyspělost výkonu v kresbě. Zároveň jde o děti, 

které v raném věku prožily nejrůznější traumata a deprimující situace, které ovlivňují emoční 

prožívání dítěte, což se také odráží v jejich kresbách. 

Kresebný projev dětí z dětských domovů představuje velmi zajímavý výzkumný 

materiál, neboť kresby dětí poskytují cenné diagnostické informace o individualitě každého 

dítěte, ale také o vlastnostech celé této specifické sociální skupiny. 

2. KONCEPCE PRÁCE 

Tématem mé práce je kresba dětí předškolního věku vyrůstajících v dětském domově. 

Mým záměrem je zjistit, jaká jsou specifika kresby dětí v dětských domovech. Tedy, jaký je 

vztah dětí umístěných do dětského domova k této pro dětský věk typické činnosti, jaké jsou 

charakteristiky kresebného procesu daných dětí a jaké skutečnosti kresebný proces dítěte 

umístěného do zařízení kolektivní výchovy ovlivňují. 

Cílem mé práce je, na základě analýzy prostředí, anamnestických údajů o dítěti, 

znalostí z literatury a vycházejících z rozhovorů s odborníky na dané téma a samotných 

kreseb dětí, zjistit, v kterých ohledech se odlišuje kresba dětí z dětských domovů od kresby 

dětí vyrůstajících v ideálně chápané pečující rodině. A následně, jaké povahy jsou hlavní 

určující faktory, které kresebný proces dětí umístěných v dětských domovech ovlivňují. 

Základním předpokladem, ze kterého jsem vycházela při kladení výzkumných otázek, 

je skutečnost, že kresba je výrazovým prostředkem, do něhož se promítá nejen zralost 

psychických a fyziologických funkcí, ale také citové prožívání dítěte. Lze usuzovat, že oba 

tyto faktory, odrážející se v kresebném projevu, jsou u dětí vyrůstajících v zařízeních 

kolektivní péče odlišné v porovnání s dětmi vyrůstajícími v ideálně chápané funkční rodině. 

Doménou mé práce je zodpovězení otázky, zda a jak se liší kresby dětí umístěných do 

dětského domova od kresebného projevu dětí vychovávaných ve funkční rodině. Mým 

výzkumným záměrem je zjistit, do jaké míry a jakým způsobem ovlivňuje prostředí 

dysfunkční rodiny a následně prostředí dětského domova dětskou kresbu. 
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V rámci průzkumu kresebného projevu dětí umístěných do dětského domova chci 

zjistit, zda vývojová úroveň kresby dětí ve sledované skupině odpovídá průměrným 

výsledkům dětí daného věku v běžné populaci ve výkonově hodnocených kresebných testech. 

K realizaci tohoto záměru aplikuji kresebné testy, jež lze výkonově hodnotit již u dětí 

předškolního věku, jedná se o kresbu postavy, která je součástí Orientačního testu školní 

zralosti, coby modifikace testu Artura Kerna (Jirásek, 1970), a Test hvězd a vln (Kuchařská, 

Sturma, 1993). Možnost porovnání výsledků kresebných testů v mé sledované skupině mi 

poskytují výsledky daných kresebných testů u dětí stejného věku prezentované v diplomové či 

bakalářské práci zpracované na Katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Dále je mým záměrem zkoumat, jak vývojová zralost a emocionální prožívání dítěte 

v dětském domově ovlivňuje vztah dítěte ke kresbě, volbu výrazových prostředků a zejména 

výběr námětu kresby. Vztah dítěte ke kresbě posuzuji na základě pozorování dítěte během 

testování a na základě analýzy uskutečněných rozhovorů s experty na danou problematiku a 

dotazníků vyplněných vychovatelkami v dětských domovech. Obsahovou tématiku kreseb 

hodnotím především v zadaných volných kresbách dětí. Zajímavý materiál však poskytuje 

také kresba postavy a zejména rozhovor týkající se dané kresby. Proto si kladu otázku, jaké 

postavy děti z dětských domovů zobrazují. Předmětem dalšího zkoumání týkajícího se námětu 

a obsahu kreseb je zjistit, zda se v kresbách dětí z dětských domovů vyskytují určité emoční 

indikátory psychické deprivace, tedy jsou-li přítomny atypické náměty kresby, neobvyklé, 

zvláštní či bizarní prvky a detaily. 

Svůj výzkum jsem koncipovala jako terénní, jedná se tedy o druh kvalitativního 

výzkumu. Specifičnost mé práce spočívá ve volbě zkoumaného tématu. Kresbou dětí ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí se zabývá minimum prací. Mnoho autorů dokládá 

své statě o problematice psychické deprivace v dětských domovech kresbami dětí, přestože 

zatím téměř žádná práce nebyla věnována přímo charakteristice kresebného projevu dětí 

vyrůstajících v zařízení kolektivní výchovy. Ve své práci jsem se pokusila o uchopení 

zkoumaného jevu v širším kontextu. V rámci výzkumu jsem se zabývala nejen sběrem kreseb 

dětí, jež jsem zahrnula do sledovaného vzorku, ale studovala jsem hlouběji strukturu prostředí 

dětského domova, v němž děti vyrůstají, zjišťovala jsem a analyzovala anamnestické údaje 

dětí ve sledovaném vzorku. 
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Tato práce je rozdělena na část teoretickou, část metodickou a část, v níž uvádím 

empirická zjištění. 

V teoretické části se nejprve věnuji charakteristice kresebného procesu v předškolním 

věku, tedy jeho vývoji, významu, funkci, dále jsou zde kapitoly o zobrazovaných námětech 

v kresbách dětí v předškolním věku a o barevnosti dětských kreseb. Zařazuji také kapitolu 

pojednávající o souvislosti dětské kresby a hry, v níž kromě popisu a analýzy těchto dvou pro 

dětský věk typických činností, uvádím také výsledky výzkumu týkajícího se tvořivé hry dětí 

v dětských domovech. Poté přecházím k tématice vlivu prostředí na psychický vývoj dítěte, 

zprostředkovaně tak i na dětskou kresbu. Nezanedbatelným tématem v teoretické části práce 

je obeznámení se s problematikou psychické deprivace u dětí v dětských domovech. Tuto část 

práce zakončuji stručným seznámením s provedenými výzkumy dětské kresby. Zmiňuji 

výzkumy týkající se kresby dětí v předškolním věku a také sdělení o kresbě dětí pocházejících 

z nevyhovujícího sociokulturního prostředí. 

V metodické části práce charakterizuji vlastnosti a průběh uskutečněného průzkumu. 

Nejprve uvádím ve výzkumu použité metody, z nichž každé věnuji samostatnou kapitolu. 

Dále popisuji sledovaný vzorek, průběh sběru dat a jednotlivé instituce, v nichž jsem sběr dat 

uskutečnila. 

Další část práce věnovaná empirickým zjištěním je členěna do jednotlivých kapitol 

dle faktorů ovlivňujících kresebný vývoj a zobrazovací prostředky dětí z dětských domovů na 

jedné straně a projevů daných vlivů v kresbách dětí na druhé straně. V této práci se pokouším 

o konfrontaci empirických dat s teoretickými východisky. Popisovaný fenomén doplňuji 

krátkými pasážemi z literatury a také výpověďmi expertů na danou tématiku, pro ilustraci 

konkrétního jevu uvádím krátké kazuistiky. Práce je zakončena diskuzí a závěrem, kde 

uvádím shrnutí empirických zjištění. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Vývoj kresebného projevu dítěte v předškolním věku 

Ve své práci se soustřeďuji na kresebný projev dítěte v předškolním věku. V tomto 

věku dítě přiměřeného vývoje má již určité kresebné zkušenosti. V této kapitole se věnuji 

vývoji kresebného projevu dítěte v daném věku. 

Dítě žijící v běžné rodině se setkává s tužkou či jiným kreslícím nástrojem, papírem či 

jiným podkladem a samotným procesem kreslení odmalička. První zájem o tužku projeví 

pravděpodobně koncem prvního roku věku, v té době je tužka pro dítě nástrojem na hraní. 

Během druhého roku se dítě seznamuje s procesem, při němž pohybem tužkou po papíře či 

jiným nástrojem po jiném podkladu vzniká stopa. Vznikají tak první dětské čmáranice, které 

zatím nenesou žádné sdělení. Ve třetím roce dítěte se začínají objevovat schematické útvary, 

mající typickou podobu, kterými dítě postihuje svět kolem sebe a začíná své produkty 

označovat slovy. Kolem čtvrtého roku již dítě ovládá základní tvary, které seskupuje do 

různých tvarů a kreslí již námětové obrázky. Zobrazuje postavy, zvířata, dopravní prostředky, 

rostliny a další předměty, se kterými se dostává do kontaktu. 

Autoři věnující se dětské kresbě se shodují, že dominantním tématem dětské kresby je 

lidská postava, (např. Švancara, 1974; Šturma, Vágnerová, 1982; Uždil, 1978, 2002; 

Kuchařská, 2000). Lidskou postavu může některé dítě zvládnout nakreslit již kolem konce 

druhého roku, častěji je to až v průběhu třetího roku. Prvním zobrazením lidské postavy je 

tzv. „hlavonožec". Tento pojem postihuje skutečnost, že v „hlavě" je současně obsaženo i tělo 

a na ovál jsou připojeny paprskovité čáry - nohy. Během předškolního věku můžeme v 

kresbě postavy sledovat velké pokroky, kresba lidské postavy je stále více bohatší na detaily a 

více strukturovaná. Po čtvrtém roce již dítě v kresbě postavy rozlišuje hlavu a trup a zobrazuje 

také horní i dolní končetiny, většinou znázorněné lineárně. V kresbě najdeme také první 

detaily, kromě detailů v obličeji (očí, úst a nosu) se objevují např. vlasy, knoflíky apod. 

Pětileté dítě je již většinou schopno dvojdimenzionálního znázornění. Trup bývá často ve 

formě kruhu, oválu či jiného uzavřeného útvaru. Končetiny i hlava nakreslené postavy jsou 

spojeny s trupem, ale celkové proporce postavy zatím neodpovídají realitě. Přibývá dalších 
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detailů (např. uši). Šestileté dítě většinou již v kresbě spolehlivě diferencuje postavu muže od 

postavy ženy. Při vstupu dítěte do školy bývá nakreslená postava proporční, paže jsou 

připojeny ve správném místě ramen a hlava je s trupem spojena krkem, zobrazené oblečení a 

účes je také propracovanější. Kresba se zdokonaluje a diferencuje i co do vyjádření zájmů, 

činností a výrazů kreslené lidské postavy. V kresbách předškolních dětí již rozeznáme nejen 

ženskou postavu od mužské, ale i pohádkovou postavu, sportovce či nějakou lidskou profesi, 

se kterou se dítě setkalo (lékař, hasič, apod.). Dále se kresba postavy vyvíjí až do deseti až 

jedenácti let věku dítěte. Postava se stává více proporční, symetrickou, objevuje se kresba 

postavy z profilu a zachycení pohybu či činnosti kreslené postavy, stínování a perspektivní 

zobrazení. 

Kromě kresby postavy dítě zobrazuje další objekty. Námětem mnohých dětských 

kreseb, které již mají věcný obsah, je pouze izolovaná představa, děti často zobrazují postavu, 

květinu, dopravní prostředek atp. Následně se v dětských kresbách objevuje prostá kumulace 

izolovaných předmětů (např. květina a dům) a teprve později se dítě pokouší zachytit 

interakci mezi zobrazovanými objekty. Uždil připomíná, že ,jakékoli spojení představ, které 

naznačuje jejich vzájemný vztah (nebo alespoň společný výskyt), znamená už velký duševní 

výkon." (Uždil, 2002, s. 20). Do kresebného zájmu dítěte postupně tedy vstupují další 

náměty, které se většinou vztahují k člověku, neboť člověk, lidská postava stále zůstává 

ústředním tématem. Pozvolna se tak v kresbě dítěte objevují i prvky z prostředí, ve kterém 

člověk žije - dům, dopravní prostředky, květiny, zvířata, stromy. 

Poměrně brzy se v dětských kresbách setkáváme s náměty zvířat, neboť živočichové 

jsou jednak objektem spontánního zájmu dětí, ale také jsou častým motivem zobrazovaným 

v dětských knížkách a předmětem popisovaným v příbězích a pohádkách, které jsou dětem 

prezentovány. Uždil uvádí, že „obraz zvířete se zprvu příliš neliší od obrazů lidí. ... Postava 

zvířete se rodí z postavy člověka, jeden grafický typ z typu druhého, staršího a už 

upevněného. ..." V kresbách předškolního dítěte se setkáváme s kresbami zvířat, která jsou 

znázorněna z profilu, avšak hlava bývá zobrazena čelně a obličej připomíná lidskou tvář. 

Námětem časných dětských kreseb bývá dům. Předškolní děti často zobrazují domy 

s trojúhelníkovým štítem. Nakresleným domům většinou nechybí základní prvky - okna, 

dveře a komín, ale setkáme se také s kresbami domů, u nichž chybí přední stěna, aby bylo 

vidět, co se děje uvnitř. 
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Dalším často zobrazovaným prvkem bývá strom. Kresba stromu se také podobně jako 

kresba postavy vyvíjí postupně, získává dokonalejší tvar, strukturu. Prvotním zobrazením 

stromu je pouze svislá linie, kterou v pravém úhlu pravidelně protínají krátké vodorovné 

čárky. Nejdříve děti ve svých kresbách nerozlišují jehličnatý a listnatý strom. Představu 

jehličnatého stromu dítě získává zejména díky symbolice Vánoc a listnatý strom je pro dítě 

stromem ovocným, na něhož ve svých kresbách zavěšuje plody, nejčastěji jablka. Postupně 

dítě v kresbě listnatého stromu začíná rozlišovat kmen od koruny a také větvím a jejich 

rozvětvování věnuje více pozornosti. Zpočátku jsou větve velmi mohutné, později se větvení 

komplikuje a přibývá menších větviček, které se na koncích zužují. K realitě blížícímu se 

zobrazení stromu s kmenem, srdcem stromu, korunou a větvovím však dítě dospívá až během 

školního věku. 

Dalším velmi oblíbeným námětem dětských kreseb jsou dopravní prostředky. Auto, 

vlak, autobus, loď, letadlo, tramvaj, ale i jízdní kolo poutají pozornost dítěte zejména svou 

možností pohybovat se. Dítě často kreslí dopravní prostředek tak, že podobně jako u domu 

chybí přední stěna, a je možné tak vidět vnitřek dopravního prostředku. Spatříme tak řidiče, 

pilota, ale i cestující v autobuse či tramvaji. 

3.2 Význam kresby v předškolním věku 

Je zájmem nejen psychologů, ale i pedagogů, vychovatelů nebo umělců a dalších 

odborníků porozumět dětské kresbě, tedy tomu, které psychické procesy se účastní při 

procesu vzniku kreseb, jak se vyvíjí schopnost kreslit a co je možné prostřednictvím kresby 

poznat z dětské psychiky. Nezanedbatelným aspektem dětské kresby je také zabývání se tím, 

jaký význam má kresba dítěte pro rozvoj jeho psychických funkcí, zkušeností se světem i se 

sebou samým. 

Psychologický význam kresby shledáváme v příležitosti využití kresby při osobní 

diagnóze. Z kresby je možné usuzovat na inteligenci kreslícího, ale zároveň je kresba 

výrazovým prostředkem, do něhož se promítá kromě kognitivních procesů také emocionální 

Prožívání dítěte. Z kresby je patrná celková rovnováha psychických funkcí dítěte, kresebný 

proces má vztah k chování, myšlení, prožívání i představivosti dítěte. Kresebný projev dítěte 
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tak poskytuje informace o vývojové zralosti dítěte, ale i o jeho prožívání, zkušenostech a 
postojích. 

Dle Šturmy a Vágnerové je „kresba cennou výpovědí o duševním světě dítěte ve třech 

rovinách rozličného stupně komplexnosti. Odráží úroveň dílčích schopností zrakového 

vnímání, představivosti a paměti, jemné motoriky a senzomotorické koordinace a integrace 

těchto funkcí. ... Kresba dále odráží dosaženou úroveň vývoje rozumových schopností. ... V 

kresbě se promítají některé osobnostní charakteristiky jedince." (Šturma, Vágnerová, 1982, s. 

7-8). 

Zaměřme se nejprve na otázku kresby jako ukazatele duševní úrovně dítěte. Kresba 

dítěte je výsledkem činností a procesů, jejichž zdrojem jsou určité fyziologické a psychické 

funkce. „K fyziologickým zdrojům dětského kresebného projevu počítáme především činitele 

senzorické: zrak, hmat, smysl kinestetický a motorický." (Chlup, 1964, s. 22). Z 

fyziologických zdrojů je kromě celkové úrovně jemné motoriky podstatný vývoj správného 

úchopu dítěte, čemuž bývá v rodině i ve škole věnována velká pozornost. Do kresby se také 

promítá lateralita jedince, kresbu poznamenává nevyhraněnost laterality. „K psychickým 

faktorům řadíme schopnosti počitků, vnímání, představivosti, paměti, pozornosti, myšlení, 

citových a volních prožitků." (Chlup, 1964, s. 22). 

Dětská kresba je odrazem stadia duševního vývoje, ve kterém vystupují v souhře a 

závislosti psychické funkce, kterými jsou vnímání, myšlení, představivost, pozornost ad., 

úroveň motoriky a činnosti spojené s kresbou. Proto je dětská kresba velmi významným 

diagnostickým prostředkem. 

Když dítě kreslí, učí se poznávat a chápat plastičnost předmětů a zobrazování prostoru 

v ploše. Kresba napomáhá chápání základních prostorových vztahů. Postupně se tak dítě učí 

lépe chápat složitou kresbu a bohatost možných způsobů zobrazování. Dětská kresba je tedy 

dokladem vývoje učení a ukazatelem vývoje chápání prostorových vztahů. 

Velmi důležité je pozastavit se nad faktem vlastního významu kresby pro vývoj dítěte. 

Tedy zjednodušeně řečeno, co a jak kresba a kreslení ovlivňuje, co se pomocí kresby rozviji, a 

jaké jsou případné důsledky toho, že kresebný vývoj neprobíhá standardním způsobem. Uždil 

uvádí, že „kreslení, i to nejprimitivnější je bezesporu jednou z činností, které nutí k 

smyslovému ověření světa. Pro oko vychovatele je každá kresbička dokladem o šíři (a 
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původnosti) dětského poznání světa, o množství uložené zkušenosti, o úplnosti a barvitosti 

představ." (Uždil, 2002, s. 83). 

Kresba a proces kreslení nepochybně, kromě jemné motoriky, rozvíjí mnohé 

psychické funkce. „Vnímání, představivost a myšlení tvoří trojici duševních funkcí, se 

kterými se ve výtvarném projevu počítá, které tento projev fakticky umožňují, ale zároveň se 

jím samy obohacují." (Uždil, 2002, s. 106). Kreslením dítě získává nové zkušenosti. 

Procesem kreslení se obohacuje a zdokonaluje schopnost představivosti a vnímání i myšlení. 

„Kdo kreslí, učí se vidět", cituje Uždil staré mistry. Kreslící je nucen nejen se na věci dívat, 

sledovat je, ale také o nich přemýšlet, představovat si je. Dále Uždil zdůrazňuje důležitost 

kresby pro rozvoj vědomí o vztazích mezi věcmi a jejich částmi. „Kreslení a malování jsou 

jedním z prostředků, které přispívají k tomu, aby se poznání skutečnosti nikdy zcela 

„neodosobnilo", aby se nestalo naučným slovníkem ..." (Uždil, 2002, s. 106). 

Kreslení, výtvarná činnost je jednou z cest k sebepoznání, seberealizaci a rozhodně 

není cestou nejméně účinnou. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že proces kreslení má ve vývoji dítěte nezanedbatelnou 

úlohu. Kreslení podporuje rozvoj řady dílčích psychických i fyziologických funkcí, což 

napomáhá celkovému pozitivnímu vývoji osobnosti. K tomu, aby se u dítěte nastartoval vývoj 

kresebného procesu, musí být splněny určité podmínky. Základní podmínkou nutnou pro to, 

aby dítě začalo kreslit, v nejranějších stádiích se tedy seznamovat s tužkou, která zanechává 

stopu na podkladu, je příležitost pro kreslení. Příležitostí pro kreslení je prostor pro kreslení, 

dostupnost materiálů pro kreslení a přítomnost dospělého, který dítě v procesu kresby 

podporuje a kreslení dítěti zprostředkovává. V tomto ohledu tedy v rozvoji kresby hraje 

klíčovou roli postava rodiče, coby dospělého, který je v časném období vývoje s dítětem 

v neustálém kontaktu. Dospělý dítěti kresbu nabízí, zprostředkovává. Rodič dítě v kresebném 

procesu podporuje, stimuluje a rozvíjí nebo jemu jen dohlíží. Následné komentování a 

přiměřené pozitivní hodnocení dospělým hotového výtvoru je také podstatnou součástí celého 

dětského kresebného procesu. 

Na tomto místě si kladu otázku, jak probíhá v tomto směru vývoj dítěte, které je 

ochuzeno o základní a velmi důležitou sociální skupinu, kterou je jeho primární rodina? 

Dítěti, které po určitou dobu vyrůstalo v dysfunkční rodině (dětí umístěných v dětském 

domově, které vyrůstaly v běžné rodině a náhle přišly o oba rodiče, je zanedbatelný počet), se 
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nedostalo mnoho podnětů a zkušeností, kterým je vystaveno dítě v běžné rodině. Mezi takové 

podněty a zkušenosti patří přirozeně také kresba a jakékoli další výtvarné vyjadřování. Velké 

množství dětí se v dětském domově setká poprvé s pastelkami, tužkou a papírem, teprve v 

době umístění do dětského domova objevuje dítě proces kreslení a jeho možnosti. Mnohdy 

přichází dítě do dětského domova ve svých čtyřech, pěti i více letech. Dětský domov pak 

přirozeně vytváří prostor pro celkový vývoj a rozvoj dítěte, ale nemůže vynahradit měsíce a 

roky, které dítě strávilo v rodině, která neplnila svou funkci, co se týče ideálně chápané 

výchovy a péče o dítě. 

Z výše uvedeného vyplývá, že kresba je pro dítě v předškolním věku nástrojem, díky 

němuž má dítě nejen možnost projevit samo sebe, seberealizovat se, ale také je prostředkem k 

rozvoji základních psychických funkcí, tedy vnímání, představivosti a myšlení. 

Je tedy jedním ze základních témat mého výzkumného záměru pokusit se zjistit, jak u 

dětí vyrůstajících v dětském domově vývoj kresby probíhá a do jaké míry je omezený 

vzhledem k nedostatečnému přísunu podnětů potřebných k rozvoji vnímání, představivosti a 

myšlení. A zároveň do jaké míry „nekreslení" a minimální rozvoj kresebného projevu v 

raném dětství poznamená vývoj daných psychických funkcí. 

3.3 Funkce kresebného procesu 

Otázku „Jakou funkci má plnit výtvarný projev v rozvoji osobnosti předškolního 

dítěte?", si klakou mnozí autoři publikací a článků týkajících se dětské kresby (např. Chlup, 

1964; Kormoš, 1996; Kuchařská, 2000; Uždil, 2002 a další). Odpověď na tuto otázku se 

vyvíjí nejméně po desetiletí. Luquet uvádí, že „dítě kreslí, aby se bavilo." (in Uždil, 1978, s. 

94), ale hledání odpovědi na otázku po důvodu a funkci toho, že téměř každé dítě bez rozdílu 

prostředí, ve kterém žije, nějakým způsobem kreslí, tím neuspokojuje. Důvod bude zřejmě 

mnohem složitější. Davido dokonce tvrdí, že „dětská kresba je jedním z nejvhodnějších 

přístupů k poznání osobnosti dítěte. ... Kresba v sobě zahrnuje jak hru a snění, tak realitu, 

takže ji nelze opomíjet. Ke kreslení většinou nikdo nemusí dítě nutit a kreslit ho baví." 

(Davido, 2001, s. 15). Souvislost se sněním vidí Davido v zobrazování vědomých i 

nevědomých přání a kontakt s realitou je vyjádřen tím, že dítě je při kreslení motivováno tím, 

co ho zajímá nebo trápí. (Davido, 2001, s. 15). 
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Pro dítě je obraz jazykem. „Kresbou dítě může sdělit, jak se cítí, jak samo sebe 

prožívá a jak vidí své okolí." (Davido, 2001, s. 18). Běžným komunikačním prostředkem je 

řeč, neznamená to však, že je prostředkem nejjednodušším. Ovládání jazyka a schopnost 

adekvátního verbálního projevu je závislá na sociokulturním prostředí, v němž dítě vyrůstá. 

Pro dítě, i když jeho vývoj je ve všech ohledech pozitivně stimulován, bývá obtížné vyjádřit 

verbálně to, co se jej dotýká, čím se zabývá a co prožívá, neboť jeho slovní zásoba ještě není 

úplná a je získaná teprve nedávno. Zvlášť pak pro děti, které vyrůstají v nepříznivém 

sociokulturním prostředí, v němž je celkově omezená a ve všech ohledech chudá komunikace, 

je téměř nemožné verbalizovat své prožitky, vnímání sebe a okolí. Pro dítě je tedy kresba 

možnou cestou k vyjádření toho, co nemůže nebo není schopno vyjádřit verbálně. 

Uždil (1978) však varuje před stanoviskem, kdy je kresba prezentována jako náhrada 

písma. „Některým autorům se mění dětský výtvarný projev v soustavu piktogramů -

kreslených značek zastupujících určité duševní obsahy - a že se hovoří o grafické řeči." 

(Uždil, 1978, s. 103). Je totiž potřeba zachovat specifickou úlohu a smysl kresby. 

Uždil (1978) se zamýšlí nad tím, proč dítě kreslí, a upozorňuje, že důvod této 

spontánní dětské činnosti „nelze hledat jen ve výzvě a pokynu dospělých ani v potřebě 

napodobit činnost druhých. Obojí ovšem může spolupůsobit; sotva by však stačilo vyvolat 

takovou aktivitu, s jakou se u dítěte v tomto směru setkáváme a jež spíš ukazuje k vnitřní 

hluboko uložené potřebě, k vnitřní nutnosti." (Uždil, 1978, s. 103). Podle Reada dítě „chce 

vytvořit něco relativně pevného a osobního ..., něco, co je ,jeho vlastní", a ne nevolaná 

představa. Má pocit nebo „afekt", který je nezávislý na jeho vjemových obrazech. Je to 

nepochybně pozůstatek jeho vjemových a jiných tělových (proprioceptivních) zkušeností, ale 

není ještě sdělitelný. Dítě je „nabito" tímto pocitem nebo afektem, pro nějž nemá přiměřené 

představy a pro nějž se mu dosud nevyvinul umělý mechanismus pojmového myšlení. Dítě 

tedy tvoří ... vizuální symbol, šifru, v této řeči čar, jež bude výrazem jeho citů, sdělí jejich 

kvalitativní obsah druhým lidem, fixuje jej . . . " (Read, 1967, s. 152 - 153). 

Co působí na vznik kresby dále vedle potřeby komunikovat? Uždil uvádí, že je to 

sebeuvědomění. „Sebeuvědomění souvisí i s pojmem vzniku osobnosti. Má-li osobnost 

vzniknout, musí se člověk nutně oddělit od primárního stavu, v němž subjektivní a objektivní 

zcela splývá a v němž řídící momenty jednání automaticky vyvstávají z nepřehledného a 

spojitého proudu vnímání a latentní zkušenosti. V lidském vývoji se subjekt dřív nebo později 
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staví proti homogenní mase vnitřní zkušenosti, aby ji ovládl a těžil z ní chtěně a plánovitě. 

Tak vzniká i ta nejběžnější koncepce života, mající třeba jen zcela praktický a utilitární ráz. 

První obsahové kresby jsou - jak se domníváme - možné jen na základě oddělení se od 

automatického prožívání světa, jsou pracnou konfrontací individuálního vědomí a neutrálního 

(na obecných duševních mechanismech závislého) vnímání." (Uždil, 1978, s. 105). 

Uvažováním nad účelem kresebného procesu a hledáním vysvětlení, proč dítě kreslí, 

se dále zabývá Read. „Nestačí řici, že dítě chce něco znázornit - nějaký objekt, který vidí, 

nebo cit, jejž zažívá. Otázka je: proč chce svůj vjem zvnějšnit? Proč se nespokojuje pouze s 

vnitřním nebo představovým znázorněním objektu nebo citu? ... Proč dítě nejen chce učinit 

nějaký svalový pohyb s tužkou v ruce a tomuto pohybu dát intencionální zaměření, ale kromě 

toho proč chce dát znaku, který dělá, svůj osobní a osobitý význam? ... Projev je zároveň 

sdělením nebo aspoň pokusem o sdělení a že tedy otázka, kterou klademe, zní, proč dítě chce 

sdělovat. Sdělení zahrnuje i úmysl působit na druhé, a je tedy činností společenskou. ... 

Projev není jen samoúčelným vyjádřením nebo nezbytným korelátem vnímání: je v podstatě 

nabídkou vyžadující od druhých odpověď." (Read, 1967, s. 188 - 189). 

Mnozí výše citovaní autoři upozorňují na skutečnost, že dítě pomocí kresby něco 

sděluje. V pozadí kresby je snaha po vyjádření určitého obsahu dětské psychiky, kresba je pro 

dítě vyjadřovacím prostředkem. Ale jaký je vztah kresby a řeči, těchto dvou odlišných 

nástrojů vyjadřování? Řeč je nejobvyklejším způsobem vyjadřování, neznamená to však, že je 

zároveň nástrojem nejjednodušším, zvlášť pro děti... 

Důležitost kresby jako vyjadřovacího prostředku bývá často vyzdvihována v 

souvislosti s dětmi pocházejícími ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, neboť ovládání 

jazyka dítětem závisí právě na podnětnosti prostředí, ve kterém vyrůstá. Vančurová uvádí, že 

v kresbě „sociálně utlumené, „nonverbální" děti vítají příležitost ulevit svým osobním 

fantaziím, svým úzkostem a svým přáním ..." (Vančurová, 1966, s. 97). Velký význam 

kresby coby komunikačního prostředku také shledávají autoři publikací a článků o kresbě 

dětí, které byly psychicky a fyzicky týrané či zneužívané. Například Peterson a Hardin kladou 

důraz na použití kresebných testů při diagnostice dětí, jež prožily nějaké trauma. „Mnoho v 

současnosti používaných pomůcek se do značné míry opírá o verbalizaci, ... avšak jazykové 

schopnosti dítěte se teprve vyvíjejí. Pro individuální jazykové schopnosti dítěte může pokus o 

verbální sdělení nedávno prožitého citového traumatu představovat nezvládnutelný úkol." 
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(Peterson, Hardin, 2002, s. 17). Také Veltman a Browne poznamenávají, že „děti jsou 

schopny prostřednictvím kresby vyjádřit svoje myšlenky a emoce, které nemohou vyjádřit 

verbálně. Zvlášť to pak platí u týraných dětí, neboť jazykové schopnosti těchto dětí bývají 

opožděné." (Veltman, Browne, 2002, s. 22). 

Proto přednost využití dětských kreseb je zejména v příležitosti, kdy dítě může vylíčit 

svůj prožitek jinak než verbálně, což je pro dítě mnohdy nejen snazší, ale také zajímavější než 

rozhovor s neznámým dospělým. Děti, které prožily nějaké trauma, mívají potřebu si dané 

trauma znovu odehrát, k čemuž jim hra či výtvarná exprese poskytují ideální prostor. 

Odehrávání traumatu takovým způsobem je zdravé a pozitivní. Při výtvarném procesu se pak 

dítě koncentruje na svoji kresbu, a není tak nuceno soustředit se na silné emoce, které 

doprovázejí negativní zážitek. Dochází tak k uvolnění a pozitivnímu nastavení dítěte 

k následnému rozhovoru nad kresbou. Kresba a rozhovor na základě kresby může 

odborníkovi poskytnout velmi významný materiál k pochopení situace dítěte. 

3.4 Co dítě kreslí? Námět a obsah dětských kreseb 

Každá vznikající spontánní kresba je zajímavá, můžeme se na ni dívat z mnoha 

zorných úhlů. Vedeme-li s dítětem na základě jeho kresby rozhovor, můžeme se dozvědět 

mnohé o obsahu a námětu jeho kresby. Co vlastně dítě spontánně kreslí, nemá-li přesné 

námětové zadání? Již z kapitoly o vývoji dětské kresby je zřejmé, že hlavním a nejčastějším 

tématem k zobrazování je lidská postava, člověk a vše, co s ním souvisí - prostředí, ve kterém 

žije, věci, které používá a které jej obklopují - dopravní prostředky, domy, květiny, stromy 

zvířata a další. 

Co však stojí za tím, že dítě pro svou kresbu spontánně zvolí právě daný motiv? Dítě 

volí námět své kresby ovlivněno mnoha skutečnostmi. Při volbě tématu své kresby vstupuje 

do hry zkušenost dítěte, a to nejen bezprostředního, ale i dlouhodobého charakteru, prostředí, 

ve kterém žije, aktuální prostředí, v němž se nachází. Dítě často kreslí to, o čem předpokládá, 

že umí, co má již nacvičeno, zvládnuto, zvláště očekává-li, že svůj obrázek bude ukazovat 

dospělému. Předškolní dítě často svá témata kreslí opakovaně, přičemž opakováním dítě dané 

téma zpracovává. Dle Davido je kresba je pro dítě vhodným prostředkem k tomu, aby dítě 

sdělilo, jak se cítí, jak samo sebe prožívá a jak vidí své okolí. (Davido, 2001, s. 18). 
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Chlup k obsahové tématice dětských kreseb poznamenává: „Rozhodujícím činitelem v 

tematice dětského myšlení, mluvního vyjadřování a také dětské kresby je prostředí dítěte, 

které utváří obsahový obzor duševního života dítěte. Prostředí rodinné, přírodní, šíře 

společenského prostředí buď v okruhu rodinném nebo školním, tvoří situační materiál, z 

něhož čerpá dítě podněty ke kresebnému projevu buď spontánnímu, nebo společenským 

prostředím usměrněnému. Sběratelé dětských kreseb, sledující jejich situační motivaci, 

snadno zjistí rozmanitost tematiky ve spontánních i částečně usměrněných kresebných 

projevech dětí, žijících v předškolní době v kruhu rodinném, ve srovnání s dětmi žijícími 

většinu doby denní v jeslích a mateřské škole, jejichž usměrněné kresebné projevy 

charakterizuje obsahově omezená tematika." (Chlup, 1964, s. 29). Dítě vyrůstající v ideálně 

chápaném prostředí - tedy ve funkční rodině, kde je dítě vystaveno množství podnětů a kde 

probíhá intenzivní komunikace a interakce mezi rodičem a dítětem, má denně příležitost 

vnímat veškeré dění v rodině. Při hře, práci rodičů a dalších činnostech je v kontaktu se 

skutečnými předměty a má přístup k mnoha dalším podnětům. V takovém prostředí, kde je 

dostatek prostoru a příležitostí pro kresebné vyjádření dítěte, bude jeho kresba obsahově 

rozmanitá. Naopak celková chudost prostředí a minimální možnost kontaktů s lidmi (ale i 

předměty všedního života) se negativně promítá do pestrosti námětů v kresbě. 

Obsah a tématiku kreseb dětí vyrůstajících v zařízeních kolektivní výchovy jistě ve 

velké míře ovlivňuje prostředí, v němž žijí. A to nejen prostředí dětského domova, ale také 

prostředí dysfunkční rodiny, ve kterém dítě vyrůstalo do té doby, než bylo umístěno v 

dětském domově. Zkušenosti dítěte s dysfuknční rodiny, kde mnohdy bylo svědkem 

asociálních jevů, bylo zanedbáváno, mnohdy také týráno, se přirozeně promítají do obsahu 

kreseb těchto dětí. Tomuto tématu, obsahu a námětu dětských kreseb, se věnuji podrobněji v 

empirické části své práce. 

3.5 Vztah k barvě a barevnosti kresby dítěte v předškolním věku 

Jedním z aspektů dětské kresby, kterému byl v oblasti výzkumu na toto téma 

věnovaný velký prostor, je kolorit, tedy barevnost dětské kresby. Velký zájem o toto téma 

vzbuzuje zejména používání barev dětmi v předškolním věku, neboť barevnost kreseb dětí 

v tomto věku často neodpovídá realitě. Přesto anebo právě proto velmi upoutává pozornost 

diváka. 
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V souvislosti se vztahem předškolního dítěte k barevnosti kresby, Uždil uvádí, že 

„kolorit dětských obrazů světa - těch, které vznikají mezi třetím a sedmým rokem věku, 

uchvátí nezřídka i znalce umění a nutí ke srovnání mezi dětským výtvarným projevem a 

uměleckou tvorbou daleko víc, než k tomu vede samotná kresba. Zdá se, že v případě barvy je 

dítě blíž k „pólu uměleckosti" než k „pólu věcnosti", že ji používá svobodněji, bez 

omezujícího vztahu k věcné podstatě zobrazovaných jevů. ... Barva nemusí být ve všech 

případech integrující složkou vjemu ani představy, a proto je možné, aby si k ní dítě vytvořilo 

esteticky autonomní vztah obliby, sympatie nebo antipatie, aby důsledně dávalo přednost 

jedněm barevným hodnotám před druhými atd. Tam, kde barva vysloveně figuruje jako jeden 

ze základních prvků vjemu nebo představy, kde je nemožné ji z nich „odečíst", aniž by tím 

byla poškozena autenticita obrazu, podržuje si svou věcnou (skoro by se chtělo říci 

„pojmovou") hodnotu, je konstantní." (Uždil, 1978, s. 120-121). Dle Uždila tak dítě dodržuje 

zelenou barvu u rostlin, modrou barvu u oblohy. Konstantní též bývá barva některých 

pohádkových postav, např. zelená barva vodníka, (tamtéž, s. 121). 

Uždil konstatuje, že „dítě je citlivé, pokud jde o symboliku barev. ... Barvy pro ně 

znamenají vítanou možnost označit, co je sympatické a nesympatické (sympatické se 

označuje jasnou červenou, žlutou, růžovou, nesympatické černou, špinavou hnědí, temně 

fialovou apod.)." (Uždil, 1978, s. 122). 

Vztahem dítěte k barvám a jejich použití v kresbě se zabývají i další autoři. Mnozí vidí 

v barvách zejména projektivní náboj a přítomnost či nepřítomnost barvy různě interpretují. 

Interpretace a přisuzování významu barvám v dětské kresbě, zvláště v předškolním věku 

dítěte, jsou však používány zřídka. Ne všichni autoři se shodují na významu dané barvy, ale 

jak uvádí Peterson a Hardin, „všichni teoretikové soudí, že barva symbolizuje pocity, náladu 

či důraz u obrazu." (Peterson, Hardin, 2002, s. 37). Kormoš ve své práci popisuje studii, která 

byla zaměřena na sledování toho, do jaké míry barva a forma dětských kreseb odráží osobnost 

dítěte, jeho pozornost, myšlení, city. „Ukázalo se, že rozvoj formy a barevnosti je 

determinovaný všeobecnými rozumovými schopnostmi a vlivem prostředí, ve kterém dítě 

žije." (Kormoš, 1996, s. 62). 

Co se týče četnosti používání určitých barev v dětské kresbě, oblíbenosti a preferenci 

určitých barev, Uždil tvrdí, že „barvy teplé jsou oblíbenější než barvy studené - ne ovšem v 

tom smyslu, že by dítě pracovalo právě jen s nimi, spíše jimi zprvu označuje věci milé, ty, 
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které se mu líbí a ke kterým má zvláštní vztah, také však ty, které považuje za vzácné, drahé 

apod." (Uždil, 2002, s. 58). Davido se také ve své práci věnuje vztahu dítěte k jednotlivým 

barvám. „Podle A. Bouveta je zcela normální, když dítě před šestým rokem používá výhradně 

červenou." (Davido, 2001, s. 37). Dle Davido také modrou používají i děti mladší pěti let, 

naproti tomu „fialovou barvu malé děti užívají zřídkakdy." (tamtéž, s. 37). 

Na toto téma provedl Milan Kormoš v roce 1996 výzkum - sledoval preferenci barev 

u dětí staršího předškolního věku (nejmladšímu sledovanému dítěti byly čtyři roky a jeden 

měsíc, nejstaršímu sedm let a jeden měsíc). Autor ke zjištění barevné preference u daných dětí 

použil dvě metody, a to kresbu postavy v barevném provedení a určení pořadí barev dle 

oblíbenosti (dále barevný oblouk). U obou metod byla použita dvanácti-barevná škála 

pastelek. Autor dospěl ke zjištění, že pokud jde o bohatost barevnosti kreseb, používaly děti 

ve sledovaném vzorku průměrně pět barev. Nejvíce používanými barvami v kresbě postavy 

byly: fialová, černá, hnědá. U chlapců bylo pořadí barev následující: černá, hnědá, světle 

modrá. Dívky preferovaly fialovou, oranžovou, žlutou a světle modrou. Ve výběru 

z barevného oblouku byly voleny barvy: fialová, tmavě červená a světle červená (u chlapců: 

fialová, černá, žlutá a u děvčat: fialová, tmavě červená, světle červená). Kormoš ve svém 

výzkumu zjistil, že děti staršího předškolního věku preferovali fialovou barvu před světle i 

tmavě červenou, v čemž je v rozporu s Davido, která uvádíš že „fialovou barvu malé děti 

užívají zřídkakdy." (Davido, 2001, s. 37). 

3.6 Souvislost dětské kresby a hry 

Mezi dětskou kresbou a hrou nepochybně existuje souvislost, neboť jak kresba, tak i 
hra jsou činnosti, které děti baví a samy je spontánně vyhledávají. Mnozí autoři citují 
Luqueta, který ve své době zastával názor, že „kreslení je hrou" (např. Uždil, 1978; Piaget, 
2007 ad.). 

Davido (2001) v této souvislosti uvádí, že kresba v sobě hru zahrnuje, neboť ke 

kreslení stejně tak jako ke hře nikdo nemusí dítě nutit a kreslení ho baví. V piagetovském 

pojetí ,je kresba formou sémiotické funkce, která má ve vývojové řadě místo mezi 

symbolickou hrou a obraznou představou. Podobně jako symbolická hra je kresba provázena 

funkční radostí a má sama v sobě svůj cíl (autotelismus)." (Piaget, Inhelderová, 2007, s. 61). 
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Hra je pro dítě druhem činnosti, jejímž cílem není splnění určitého předem daného 

úkolu. Naopak se vyskytuje možnost nejrůznějších druhů řešení vzniklé situace. Možnost 

rozdílných řešení, nezávislost na přesném zadání je společnou vlastností hry a výtvarné 

exprese. V obou případech jde o činnost s volným koncem. V průběhu mohou do hravého i 

výtvarného procesu vstupovat nahodilé momenty, aktuálně vzniklé situace ať jsou původem z 

okolního prostředí nebo jsou ovlivněné právě probíhajícím psychickým rozpoložením dítěte. 

Ve hře i kresbě je možné, aby jedna činnost podnítila další. Uždil uvádí, že „Nepostradatelná 

je atmosféra afektivního zájmu, vnitřní radosti. Autoregulativní principy, neuromotorická 

inhibice, sebekontrola všeho druhu nejsou ze hry vyloučeny (stejně jako momenty racionální, 

intencionální, kognitivní, napodobivé a jiné), všechny se však podrobují duchu hry, „zapojují 

se" a nemají jednotlivě převládnout." (Uždil, 1988, s. 153). 

Přes všechny uvedené identické vlastnosti a podobnosti kresby a hry je patrné, že svojí 

podstatou nejde o stejné činnosti. Uždil k rozdílu mezi hrou a kreslením poznamenává: 

„Kreslení, třeba jen čárání, je pro dítě hrou; přece se však liší od jiných her už od samého 

začátku: výsledkem je tu relativně „trvalý" produkt - čára, barevná skvrna - vyzývající k další 

hře, která může být čím dál tím víc komplikovaná, může se změnit z pouhého vytváření stopy 

v zobrazení známých věcí a v tomto případě už vlastně přestane být hrou a stává se vážným 

pokusem uplatnění vlastních schopností dítěte." (Uždil, 2002, s. 16). Přesto je někdy těžké v 

tomto směru odlišit výtvarnou činnost od hry, neboť často dochází k situacím, kdy dítě začne 

výtvarně tvořit na základě pohybové hry s materiálem. Je možné dospět k určitým realizacím, 

v nichž hravé a výtvarné vystupuje v jednotě. Někdy estetický a výtvarný záměr převládne a 

vznikne kresba, malba či jiné výtvarné dílo, jindy naopak skončí dětská hra ještě drive, než se 

uplatní vlastní výtvarná aktivita dítěte. Kresba a hra jsou tedy činnosti, kterým dítě spontánně 

věnuje mnoho času, jde o činnosti, které se do jisté míry prolínají, v mnoha principech se 

podobají a v jiných ohledech se odlišují. Je velmi pravděpodobné, že obě tyto činnosti jsou 

ovlivněné prostředím, v němž dítě vyrůstá. Hlavní osu této práce tvoří zájem o kresbu dětí 

z dětského domova a charakteristice kresby těchto dětí je věnována celá empirická část. 

Vzhledem k podobnostem mezi kresbou stojí za zmínku zjištěné rozdíly mezi hrou dětí 

z dětského domova a hrou dětí vyrůstajících ve funkční rodině. 

Ve hře a zároveň i v kresbě vystupuje dětská tvořivost jako jeden z utvářejících 

faktorů obou činností. Vzhledem k mému zájmu o kresbu dětí z dětských domovů a vzhledem 
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k výše zmiňované souvislosti dětské kresby a hry, tedy zmiňuji článek, jehož hlavním 

tématem je tvořivost hry dětí vyrůstajících v dětském domově. 

Tvořivosti ve hře dětí z dětských domovů věnovala svůj výzkum Světlíková (1997). 

Ve své práci usilovala o to, zjistit, zda se tvořivá hra dětí z dětských domovů odlišuje od hry 

dětí vychovávaných v rodinách. Uskutečnila proto výzkum metodou pozorovacího 

experimentu v přirozených podmínkách založený na porovnání výsledků dosáhnutých v 

tvořivé hře v experimentální a kontrolní skupině. Zejména sledovala jednotlivé charakteristiky 

tvořivosti (fluenci, flexibilitu a originalitu) a obsah produkce ve hře. Experiment měl formu 

mimetické tvořivé hry - děti si na základě motivačního příběhu (přečtené pohádky) měly 

zhotovit z přírodního materiálu podzimního skřítka, který má v lese nějakou úlohu. Děti daly 

skřítkovi jméno a vymýšlely činnosti, kterým se věnuje. A k jakým výsledkům Světlíková 

dospěla? V závěru svého výzkumu uvádí, „děti z dětských domovů se neukázaly jako 

jednoznačně méně tvořivé. Mají sice méně nápadů, ale ne méně originálních. ... Zdá se, že 

děti z dětských domovů dosahují v tvořivých činnostech slabší výsledky právě tam, kde se 

uplatňují procesy učení. Oproti dětem z rodin jsou znevýhodněné v rozsahu poznatků o 

okolním světě a ve verbálním vyjadřování. ... Výchova mimo vyučování je pravděpodobně 

deficitní a neplní svou funkci rozvíjení vnímání, myšlení a vyjadřování." (Světlíková, 1997, s. 

4). 

Hře dětí z dětských domovů se také věnují Langmeier a Matějček. Hru ústavních dětí 

popisují jako „mimořádně chudou, jde většinou jen o funkční pohybové hry, úlohové hry, kde 

by se fantazie volně využívala, jsou velkou vzácností, stejně jako hry konstruktivní." 

(Langmeier, Matějček, 1968, s. 78). Mé pozorování toto zjištění potvrzuje. Děti v dětském 

domově nevyužívají tvořivost a fantazii při hře ani kresbě. V činnosti dětí se skutečně spíše 

objevuje manipulační hra a přesně vymezená, málokdy volná, kresba. 

O charakteru kresby a hry dětí, jež prožily nějaké trauma, uvádějí Preiss a 

Vizinová, že důležité prvky traumatu jsou zakomponovány do průběhu a obsahu dětské 

kresby a hry. Některé detaily jsou pro dítě zabarveny speciálním významem a výrazně se 

v jeho výtvorech projevují. Ukazují, který moment zážitku je pro dítě nejtíživější, kdy cítilo 

nejsilněji strach a bezmocnost..." (Vizinová, Preiss, 1999, s. 83). 
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3.7 Vliv prostředí a výchovy na vývoj dětské kresby 

Velký vliv na vývoj, ale i obsah dětské kresby má prostředí, ve kterém dítě žije, 

vyrůstá. Chlup uvádí, že prostředí je dokonce „rozhodujícím činitelem v tematice dětského 

myšlení, mluvního vyjadřování a také dětské kresby. Prostředí utváří obsahový obzor 

duševního života dítěte. Prostředí rodinné, přírodní, šíře společenského prostředí buď v 

okruhu rodinném nebo školním, tvoří situační materiál, z něhož čerpá dítě podněty ke 

kresebnému projevu buď spontánnímu, nebo společenským prostředím usměrněnému." 

(Chlup, 1964, s. 29). Dětský nejen kresebný vývoj ovlivňuje sociokulturní úroveň prostředí, v 

němž žije, ale také podněty, které povzbuzují dítě ke kresebnému procesu, způsob stimulace 

ke kresbě ze strany rodičů, vychovatelů, styl výtvarné výchovy i samotné kresebné aktivity a 

kresby dětí a dospělých žijících v určitém společenství, ať už je daným společenstvím rodina 

nebo dětský domov. 

Mnoho autorů se ve svých publikacích věnovaných dětské kresbě zabývají otázkou 

spontaneity versus výchovy v dětské kresbě. Uždil uvádí, že „úloha vychovatele začíná u 

„pozadí" dětské výtvarné činnosti - u poznávání a smyslového ověřování té skutečnosti, která 

se nedá nikdy cele uzavřít do slov, pojmů, přírodních zákonů." (Uždil, 2002, s. 83). 

V otázce, zda dítě ponechat jeho spontánnímu, tedy samočinnému kresebnému vývoji, 

či je potřeba nebo dokonce nutnost dítě určitými výchovnými metodami a postupy 

podněcovat, se autoři shodují na tom, že určitý stupeň výchovy je přinejmenším vhodný. 

Neboť jak uvádí např. Uždil „pokud není dětská „samočinnost" živena vychovateli, brzy se 

ocitá v nesnázích. V rozvoji dětské kresby se objevuje něco jako výtvarný konzervatismus 

(vyznačuje se petrifikací grafických znaků a naprostým ustálením činnostních stereotypů). 

Vzniká „rutina", která se promítá i do tematiky a vede posléze k úplnému odtržení grafického 

projevu od prožitkové stránky věci, od pokusu výtvarně reagovat na reálné podněty a nové 

duševní obsahy." (Uždil, 1978, s. 203). Davido k témuž poznamenává, že „dítě, které má ve 

škole zřídka příležitost kreslit, se omezuje na jednotvárné znázornění; má tendenci 

zpracovávat stále stejné náměty a používat stejné barvy." (Davido, 2001, s. 18). 

Vychovatel zaujímá v kresebném vývoji dítěte důležitou roli. Pomáhá dítěti překonat 

určité potíže a problémy související s kresbou, tedy převedením určité představy do výtvarné 

podoby. Dítě se často samo obrací na vychovatele o pomoc. Tady však platí, že 

vychovatelova pomoc nesmí nikdy zacházet příliš daleko, rozhodně nemá být řešením nebo 
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návodem, ale měla by být spíše podnětem nebo radou. Důležitou úlohu má vychovatel při 

konfrontaci s dítětem a jeho hotovou kresbou. Velmi důležitý je komentář kresby a rozhovor 

nad dětskou kresbou. Pozitivní hodnocení dětské kresby dospělým posiluje v dítěti vztah ke 

kreslení. Naopak neteěnost dospělého či negativní komentář mívá mnohdy trvalý neblahý vliv 

na dětskou kresbu. 

Kromě působení vychovatele, tedy toho, kdo kreslení stimuluje, vede, usměrňuje nebo 

jemu dohlíží, má na kresbu dítěte vliv také kontakt s ostatními kreslícími dětmi a dospělými 

a jejich kresbami. „Kreslení a kontakt s kresbami jiných lidí je nezbytné pro normální vývoj 

kresby." (Veltman, Browne, 2002, s. 20). Read uvádí, že „počínajíc prvním čáráním 

přistupuje do dětského kreslení silná složka nápodoby dospělých. Dítě nejen napodobuje, co 

dospělí kreslí, ale napodobuje i svalové pohyby ruky a prstů." (Read, 1967, s. 145-146). 

Konfrontace dítěte s kreslením a kresbami ostatních dětí je v kresebném vývoji dítětem jistě 

stimulujícím faktorem. Pokud je dítě ve skupině jiných dětí, ať jde o sourozence, třídu v 

mateřské škole nebo skupinu dětí v dětském domově, kreslení jiného dítěte působí na dítě 

motivačně. 

Kromě všech uvedených faktorů týkajících se působení prostředí na kresbu dítěte, 

ovlivňuje dětskou kresbu a její vývoj také materiální vybavenost prostředí, tedy dostupnost 

výtvarných potřeb, jejich pestrost, kvalita a v neposlední řadě zprostředkování materiálů 

dítěti. 

3.7.1 Prostředí dětského domova 

Děti vyrůstající v dětském domově žijí v naprosto odlišném prostředí než děti 

vychovávané ve funkčních rodinách. Mají obvykle i jiné životní zkušenosti z vlastních rodin, 

které z různých důvodů nemohly plnit svoje povinnosti týkající se výchovy dítěte. Tyto 

zkušenosti a institucionální výchova mají vliv na dětské prožívání, chování, cítění i myšlení. 

Institucionální výchova dítě bezesporu chrání a stimuluje a má na dítě kladný vliv ve všech 

případech, kde je rodinná péče zanedbávající či nedostatečná. Ale přestože je snahou výchovy 

v dětských domovech alespoň částečně nahradit péči rodinnou, zajistit vývoj dítěte a 

stimulovat rozvoj jeho osobnosti v co nejvyšší možné míře, není a nemůže být dostačující ve 

všech ohledech vývoje dětské osobnosti. V již výše citovaném výzkumu Jany Světlíkové 
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(1997) autorka uvádí, že „děti z dětských domovů jsou oproti dětem z rodin znevýhodněné 

zejména v rozsahu poznatků o okolním světě a ve verbálním vyjadřování. ... Málo si povídají 

s dospělými a zkušenějšími lidmi o světě a o životě. ... Výchova mimo vyučování je 

pravděpodobně u nich deficitní a neplní svou funkci rozvíjení vnímání, myšlení a 

vyjadřování." (Světlíková, 1997, s. 4). 

Již naznačeným základním faktem je, že „dítě v ústavu žije odtrženo od skutečného 

života, pro nikoho nic neznamená, jeho prostředí je umělé, skleníkové, všechno je zde 

přistřiženo na míru dětí bez vztahu k ostatní společnosti. Racionálními výchovnými 

opatřeními a plánovitým utvářením výchovy nelze plně nahradit onu spontánnost a 

přirozenost lidského kontaktu, kterému se těší dítě v rodině." (Langmeier, Matějček, 1968, s. 

78). Jakási izolovanost prostředí dětského domova od ostatní společnosti, kterou popisují 

Langmeier a Matějček v roce 1968, platí do jisté míry dodnes. Zvláště pak se týká 

předškolních dětí, které nenavštěvují běžnou mateřskou školu, a tedy v prostředí dětského 

domova a pod dohledem pracovníků zařízení tráví celé dny. Langmeier a Matějček dále uvádí 

výzkum Marty Sturmové, která uskutečnila 24-hodinové pozorování denního režimu dítěte 

vychovávaného do šesti let v zařízení kolektivní výchovy a dítěte vychovávaného v pečlivé 

rodině. „Zjistila značné omezení příležitosti k tvořivosti a samostatnosti u dětí ústavních, 

nedostatek zkušeností plynoucí z omezenosti životního prostoru, nedostatek osobní účasti a 

přílišnou jednotvárnost života. Tak například dítě v rodině tráví asi osm hodin denně volnou 

činností (hrou) a dvě hodiny činností řízenou (hygienickými činnostmi, povinnostmi, 

přikázanou hrou, procházkou za ruku atd.) - u dítěte v ústavu je tomu právě naopak." 

(Langmeier, Matějček, 1968, s. 78). 

Život dítěte v dětském domově je podroben řádu a pravidlům zařízení. Činnost dětí je 

přesně strukturovaná a nad chováním dětí neustále dohlíží vychovatelka. V dětském domově 

předškolní dítě nemá prostor pro samostatné rozhodování, volnou činnost. Také volna 

spontánní hra nebo kresba není příliš podporovaná. Možnost individuální interakce dítěte 

s dospělým je v dětských domovech s velkou kapacitou dětí minimalizovaná na příležitostná 

vyšetření a terapeutická sezení, ta však většinou probíhají s odborníkem, který není s dětmi ve 

stálém kontaktu. Denní režim skupiny předškolních dětí v dětském domově zdravotnického 

typu je daný a vymezený pro všechny děti, které ve stejný čas vykonávají stejné činnosti, jež 

jsou dětem předloženy vychovatelkou. Z chování dítěte, které je neustále členem skupiny 

ostatních dětí, se vytrácí individualita. 
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Všechny tyto skutečnosti mají nezanedbatelný vliv na osobnost dítěte. Prostředí 

dětského domova, přestože je více podnětné než prostředí dysfunkční rodiny, v níž dítě žilo, 

než bylo umístěno do dětského domova, neposkytuje prostor pro rozvíjení psychických funkcí 

- vnímání, myšlení, představivosti, motivace a dalších v takové míře jako ideálně chápané 

rodinné prostředí. V dětském domově není příliš podporováno samostatné rozhodování dětí a 

také verbální projev bývá omezený vzhledem k minimálním možnostem individuální 

komunikace dítěte s dospělým. 

Stejnou zkušenost popisují Langmeier a Matějček: „Mnoho času tráví ústavní děti tím, 

že čekají, „až na ně přijde řada" ... Ústavní dítě má i menší příležitost se samo aktivně 

obracet k dospělému ... a chybí mu vzor volného vzájemného styku lidí." (Langmeier, 

Matějček, 1968, s. 78). U těchto dětí se setkáváme s tak vystupňovanou potřebou citového 

vztahu, že dítě navazuje kontakt s kýmkoli, bez zábran a nediferencované, což mnozí autoři v 

literatuře zmiňují jako jeden z projevů deprivovaného dítěte (Langmeier, Matějček, 1968, 

Vágnerová, 2004). 

3.8 Psychická deprivace u dětí v dětském domově 

Problematice psychické deprivace u dětí vyrůstajících v zařízeních kolektivní péče 

věnovali svou publikaci Matějček a Langmeier (1968), kde se velmi podrobně a na základě 

výzkumů, pozorování a zkušeností zabývají otázkou psychického strádání v dětském věku a 

jeho pozdějšími následky. Současná literatura, zkušenosti odborníků ukazují, že otázka 

psychické deprivace dětí vyrůstajících v dětských domovech je stále aktuálním tématem, 

přestože kvalita péče v těchto zařízeních stoupá. 

Podívejme se nejprve na to, jak je psychická deprivace definována v literatuře. 

„Deprivace značí ztrátu něčeho, strádání nedostatkem nějaké důležité potřeby. Nejde tu 

ovšem o strádání fyzické, ale výlučně o nedostatečné uspokojení základních potřeb duševních 

(psychická deprivace). Zcela obdobné jsou i další termíny ... psychické hladovění, psychická 

karence." (Langmeier, Matějček, 1968, s. 21). Vágnerová uvádí, že „deprivace neboli strádání 

v důsledku nedostatečného uspokojování objektivně významných potřeb může zásadním 

způsobem poškodit další vývoj dětské osobnosti. Z psychologického hlediska má závažné 

důsledky především citová deprivace - nedostatečné uspokojování citových potřeb dítěte, a 
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sociokulturní deprivace - nedostatek podnětů, které podporují rozvoj schopností a dovedností 

dítěte, tj. výchovné zanedbání." (Vágnerová, 2004, s. 597). 

Zejména bývá upozorňováno na důležitost individuálního citového vztahu určitého 

dospělého a dítěte, který i v současných dětských domovech je v podstatě nemožné naplnit. 

Pro zdravý vývoj osobnosti je základem primární zkušenost jistého a spolehlivého vztahu, 

který běžně poskytuje matka (event. jiný blízký dospělý). Matka představuje pro dítě zdroj 

jistoty a bezpečí. Dítě tak má možnost zažít první mezilidský vztah, který mu napomáhá 

získat důvěru v okolí a pocit sebedůvěry a vnitřní jistoty. Tento prvotní vztah matka - dítě je 

základem pro další vývoj osobnosti dítěte, dítě získává schopnost udržovat pozitivní vztah ke 

světu i k sobě samému a schopnost navazovat a udržovat další mezilidské vztahy. 

Že fenomén psychické deprivace se ještě v současné době bezprostředně dotýká dětí 

vyrůstajících v zařízení kolektivní výchovy, dokládají Langmeier, Balcar, Špitz (2000) i další 

autoři věnující se dětské psychopatologii (např. Vágnerová, 2004). „Problematika psychické 

deprivace byla původně sledována (a vlastně „objevena") v ústavech - v kojeneckých 

ústavech a dětských domovech. Tam mají děti všechno to, čeho se zanedbaným dětem 

nedostává: hygienické ošetření, správnou výživu, dozor, pravidelnou lékařskou péči a 

výchovu řízenou odborně vzdělanými vychovateli. Ale přes všechny snahy se ve většině 

ústavů ani dnes nedaří odstranit nedostatek individuální pozornosti dospělého, který by 

bezprostředně a citlivě reagoval na spontánní aktivní projevy dítěte a zcela podle jeho 

vývojových možností a okamžitého stavu mu poskytoval přiměřené podněty a pomáhal mu 

pochopit řadu věcí. Zejména se pak sotva podaří zajistit individuální emoční vztah určitého 

dospělého, který by dítě provázel po celé dětství a dodával mu potřebné citové bezpečí a 

základnu pro jeho autonomní vývoj a pokračující osobnostní růst." (Langmeier, Balcar, Spitz, 
2000, s. 302). 

K citové deprivaci dětí vyrůstajících v dětských domovech se Vágnerová vyjadřuje 

takto: „Specifickou skupinu citově deprivovaných, resp. subdeprivovaných představují lidé, 

kteří byli vychováváni v ústavním zařízení (v dětském domově). Byli tam zařazeni proto, že 

jejich vlastní rodina nějakým způsobem selhala a nebyla schopna jim zajistit přiměřenou 

výchovnou péči. Život v instituci, tj. v klasickém dětském domově, vychovával děti 

především k adaptaci na podmínky a styl života tohoto zařízení. Ve skupinové výchově 

nebyla důležitá individualita, dítě nemělo pro nikoho osobní význam. Větší důraz byl kladen 
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na konformitu a přijetí anonymní role jednoho z mnoha členů skupiny. Výsledkem je, že se 

děti nenaučily samostatně rozhodovat a být osobně odpovědné za své chování. V instituci 

není svoboda rozhodování podporována. Většina věcí je předem určena a na vlastní volbě 

nezávisí. Strategie chování, které jsou zde účelné a užitečné, ztrácejí v jiném prostředí svou 

hodnotu...." (Vágnerová, 2004, s. 602). 

Psychická deprivace má samozřejmě dalekosáhlé důsledky ovlivňující psychický 

vývoj jedince. Negativní zkušenost psychické deprivace působí však na osobnosti dětí 

odlišně, charakter a závažnost důsledků je individuální záležitostí a závisí na genetické 

výbavě dítěte i na jeho odolnosti vůči zátěži. Přesto je deprivační zkušenost faktorem, který se 

projeví v různé míře na vývoji osobnosti, a téměř vždy se setkáváme u deprivovaných dětí se 

změnami ve vnímání, prožívání, myšlení i chování. Obecně se psychická deprivace týká 

zejména rozvoje emočních a poznávacích funkcí. U některých dětí v raném věku umístěných 

do dětského domova je nápadné celkové psychomotorické opoždění, které má příčinu 

v nedostatku přísunu podnětů potřebných pro rozvoj dítěte. U naprosté většiny dětí 

předškolního věku v dětském domově shledáváme opoždění vývoje řeči a sociálních 

dovedností. 

Co se týče odlišností v kognici, Vágnerová uvádí, že „rozumové schopnosti citově 

deprivovaných dětí nemusí být závažněji postiženy, ale nebývají dostatečně využívány." 

(2004, s. 599). Dítěti, které vyrůstá v dětském domově, chybí zkušenost s matkou, která 

svému dítěti poskytuje zpětnou vazbu a interpretuje dítěti chování ostatních lidí i jeho vlastní. 

Proto u těchto dětí pozorujeme často neschopnost porozumět významu chování jiných lidí a 

mnohdy i chování vlastnímu. Nepřítomnost zpětné vazby, pozitivního zpevnění a 

dostatečného ocenění aktivit dítěte vede k negativním důsledkům v rozvoji učení. Dítěti chybí 

zpětná vazba, a tak nemá důvod pro to, aby se snažilo. 

Dále Matějček a Langmeier uvádějí jako součást klasického obrazu psychické 

deprivace malého dítěte „výrazné opoždění vývoje řeči." (1968). Redukce řečového vývoje 

pramení z raného věku dítěte, kdy byl omezen individuální kontakt s matkou či jinou osobou. 

Chybí nejen intenzivní vzor mluvního projevu, ale také jakákoli odezva na řečový projev 

dítěte, a počáteční vývoj řeči tak není nijak posilován. V důsledku je v dětské řeči patrná 

nejen těžká dyslalie, ale také opoždění po stránce obsahové i skladebné. Matějček a 

Langmeier, co se týče oblasti vývoje řeči u psychicky deprivovaných dětí, shledávají 
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zvláštnosti v užití verbálního projevu v sociálním kontextu. „Období „věčného otazníku" se u 

dětí ústavních skoro neobjevuje a ono charakteristické „proč?" starších batolat neslyšíme tu 

skoro po celý předškolní věk. Stejně tak sdělování zážitků a hlavně vyjádření nadějí, těšení, 

přání do budoucna bývá nápadně chudé. Schopnost konverzace s dospělým zůstává na 

nápadně primitivní úrovni." (Langmeier, Matějček, 1968, s. 294-295). 

Obvykle bývá také odlišný emoční vývoj dítěte a způsob jeho citového prožívání. 

Dětem umístěným v zařízení kolektivní výchovy chybí schopnost empatie, což je důsledkem 

citové deprivace. Z nedostatku pozitivních citových zkušeností plyne celková nejistota dítěte. 

Citově deprivované děti nezažily intenzivní emočně nabitý vztah s matkou (či jinou blízkou 

osobou), chybí jim zkušenost zpětné vazby, a nejsou tak schopné navazovat hluboký vztah, 

jsou emočně ploché a vztahy s lidmi navazují nediferencované. Problematická je pro tyto děti 

orientace ve vlastních pocitech, a tudíž i v emocích ostatních lidí. Citová deprivace negativně 

ovlivňuje celkové emoční rozpoložení dítěte, tyto děti bývají vysoce dráždivé, neklidné, 

výbušné, mnohdy agresivní, nebo naopak apatické a bez zájmu. 

Prožitek psychického strádání se přirozeně také projeví v sociálním vývoji dítěte, ve 

všech aspektech jeho socializace, osvojování sociálních rolí, v interakci s ostatními lidmi a 

sociální adaptaci. Vágnerová poznamenává, že také vývoj a přijímání norem a hodnotového 

systému je u těchto dětí odlišný. „K deformaci hodnotového systému může přispět zkušenost 

z ústavního zařízení, které představuje typickou sociální situaci. ... Pokud jsou normy 

prezentovány osobně bezvýznamným člověkem, nemohou mít takovou váhu, jako kdyby byla 

jejich představitelem citově důležitá autorita, jejíž ocenění dává určitému chování 

jednoznačnou hodnotu. Dítě se za těchto okolností s příslušnými normami neidentifikuje 

natolik, aby mohly dostatečným způsobem korigovat jeho jednání." (Vágnerová, 2004, s. 
600). 

Narušené bývá sebepojetí deprivovaného dítěte. „Dítě zcela přirozeně přejímá názor 

nejbližších osob, a jestliže je tito lidé hodnotí negativně, nemá pro ně žádný význam, narušuje 

se i jeho sebehodnocení. Výsledkem této zkušenosti je nejistota, nedostatek sebedůvěry a 

zvýšená potřeba obrany." (Vágnerová, 2004, s. 600). V souvislosti s vývojem identity dítěte, 

zmiňují někteří autoři „skupinovou identitu" (Vánerová, 2004, s. 600) nebo „skupinovou 

závislost" (Langmeier, Matějček, 1968, s. 297). 
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Psychická deprivace se odráží také v chování dětí, které může být v některých 

směrech nápadné. Již výše popisovaná celková nejistota dítěte vede k určitým stereotypům 

v chování. Stejné vzorce chování tak poskytují dítěti postrádaný pocit bezpečí, ale zároveň 

zabraňují rozvoji osobnosti. Dítě, kterému chybí primární zkušenost intenzivního vztahu 

s matkou, má tendenci hledat náhradní objekt uspokojení. Navazování kontaktu s dospělými 

probíhá neselektivně, dítě se neodbytně dožaduje pozornosti libovolného člověka, s nímž se 

dostane do styku. V běžných sociálních situacích je takové chování dítěte nepříjemné a 

odezva je spíše negativní. U některých dětí je potřeba citového vztahu dominantní tendencí a 

tlak na její uspokojení stále stoupá. Problémy dítěte se kumulují a způsobují tak další potíže 

ve vývoji osobnosti, které se často projevují jako poruchy chování. 

3.9 Výzkumy dětské kresby 

Dětská kresba je velmi častým tématem výzkumů zejména v oblasti psychologie a 

pedagogiky. V této kapitole uvádím stručné charakteristiky výzkumných prací, které se 

zabývaly tématem kresby. Popisuji několik výzkumů zaměřených na kresbu dětí předškolního 

věku a dále se věnuji tématice kresebného projevu dětí ze slabého sociokulturního prostředí, 

jak je popisována v literatuře. Zmiňuji také několik výzkumů týkajících se problematiky 

kresby dětí ze slabého sociokulturního prostředí, které byly uskutečněny v minulosti. 

Výsledky daných výzkumných prací mi poskytují možnost porovnání s výsledky a 

úrovní kreseb dětí v mém sledovaném vzorku. 

3.9.1 Výzkumy kresby dětí v předškolním věku 

Tématika kresby dětí v předškolním věku byla námětem několika diplomových a 

bakalářských prací zpracovaných na Katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogicke 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jde o práce zaměřené zejména na postižení vývojového 

hlediska v kresbách předškolních dětí. 

Kresebný projev předškoláka popisuje ve své práci Cachová (2005). Jejími cíli bylo 

vysledovat náměty ve volné kresbě dětí předškolního věku a zjistit úroveň kresby postavy ve 



sledované skupině dětí. Sledovaná skupina je složena z dětí ve věku od tří do šesti a výše let, 

které zároveň navštěvují mateřskou školu. Cachová ve své práci hodnotí 61 kreseb těchto dětí. 

Úroveň kresby dětí v předškolním věku sledovala v rámci své diplomové práci také 

Nováěková (1999). Nováěková uskutečnila výzkum, jehož cílem bylo zjistit charakteristiky 

výkonu v Testu hvězd a vln v předškolním věku. Její výzkumný vzorek byl sestaven ze 400 

probandů, ve věku od tří do šesti let navštěvující běžnou mateřskou školu. 

Kresbě postavy u dětí v předškolním věku se dále věnoval již výše jmenovaný Kormoš 

(1996), který použil metodu kresby pána (pro určení mentální úrovně dětí) a kresby postavy 

v barevném provedení. 

3.9.2 Problematika kresby dětí ze slabého sociokulturního prostředí v literatuře 

V literatuře pojednávající o tématu psychické deprivace nebo o problematice 

zanedbávání, zneužívání a týrání dětí autoři prezentují mnoho kreseb dětí vyrůstajících v 

dětském domově nebo v dysfunkční rodině, kresby dětí, které byly týrané či zneužívané nebo 

prožily nějaké trauma, (např. Langmeier, Matějček, 1968; Vágnerová, 2004; Peterson, Hardin, 

2002; Davido, 2001; Šicková-Fabrici, 2002; Vizinová, Preiss, 1999; Hibbard, Hartman, 

1990). Kresby jsou charakteristické neobvyklou celkovou atmosférou obrázku, obsahovou 

chudostí, zvláštní volbou námětu a zejména v obrázcích dětí, u nichž bylo potvrzeno emoční 

či fyzické týrání nebo zneužívání, přítomností určitých mimořádných prvků, které signalizují 

dopad traumatu na dětskou psychiku. Peterson a Hardin přímo poznamenávají, že „citově 

narušené děti vytvářejí jiné kresby než děti zdravé". (2002, s. 28). 

Někteří autoři se pokusili definovat indikátory určitého traumatu v dětské kresbě. 

Například Peterson a Hardin (2002) uvádějí indikátory emočního zneužití v kresbách a 

indikátory pohlavního zneužití v kresbách, navrhují také screeningový dotazník pro bodováni 

dětské kresby lidské postavy. Nástrojem pro zjišťování emočního zneužití v dětských 

kresbách může být „třicet emočních indikátorů pro kresbu lidské postavy podle Kopitzové, 

mezi než patří: špatné napojení částí těla, stínování obličeje, stínování těla a/nebo končetin, 

stínování rukou a/nebo krku, výrazná asymetrie končetin, nakloněná postava, maličká 

postavička, obrovská postava, průhlednost, maličká hlavička, šilhající oči, zuby, krátké paže, 

dlouhé paže, paže přitisknuté k tělu, velké ruce, odříznuté ruce, nohy přitisknuté k sobě, 
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genitálie, strašidelná nebo groteskní postava, spontánní kresba tří a více postav, mraky, chybí 

oči, chybí nos, chybí ústa, chybí trup, chybí paže, chybí nohy, chybí chodidla, chybí krk" 

(Kopitzová in Peterson, Hardin, 2002, s. 23). Na základě těchto indikátorů se Hardin pokusil 

identifikovat znaky umožňující odlišit pohlavně zneužité děti od dětí emočně narušených. 

Mezi tyto znaky patří „sedm varovných indikátorů pro screening dětských kreseb, které se 

vyskytují výrazně častěji v kresbách dětí starších let, u nichž bylo potvrzeno pohlavní zneužití 

(explicitní vyvedení genitálií, zakryté genitálie, vynechání genitálních partií, vynechání 

střední části postavy, opouzdření postavy, dokreslené ovocné stromy, postava opačného 

pohlaví)." (Peterson, Hardin, 2002, s. 25). 

Peterson a Hardin vypracovali screeningový dotazník pro dětskou kresbu lidské 

postavy umožňující kvantitativní hodnocení. Výsledky tohoto screeningového dotazníku 

mohou pomoci při odhalování zneužívání, psychické či fyzické týrání. Součásti 

screeningoového dotazníku je dvacet osm položek, mezi něž patří „sedm varovných 

indikátorů" uvedených výše a dále: „maličká postavička, špatné napojení částí těla/nakreslená 

obluda, odříznuté ruce, vynechané končetiny (ruce a nohy), přikreslený nebo zdůrazněný 

pupík, pilovité/vyceněné zuby, velké ruce, průhlednost, nakloněná postava, zdůrazněné 

genitálie, nohy pevně přitisknuté k sobě, odříznutý pas, extenze/dlouhé paže/dlouhé nohy, 

duhy, motýli, srdíčka, poletující ptáci, déšť/mraky, stínování obličeje, jednorožci, X místo 

očí" (Peterson, Hardin, 2002, s. 40). 

Analýzou kresebného testu H-T-P (kresba domu, stromu a postavy) a hledáním 

charakteristických znaků v kresbách dětí, které byly týrány, se zabýval Blain (1981). Ve 

sledovaném vzorku byly tři skupiny dětí ve věku od 5 do 12 let. V první skupině byly děti, 

které byly psychologicky léčeny a u kterých bylo diagnostikováno fyzické týrání. Druhou 

skupinu tvořily děti, které byly také podrobovány psychoterapii, ale nebyly fyzicky týrány. Ve 

třetí, kontrolní, skupině byly děti navštěvující běžnou základní školu, u nichž nebyly žádné 

známky týrání ani psychických potíží. Výsledkem tohoto výzkumu bylo stanovení pěti 

položek v testu H-T-P, které se vyskytují statisticky významně častěji v kresbách týraných 

dětí než v kresbách dětí v ostatních dvou skupinách. Mezi tyto položky patří: „z komína domu 

vychází kouř, v přízemí domu není okno, velké rozdíly ve velikosti rukou a nohou postavy, 

vynechání chodidel, disproporce hlavy". (Blain, 1981, s. 669). 
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Velmi podrobné informace o výzkumech týkajících se kresby dětí, které byly 

zanedbávané, týrané či zneužité podávají ve svém článku Veltman a Browne (2002). Cílem 

jejich výzkumu bylo vytvořit přehled studií, které sledovaly užití kresebných technik u 

týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, popsat jejich vývoj kresebných dovedností, 

a jak může být kresba dítěte ovlivněna týráním, zneužíváním a zanedbáváním. Článek podává 

informaci o dvaceti třech studiích, které vyšly v anglickém jazyce do roku 2000, věnujících se 

kresbě dětí ve věku od tří do dvaceti let, u nichž bylo dokázáno zanedbávání, týrání nebo 

zneužívání. V různých studiích byly použité různé metody, vždy však byly použity kresebné 

testy. Typy kresebných testů byly velmi rozmanité, byly použity například tyto kresebné 

testy: kresba lidské postavy, kinetická kresba rodiny, volná kresba, test H-T-P (dům - strom -

postava), kresba pána, kresba rodiny, kresba pachatele, kresba vnitřku svého těla, kresba snu, 

autoportét, kresba toho, „co se stalo", kresba oblíbeného dne, kresba stromu). Autoři sice 

varují před rizikem použití kresebného testu jako průkazného materiálu při odhalování a 

případném následném potvrzování týrání či zneužívání dítěte, ale zároveň dospěli ke zjištění, 

že z analyzovaných studií však pouze tri studie nenašly vůbec žádnou signifikantní odlišnost 

mezi zkoumanou a kontrolní skupinou. 

Někteří autoři se také zabývají analýzou toho, jak se aktuální míra stresu odráží 

v dětské kresbě, např. zajímavé studie o kresbě dětí v nemocnici předkládají např. Sturner a 

Rothbaum (1980) nebo Kantorová (2004). 

Zajímavou studii také předkládají Preiss a Preissová, jejichž hlavní výzkumnou 

otázkou bylo: „Zda válečná traumata a dlouhodobý stres mohou (kromě nedostatku praxe v 

kresbě) ovlivnit také výkonové složky psychiky, v tomto případě celkovou úroveň kresby." 

(Preiss, Preissová, 1998, s. 30). Celkem vyšetřili 59 dětí žijící v poválečné oblasti Bosny, 

jejichž průměrný věk byl 7 let a 1 měsíc. Výzkum se uskutečnil na podzim roku 1997 a 

použitou metodou byl Test kresby postavy v české úpravě Šturmy a Vágnerové. Výsledky 

porovnávali s „normativy České republiky". Preiss a Preissová dospěli ke zjištění, že 

výsledky bosenských dětí nejsou signifikantně odlišné od výsledků českých dětí, přesto byly 

bosenské děti ve všech ukazatelích testu horší než jejich čeští vrstevníci. Autoři výzkumu také 

zjistili, že „u bosenských dívek i chlapců byla v průměru horší obsahová část, formální méně. 

Tento výsledek je možné vysvětlit menší podnětností prostředí během války a po válce." 

(Preiss, Preissová, 1998, s. 32). Podobně uvádí autoři Testu kresby postavy Šturma a 
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Vágnerová, že u dětí s psychickou deprivací se vyskytuje vyšší F-skór než O-skór. (Sturma, 

Vágnerová, 1982, s. 48). 

Výzkumů na téma kresby dětí vyrůstajících v zařízení kolektivní péče je minimum. 

Tomuto tématu věnovala v roce 1966 svou studii Vančurová. Cílem výzkumu bylo porovnání 

kreseb dvou skupin dětí, jejichž průměrný věk byl pět let a devět měsíců žijících v odlišných 

podmínkách. První skupinu (základní) tvořily děti umístěné do „celotýdenní mateřské školy", 

druhou skupinou (kontrolní) byly děti navštěvující běžnou denní mateřskou školu. Pro získání 

informací o dětské kresbě, jejích specifikách a odlišnostech v daných skupinách použila 

autorka tři kresebné testy - volnou kresbu, autoportrét (kresba sebe sama) a kresbu rodiny. 

Uvádím zde, k jakým zjištěním Vančurová dospěla v prvních dvou kresebných testech. V 

případě volné kresby byla část kreseb dětí z celotýdenní instituce nehodnotitelných, 

nerozpoznatelných a v některých případech došlo k odmítnutí kresby. Ostatní kresby mají 

velmi primitivní námět (nejčastěji dům či auto). Vančurová o volných kresbách píše: 

„Hodnotíme-li celkově, zdá se, že se zde nejvýrazněji ukázala námětová chudost až 

primitivnost výtvorů. Jen zcela výjimečný byl pokus o určitou minimální kompozici, resp. 

kumulaci námětů, např. dům, strom, postava, slunce. Lze poměrně jistě vyslovit myšlenku, že 

fádnost tématiky je odrazem podnětového omezení celého prostředí. ..." (Vančurová, 1966, s. 

102). U dětí, které navštěvují běžnou denní mateřskou školu, se ukázala pestrost kreseb 

neporovnatelně vyšší, výkon vyspělejší. Kompozice kreseb byla složitější, barevnost 

adekvátnější a diferencovanější. Všechny aspekty kreseb ukazovaly na vyšší vývojový stupeň. 

Tyto děti jsou více stimulovány nejen v instituci mateřské školy, ale zejména v domácím 

rodinném prostředí. V případě autoportrétu vykazovaly děti z celotýdenní instituce lepší 

výsledky než v kresbě předešlé, vymezení tématu bylo přínosem pro kvalitu kresby. 

Z vývojového hlediska jsou mezi oběma skupinami dětí velké rozdíly. Vančurová popisuje 

odlišnosti mezi výkony obou sledovaných skupin dětí. „Více než polovina dětí z celotýdenní 

instituce kreslí přiměřenou postavu, více než třetina primitivní „hlavonožce", kde chybí 

nejrůznější podstatné části těla, hlavně trup a ruce. Umístění v prostoru není úměrné, není 

výjimkou postava umístěná diagonálně. Postavy jsou vzhledem k papíru drobné, event. je jich 

více. ... V kontrolní skupině jsou všechny kresby hodnotitelné, více než u tří čtvrtin 

shledáváme vyspělé postavy. Jen pětina předkládá kresby primitivnější, většinou bezruké. ... 

Umístění postavy je až na jednu výjimku centrální, proporce odpovídají rozměrům papíru, 

barvy jsou pestré, veselé." (Vančurová, 1966, s. 103). 
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4. METODIKA VÝZKUMU 

4.1 Uvedení do problematiky 

Můj uskutečněný výzkum se svojí podstatou nejvíce blíží výzkumu terénnímu, 

charakterizovanému v literatuře jako „zlatý základ" kvalitativního výzkumu. (Miovský, 2006, 

s. 103). Pro „terénní výzkum je charakteristická nižší úroveň strukturovanosti ... Psycholog 

obvykle v průběhu terénního výzkumu hlouběji poznává strukturu prostředí, v němž se 

zkoumaný fenomén nachází, odkrývá různé roviny významů, které lidé sobě i prostředí 

dávají, a prostřednictvím analýzy těchto různých kontextů se snaží popsat, vysvětlit, 

interpretovat jednání lidí, způsob jejich uvažování o problému atd." (Miovský, 2006, s. 103). 

Zkoumaným fenoménem je v případě této práce kresba dětí žijících v dětských 

domovech. Mým původním výzkumným záměrem bylo opatřit si v rámci výzkumu co 

největší výzkumný vzorek, to znamená najít co největší počet dětí v předškolním věku a od 

nich získat minimálně čtyři kresby (volnou kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu a Test 

hvězd a vln), tyto kresby poté analyzovat a interpretovat. Avšak po delším pobytu v prostředí 

dětských domovů a během poznávání struktury a dynamiky daného prostředí se ukázalo být 

vhodnou variantou některé děti testovat několikrát v průběhu výzkumu. K realizaci této 

příležitosti došlo pouze v Dětském domově Charlotty Masarykové, kde jsem se nejprve 

zvláště vzhledem k velkému počtu dětí předškolního věku pohybovala nejvíce. Po zvážení 

možnosti sledovat u některých dětí vývojovou stránku jejich kresebného projevu, jsem se do 

Dětského domova Charlotty Masarykové opětovně vracela za účelem pozorování a zadávání 

kresebných testů dětem. Možnost retestovat některé děti ovšem závisela na tom, zda dítě bylo 

umístěno v daném dětském domově po většinu doby trvání mého výzkumu, tuto podmínku 

větší část dětí umístěných v Dětském domově Charlotty Masarykové nesplnila. Některé děti 

během trvání mého výzkumu odešly zpátky do vlastní rodiny, pro některé děti byla nalezena 

náhradní rodina, jiné děti naopak do dětského domova přišly až v období, kdy se můj výzkum 

blížil k závěru. 

Dále na základě analýzy již hotových kreseb a také konzultací a uskutečněných 

rozhovorů vyplynulo na povrch téma rozdílu mezi volnou kresbou a kresbou na zadané téma. 

V již sebraných kresbách dětí z dětských domovů jsem objevila zajímavý nepoměr mezi 
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volnou kresbou a kresbou na určené téma, což bylo podnětem pro zařazení další výzkumné 

metody - kresby na částečně zadané téma (kresbu na základě přečtené pohádky). 

Rámec mého původního záměru také překračuje sběr spontánních kreseb vzniklých v 

mé přítomnosti ale bez žádného zadání či pobídky z mé strany (viz níže), které však v mém 

souboru kreseb dětí z dětských domovů představují velmi významný výzkumný materiál. 

Mnoho cenných informací čerpám z rozhovorů s experty působícími v oblasti praxe 

s dětmi s dětmi umístěnými do dětského domova. Bohužel nízkou výpovědní hodnotu 

vztahující se k dané problematice jsem shledala v analýze dotazníků zadaných vychovatelkám 

v dětských domovech. 

4.2 Cíle výzkumu 

Cílem mé výzkumné práce je pomocí níže popsaných použitých metod zjistit, jak se 

odlišuje kresebný projev dětí žijících v dětském domově od kresebného projevu dětí 

vyrůstajících v ideálně chápaném rodinném prostředí. Následně pak stanovit, v jakých 

oblastech se kresba dětí v dětském domově liší od kresby dětí z běžné populace a zejména, co 

je příčinou daných odlišností v kresebném projevu u dětí z dětského domova. 

Mým záměrem bylo posoudit co možná nejkomplexněji kresebný projev dítěte 

v dětském domově, proto jsem použila celou sadu kresebných testů. Dětem jsem zadala 

volnou kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu a Test hvězd a vln. 

Dva z těchto kresebných testů (kresbu postavy a Test hvězd a vln) hodnotím 

kvantitativně pro možnost posouzení vývojové úrovně dětí v dětském domově. Kresbu volnou 

a případnou kresbu spontánní (kresbu vzniklou bez zadané instrukce) analyzuji nejen 

z hlediska kvality provedení, ale také z hlediska námětového obsahu kresby. Ve všech 

kresbách se soustředím na rozpoznání nápadností a neobvyklých znaků. 

Po zjištění odlišností v kresbách dětí z dětských domovů je mým cílem zaměřit se na 

určení příčin odlišností v kresebném projevu daných dětí. Při určování faktorů ovlivňujících 

kresebný vývoj a projev dětí z dětských domovů vycházím z analýzy kreseb ve sledovaném 

vzorku a ze zjištěných specifik objevujících se v kresbách. Významným zdrojem dat jsou dále 

uskutečněné rozhovory s experty. Při určování příčin odlišností v kresebném projevu dětí 

z dětských domovů čerpám také z analýzy pozorování, anamnestických údajů děti, ale také 

z poznatků z literatury. 
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4.2.1 Výzkumné otázky 

1. V jakých aspektech se liší kresebný projev dítěte v dětském domově od kresebného 

projevu dítěte vyrůstajícího v ideálně chápané pečující rodině? 

a) Odpovídá vývojová úroveň kresby dítěte v dětském domově normě v populaci 

stejně starých dětí? 

b) Vyskytující se v kresbách dětí z dětských domovů indikátory narušeného 

emočního prožívání? 

2. Co je příčinou odlišností v kresebném projevu dětí z dětských domovů? 

4.3 Popis použitých metod 

Ve svém výzkumu v rámci diplomové práce jsem použila několik metod. Mnoho 

významných dat jsem získala díky zařazení klinických metod: pozorování, rozhovoru a 

vypracování anamnézy dítěte. Pro získání informací o názoru na dětskou kresbu od 

vychovatelů dětí v dětských domovech jsem použila metodu dotazníku. Sledovaným dětem 

jsem zadala několik kresebných testů - volnou kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu, Test 

hvězd a vln a kresbu s částečně určeným tématem - kresbu na základě přečtené pohádky. 

4.3.1 Klinické metody: Pozorováni, rozhovor, anamnéza 

Za účelem získat o každém sledovaném dítěti co možná nejvíce informací, jsem 

použila ve svém průzkumu postupy, které nazýváme klinické metody. Svoboda a kol. o 

klinických metodách uvádějí, že ,jsou orientovány na poznání konkrétního individua v jeho 

celistvosti, komplexnosti a jedinečnosti. V případové práci s klientem skýtají možnosti, ktere 

standardní testy nemohou přinést. Klinické metody zachycují jedince v jeho nejširším 

kontextu a v dynamice vývoje." (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001, s. 31). Mezi klinické 

metody řadíme pozorování, rozhovor, anamnézu a analýzu spontánních produktu. 
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Díky použití klinických metod jsem měla možnost více proniknout do prostředí 

zkoumaného fenoménu, a docházelo tak mezi mnou a sledovaným dítětem k 

bezprostřednějšímu kontaktu, a tak bylo snazší vytvořit si celkový obraz o dítěti. 

Velkou důležitost při mém výzkumu jsem připisovala pozorování, které jsem 

uskutečňovala během celého setkání s dítětem. Záměrně a plánovitě jsem vnímala veškeré 

projevy dítěte a vše jsem zapisovala do předem připraveného pozorovacího archu. Během 

pozorování jsem se zajímala o to, jak se mnou sledované dítě naváže kontakt, jak reaguje na 

zadání jednotlivých kresebných testů, zaměřovala jsem se také na verbální i neverbální 

projevy dítěte, jako je zevnějšek, mimika, pohyby rukou i celého těla. Mé pozorováni 

probíhalo přirozeně během celého kontaktu s dítětem, trvalo po celou dobu zadávání 

kresebných testů a bezprostředně se dotýkalo procesu kresby dítěte. Sledovala jsem lateralitu 

dítěte i jeho typ úchopu při kresbě. 

Další použitou metodou byl rozhovor. V mém výzkumu jsem kromě běžného 

rozhovoru s dítětem za účelem navázání a udržování kontaktu, vedla předem připravený 

rozhovor bezprostředně související s kresbou postavy, kterou jsem dítěti zadávala. Kromě 

tohoto obsažnějšího rozhovoru jsem s dítětem hovořila o každém obrázku, který nakreslilo. 

Především u volné kresby jsem se dotazovala na námět kresby a pobízela jsem dítě, aby o 

obrázku vyprávělo. 

Velmi významné informace čerpám také z rozhovorů uskutečněných s experty 

pracujícími v dětském domově a majícími zkušenosti s kresbou a kresebným vývojem dětí 

vyrůstajících v dětském domově. Za účelem získání informací od těchto odborníků jsem 

použila řízený částečně standardizovaný rozhovor (viz přílohu). 

Třetí použitou metodou v mém výzkumu bylo zachycení anamnézy sledovaného 
dítěte. Zjištění údajů týkajících se minulosti dítěte bylo zvláště důležité, neboť šlo o dítě žijící 

v dětském domově a předpokládala jsem, že v dosavadním vývoji dítěte došlo k mnoha 

skutečnostem, které jeho vývoj velmi ovlivnily a poznamenaly. Anamnézu jsem snímala v 

optimálním případě výpisem z evidenčního listu daného dítěte, který jsem si zapůjčila se 

souhlasem sociální pracovnice a ředitele daného dětského domova. V některých případech 

nebylo zapůjčení evidenčního listu, zejména z důvodu ochrany dat dítěte, možné. V takových 

situacích jsem získala základní anamnestické údaje o dítěti od vychovatelky dítěte. V 

anamnéze jsem se soustředila na informace o rodinném životě dítěte, tedy na údaje o rodičích, 
42 



sourozencích - zda jsou známi rodiče dítěte, případně dochází-li ke kontaktům dítěte s rodiči, 

zda a kolik má dítě sourozenců a kde žijí (také v dětském domově, v pěstounské péči, s rodiči 

apod.). Zejména jsem se pak zajímala o důvod umístění dítěte do dětského domova a délku 

pobytu v dětském domově. 

4.3.2 Metoda dotazníku pro vychovatele dětí v dětském domově 

Ke zjištění postoje vychovatelek působících v dětských domovech ke kresbě dětí 

žijících v dětském domově jsem použila metodu dotazníku. Tuto metodu jsem zvolila z 

důvodu časové úspornosti na rozdíl od rozhovoru a také jsem předpokládala, že vychovatelům 

bude tato forma kladení otázek vyhovovat lépe díky možnosti lepší formulace odpovědi. V 

úvodu každého dotazníku byl popis účelu tohoto dotazníku a také prohlášení, že dotazník je 

anonymní a bude sloužit pouze jako podklad pro tuto diplomovou práci, a poděkování za jeho 

vyplnění. Následovalo deset otázek týkajících se osobního pohledu na kresbu dětí v dětském 

domově. Zajímal mě názor vychovatelů na spontánní kresbu dítěte, doba, jakou dítě stráví 

kresbou, náměty, které dítě zobrazuje. Dále jsem položila otázky, kterými jsem zjišťovala 

názor vychovatelů na význam kresby pro děti vyrůstající v dětském domově a na případné 

rozdíly mezi kresbou dětí v dětském domově a kresbou dětí vyrůstající ve funkční rodině. U 

otázek nebyla možnost výběru odpovědi, vychovatel mohl u každé otázky volně vyjádřit svůj 

názor. 

4.3.3 Kresebné testy 

Analýza kresebných testů zadaných dětem žijících v dětských domovech tvoří stěžejní 

námět mé diplomové práce. Dětem jsem zadala volnou kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu 

a kresbu s částečně určeným tématem - kresbu na základě přečtené pohádky. 

Dětem jsem nezadávala kresbu rodiny, přestože se může jevit (zvláště ve sve 

modifikaci jako „kresba budoucí rodiny") být vhodnou metodou právě pro děti vyrůstající v 

dětském domově, neboť je pravděpodobné, že kresba (budoucí, vysněné) rodiny u těchto dětí 

bude mít velký projektivní potenciál. Důvodem, proč jsem metodu kresby rodiny nepoužila, 
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je nízký věk mnou sledovaných dětí. V předškolním věku je pro děti obtížné zobrazit jednu 

postavu (v rámci kresby postavy), proto by pro ně bylo velmi problematické nakreslit více 

postav a nejlepším výkonem by zřejmě bylo pouze dle Svobody „statické nediferencované 

ztvárnění rodiny, kterou představuje několik zobrazených figur stojících v řadě vedle sebe. 

Dítě ještě neumí dobře kreslit a nezralost jeho kreslířských schopností se projevuje obtížemi v 

realizaci určitého úmyslu. Takovou kresbu ještě nelze hodnotit projektivně." (Svoboda a kol., 

2001, s. 301). Tento test má tedy výpovědní hodnotu až od mladšího školního věku. 

Administrace kresebných testů a přirozeně i rozhovory a pozorování dítěte probíhaly 

individuálně. Během zadávání kresebných testů, jsem tedy vždy byla v místnosti s dítětem 

sama, nebyli jsme rušeni ani pracovníky dětského domova ani ostatními dětmi. V Dětském 

domově Zbraslav jsem měla k dispozici pro práci ložnici dětí, v níž je umístěn stůl a židle, 

kde jsou děti zvyklé na individuální práci s logopedkou. V ostatních dětských domovech jsem 

pracovala v jídelně dětského domova. 

Při kresebných testech jsem užila standardní pomůcky, tedy čisté archy papíru formátu 

A4 běžné zrnitosti, ořezanou měkčí tužku, jen při volné kresbě a kresbě na částečně určené 

téma barevné pastelky s dvanácti barevnou škálou. Dítě nemělo k dispozici gumu a nikdy 

nedošlo k situaci, kdy by mě dítě o gumu žádalo. Ze stolu jsem v nejvyšší možné míře 

odstranila všechny podněty, které by mohly upoutat pozornost dítěte. 

Vždy jsem se snažila vytvořit důvěrnou atmosféru, klidné a příjemné prostředí a 

poskytla jsem dětem dostatek času nejen na kresbu, ale i případný rozhovor. Pokud bylo 

potřeba, dítě jsem povzbuzovala a připomínala jsem, že nejde o výkon. Kresbu dítěte jsem 

chválila, ale jinak v přítomnosti dítěte nekomentovala. 

4.3.3.1 Metoda volné kresby 

Metoda volné kresby vznikající v kontrolovaných podmínkách bývá řazena mezi 

kresebné testy. Volnou kresbu jsem použila jako první kresebnou metodu, po navázaní 

kontaktu s dítětem prostřednictvím neformálního rozhovoru. V běžné poradenské praxi „volná 

kresba představuje pro děti úkol, který není omezen pevnými instrukcemi. Examinátor 

nabídne dítěti, zda nechce něco nakreslit a to, pokud nemá ke kreslení negativní vztah či 
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špatné zkušenosti, obvykle souhlasí. Dítě nakreslí co, je pro ně přitažlivé, co ho zajímá, což 

může mít svou výpovědní hodnotu. ... Dítě si může zvolit pro ně typické téma (např. chlapci 

často kreslí dopravní prostředky, děvčata zvířata či princezny) a být v kresebné produkci 

velmi rychlé, pohotové s vynikajícím výsledkem." (Kuchařská, 2002, s. 58). 

Vančurová uvádí, že ve volné kresbě „převládá aspekt osobnostní, snaha získat 

ukazatele kvalit, rysů, event. reakcí osobnosti spíše než kapacitu schopností." (1966, s. 97). 

Metodu volné kresby jsem tedy použila za účelem získání informací a poznatků o tom, jak 

probíhá vývoj kresby u dětí z dětských domovů, jaká témata děti spontánně zobrazují - zda se 

náměty kreseb dětí z dětských domovů liší od námětů kreseb dětí žijících ve funkčních 

rodinách. Dále jsem si kladla otázku, jaké výrazové prostředky děti používají, jaký je jejich 

přístup k barevnosti kresby ad. 

Při volné kresbě dítě mělo k dispozici barevné pastelky s dvanácti barevnou škálou. 

Volnou kresbu jsem zadala: „Nakresli, cokoli chceš, cokoli tě napadne." Pokud některé dítě s 

kresbou váhalo, povzbuzovala jsem ho a připomínala jsem mu, že nejde o výkon, ať nakreslí, 

opravdu cokoli jej napadne. 

4.3.3.2 Test kresby lidské postavy 

Často používanou metodou v dětské psychodiagnostice je kresba lidské postavy. 

Vágnerová historii testu popisuje: „Zkoušku lidské postavy vytvořila v roce 1926 F. 

Goodenoughová. Vycházela přitom z předpokladu, že dětská kresba se zákonitě vyvíjí, její 

vývoj se projevuje přibýváním detailů, ale i vzrůstající správností a přesností jejího provedení. 

Test kresby postavy byl rozšířen a reevidován v roce 1963 D. B. Harrisem a vyšel pod 

názvem Goodenough-Harris Drawing Test. Harris rovněž kladl důraz na přesnost zobrazení 

reality, kresbu chápal jako prostředek k hodnocení kognitivního vývoje." (Vágnerová, 2001, 

s. 274). Test kresby postavy má i českou verzi, v roce 1982 byl upraven a standardizován na 

českou populaci (Šturma, Vágnerová, 1982). Dle Vágnerové Jsou v současné době jeho 

normy i způsob hodnocení poněkud zastaralé. (Vágnerová, 2001, s. 274). Tato modifikace 

testu kresby postavy je hodnocena především kvantitativním způsobem - kresba postavy je 

skórována podle 35 položek, z nichž patnáct je zaměřeno na obsah a dvacet na formu, tedy 

provedení kresby. Přítomnost dané položky je hodnocena jedním bodem, nepřítomnost je 
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skórována nulou. Součtem bodů vychází obsahový a formální skór. Obsahový skór zachycuje 

kvalitu a počet detailů kresby (např. zobrazení trupu, prstů, částí obličeje, oblečení apod.). 

Formální skór je zaměřen na symetrii, proporce a spojení jednotlivých částí těla kreslené 

postavy a dvojdimenzionální provedení kresby. Test je určen pro děti od 3;6 do 11 let. 

Výsledky testu lze interpretovat a kvantitativně hodnotit dle výsledku - získaných 

bodů, ale i kvalitativní hodnocení je možné, analýzou zvláštností v kresebném projevu i 

chování dítěte během kresby a verbálního doprovodu. Celkové hodnocení přináší 

diagnosticky velmi cenné informace o osobnosti dítěte. 

Co se týče mého zájmu o kresbu dětí z dětských domovů, Vágnerová poznamenává, že 

„u dětí s emočními poruchami nebo adaptačními potížemi a u dětí psychicky deprivovaných 

se může vyskytovat vyšší formální skór než obsahový skór." (Vágnerová, 2001, s. 276). 

U kresby postavy můžeme sledovat také její projektivní náboj, kresba může 

signalizovat způsob emočního prožívání, znaky citového prožívání ... Vágnerová ktéto 

problematice uvádí: „Kresba v tomto případě slouží jako prostředek ztvárnění určité 

skutečnosti podle představ a zkušeností daného dítěte, na základě postoje, jaký si k ní 

vytvořilo a do své kresby jej promítá, tj. projikuje. ... Základem hodnocení je předpoklad, že 

při kresbě lidské postavy dochází k projekci v tom smyslu, že dítě se s ní identifikuje a přičítá 

jí takové vlastnosti a znaky, které si myslí, že má ono samo, resp. ty, které by si mít přálo, a 

vzácně i ty, které by mít nechtělo a obává se, že je má či může mít. V kresbě se může projevit 

jak skutečnost (to znamená zkušenosti dítěte, jeho reálné zážitky a konflikty), tak jeho obavy 

či přání." (Vágnerová, 2001, s. 287). U dětí předškolního věku mají na kresbu značný vliv 

jeho nedostatečně zvládnuté kresebné dovednosti, a proto je třeba k projektivnímu hodnocení 

kresby dítěte v předškolním věku přistupovat s velkou opatrností. 

Kresba postavy je také součástí Orientačního testu školní zralosti, coby modifikace 

testu Artura Kerna (Jirásek, 1970). Kresba postavy je zde poté hodnocena známkou 1 až 5, 

přičemž známka 1 značí nejvyspělejší výkon v kresbě (nakreslená kompletní postava) a 

známka 5 odpovídá vývojově nejméně vyspělému výkonu („hlavonožec" či „překonávání 

hlavonožce"). Kompletní přehled hodnocení je uveden v příloze II. 

Dítě jsem v případě testu kresby postavy oslovila instrukcí: „Tady nakresli nějakého 

pána. Tak, jak to umíš." (Jirásek, 1970). Dítě kreslilo obyčejnou tužkou na bílý arch papíru 
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velikosti A4. Pokud dítě na zadání reagovalo, že postavu nakreslit neumí, povzbuzovala jsem 

jej, ať ji zkusí nakreslit tak, jak dovede, zdůrazňovala jsem, že nejde o výkon. Na kresbu mělo 

dítě dostatek času. 

Po dokončení kresby postavy jsem s dítětem vedla krátký strukturovaný rozhovor 

týkající se nakreslené postavy (viz přílohu III.). 

4.3.3.3 Test hvězd a vln (SWT) 

Poměrně novou metodou v české psychodiagnostice je Test hvězd a vln. Tento 

diagnostický nástroj německé autorky U. Avé-Lallelmant byl poprvé české veřejnosti 

představen na mezinárodním sympoziu International Academy for Research in Learning 

Disabilities v Praze roku 1989. Brzy poté se tento kresebný test začal používat také v České 

republice. 

„Autorka sama jej zařazuje do kategorie testů grafického vyjádření a projekce, i když 

připouští, že jej lze v dětském věku využít i pro diagnostiku vývojovou a výkonovou." 

(Vágnerová, 2001, s. 278). Test hvězd a vln může poskytnout orientační informaci o celkové 

vývojové úrovni dítěte. Jakmile však dosáhnou určitého stupně zralosti senzomotorické 

dovednosti, lze metodu použít i k diagnostice osobnosti. 

Pro Test hvězd a vln je určen zvláštní arch papíru s předtištěným rámečkem standardní 

velikosti. Rámeček má dle Kuchařské „vyzývací charakter". (Kuchařská, 2007). Udržení 

kresby v rozsahu rámečku má výpovědní hodnotu z hlediska vývoje dítěte. V době vstupu 

dítěte do školy, by dítě nemělo při kresbě přesáhnout rámeček. Výhodou testu je, že jej lze 

použitu dětí již od tri let. 

Co se týče kvantitativního hodnocení Testu hvězd a vln, Avé-Lallelmant vypracovala 

hodnotící stupnici, jež zahrnovala čtyři možné reakce, jakými dítě na zadání odpovídá. Autoři 

Šturma a Kuchařská však považovali původní hodnotící systém za „měkkou normu" a 

vypracovali nový. (Kuchařská, Šturma, 1993). 

Nově koncipovaný hodnotící systém představují tři pořadové škály. Dvě z nich jsou 

orientovány na posouzení formální vyspělosti kresby, pomocí těchto dvou škál je tedy 
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hodnoceno formální zpracování hvězd a formální zpracování vln. Obě tyto škály jsou 

pětistupňové, přičemž hodnocení jedním bodem představuje nejméně vyspělý výkon, naopak 

hodnocení pěti body značí nejvyspělejší výkon. Třetí škála je zaměřena na vyspělost 

představy, tato škála je sedmistupňová, hodnocení jedním bodem opět značí nejméně vyspělý 

výkon, hodnocení sedmi body představuje výkon nejvyspělejší. Celková úroveň testu je pak 

dána součtem těchto škál a číselně se pohybuje mezi 3 a 17 body. Jako kritéria formálního 

posuzování autoři stanovili: „motorickou koordinaci čar ve spojení s autoregulací (čáry nesmi 

přesahovat rámeček), formální zpracování prostoru, symetričnost a proporce ve způsobu 

zobrazení hvězd, harmonii a ladnost ve znázornění vln, velikost znázornění detailu. Tato cast 

hodnocení SWT by měla především postihovat grafomotorické schopnosti, kvalitu percepce a 

koordinaci obojího. Vyspělost představy se stala základem pro posuzování ve sporných 

částech." (Kuchařská, Šturma, 1997, s. 81). Autoři se v tomto případě soustředili na dvě 

okolnosti, zda jsou zahrnuty všechny tri komponenty, hvězdy, vlny a na postižení vztahu mezi 

nimi (tj. vyjádření prostorového vztahu, který je dán instrukcí - pojmem „nad"). Kompletní 

přehled hodnocení je uveden v příloze I. 

V rámci kvalitativní analýzy je možné hodnotit způsob zobrazení hvězd. Nováčková 

ve své diplomové práci (1999) uvádí „typologii hodnocení hvězd", kde byly hodnoceny 

hvězdy podle Avé-Lallelmant: „čárkovitá, míčovitá (event. kulovitá), kruhovitá, kridlovitá, 

Davidova, pavoukovitá, květovitá, bodovitá, zářivá, dekorativní". Nově Nováčková 

identifikovala „hvězdu křížovou" a „hvězdu čtyřcípou". Ve výzkumu Sušické z roku 2001 se 

ještě objevily „hvězdy inverzní". 

V případě Testu hvězd a vln jsem před dítě položila arch papíru s předtištěným 

rámečkem a obyčejnou tužku střední tvrdosti. Vzhledem k nízkému věku sledovaných dětí 

jsem použila instrukci „nakresli hvězdy nad vlnami na moři". Kuchařská (2007) dovoluje tuto 

instrukci v případě předškolního dítěte jako vhodnou variantu ke standardní instrukci, která je 

též vytištěna na formuláři testu a zní: „Nakresli hvězdnou oblohu nad vlnami oceánu." Pokud 

dítě na instrukci reagovalo, že neví, co jsou hvězdy nebo vlny, snažila jsem se mu pojem 

přiblížit, např. „Hvězdy svítí v noci na obloze, určitě jsi je už viděl/a, že ano?" nebo „Vlny se 

dělají ve vodě ...". Pokud však dítě pojmy znalo, ale tvrdilo, že je neumí nakreslit, motivovala 

jsem jej podobně jako v případě kresby postavy zdůrazněním, že nejde o výkon, ať kreslí tak, 

jak to umí. 



4.3.3.4 Test kresby stromu 

Kresbu stromu jsem použila spíše jako doplňkovou metodu, neboť jak uvádí Altman 

„kresba samotného stromu v předškolním věku dítěte nebývá pro dítě příliš zajímavá, 

spontánně kreslí strom spíše jen jako součást krajiny nebo doplněk domu." (Altman, 2002, s. 

39). Přesto mě zajímalo, jak si dítě v předškolním věku s kresbou stromu poradí, jaké budou 

jeho reakce na zadání kresby stromu, případně, objeví-li se v kresbě stromu nějaké shodné 

nebo podobné prvky a znaky jako v ostatních kresbách. 

Kresbu stromu předcházela instrukce, mírně upravená vzhledem k nízkému věku 

sledovaných dětí, „nakresli listnatý strom". Dítě podobně jako v případě kresby postavy 

kreslilo obyčejnou tužkou na bílý papír velikosti A4. 

4.3.3.5 Kresba na částečně zadané téma - na základě přečtené pohádky 

Poslední použitou metodou je kresba s částečně určeným tématem. Dítěti jsem nejprve 

přečetla pohádku „O veliké řepě" (Bartoš in Němcová, 2004), poté jsem jej požádala, aby mi 

nakreslilo obrázek vztahující se k dané pohádce. Tuto pohádku jsem vybrala z toho důvodu, 

že jde o pohádku relativně známou, s ne příliš složitým dějem a pochopitelným obsahem pro 

děti předškolního věku. Zásadním kritériem výběru bylo, aby pohádka byla krátká, neboť 

předškolní děti vyrůstající v dětském domově mají obvykle problém udržet pozornost při 

čtení či výkladu dospělého. V této pohádce také vystupuje množství postav, které je možné 

kresebně ztvárnit a je možné také sledovat, zda dítě zobrazí dějový celek či pouze určitý 

prvek vyskytující se v příběhu, např. jen jednu z postav. 

Dítě kreslilo podobně jako v případě volné kresby barevnými pastelkami na bílý papír 
formátu A4. 
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4.3.3.6 Spontánní kresby 

Od některých dětí se mi podařilo získat také jejich spontánní kresby. Tedy kresby, 

které vznikly bezprostředně, bez jakéhokoli zadání, instrukce či pobídky z mé strany. Některé 

děti projevily potřebu dále kreslit buď po skončení mého testování nebo během testování -

mezi jednotlivými kresebnými testy. 

Pokud mě dítě během či po skončení testování požádalo o papír, tužku nebo pastelky, 

poskytla jsem mu je a nechala dítě kreslit, zároveň jsem přirozeně pozorovala a 

zaznamenávala jeho verbální a neverbální projevy během takto vznikající kresby. Tyto kresby 

považuji za významné sdělení, neboť vznikly z určité vnitřní potřeby dítěte kreslit. 

4.4 Průběh průzkumu 

Svůj průzkum zaměřený na analýzu kresebného projevu u dětí vyrůstajících v 

dětských domovech jsem uskutečnila v období od března roku 2007 do února roku 2008. 

Základním materiálem tohoto sdělení jsou kresby dětí vyrůstajících v dětském domově, 

nezbytné informace pro hlubší analýzu poskytuje záznam pozorování chování dětí, jejich 

slovního doprovodu atd. Velmi důležitý materiál pro mou práci čerpám z rozhovorů 

uskutečněných s odborníky pracujícími v dětském domově. 

4.4.1 Sledovaný vzorek 

Základní skupinu mého výzkumu tvoří 20 dětí žijících v době mého výzkumu v 

dětském domově. Podmínkou pro zahrnutí do sledovaného vzorku byl předškolní věk dítěte. 

V mém sledovaném vzorkuje 11 chlapců a 9 dívek. Nejmladšímu dítěti byly v době testování 

tři roky a jedenáct měsíců a nejstaršímu dítěti šest let a devět měsíců. Ve většině případů jde o 

děti, které byly odebrány rodičům, přesto sedm dětí bylo umístěno v dětském domově na 

základě žádosti rodičů. Pouze jedno dítě vyrůstá v ústavních zařízeních od narození. Ve dvou 

případech jde o děti, jejichž rodiče jsou závislí na návykových látkách, čtyři děti byly před 

umístěním do dětského domova fyzicky týrané, v ostatních případech je důvodem umístění do 
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dětského domova zanedbávání péče (rodiče bez hmotného zabezpečení) nebo jsou rodiče ve 

výkonu trestu. 

Od těchto dětí jsem získala celkem 160 kreseb (30 volných kreseb, 22 spontánních 

kreseb, 36 kreseb postavy, 25 kreseb stromu, 30 Testů hvězd a vln, 8 kreseb na částečně 

zadané téma a 9 kreseb spadajících do kategorie „jiné" - pro kompletní seznam kreseb viz 

přílohu VI.). 

Velmi významné informace o kresebném projevu dětí vyrůstajících v dětském domově 

čerpám z rozhovorů uskutečněných s odborníky. 

První rozhovor (dále „A") jsem uskutečnila se speciální pedagožkou, která pracuje 

v dětském domově v Praze v pozici logopeda. Oslovila jsem ji, neboť kresba dětí patří do 

oblasti jejího odborného zájmu (celý rozhovor viz přílohu IV.). 

Druhý rozhovor (dále „B") jsem realizovala s psycholožkou, jež působí 

v diagnostickém ústavu se sídlem ve Středočeském kraji. Kresebné testy patří mezi metody, 

které běžně používá při psychologických vyšetřeních dětí v diagnostickém ústavu. 

Třetí rozhovor (dále „C") jsem vedla s arteterapeutkou, která je zaměstnána v dětském 

domově mimo Prahu, kde s dětmi umístěnými do daného zařízení pracuje dvakrát týdně 

4.4.2 Popis zařízení 

Svůj výzkum jsem uskutečnila v několika dětských domovech, které jsem vždy 

nejprve kontaktovala e-mailem, poté telefonicky, ve většině případů s ředitelem instituce, 

došlo k dohodnutí vhodné doby mé návštěvy v daném zařízení. V některých dětských 

domovech v Praze i mimo Prahu ve Středočeském kraji, které jsem kontaktovala, nebylo v 

dané době výzkumu umístěno žádné dítě ve věku od čtyř do sedmi let, a proto k osobni 

návštěvě v několika případech nedošlo. V současné době je celkově předškolních dětí v 

dětských domovech minimum, neboť snahou je umísťovat děti v co nejranějším věku do 

náhradní rodinné péče. Mezi dětskými domovy, které jsem oslovila a následně navštívila za 

účelem sběru výzkumného materiálu je jeden dětský domov fungující jako zdravotnické 

zařízení a tri dětské domovy školského typu. 
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4.4.2.1 Dětský domov Charlotty Masarykové 

Dětský domov Charlotty Masarykové sídlí v městské části Praha 5 - Zbraslav. Je 

jediným dětským domovem fungujícím jako zdravotnické zařízení mezi ostatními dětskými 

domovy, jež jsem v rámci výzkumné práce navštívila. Tento dětský domov je určen pro děti 

od jednoho roku do tří let, v ojedinělých případech, kdy není vyřešena situace dítěte, zde 

může být umístěno i dítě mladší anebo starší až do šesti let věku. Děti se do tohoto dětského 

domova dostávají tehdy, jestliže se o ně vlastní rodina nemůže, nechce nebo neumí postarat a 

v tom nejkrajnějším případě, jestliže jsou děti v rodině týrány či zneužívány. Umístění dětí v 

tomto zařízení je nejčastěji na základě rozhodnutí soudu, někdy však i na vlastní žádost 

rodičů, a to dostanou-li se do tíživé sociální situace, v případě hospitalizace matky -

samoživitelky apod. Dětský domov pak pomáhá dítěti překlenout dobu, než se situace vyřeší. 

Nedojde-li k úpravě rodinných poměrů a vztahů k dítěti, odcházejí děti z tohoto zařízení do 

náhradní rodinné péče (adopce či pěstounské péče) nebo do dětského domova školského typu. 

Kapacita dětského domova je čtyřicet dětí. Děti jsou rozděleny do skupin dle věku. 

Základní rozdíl mezi tímto dětským domovem a ostatními dětskými domovy, které 

jsem v rámci výzkumu navštívila, shledávám zejména v relativně věkově homogenní skupině 

dětí. Vzhledem k typu zařízení také děti z tohoto dětského domova nedochází do mateřské 

školy mimo dětský domov. Děti tráví veškerý čas ve stálé skupině dětí a stejným personálem. 

Děti mají tak omezené možnosti setkávat se s jinými dětmi nebo dospělými mimo dětský 

domov. Děti v tomto dětském domově mají velmi omezené možnosti poznat, jak funguje 

život v běžné rodině, jejich šance seznámení se s tím, jak probíhá život jiných dětí a 

dospělých mimo zařízení je minimální. Také uspořádání dětí do skupin je dle věku a v tomto 

dětském domově také není budova přizpůsobena k tomu, aby každá skupina dětí obývala 

„vlastní byt", jak je tomu ve většině klasických dětských domovů školského typu. 

Další odlišnost tohoto dětského domova oproti dětským domovům školského typuje v 

odborném personálu dětského domova. V tomto dětském domově pečuje o děti odborně 

vedený zdravotnický personál, který dětem poskytuje veškerou potřebou a odbornou pomoc, 

přičemž jde o péči léčebnou, preventivní, rehabilitační, výchovnou, psychologickou, 

logopedickou a sociální. Převážnou většinu zaměstnanců tvoří zdravotní sestry. Logoped a 
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psycholog jsou zaměstnáni pouze na částečný úvazek. Logopedická péče je poskytována 

dětem individuálně, logopedka je však přítomna v dětském domově pouze dvě dopoledne v 

týdnu. Psycholožka dochází jen v případě potřeby psychologického vyšetření dítěte. 

S tímto dětským domovem jsem v rámci výzkumné práce navázala užší vztah a za 

účelem sběru materiálů, pozorování a dalších výzkumných činností jsem zde strávila nejvíce 

času. Kresebné testy jsem v tomto zařízení zadala šestnácti dětem. 

Vzhledem k možnosti úzké spolupráce s tímto dětským domovem jsem měla 

příležitost získat od některých dětí, které byly umístěné v tomto dětském domově po celou 

dobu mého výzkumu, více kreseb, a tak je možné sledovat jisté vývojové hledisko u daných 

dětí. 

4.4.2.2 Dětský domov Klánovice 

Dětský domov Klánovice má sídlo taktéž v okrajové části Prahy a představoval v mém 

výzkumu klasický dětský domov školského typu pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

pro děti ve věku od tri do osmnácti let (případně do doby ukončení studia, maximálně do 26 

let). Jedná se o dětský domov rodinného typu s kapacitou 60 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti 

výchovných skupin, o každou skupinu se starají dvě denní vychovatelky a jedna noční 

vychovatelka. Dětský domov tvoří komplex tři budov, v každé z nich jsou dva byty. 

V tomto dětském domově je tedy šest věkově heterogenních výchovných skupin. 

Každá skupina obývá „svůj" byt a zároveň v něm samostatně hospodaří. Děti se společně s 

vychovatelkou starají o úklid, drobnou údržbu, nákupy. Dětský domov se snaží v co největší 

míře podporovat socializaci dítěte, a tak nejenže děti školního věku navštěvují školy mimo 

dětský domov, ale i předškolní děti docházejí do místní mateřské školy. Tím se režim 

dětského domova podobá režimu rodinnému. 

Dětský domov jsem kontaktovala nejprve e-mailem, poté jsem si telefonicky 

domluvila termín návštěvy s ředitelem zařízení. V Dětském domově Klánovice byla v době 

mého výzkumu v předškolním věku pouze jedna dívka. Vzhledem k tomu, že dívka 

navštěvuje mateřskou školu, schůzka byla dohodnuta na odpolední hodinu. S dívkou jsem 
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pracovala individuálně, v jídelně „bytu" dané výchovné skupiny. Po skoněení práce s dívkou 

jsem hovořila s její vychovatelkou, která mi poskytla potřebné informace o dítěti a vyplnila 

„dotazník pro vychovatele". 

4.4.2.3 Dětský domov Radost 

Dětský domov Radost je moderním dětským domovem, založeným nedávno - v roce 

2006, se sídlem v Praze. V tomto dětském domově je snahou cílevědomě podporovat možnost 

individuálního a bezpečného vztahu mezi dítětem a dospělým, možnost vyrovnat se s 

bolestnou minulostí a rozvíjet v dětech pocit, že jejich přítomnost je smysluplná a budoucnost 

pozitivní a ovlivnitelná. Těchto cílů dosahují prostřednictvím opatření, mezi které patří 

zlepšování poměru vychovatelů a dětí 1:1-2, zvyšováním kvalifikace, kompetentnosti a 

schopnosti sebereflexe personálu a poskytováním terapeutické péče dětem a poskytováním 

dlouhodobé kontinuální podpory osobních zájmů a školních i mimoškolních aktivit. Počet dětí 

umístěných do tohoto dětského domova se pohybuje okolo deseti dětí ve věku od pěti do 

šestnácti let. 

Také v tomto dětském domově bylo v době konání mého výzkumu umístěno pouze 

jedno dítě - chlapec ve věku šesti let a šesti měsíců. S chlapcem jsem stejně jako v ostatních 

dětských domovech pracovala individuálně, v jídelně dětského domova a po skončení práce s 

dítětem jsem hovořila s jeho vychovatelkou zejména za účelem získání anamnestických údajů 
o chlapci. 

4.4.2.4 Dětský domov Pyšely 

Dětský domov Pyšely je dětským domovem rodinného typu sídlícím v malém městě 

nedaleko Prahy v areálu bývalého zámku. Kapacita dětského domova je 48 dětí, umísťovány 

jsou zde děti ve věku od tří do osmnácti let, v případě studia zůstává dítě déle, maximálně do 

26 let. Děti jsou rozděleny do šesti výchovných skupin, v každé skupině jsou chlapci i děvčata 

různého věku. Každá skupina obývá samostatně zařízený byt. Děti z tohoto dětského domova 

docházejí do škol mimo areál dětského domova. 
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V tomto dětském domově byly v době mého výzkumu umístěny dvě děti - chlapec 

(5;3) a dívka (6;7). S dětmi jsem po domluvě s vychovatelkou pracovala individuálně v 

jídelně dětského domova, po skončení práce s dětmi jsem krátce hovořila s vychovatelkou za 

účelem získání základních údajů o dětech týkající se zejména věku a rodinné situace dětí. 

4.4.3 Průběh sběru dat 

Postup při kontaktování jednotlivých zařízení jsem nastínila již výše. Tuto kapitolu 

věnuji popisu samotného sběru dat, zejména tedy kreseb dětí vyrůstajících v dětských 

domovech. S každým dítětem jsem pracovala individuálně, tedy i můj přístup k dítěti se 

drobně odlišoval dle okolností. 

Obvyklý postup mého testování probíhal následovně. Představila jsem se vychovatelce 

daného dítěte, která mě poté představila dítěti a řekla mu, že se mnou bude kreslit a ukázala 

mi místo, kde můžeme pracovat. S dítětem jsem vedla neformální rozhovor, abych mu 

pomohla překonat případný ostych či stud přede mnou coby cizím dospělým. 

Společně s dítětem jsme usedly ke stolu a já jsem dítěti zadala volnou kresbu. Poté 

následovaly kresba postavy, kresba stromu a Test hvězd a vln. V některých případech jsem 

pokračovala čtením pohádky. Už před začátkem čtení jsem dítě upozornila, že po přečtení 

pohádky po něm budu chtít, aby nakreslilo k pohádce vztahující se obrázek, čímž jsem jej do 

jisté míry motivovala ke zvýšené pozornosti věnované mému čtení. Po skončení čtení dítě 

nakreslilo obrázek, jenž se dle zadání měl vztahovat k přečtené pohádce. Pokud mě dítě 

kdykoli během naší spolupráce požádalo o další papír a tužku nebo pastelky, poskytla jsem 

mu je, aby nakreslilo obrázek dle svého aktuálního přání. Poté jsem se s dítětem rozloučila a 

ve většině případů jsem v zařízení strávila ještě nějaký čas rozhovorem s vychovatelkou 

pracující v daném dětském domově. 

Sběr dat v Dětském domově Charlotty Masarykové probíhal poněkud odlišně 

vzhledem k obvyklému postupu praktikovanému ve všech ostatních dětských domovech. 

Tento dětský domov jsem navštěvovala za účelem výzkumu s relativní pravidelností. Při 

prvních návštěvách probíhal postup identicky jako výše popsaný. Další návštěvy, ovlivněné 

mou znalostí prostředí na jedné straně a seznámením se s dětmi i pracovníky dětského 
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domova na druhé straně, probíhaly do jisté míry jiným způsobem, než byl výše popsaný 

obvyklý postup. Při dalších návštěvách tohoto dětského domova, děti už věděly, že se mnou 

mají možnost individuálního kontaktu a dožadovaly se, abych si za účelem sběru kreseb 

vybrala právě je. Na základě vlastních pozorování mohu tedy potvrdit, že stále platí 

skutečnost popisovaná Langmeierem a Matějčkem, že „mnoho času tráví ústavní děti tím, že 

čekají, až na ně přijde řada." (1968, s. 78). 

Během prvních návštěv tohoto zařízení jsem uskutečnila sběr kreseb aktuálně 

přítomných dětí, zároveň jsem po testování měla možnost nahlédnutí do osobní dokumentace 

dítěte a zjistit tak určité informace z jeho osobní anamnézy. Při dalších návštěvách jsem vždy 

testovala nově přijaté děti do tohoto zařízení a některé aktuálně přítomné děti jsem 

retestovala. 

V rámci zjišťování informací o pohledu a názoru vychovatelů pracujících v dětských 

domovech na kresbu dětí umístěných v zařízení kolektivní péče, jsem použila dotazníkovou 

metodu. V Dětském domově Charlotty Masarykové jsem zdravotní sestry pečující o děti 

požádala o vyplnění dotazníku. Dotazníky jsem rozdala a za týden vyplněné opět 

shromáždila. V Dětském domově Klánovice jsem poprosila o vyplnění dotazníku právě 

sloužící vychovatelku, která písemně odpověděla na otázky v dotazníku během mé práce s 

dítětem. V ostatních dětských domovech nebyla z důvodu pracovní zaneprázdněnosti 

vychovatelů vhodná příležitost pro sběr dat tímto způsobem. 

Velmi podstatné informace týkající se mého výzkumu čerpám z rozhovorů 

uskutečněných s odborníky profesně zainteresovanými v problematice života dítěte 

umístěného v dětském domově. Kontaktovala jsem tři ženy - psycholožku, speciální 

pedagožku a arteterapeutku, jež pracují v nějakém dětském domově, a požádala jsem je, zda 

by byly ochotny se mnou vést rozhovor na téma kresby, kresebného procesu a vývoje dětí 

žijících v dětském domově. Všechny tři souhlasily, s každou z nich jsem se sešla 
individuálně, abychom vedly polostrukturovaný rozhovor. Záznamy jednotlivých rozhovorů 
uvádím v příloze. 
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5. EMPIRICKÁ ZJIŠTĚNÍ 

Kreslení je jednou z typických spontánních aktivit, kterou dítě v předškolním věku 

stráví mnoho času. V kresbě se odráží nejen vývojová zralost dítěte, ale také jeho emocionální 

prožívání. Ve svém průzkumu jsem zjistila, že kresebný projev dětí je v určitých aspektech 

odlišný od kresebného projevu dětí vyrůstajících ve funkční rodině. Následující část práce je 

věnována těmto empirickým zjištěním. 

S ohledem na individualitu každého dítěte je přirozeně nemožné, zjištěné vlastnosti 

kresebného projevu dětí z dětských domovů generalizo vat a považovat za určující v kresbě 

každého dítěte umístěného do dětského domova. Přesto jsem došla k závěru, že kresebný 

projev dětí v dětských domovech ovlivňují určité kategorie vlastností. Tyto kategorie 

vlastností vymezuji zejména na základě analýzy rozhovorů s experty a kresebného projevu 

dětí z dětských domovů, a dále jsou mi podkladem poznatky z literatury a studium struktury a 

dynamiky prostředí dětského domova. Jde o typické vlastnosti a charakteristiky kresebného 

procesu dětí z dětských domovů na jedné straně a o příčiny odlišného kresebného vývoje a 

projevu na straně druhé. 

Dospěla jsem ke zjištění, že kresebný vývoj dítěte umístěného do dětského domova 

ovlivňují především tyto čtyři kategorie vlastností: 

1. Narušený kresebný vývoj, 

2. narušení vývoje psychických a fyziologických funkcí potřebných pro kreslení, 

3. omezení kontaktu dítěte s kresbami jiných osob, 

4. odraz toho, jak dítě emocionálně prožívá dosavadní zážitky a zkušenosti 

(deprivační situaci, trauma, zanedbávání péče, psychické či fyzické týrání atp.). 

Kresba dětí z dětských domovů je z těchto důvodů vývojově podprůměrná a obsahově 

odlišná v porovnání s kresbou dětí stejného věku v běžné populaci. 

V následujících kapitolách podrobně popisuji jednotlivé zjištěné charakteristiky 

kresebného projevu dětí žijících v dětském domově. Nejprve se věnuji zjištěným kategoriím 

příčin odlišností v kresebném projevu dětí z dětských domovů. První kategorií je odlišný 

kresebný vývoj u dětí z dětských domovů. Důvodem omezeného kresebného vývoje je 



především nedostatečně podnětné prostředí, v němž dítě vyrůstalo, než bylo umístěno do 

dětského domova. V porovnání s nepodnětností prostředí rodiny, které neplnila svou funkci 

péče o dítě, nabízí dětský domov více stimulů pro rozvoj dítěte, tuto kapitolu proto doplňuji 

sdělením o stimulačním potenciálu prostředí dětského domova. Dále popisuji narušení 

psychických a fyziologických funkcí potřebných pro kreslení u dětí vyrůstajících v zařízeních 

kolektivní péče. Stručně se věnuji také nekvalitní formě úchopu, neboť jde o jeden z faktorů 

poznamenávající kresbu dětí. Krátká kapitola je věnovaná omezení kontaktu dítěte s kresbami 

jiných osob a následně zařazuji pojednání o odrazu emocionálního prožívání do dětské kresby. 

Poté se věnuji jednotlivým aspektům kresby dětí z dětských domovů. Uvedené 

skutečnosti (vliv narušeného kresebného vývoje, narušení vývoje psychických a 

fyziologických funkcí potřebných pro kreslení a omezení kontaktu dítěte s kresbami jiných 

osob a odraz emočního prožívání dítěte v dětském domově) vedou k důsledku, kterým je věku 

neodpovídající vývojová úroveň kresby dětí v dětských domovech. Další oddíl práce je proto 

věnován popisu úrovně kreseb dětí z dětských domovů. Uvádím zde výsledky kvantitativně 

hodnocených kresebných testů (kresba postavy a Test hvězd a vln). Porovnání úrovně 

vyspělosti kreseb dětí z dětských domovů s vývojovou úrovní kresby dětí vyrůstajících ve 

funkční rodině pak zařazuji do kapitoly „Diskuze". 

Poté následuje pojednání o vlivu strukturovanosti prostředí na psychický vývoj dítěte a 

o projevech daného jevu v kresbách dětí, v té souvislosti popisuji úroveň volné kresby 

v porovnání s kresbou na zadané téma. 

Na závěr zařazuji kapitoly vztahující se zejména k analýze projektivního potenciálu 

kreseb dětí z dětských domovů. Přestože je potřeba k tomuto hodnocení kreseb přistupovat 

s velkou opatrností vzhledem k nízkému věku sledovaných dětí, je možné na základě zjištění 

stanovit, že kresba dětí v dětském domově je poznamenaná emočními traumaty, které 

shledávám v anamnéze sledovaných dětí. 

Pro ilustraci popisovaného jevu jednotlivé kapitoly doplňuji kazuistikami dětí, které 

volím dle možného dominantního znaku v jejich kresebném projevu tak, aby co nejlépe 

charakterizovaly daný fenomén. Přesto však upozorňuji na to, že nikdy není kresba daného 

dítěte, které popisuji v kazuistice, ovlivněna jen jedním specifickým rysem, jemuž se věnuji 

v patřičné kapitole, ale je specifická s ohledem na individualitu každého dítěte. Některé 
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zkazuistik přímo doplňuji kresbami dětí, kompletní soubory kreseb popisovaných dětí 

uvádím v příloze X. 

5.1 Zjištěné kategorie příčin odlišností v kresebném projevu dětí z dětských domovů 

V následující části práce uvádím již zmiňované kategorie příčin odlišností, které 

shledávám v kresebném projevu dětí vyrůstajících v dětském domově. K těmto kategoriím 

jsem dospěla na základč analýzy rozhovorů, kresebného projevu dětí, ale také poznatků, ktere 

čerpám z literatury. 

5.1.1 Odlišný kresebný vývoj u dětí z dětských domovů 

Zásadní vliv na současnou kresbu dítěte žijícího v dětském domově má bezesporu jeho 

dosavadní kresebný vývoj. Již na konci prvního roku se dítě vyrůstající v běžné pečující 

rodině začíná zajímat o tužku, zatím ji používá jen jako jakoukoli jinou hračku a pouze s ní 

tluče nebo jinak manipuluje. Během druhého roku věku objevuje proces čmárání a projevuje 

radost ze vznikající stopy - jako relativně trvalého vlastního výtvoru. Postupně s rozvojem 

poznávacích a kognitivních funkcí a jemné motoriky začíná kreslit námětové obrázky. Během 

čtvrtého roku již dítě kreslí postavu, ale i jiná vyobrazení, jimž dává nějaký význam. 

U dětí v dětském domově bychom těžko hledali stejnou nebo podobnou osobní historii 

vývoje kreslení. Většina dětí předškolního věku umístěných v dětském domově vyrůstala v 

nedostatečně stimulujícím prostředí, které dítěti neposkytovalo prostor pro vývoj 

poznavacích a kognitivních funkcí ani jemné motoriky a kromě jiného nepodporovalo 

kresebný vývoj dítěte. Výjimkou nejsou případy, kdy se dítě teprve v předškolním věku 

setkává s kreslením - s tužkou, pastelkami a papírem poprvé až ve chvíli umístění do 

dětského domova. Děti přijaté do dětského domova ve většině případů neprošly klasickým 

vývojem kresebného procesu jako děti žijící v běžné rodině. Dítě nezažilo v batolecím období 

První pokusy o čmárání a radost ze vznikající stopy, schéma zobrazení postavy se nevyvíjelo 

v obvyklém věku atd. Důvodem toho je zejména zanedbávání péče o dítě, nedostatek podnětů 

a motivace ke kreslení a mnohdy také naprosto nevyhovující nebo žádné materiální vybavení 

potřebné pro kreslení. Jak uvádí v rozhovoru speciální pedagožka působící v dětském 
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domově, „prostředí, ve kterém dítě vyrůstalo, do té doby, než přišlo do dětského domova, 

ovlivňuje kresbu dost značně. Některé děti do té doby neviděly tužku, vůbec nevědí, jak se drží. 

To samé je s barvou - neznají barvy, natož pastelky ... " (viz přílohu IV - rozhovor A). 

V tomto ohledu působí dětský domov rozhodně jako stimulující prostředí a kresba 

dítěte se zde zejména po formální stránce rozvíjí. Nicméně dětský domov nemůže vynahradit 

období, kdy se dítěti vlivem nevhodné a zanedbávající péče nedostalo jinak přirozených 

podnětů pro kresbu. Tento nedostatečný a omezený vývoj kresebného procesu dítěte jistě 

ovlivňuje i současnou kresbu dítěte. Pro analýzu dětské kresby je podstatné, jak dlouho již 

dítě žije v zařízení kolektivní péče, v jakém věku bylo umístěno do tohoto zařízení a z jakého 

prostředí pochází. 

Prostředí dětského domova působí jako stimulující prostředí a poskytuje více 

podnětů pro rozvoj osobnosti než znevýhodněné sociokulturní prostředí, v němž dítě žilo do 

té doby, než bylo umístěno do dětského domova. Přesto mohu na základě analýzy kreseb 

v mém sledovaném vzorku konstatovat, že kresba dětí, jež prožily velmi silné trauma, je u 

nich předpoklad emočního, případně i fyzického týrání, nebo jsou nadále traumatizovány 

jednáním rodičů (např. sliby, které nejsou a mnohdy ani nemohou být splněny - příkladem 

mohou být rodiče bez hmotného zabezpečení slibující dětem opětovné soužití), nevykazuje 

kvalitativní vývojový posun v tak velké míře jako u ostatních dětí. Minimální vývojový posun 

vykazují např. kresby dětí, které popisuji v kapitole „Znaky odrážející emocionalitu dětí 

z dětských domovů v kresebném projevu". 

5.1.1.1 Kazuistika 1 

V následující kazuistice však popisuji kresebný vývoj chlapce, v jehož kresbe je 

možné pozorovat velký vývojový posun. Přestože jeho kresebný projev se začal rozvíjet až v 

době umístění do dětského domova, po jednom roce a pěti měsících pobytu dítěte v dětském 

domově dokazuje pozitivní působení zařízení na vývoj dítěte. 

Anamnestické údaje 

Chlapec se narodil v říjnu roku 2002 nesezdaným rodičům, v září roku 2006, tedy ve svých necelých 
čtyřech letech, byl umístěn do dětského domova. Do zařízení jej přivedl otec, který zároveň uvedl, že matka 
chlapce se pohybuje na neznámém místě. 
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Kresebný projev dítěte 

S chlapcem jsem během výzkumu pracovala třikrát - nejprve v dubnu roku 2007, v 

říjnu roku 2007 a v únoru 2008. Jeho kresby vypovídají o pozitivním působení dětského 

domova na jeho (nejen) kresebný vývoj. Níže dokazuji vývojový posun v kresbě postavy, 

další kresby viz Přílohu X. 

První testování 

Během prvního testování byly tedy chlapci 4 roky a 5 měsíců, v dětském domově byl 

7 měsíců. V té době jsem od chlapce získala pět kreseb - volnou kresbu, spontánní kresbu, 

kresbu postavy a kresbu stromu. Všechny kresby jsou ale spíše „čmáranicí", v kresbách lze 

rozeznat pouze obkreslenou ruku, kterou velmi neobratně vybarvoval černou pastelkou a 

sluníčko, které však nakreslil jako reakci na zadání kresby postavy. Jen v Testu hvězd a vln se 

chlapec pokouší o strukturované útvary (hvězdy). Celkově je kresba nekoordinovaná, zbrklá. 

Chlapec nebyl schopen adekvátně reagovat na zadané kresebné testy. S barvou v případě 

volné kresby experimentuje. 

Druhé testování 

Během druhého testování (chlapci bylo 5 let, v dětském domově byl již jeden rok a 

jeden měsíc) jsem získala kresbu postavy a Test hvězd a vln. V kresbě postavy se již objevuje 

struktura těla (hlava, trup, ruce, nohy), detaily obličeje (oči, nos, ústa, vlasy). V Testu hvězd a 

vln sice zatím kreslí pouze jeden prvek „hvězdy", ale alespoň částečně dodržuje zadání testu. 

Třetí testování 

Při třetím testování (chlapec ve věku 5 let a 3 měsíce, délka pobytu v dětském domově 

1 rok a 5 měsíců) jsem získala čtyři kresby (volnou kresbu, kresbu postavy, Test hvězd a vln a 

kresbu na částečně určené téma - kresbu na základě přečtené pohádky „O řepě"). Ze všech 

těchto kreseb je znatelný velký vývojový posun. Barvu sice stále používá neadekvátně a se 

zaplněním plochy si také stále neví rady, ale na zadání volné kresby již chlapec reaguje 

kresbou dějového celku - obrázek komentuje: „Je to kluk, pán a domeček. Tatínek a já, jdeme 

domů." Dle Uždila , jakékoli spojení představ, které naznačuje jejich vzájemný vztah (nebo 

alespoň společný výskyt), znamená už velký duševní výkon." (Uždil, 2002, s. 20). Kresba 

postavy je velmi podobná předešlé, ale přibylo detailů (panenky očí). Test hvězd a vln již 

zpracovává adekvátněji - zobrazuje oba prvky „hvězdy" i „vlny" a zároveň dokazuje vysokou 

vyspělost představy, tím že jasně zobrazí hvězdy nad vlnami, tak jak je zadáno. Kresbu na 
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základě přečtené pohádky však nesplnil dle očekávání, zadání se vyhnul - odevzdává obrázek 

stromu. Na dotaz, kde byla v dané pohádce řeč o stromu, odpovídá: „Nikde, chtěl jsem 

nakreslit řepu, ale neumím ji." 

Pro ilustraci vývojového posunu uvádím kresby postavy, které vznikly během prvního, 

druhého a třetího testování. Kompletní soubor kreseb se nachází v příloze X - kazuistika 1. 

Q> 

Kresba postavy (4;5) Kresba postavy (5;0) Kresba postavy (5;3) 

5.1.2 Narušení vývoje psychických a fyziologických funkcí potřebných pro kreslení 

Narušení kresebného vývoje dítěte žijícího v dětském domově ovlivňuje také celkové 

omezení či narušení psychických i fyziologických funkcí potřebných pro rozvoj kreslení. 

Připomeňme, že „dětská kresba je výsledek činností, jejichž zdrojem jsou jako při jiných 

činnostech určité fyziologické a psychické funkce, odrážející vnější skutečnost. K 

fyziologickým zdrojům dětského kresebného projevu počítáme především činitele senzorické: 

zrak, hmat, smysl kinestetický a motorický. K psychickým faktorům řadíme schopnosti 

počitků, vnímání, představivosti, paměti, pozornosti, myšlení, citových a volních prožitků." 

(Chlup, 1964, s. 22). 

Co se týče fyziologických zdrojů dětské kresby, je to kromě celkového rozvoje jemné 

motoriky, zejména úchop a jeho kvalita, s čím má dítě potíže. Nácviku úchopu je v běžné 

rodině a mateřské škole věnovaný velký prostor. Dítě vyrůstající v dysfunkční rodině před 

příchodem do dětského domova často neumí vůbec pracovat s tužkou či jiným kreslícím 

nástrojem. Takovou zkušenost má speciální pedagožka působící v dětském domově, v 

rozhovoru uvádí: „prostředí, ve kterém dítě vyrůstalo, do té doby, než přišlo do dětského 

domova, ovlivňuje kresbu dost značně. Některé děti do té doby neviděly tužku, vůbec nevědí, 

jak se drží." (viz přílohu IV - rozhovor A). Další potíže dítěte projevující se při kreslení 
62 



pramení z nedostatečně vyvinuté jemné motoriky a senzomotorické koordinace, jež jsou 

způsobeny především nedostatkem zkušeností dítěte v dané oblasti. 

Již z výše uvedených důsledků rané psychické deprivace, je zřejmé, že u dětí 

vyrůstajících v dětských domovech jsou patrné odlišnosti také v rozvoji poznávacích a 

kognitivních funkcích, potřebných pro vývoj kresby. Především, jak Vágnerová uvádí, sice 

„rozumové schopnosti citově deprivovaných dětí nemusí být závažněji postiženy, ale nebývají 

dostatečně využívány." (Vágnerová, 2004, s. 599). Podobně tento fakt zachycuje Světlíková, 

když popisuje že „děti v tvořivých činnostech dosahují slabší výsledky právě tam, kde se 

uplatňují procesy učení. ... Výchova je pravděpodobně u nich deficitní a neplní svoji funkci v 

rozvíjení vnímání, myšlení a vyjadřování." (Světlíková, 1997, s. 4). Jak uvádí Uždil, 

„vnímání, představivost a myšlení tvoří trojici duševních funkcí, se kterými se ve výtvarném 

projevu počítá, které tento projev fakticky umožňují." (Uždil, 2002, 106). Z těchto údajů 

usuzuji, že v kresbě dětí z dětských domovů najdeme odlišnosti, které vyplývají z narušení 

rozvoje psychických (ale i fyziologických) funkcí potřebných pro kreslení. Omezení anebo 

nesprávné využívání kognitivních a percepčních funkcí ovlivňuje dětskou kresbu po stránce 

formální i obsahové, kresba se jeví vzhledem k věku dítěte jako opožděná, s minimem detailů 

apod., což mohu doložit také výpovědí v rozhovoru A (viz přílohu), „určitě je kresba 

podprůměrná, obsahově chudá, linie je třaslavá. ... V kresbě se objevuje málo detailů." 

Psycholožka v rozhovoru B uvádí, že „dětem v dětském domově chybí období „bájného 

myšlení", které se objevuje u běžných dětí. Děti z dětského domova nemají příliš rozvinutou 

fantazii a prostředí dětského domova ji nerozvíjí..." Také arteterapeutka pracující v dětském 

domově má podobnou zkušenost, poznamenává: „kresby jsou velice „vyprázdněné", velký 

prostor zaujímá prázdná plocha; nemají moc bohatou fantazii." (viz přílohu IV - rozhovor 
C). 

5.1.2.1 Nekvalitní úchop 

Kresbu negativně poznamenává nekvalitní úchop a mnohdy také nevyhraněná 

lateralita. Nesprávná, neupevněná forma úchopu je důsledkem nedostatečně podnětného 

Prostředí, v němž dítě vyrůstalo, než bylo umístěno do dětského domova. Děti umístěné v 

dětském domově vyrůstali v prostředí, které ve většině případů neposkytovalo stimuly pro 
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rozvoj správného kvalitního úchopu potřebného pro držení psacího či kreslícího náčiní. 

Přestože většina dětí v mém sledovaném vzorku již ovládá kvalitní formu úchopu, je v jejich 

kresbách znatelné, že správná forma úchopu byla nacvičena u dětí z dětských domovů 

vývojově později než u dětí vyrůstajících ve funkční rodině. Nesprávná či nezafixovaná 

správná forma úchopu vede k negativním důsledkům projevujícím se na kvalitě kresby, a to 

zejména na kvalitě linie. 

5.1,2.2 Kazuistika 2 

V následující krátké kazuistice popisuji kresebný projev dívky, jejíž velmi nekvalitní 

úchop ale i nevyhraněná lateralita se negativně promítá na kvalitu kresby. Připomínám však, 

že nekvalitní úchop není jediným faktorem, který negativně ovlivňuje kresbu tohoto dítěte. 

Kresby dítěte prezentuji v příloze X - kazuistika 2. 

Anamnestické údaje 

Dívka narozená v březnu roku 2003 byla umístěna do dětského domova i se svými čtyřmi sestrami v 

říjnu roku 2006. Důvodem k umístění byl odchod matky od rodiny, otec pak nebyl schopen rodinu zabezpečit. 

Kresebný projev 

Dívce byly v době testování čtyři roky a sedm měsíců. S dívkou jsem pracovala pouze 

jednou - v listopadu roku 2007 a získala jsem od ní volnou kresbu, dvě spontánní kresby, 

kresbu postavy, kresbu stromu a Test hvězd a vln. Úchop tužky je nesprávný, v některých 

momentech křečovitý. Lateralita ruky je nevyhraněná, tužku přendává z pravé ruky do leve, 

ale převládá kresba pravou rukou. 

Ve všech jejích kresbách převládá silná, křečovitá linie. Ke kreslení je však dobře 

motivovaná a s nadšením reaguje na zadání volné kresby („Sluníčko! Né, kytičku nebo 

houbičku.") Při doptávání na námět volné kresby nejprve odpovídá, že neví, poté obsah 

kresby určuje: „Moje máma, má tady culík." Na kresbě však není identifikovatelná postava, 

lze však rozeznat květiny. Linie je velmi silná, na tužku hodně tlačí a přehazuje pastelku z 

levé ruky do pravé. Kresba zaujímá téměř celý formát. Kresba je téměř jednobarevná, dívka 

kreslí celý obrázek růžovou barvou, vezme do ruky hnědou a zelenou, ale opět se vrací k 

růžové. Po dokončení volné kresby dívka žádá o nový papír a produkuje opět jednobarevnou 
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kresbu. Námět kresby dívka označuje jako „houbička". S touto kresbou je velmi rychle 
hotová, žádá další papír a propisovací tužkou, položenou na stole, nakreslí další spontánní 
kresbu. 

Na zadání kresby postavy již nereaguje tak pozitivně jako na volnou kresbu, nejdříve 

dokonce kresbu postavy nejprve odmítala. Linie je opět velmi silná. Nakreslená postava je 

umístěna na levé straně formátu a s doplněným prvkem (květinou) zaplňuje téměř celou 

plochu. Během kreslení, postavu komentuje jako „miminko", v doptávání však odpovídá, že 

nakreslená postava je „maminka". V kresbě postavy však zaujme přítomnost bizarních detailů 

(ústa, vlasy,...). 

Na zadání kresby stromu nakreslí nejprve květinu, ale poté dokreslí strom s jablky, 

který je otočený o 180 stupňů. Negativně poté reaguje na Test hvězd a vln a s kresbou je 

velmi rychle hotová. 

5.1.3 Omezení kontaktu dítěte s kresbami jiných osob 

Někteří, již výše citovaní autoři zmiňují, že pro zdravý kresebný vývoj je důležitý 

kontakt dítěte s kresbami i s procesem kreslení ostatních dětí a dospělých, ale i s obrázkovými 

knížkami nebo uměleckými díly. (např. Chlup, 1964; Veltman, Browne, 2002; Uždil, 2002). 

Tento požadavek kontaktu s kresbami a kreslením ostatních nebývá splněn nebo bývá omezen 

Po dobu, kdy dítě vyrůstá v dysfunkční rodině. Již výše bylo řečeno, že příležitostí pro kresbu 

má dítě v období, než je umístěno do dětského domova, minii minimum. 

Předškolní dítě nepřichází do styku s kreslením ani hotovými výtvory ostatních 

většinou až do doby příchodu do dětského domova. V tomto zařízení je pak dítě také po této 

strance stimulováno, zejména proto, že je neustále v kolektivu ostatních dětí, které kreslí. 

Také někteří pracovníci dětských domovů kreslí s dětmi, a tak se dítě setkává s kresbami 

dospělých. Některé dětské domovy se pak hojně účastní různých kulturních akcí, mezi něž 

Patn i návštěvy výstav a galerií. Určité specifikum představuje rozdíl mezi dětským domovem 

fungujícím jako zdravotnické zařízení určené pro děti od jednoho do tri let, v ojedinělých 

Pnpadech do šesti let, a dětským domovem školského typu, kde jsou děti od tri do osmnácti 

let. V prvním případě je dítě stále ve stejném kolektivu dětí a pracovníků dětského domova, 
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setkává se tedy pouze s kresbami ostatních, přibližně stejně starých dětí, dále s případnými 

kresbami pracovníků zařízení, s obrázkovými knížkami. V druhém uvedeném případě má dítě 

po této stránce více podnětů z několika důvodů. V dětském domově školského typu je dítě 

členem věkově heterogenní výchovné skupiny, a tak se předškolní dítě setkává s procesem 

kreslení a hotovými obrázky starších dětí než je ono samo. Také je obvyklé, že díte 

předškolního věku umístěné v dětském domově školského typu navštěvuje mateřskou školu, 

kde má příležitost vidět kreslit stejně staré děti a zároveň je ke kresbě stimulováno a 

motivováno během řízené i volné činnosti. 

5.1.4 Kresba jako odraz emocionality a sociálního prostředí dítěte 

Nezanedbatelnou skutečností týkající se kresby dětí v dětských domovech je fakt, že 

do dětských kreseb se promítají zážitky, zkušenosti, emoční prožívání dětí. Tomuto tématu se 

věnují někteří nejen autoři publikací o dětské kresbě, ale také všechny tři odbornice, které 

byly ochotny se mnou vést rozhovor na téma kresby dětí z dětských domovů. 

„Kresba, podobně jako i ostatní chování člověka zjevuje osobnost autora a jeho 

vztahy, podává sdělení o citovém a prožitkovém světě dítěte. ... Z kresby se tak dovídáme o 

vitalitě a emocionalitě dítěte, o jeho aktivitě a zájmech. Kresba tu však i odhaluje obsahy, o 

nichž by se mu jinak nevypovídalo snadno, buď proto, že se mu ještě nedostává slov, anebo 

proto, že si svůj stav neuvědomuje, že obsahy jeho mysli jsou podobně jako ve snu zastřeny 

do podoby, která ani jemu samému není dost sdělná.", uvádí Jaroslav Šturma v předmluvě ke 

knize „Kresba jako nástroj poznání dítěte" (Davido, 2001, s. 13-14). Dále Šturma a 

Vágnerová uvádí, že „kresba je cennou výpovědí o duševním světě dítěte ve třech rovinách 

rozličného stupně komplexnosti. Odráží úroveň dílčích schopností zrakového vnímám, 

představivosti a paměti, jemné motoriky a senzomotorické koordinace a integrace těchto 

funkcí. ... Kresba dále odráží dosaženou úroveň vývoje rozumových schopností. ... V kresbe 

se promítají některé osobnostní charakteristiky jedince." (1982, s. 7-8). Tato sdělení autorů 

věnujících se dětské kresbě jen krátce shrnují informace o tom, o čem kresebný projev dítete 

vypovídá. Na jedné straně je to vývoj a úroveň motoriky, percepčních a kognitivních funkci 

na druhé straně v kresbě nacházíme odraz prožívání, emocionality, sociálního prostředí a 

dalších osobnostních charakteristik dítěte, z čehož vychází koncepce kresebných testů, z nichž 

některé jsou zaměřeny na testování složky výkonové a jiné spíše sledují projektivní náboj 
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kresby. Vzhledem ke specifické situaci dětí žijících v dětských domovech je možné vyjádřit 

myšlenku, že v kresbách dětí z dětských domovů vystupuje na povrch spíše jejich 

emocionalita a sociální situace, než výkonová složka kognitivních a poznávacích funkcí. 

Tuto skutečnost potvrzují odbornice v rozhovorech (viz přílohu IV): „Kresba u dětí 

žijících v dětském domově ukazuje spíše to emoční a sociální, než to výkonové. Není proto 

možné z jejich kresby usuzovat na intelektovou úroveň. Výsledky inteligenčního testu a Testu 

kresby postavy (pozn. kvantitativně hodnoceného) by nekorelovaly, protože to emoční se u 

nich do kresby promítá v takové míře ..." - rozhovor B; „Kresba bývá opožděná, přestože 

intelekt je v normě. Určitě u dětí z dětských domovů kresba neodráží intelektovou úroveň 

dítěte, to s tím nekoresponduje vůbec. Spíš se v tom promítá ta sociální situace a rodinná 

situace, ze které dítě vzešlo. ... Pokud je tam nějaký blok, špatný zážitek z rodiny nebo agrese, 

tak se to v kresbě projevuje specifickými znaky, jakými bývají zuby, pupíky, rámování a 

Podobně. " - rozhovor A; „diagnosticky, ale často i výtvarně jsou zajímavější věci, které děti 

vytvoří spontánně. Ventilují v nich svoje pocity, strachy ... Velmi často se objevují agresivní 

rysy - vyceněné zuby, ohrožující příšery, plameny aj. " - rozhovor C. 

Odbornice, s nimiž jsem uskutečnila rozhovor, mají zkušenosti s bezprostředním 

kresebným projevem dětí, které se vrátily z návštěvy u své vlastní rodiny. „Také jim (pozn. 

zdravotním sestrám, pracujícím v dětském domově) ukazuji, pokud si v kresbách jednoho 

dítěte všimnu určité regrese nebo nápadnosti určitých prvků, poté, co se vrátilo z návštěvy u 

rodičů (např. v současné době tu je chlapec, který po návratu z rodinného prostředí začal 

kreslit všem postavám vyceněné zuby ...)." - viz přílohu IV (rozhovor A). O podobné 

zkušenosti hovoří arteterapeutka (rozhovor C): „Zároveň se v obsahové stránce kresby dobře 

Obrazují momentální události z jejich života. Kresba se často mění, pokud jedou děti na 
nV'aký čas domů. Buď nastává idealizace (např. obrázky se srdíčky a nápisy - moje maminka 

Je ta nejlepší) nebo naopak ohrožující pocity (postavy s vyceněnými zuby). " 

Už několikrát bylo řečeno, že děti umístěné v dětských domovech prožily různá 

traumata, jejichž psychické důsledky se promítají do všech aspektů jejich osobnosti, a 

Přirozeně tak vystupují na povrch i v dětské kresbě. 
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5.2 Vývojová úroveň kresby dětí z dětských domovů 

V předchozích kapitolách popisuji všechny skutečnosti, jež vedou k důsledku, kterým 

je celkové opoždění kresebného vývoje dětí žijících v dětském domově. Opoždění a narušení 

kresebného vývoje, narušení psychických i fyziologických funkcí dítěte žijícího v dětském 

domově, omezení kontaktu tohoto dítěte s kresbami jiných dětí či dospělých a odraz 

emočního prožívání v kresbě, je příčinou toho, že kresba těchto dětí je podprůměrná oproti 

normě u stejně starých dětí v populaci, přestože mentální schopnosti sledovaných dětí 

odpovídají pásmu průměru. 

Z kresebných testů, které jsem použila v rámci svého výzkumu, jsou kvantitativně 

hodnoceny dva kresebné testy, a to kresba postavy a Test hvězd a vln. Kvantifikace těchto 

testů je velmi běžnou záležitostí u dětí v předškolním věku. 

Pro ilustraci vývojové úrovně dětí z dětských domovů prezentuji výsledky 
v kvantifikovaných kresebných testech, následné porovnání výsledků dětí z dětských domovů 
s kontrolní skupinou uvádím v diskuzi. 

5.2.1 Úroveň kresby postavy ve sledované skupině dětí 

Do svého výzkumu jsem získala 36 kreseb postavy od 20 dětí, nejmladší dítě bylo ve 

věku 3 roky a 11 měsíců, nej starší dítě ve věku 6 let a 8 měsíců (dále základní skupina). Z 

celkového počtu 36 kreseb se ve třech případech jedná o kresby postavy, které následovaly 

okamžitě po první kresbě postavy, a v jednom případě samotné kresbě postavy předcházely 

dva neúspěšné pokusy o kresbu postavy - dítě mě žádalo o nový papír a možnost nového 

začátku kreslení. Těchto pět kreseb kvantitativně nehodnotím. Kvantifikuji tedy soubor 31 

kreseb postavy. 

Kresbu postavy kvantifikuji dle hodnocení Artura Kerna, které je součástí 

Orientačního testu školní zralosti (Jirásek, 1970). Kresba postavy je hodnocena dle 

Pětibodové stupnice, kde hodnota 5 odpovídá vývojově nejnižšímu provedení kresby postavy 

(„hlavonožec" či „překonávání hlavonožce") a známka 1 znamená vývojově nej lepší řešení 

(kompletní kresba postavy) - úplné hodnocení uvádím v příloze II. 
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V mém vzorku kreseb postavy se vyskytuje pět nehodnotitelných kreseb (dítě 

nakreslilo čmáranici, nebo odevzdalo prázdný papír), a to relativně nezávisle na věku dítěte 

(takto vyřešily úkol děti ve věku: 4;0, 4;5, 5;3, 5;6 a 5;10). 

Všechny děti v mém sledovaném vzorku ve věku od 3; 11 do 4;11, které nakreslily 

postavu, odevzdávají kresbu „hlavonožce", případně jde o tzv. „překonávání hlavonožce" 

(oboje hodnoceno pěti body). 

Ve skupině dětí ve věku od 5;0 do 5;11 let odevzdává stále kresbu postavy hodnocenou 

pěti body. Primitivní kresbu s trupem (hodnoceno čtyřmi body) kreslí šest dětí v této věkové 

skupině. Pouze jedno dítě splnilo kresbu postavy tak, aby byla hodnocena třemi body (kresba 

Postavy s trupem a dvojdimenzionálním znázorněním končetin). Vyšší úrovně nikdo v této 

věkové skupině dětí nedosáhl. 

Ve věkové skupině dětí starších šesti let, které ale ještě nenavštěvují základní školu, se 

vyskytuje jedna kresba hodnocená pěti body a taktéž jedna kresba hodnocená čtyřmi body. Tri 

děti kreslí postavu hodnocenou třemi body a jedno dítě znázorňuje postavu hodnocenou 

dvěma body. Pouze jedno dítě odevzdává kompletní kresbu postavy (hodnocenou jedním 

bodem). 

Hodnocení kresby postavy v jednotlivých věkových kategoriích je možné zhlédnout 

v tabulce. Uvádím zastoupení jednotlivých bodových hodnocení v dané věkové kategorii a 

Průměrné hodnocení kresby postavy. Pro kompletní přehled hodnocení u jednotlivých dětí viz 

Přílohu VII. 

Hodnocení kresby postavy v jednotlivých věkových kategoriích dle hodnocení Artura Kerna, které je součástí 

Orientačního testu školní zralosti (Jirásek, 1970) 

Věková skupina 3;11-4;11 5;0-5;11 6;2-6;8 

Nehodnotitelné 2/11 3/13 -

5 9/11 3/13 1/7 

4 - 6/13 1/7 

3 - 1/13 3/7 

2 - - 1/7 

1 - - 1/7 

Průměrné hodnocení 5,0 4,2 3,0 
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Pozn. V tabulce jsou uvedeny počty kreseb odpovídající jednotlivým hodnocením, kde stupeň 5 značí vývojově 

nejslabší výkon a stupeň 1 nejvyspělejší kresbu postavy, v dané věkové skupině. Průměrné hodnocení odpovídá 

Průměrnému výsledku kresby postavy v dané věkové skupině. 

Zhodnocení 

Kresbu postavy jsem hodnotila dle hodnocení Artura Kerna, které je součástí 

Orientačního testu školní zralosti (Jirásek, 1970), přestože se běžně používá až u dětí před 

nástupem do školy. Toto hodnocení mi poskytuje snadnou kvantifikaci a také možnost 

Porovnání výsledků ve všech věkových kategoriích se sledovaným vzorkem v práci Cachové 

(2005). Porovnání výsledků uvádím v diskuzi. 

Úroveň kresby postavy v mém sledovaném vzorku neodpovídá očekávané úrovni, 

které dosahují děti v daném věku v běžné populaci. Po čtvrtém roce již dítě přiměřeného 

vývoje v kresbě postavy rozlišuje hlavu a trup a zobrazuje také horní i dolní končetiny, 

v pátém roce je kresba dvojdimenzionální a v šestém roce dítě kreslí přiměřenou postavu. 

Všechny děti v mém sledovaném vzorku ve věkové skupině od čtyř do pěti let kreslí pouze 

hlavonožce a stejným způsobem zobrazují postavu ještě čtyři děti starší pěti let. Přiměřenou 

Postavu shledávám pouze v kresbě dvou dětí v mé sledované skupině. Ve srovnání s obecnou 

normou jsou tedy výsledky dětí z dětských domovů v kresbě postavy hluboce podprůměrné. 

5-2.2 Úroveň Testu hvězd a vln ve sledované skupině dětí 

V mém sledovaném vzorku se nachází třicet kreseb - výsledků Testu hvězd a vln od 

dvaceti dětí žijících v dětském domově. Test hvězd a vln hodnotím na základě nově 

koncipovaného hodnotícího systému (Kuchařská, Šturma, 1993), který je složen ze tri škál. 

Oba detaily - hvězdy a vlny - jsou hodnoceny zvlášť, každý dle pětistupňové hodnotící škály, 

Přičemž stupeň 5 představuje nejvyspělejší výkon. Třetí škála je sedmistupňová a zaměřuje se 

zachycení vyspělosti představy. Pro porovnání výkonu dětí z dětských domovů s výkony 

dětí z běžné populace pracuji s celkovým hodnocením Testu hvězd a vln, tedy se součtem 

bodového hodnocení všech tří škál. 
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Z celého sledovaného vzorku došlo ve dvou případech k odevzdání prázdného archu 

Papíru a třikrát dítě reagovalo na zadání Testu hvězd a vln čmáranicí. Tyto výsledky Testu 

hvězd a vln jsou hodnocené třemi body. 

Ve věkové skupině dětí od 3; 11 do 4; 11 je u dětí v mém sledovaném vzorku průměrné 

hodnocení Testu hvězd a vln 6 bodů, u dětí ve věkové skupiny od 5;0 do 5;11 je to 7 bodů a u 

nejstarších dětí v mé sledované skupině je průměrným výsledkem 10 bodů. Pro přehlednost 

uvádím tato data v tabulce. Kromě průměrného celkového hodnocení uvádím také dílčí 

hodnocení „hvězd", „vln" a „vyspělosti představy". Je zřejmé, že v mém sledovaném vzorku 

dochází ve všech věkových kategoriích ke kvalitnějšímu zpracování hvězd než vln. Všechna 

hodnocení výsledků mají s věkem dětí stoupající tendenci. 

Pro kompletní hodnocení výsledků tohoto testu u jednotlivých dětí viz Přílohu VIII. 

Hodnocení Testu hvězd a vln ve sledované skupině dle hodnotícího systému (Kuchařská, Šturma, 1993) 

Věková skupina 3;11-4;11 5;0-5;ll 6;2-6;8 

Hvězdy 2 2,4 3,2 

Vlny 1,5 1,7 2,5 

Vyspělost představy 2,5 3,0 4,5 

Průměrné hodnocení 6,0 7,2 10,2 

pozn. V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty v jednotlivých škálách (kde stupeň 1 značí nejslabší výkon) 
v dané věkové skupině. Poslední řádek tabulky vyjadřuje průměrné hodnocení (součet bodového hodnocení 
yšech tří škál) v dané věkové kategorii. 

Zhodnocení 

Kvantifikace Testu hvězd a vln je běžnou záležitostí v předškolním věku. Výzkumem 

úrovně Testu hvězd a vln se zabývala např. Nováčková (1999). Konkrétní srovnání výsledků 

Testu hvězd a vln u dětí z dětských domovů a výsledků v běžné populaci uvádím v diskuzi. 

Děti v mé sledované skupině však vykazují velmi slabé výsledky v Testu hvězd a vln 

vzhledem k mému očekávání. 
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5.3 Vliv struktury úkolu na kvalitu provedení 

Nedostatečný, omezený či opožděný vývoj psychických funkcí, ale zároveň také vliv 

velmi strukturovaného prostředí zařízení kolektivní výchovy na osobnost dítěte způsobuje 

velkou nejistotu dítěte ve volné činnosti, ať je danou činností samostatné rozhodování, volná 

hra či volná kresba. Dítě se cítí jistěji v činnostech a situacích, jež mají pevnou, a tedy pro ně 

bezpečnou strukturu. Děti vyrůstající v zařízení kolektivní péče pak vykazují lepší výsledky v 

úkolech, které mají jasně definovaný řád, jehož se při plnění úkolu mohou držet a řídit se jím. 

Psycholožka, s níž jsem vedla na dané téma rozhovor, tuto skutečnost v rozhovoru 

velmi zdůrazňuje a tvrdí: „Porovnám-li kresbu volnou a kresbu na zadané téma, kresba volná 

bude na horší úrovni než kresba přesně vymezená. V rámci kresby na zadané téma se děti drží 

struktury, která je pro ně bezpečná. Struktura úkolu jim dává bezpečnost. Jsou zvyklé na to, že 

v prostředí dětského domova nemají prostor pro samostatné rozhodování, mnohdy ani volnou 

hru ... Je to taková volnost v řádu. Vždy dělají jednu činnost všichni společně a nad činností 

dohlíží vychovatelka. Volnost je pro ně dokonce ohrožující ... Jasně daný úkol tedy zvládnou v 

Porovnání s volnou kresbou lépe. Je-li daná struktura, jsou schopny kvalitativně lepšího 

Projevu, než když jde o volný projev." (viz přílohu IV - rozhovor B). Také speciální 

Pedagožka má podobnou zkušenost a v rozhovoru poznamenává: „ Kresba na zadané téma 

vyjde lépe, než volná kresba. Protože děti mají raději, když se vejdou do nějaké struktury. 

Když se jim řekne, namaluj pána, princeznu, sluníčko, ... ony řeknou, že to neumí, ale nakonec 

to namalují. Když se jim dá volná kresba, reagují „já nevím, co mám malovat", je to pro ně 

moc těžké. Když to mám porovnat volnou kresbu a kresbu na zadané téma, kresba na zadané 

téma dopadne každopádně lépe, jak obsahově, tak graficky. To mám vyzkoušené na pohádce 

(pozn. Dospělý přečte pohádku a vyžaduje po dítěti, aby nakreslilo tematický obrázek k 

danému příběhu.) - děti nebyly schopné namalovat nic, nic je nenapadlo, až do té doby, než 

jim řeknu, tak namaluj třeba koně nebo princeznu ... " (viz přílohu IV - rozhovor A) I třetí 

odbornice - arteterapeutka se setkává při své práci s tím, že dle jejích slov „většinou je pro 

děti snazší dělat obrázky na zadané téma a rády si nechávají pomáhat" (viz přílohu IV -

rozhovor C). 

V rámci svého výzkumu jsem dětem zadala volnou kresbu a několik kreseb na přesně 

vymezené téma (kresba postavy, kresba stromu a Test hvězd a vln), od některých dětí se mi 
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podařilo také získat kresbu na částečně určené téma. Častým úkazem je, že volná kresba je 

pro dítě neuchopitelná a odevzdává čmáranici, ale v dalším kresebném testu, zejména v 

kresbě postavy a Testu hvězd a vln vykazuje vývojově mnohem kvalitnější výsledek. Také je 

v kresbách patřících do mého sledovaného vzorku obvyklé, že kresba na přesně vymezené 

téma (kresba postavy a Test hvězd a vln) je lépe zvládnutá, obsahově bohatší, v kresbě je více 

detailů než v kresbě volné, i když se u daného dítěte v případě volné kresby již jedná o kresbu 

s námětem. 

5.3.1 Volná kresba 

V mém sledovaném vzorku se nachází třicet volných kreseb a dvacet dva kreseb 

spontánně vzniklých (dítě mělo potřebu kreslit, aniž bych zadala jakékoli téma či jej do 

kresby pobízela). Dále v mém souboru kreseb je osm kreseb na částečně určené téma - kresby 

na základě přečtené pohádky „O řepě". 

Z 52 volných nebo spontánních kreseb je 16 nehodnotitelných, co se týče námětu 

nerozpoznatelných. U 25 kreseb jde o velmi jednoduchý námět, zobrazení jednoho předmětu 

a z toho v 16 kresbách jde o zobrazení velmi primitivní (pouze jednoduché sluníčko, květina 

atp.), náměty ostatních devíti kreseb tvoří také jeden předmět nebo postava, ale do jisté míry 

Propracovanější. V osmi případech jde o prostou kumulaci předmětů (např. dům a květiny 

nebo květiny a sluníčko) a pouze ve třech kresbách je pokus o zachycení určitého dějového 

celku (ve dvou případech jde o bitvy, v jednom případě jde o kresbu ,já a táta jdeme domů"). 

Vzhledem k velkému počtu nehodnotitelných kreseb nelze určit dominantní námět 

volných kreseb dětí. Často se objevují květiny (8 kreseb), postavy (7 kreseb), sluníčka (4 

kresby), dopravní prostředky (2 kresby). 

Námět volné kresby 

Nehodnotitelný 
(čmáranice) 

Primitivní námět Kumulace 
prvků 

Dějový 
celek 

Květiny Sluníčko Postava Dopravní 
prostředek 

Jiné 

Počet 16/52 8/52 4/52 7/52 2/52 4/52 8/52 3/52 
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Celkově je kresba obsahově chudá, bez detailního zobrazování. Ve svém sledovaném 

vzorku shledávám potvrzení výpovědí odbornic v rozhovorech (viz výše). 

Poněkud složitější je zhodnocení kresby na částečně určené téma. Podařilo se mi 

získat pouze osm kreseb, které vznikly na základě instrukce, aby dítě nakreslilo obrázek 

vztahující se k přečtené pohádce „O řepě". Ve dvou případech došlo k odmítnutí kresby. V 

prvním případě - dívka (ve věku pět let a deset měsíců) odmítla kresbu, přestože čtené 

pohádce pozorně naslouchala. Ve druhém případě - chlapec (ve věku pět let a tři měsíce) již 

neudržel pozornost ani na čtení pohádky. Mým očekáváním bylo, že kresba na základě 

přečtené pohádky bude mít větší vyzývací charakter než volná kresba, a tak bude kresba 

relativně obsahově bohatší než volná kresba. Ukázalo se však, že kresba na základě přečtené 

Pohádky je pro děti v mém sledovaném vzorku velmi obtížným úkolem. Z osmi kreseb v mém 

souboru je pouze ve dvou kresbách zachycený dějový celek. Chlapec (6;6) nakreslil všechny 

vystupující postavy a řepu. Dívka (6;7) nakreslila pouze obličeje dvou hlavních postav (dědka 

a báby) a také řepu. Tři děti zachytily alespoň jeden z prvků příběhu, chlapec (6;8) nakreslil 

Primitivní postavu, o které řekl, že se jedná o „dědka", dívka (5;5) nakreslila postavu vnučky 

a jeden chlapec (5;0) nakreslil řepu. Jedno dítě (chlapec - 5;3) reagovalo na zadání kresby po 

Přečtení pohádky, že „řepu nakreslit neumí", a nakreslilo strom. Dvě kresby jsou 

nerozeznatelnými čmáranicemi. V případě tohoto částečně určeného tématu je zřejmě situace 

podobná jako u volné kresby. Dítě postrádá strukturu úkolu a samo není schopné jisté 

abstrakce a generalizace, aby dalo nestrukturovanému úkolu řád. Způsob provedení a četnost 

daného provedení uvádím pro přehlednost v tabulce. 

Výsledky kresby na částečně určené téma 

Provedení Odmítnutí 
kresby 

Čmáranice Kresba jiného 
tématu 

Zobrazený 
jeden prvek 

Dějový celek 

Počet 2/10 2/10 1/10 3/10 2/10 

5.3.2 Porovnání volné kresby s kresbou postavy a Testem hvězd a vln 

V mé sledované skupině je 36 kreseb postavy. Z celkového souboru kreseb postavy je 

šest kreseb nehodnotitelných a v jednom případě došlo k odmítnutí kresby. Vymezení tématu 
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se ukázalo být přínosem pro kvalitu kresby, přestože z vývojového hlediska je většina kreseb 
podprůměrných. 

V mém souboru kreseb dětí z dětských domovů se nachází 30 Testů hvězd a vln. Test 

hvězd a vln nabízí největší strukturovanost, neboť svojí instrukcí „nakresli hvězdy nad vlnami 

na moři", jež jsem použila vzhledem k nízkému věku sledovaných dětí, přímo dítěti diktuje, 

vyjmenovává, co má nakreslit. Kuchařská (2007) dovoluje tuto instrukci v případě 

předškolního dítěte jako vhodnou variantu ke standardní instrukci, která je též vytištěna na 

formuláři testu a zní: „Nakresli hvězdnou oblohu nad vlnami oceánu." Přímo vyjmenované 

Prvky „hvězdy nad vlnami" nabízejí dítěti jistou strukturu, které se při kresbě může držet. Ze 

všech Testů hvězd a vln pouze ve třech případech jde o evidentní neuchopení tématu a 

výsledkem je „ěmáranice". Dvakrát došlo k odmítnutí kresby u téže dívky, se čtyřměsíčním 

časovým odstupem v testování. Z těchto pěti případů naprostého nezvládnutí Testu hvězd a 

vln ve čtyřech případech však dítě ve stejný den testování nakreslilo postavu. 

Všechny děti v mém sledovaném vzorku, které na zadání volné kresby odevzdávají 

čmáranici (nediferencovanou změť barevných čar), vykazují kvalitnější výsledek v kresbě 

Postavy a v Testu hvězd a vln nebo alespoň v jednom z nich. Pouze v jednom případě (chlapec 

ve věku 4 let) jsou všechny kresby nerozpoznatelné, co se týče námětu, přesto kresba postavy 

a Test hvězd a vln vykazuje jakousi strukturo vanost (několik oválů - ohraničených tvarů), 

zatímco v případě volné kresby se jedná o nekoordinovanou čmáranici. Jen jeden chlapec 

(věk 5 let a 3 měsíce) nakreslil čmáranici jako reakci na volnou kresbu i na kresbu postavy, 

ale v Testu hvězd a vln zachytil alespoň jeden prvek „hvězdu". 

Analýza kreseb v mém sledovaném vzorku dokazuje, že strukturovanost úkolu je 

velkým přínosem pro kvalitu výkonu v daném úkolu. Níže pro ilustraci popisuji kresebný 

Projev dvou dětí, který daný jev dokládá. 

5.3.2.1 Kazuistika 3 

Níže popisovaný kresebný projev chlapce ilustruje, jak má striktně daná instrukce 

Pozitivní vliv na kvalitu kresby. 
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Anamnestické údaje 

Chlapec se narodil v únoru roku 2003 a do dětského domova byl umístěn na žádost matky v říjnu roku 

2004, většinu svého dosavadního života tedy prožil v instituci dětského domova. 

Kresebný projev 

S chlapcem jsem pracovala v říjnu roku 2007, věk chlapce tedy 4 roky a 8 měsíců, 

délka pobytu v dětském domově 3 roky. Získala jsem šest kreseb - volnou kresbu, spontánní 

kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu a Test hvězd a vln. Volná i spontánní kresba mají 

shodné rysy - jde o kresbu bez námětu (čmáranici), jsou nestrukturované, chlapec 

experimentuje s barvami. V obou kresbách postavy i v Testu hvězd a vln je znatelný velký 

posun v kvalitě kresby. Nakreslená postava by se dala charakterizovat jako „překonávání 

hlavonožce". Má hlavu, v obličeji nechybí nejpodstatnější detaily (oči a ústa) a nohy. Kresba 

stromu je zatím pro chlapce příliš složitá, ale v Testu hvězd a vln vykazuje kvalitní výsledek -

zobrazuje oba komponenty sice každý v zastoupení pouze jednoho prvku („hvězdu" a „vlnu") 

tak, že se neprolínají. Pozoruhodná je skutečnost, že jak Test hvězd a vln, tak i obě kresby 

postavy jsou otočeny o 180 stupňů oproti běžnému provedení. Chlapec tedy nakreslil vlnu u 

horního okraje testového rámečku, zatímco hvězdu u spodního okraje, v případě kresby 

postavy zobrazil postavu vzhůru nohama. 

Pro ilustraci zařazuji dvě kresby - volnou kresbu a Test hvězd a vln, v kresbách je 

evidentní kvalitativní rozdíl. Další kresby uvádím v příloze X - kazuistika 3. 

V / 
V " 

Volná kresba (4;8) SWT (4;8) 

5.3.2.2 Kazuistika 4 

Pozitivní vliv strukturovaného úkolu na kvalitu jeho provedení je velmi častým jevem 

v kresebném projevu chlapců i dívek ve všech věkových kategoriích v mém sledovaném 
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vzorku. Proto uvádím ještě jednu kazuistiku - tentokrát dívky, která patří do kategorie 
nej starších dětí ve sledované skupině. 

Anamnestické údaje 

Dívka se narodila v květnu roku 2001 a do dětského domova byla umístěna i se svými třemi sourozenci 

z důvodu zanedbávání péče ze strany rodičů v červenci roku 2007. 

Kresebný projev 

S dívkou jsem pracovala pouze jednou, v prosinci roku 2007 (věk dívky 6 let a 7 

měsíců; délka pobytu v dětském domově 5 měsíců) a získala jsem od ní pět kreseb - volnou 

kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu, Test hvězd a vln a kresbu na základě přečtené pohádky 

„O řepě". 

Námět její volné kresby je „šnek", dívka spontánně obrázek takto nazvala. Jde o 

kresbu velmi chudou na detaily - dívka nakreslila pouze spirálu, ke které přidala „tykadla". 

Kresba je provedená pouze jednou pastelkou. Všechny ostatní kresby prokazují, že vymezení 

tématu přináší velký kvalitativní posun. Kresba postavy je sice vzhledem k formátu malá, ale 

obsahově bohatá na detaily vzhledem k první kresbě. Podobně kvalitní kresbu odevzdává 

dívka i při zadání kresby stromu. U kresby stromu je možné rozlišit kořeny, kmen, korunu a 

také listy a ovoce (sama dívka kresbu a jednotlivé prvky pojmenovává). I v Testu hvězd a vln 

jsou zahrnuty všechny tři komponenty, hvězdy, vlny a postižení vztahu mezi nimi (tj. 

vyjádření prostorového vztahu, který je dán instrukcí - pojmem „nad"). Také s kresbou na 

základě přečtené pohádky „O řepě" si dívka poradila poměrně dobře vhledem k ostatním 

kresbám z mého souboru. Přestože jsou postavy zobrazeny jen jako obličeje, dívka postihla 

určitý děj a vztahovost vyplývající z daného příběhu. Největším zájmem bylo logicky 

zobrazení řepy, coby hlavního prvku v příběhu. Přestože zobrazila pouze obličeje hlavních 

postav, kvalitně rozlišila mužskou a ženskou hlavní postavu. Také barevnost je pestřejší, 

Přestože převládá kresba jednou barvou. Také tato dívka měla zřejmě potřebu experimentovat 

s barvami, což neuskutečnila v samotné kresbě, nýbrž v nacvičeném podpisu. 

Pro ilustraci uvádím opět volnou kresbu a Test hvězd a vln, které poskytují možnost 

porovnání úrovně kresby bez zadaného námětu a kresby s direktivně danou instrukcí, další 

kresby viz Přílohu X - Kazuistika 4. 

77 



Volná kresba 6;7 SWT (6;7) 

5.4 Odraz emocionálního prožívání v kresbách dětí z dětských domovů 

Do dětských kreseb se nepochybně promítají emoční zážitky, zkušenosti a prožívání 

dětí. O tom, že v kresbách dětí vyrůstajících v dětských domovech se odráží jejich 

emocionalita, není pochyb. V následující části práce prezentuji a na konkrétních případech 

dokládám výskyt prvků, které tuto skutečnost potvrzují. 

5.4.1 Zobrazení rodičovských postav v kresbách dětí z dětských domovů 

Nejobecnějším důvodem umístění dítěte do dětského domova je, že se rodiče o dítě 

nechtějí nebo nemohou starat. Umístěním dítěte do ústavního zařízení se však primární vazba 

dítěte k rodiči zcela nevytratila. Dítě má na rodiče vzpomínky, které přetrvávají v jeho 

Představách. Některé děti ve velké míře vzpomínají na vlastní rodiče a někdy je rodič v jejich 

Představě dokonce obrazem dokonalé matky či dokonalého otce, přestože realita je odlišná. 

Jiné děti naopak vyjadřují touhu po novém rodiči. Dítě tak často v kresbách zobrazuje rodiče 

(např. jako námět volné či spontánní kresby), či nakreslenou postavu (v případě zadání kresby 

Postavy) jako rodiče označuje. Významné je také zobrazení rodičů coby ohrožujících postav. 

K zobrazování rodičů v kresbách dětí v dětských domovech se vyjadřují také některé 

vychovatelky v dotaznících. Tri vychovatelky přímo uvádějí, že děti v dětském domově volí 

rodinu jako častý námět svých kreseb. Např. „Dítě kreslí to, co si přeje - hlavně tátu, mámu a 

78 



sebe ..." (dotazník IV.) nebo „Děti malují v dětském domově častěji panáky jako rodinu." 
(dotazník III.) - viz přílohu V). 

Sledovala jsem, zda, jak často a v kresbách kterých dětí se objeví postava rodiče, 

případně jiného člena rodiny. Z kresebných testů má největší projektivní potenciál volná 

kresba, případně kresba postavy. Velmi významné informace poskytuje kresba spontánně 

vzniklá. Tedy kresba vzniklá na základě vnitřní potřeby dítěte nakreslit další obrázek během 

zadávání kresebných testů nebo po skončení testování, aniž bych jej ke kresbě pobízela či 

určovala téma kresby. Pokud dítě požádalo o další papír a tužku či pastelky, nikdy jsem dítěti 

nebránila vyjádřit se kresbou. 

Zaměřila jsem se tedy na to, zda dítě postavu, coby námět své volné nebo spontánní 

kresby, označí jako rodiče nebo jiného příbuzného (prarodiče, sourozence) či v případě kresby 

postavy podobně označí nakreslenou postavu. 

Z celého sledovaného souboru dětí žijících v dětském domově osm dětí přímo řeklo, 

že na obrázku (volné, spontánní kresbě či kresbě postavy) je zobrazen rodič, případně jiný 

člen rodiny. A z těchto osmi dětí pět zobrazilo postavu, kterou označilo jako rodiče, ve dvou 

kresbách. Ve většině případů jde o děti, jejichž rodiče nejsou zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti. Rodiče pěti dětí, které nakreslenou postavu označily jako matku či otce, své 

děti navštěvují, případně děti odjíždějí ze zařízení na návštěvy k rodičům. 

Za významné považuji, že z dvanácti dětí, které žádnou nakreslenou postavu 

neoznačily za rodiče nebo jiného člena rodiny, jen ve třech případech probíhají setkání rodičů 

s dětmi a z toho ve dvou případech jde o rodiče, u nichž byl prokázán abusus návykových 

látek. 

Zobrazování rodičovských postav svědčí o tom, že dítě volí náměty své kresby 

ovlivněné zážitky, zkušenostmi a aktuálním děním. U dítěte z dětského domova je představa 

rodiče odlišná od představy rodiče dítěte vyrůstajícího ve funkční rodině. Dítě umístěné v 

dětském domově nevnímá přítomnost rodiče přirozeně a automaticky jako dítě z běžné 

funkční rodiny. Analýza vnímání rodičovské postavy dítětem umístěným v dětském domově 

není předmětem této práce. Významnou skutečností však je, že dítě v dětském domově 

zobrazuje v kresbách svého rodiče, který jej zanedbával, neposkytl mu zázemí ani bezpečnou 

vazbu. 
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5.4.1.1 Kazuistika 5 

V následujících kazuistikách se pokusím zachytit, jak se obraz nepříznivé rodinné 

situace odráží v kresbách sourozenecké dvojice. 

Anamnestické údaje 

Chlapec se narodil v červnu 2001. Do dětského domova byl umístěn i se sestrou v květnu roku 2004. Již 

Předtím byli oba sourozenci od září 2003 umístěni v zařízení Fondu ohrožených dětí se sídlem mimo Prahu. 

Rodiče žádali o přemístění dětí do Prahy. V rodině je ještě jedno dítě - dívka umístěná v jiném dětském domově. 

Rodiče dětí jsou bez hmotného zabezpečení a odpovídajícího ubytování, děti však navštěvují. V současné době 

rodiče neustále dětem slibují, že šije vezmou „domů", ale nepodnikají žádné kroky k realizaci slibu. 

Kresebný projev - první testování 

S chlapcem jsem pracovala dvakrát, téměř s ročním časovým odstupem. Poprvé jsem s 

chlapcem pracovala v březnu roku 2007 (chlapec ve věku 5;9) a získala jsem od něj sedm 

kreseb - volnou kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu, Test hvězd a vln, spontánní kresbu a 

dvě nepodařené kresby postavy. Námět volné kresby je dle komentáře chlapce „Ruce utrhnou 

kytku", navíc ukazuje na kresbu a říká, „tady je uříznutý prst". Celkově jde o kresbu 

Primitivní, obsahově chudou. Kresbu postavy odevzdává až po třetím pokusu. Na zadání 

reaguje: „Vždyť jsem říkal, že umím jenom kytky ..." Poté zkouší kreslit dle jeho slov 

»nohy", říká, že se mu nepovedly a obrátí list, znovu kreslí „nohy" - výsledek je podobný, 

žádá tedy nový papír. Začíná opět nohama, dokreslí „břicho" a hlavu. Vznikne tak kresba, 

které chybí základní napojení částí těla a která kromě detailů v obličeji (oči, nos a ústa) má 

nakreslený jen jeden detail, kterým je pupík. O postavě chlapec říká pouze, že je to „duch". 

Výslednou kresbu stromu komentuje jako - jablko a strom, na kterém jablko roste, 

přičemž jablko je větší než strom. V Testu hvězd a vln odvádí relativně kvalitní výsledek. 

Námět spontánní kresby není pozorovateli rozpoznatelný, chlapec kresbu komentuje jako 

„dárek". 

Druhé testování 

Při druhém testování již byl chlapec ve věku šesti let a osmi měsíců. Získala jsem od 

něj pět kreseb - všechny obvykle zadávané kresebné testy: volnou kresbu, kresbu postavy, 
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kresbu stromu, Test hvězd a vln a kresbu na částečně určené téma (kresbu na základě přečtené 

pohádky „O řepě"). Při volné kresbě hodně tlačí na tužku. Námětem kresby je dům, v jehož 

okně je obličej, květiny a slunce. Postavu v okně označí jako portrét examinátorky. Výslednou 

kresbou postavy je již postava, která má napojené části těla, pupík však z kresby nevymizel. 

Chlapec spontánně nakreslenou postavu označuje jako „tátu" a stejně spontánně mluví o tom, 

že se odstěhují se sestrou z dětského domova 

Kresba stromu i Test hvězd a vln jsou zvládnuty v porovnání s předchozím testováním 

kvalitněji, i když vzhledem k věku chlapce jde o podprůměrné kresby. Námětem kresby na 

základě přečtené pohádky je postava vystupující v příběhu „dědek". Chlapec se zde pokusil o 

zobrazení z profilu, zajímavé je, že postavě, ač je obsahově velmi chudá, opět nechybí pupík. 

Pro ilustraci uvádím kresbu postavy a volnou kresbu tohoto chlapce, které vznikly 

během druhého testování. Ostatní kresby viz přílohu X - kazuistika 5. 
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5.4.1.2 Kazuistika 6 

Anamnestické údaje 
Dívka narozená v září roku 2002 je sestrou chlapce, jehož kresebný projev popisuji výše. Její 

Prozatímní životní cesta - umístění v zařízení Fondu ohrožených dětí a posléze v dětském domově a neustálé 

nesplněné sliby rodičů, že budou žít opět jako rodina, je identická jako výše popsaná bratrova. 

Kresebný projev - první testování 

S dívkou jsem pracovala třikrát a celkem jsem od ní získala velké množství kreseb. 

Poprvé v březnu roku 2007, dívce byly v té době tedy čtyři roky a šest měsíců, jsem dívce 

zadala kresebné testy - volnou kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu a Test hvězd a vln, 

navíc dívka vyhotovila čtyři spontánní kresby. Na zadání volné kresby dívka zaplní celou 
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plochu papíru barevnými květinami, nahoře je sluníčko. Poté má potřebu dále volně kreslit, 

výsledek je podobný, jen uprostřed květin je hnědou barvou nakreslené miminko. V případě 

kresby postavy je zobrazena spíše ženská postava, jejíž dlouhé vlasy rámují celou postavu. 

Nakreslený strom připomíná spíše jehličnan, na jedné větvi je však nakresleno jablko. Kresba 

stromu vyvolá u dívky představu vánočního stromečku a dárků, což se stalo námětem dalších 

dvou spontánních kreseb. V okolí vánočního stromečku je abnormálně, oproti ostatním 

kresbám dětí v dětském domově, mnoho detailů - kytiček, srdíček atd. V Testu hvězd a vln 

dívka diferencuje oba prvky, které zobrazí správně dle instrukce „nad". Neobvyklé je řešení 

vln, které dívka kreslí jako uzavřené útvary. 

Druhé testování 

Při druhém testování, když bylo dívce pět let a jeden měsíc, jsem zadala pouze tři 

kresebné testy - volnou kresbu, kresbu postavy a Test hvězd a vln. Námětem volné kresby je 

postava, kterou dívka označuje jako sebe samu. Postava je stále vývojově pouze ve stádiu 

„překonávání hlavonožce", navíc této postavě chybí ruce. Postava, která vznikla na zadání 

kresby postavy, má ruce, jinak se neliší od předešlé. V Testu hvězd a vln zobrazuje pouze 

jeden prvek - „hvězdy", jimiž zaplňuje celou plochu standardního rámečku. 

Třetí testování 

Poněkud překvapivé byly volná a spontánní kresba při třetím testování, které se 

odehrálo v únoru roku 2008 (věk dívky: 5;5). Tyto kresby jsou velmi podobné nejen volné a 

spontánní kresbě, jež dívka nakreslila během prvního testování, ale i bratrově volné kresbě z 

druhého testování. Námětem jsou opět květiny, sluníčko, ale přibyl dům s plotem a stromem a 

obloze jsou kromě slunce také hvězdy, jimiž zaplňuje dívka celý horní okraj formátu. Při 

rozhovoru dívka uvádí, že jde o domeček, v němž bydlí rodiče a ona s bratrem. Dále dívka 

uvádí, že je noc a všichni spí. V kresbě postavy bohužel není téměř žádný vývojový posun, 

stále jde pouze o „překonávání hlavonožce". Významné však je, že dívka nakreslenou postavu 

komentuje jako „tátu", v dalším dotazování uvádí, že nakreslená postava bydlí v domečku s 

mámou, bratrem a s autorkou kresby. Na zadání kresby stromu reaguje negativně, tvrdí, že 

strom nakreslit neumí, a přestože ji velmi motivuji a upozorňuji ji, že v případě volné kresby 

strom nakreslila, je výslednou kresbou „čmáranice". V Testu hvězd a vln již zobrazuje oba 

prvky a vykazuje i vyspělost představy. Námětem kresby na základě přečtené pohádky je 

podobně jako u bratra jedna postava vystupující v příběhu, zde se jedná o „vnučku". Jde o 

primitivní kresbu postavy vzhledem k věku dívky. 
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Významným momentem je, velikost nakreslených postav se v časovém sledu stále 

zmenšuje. První nakreslená postava zaujímá celý formát A4 orientovaného na výšku, velikost 

postav je stále menší a poslední nakreslená postava měří pět centimetrů. Pro ilustraci opět 

uvádím kresbu postavy a volnou kresbu z posledního testování. Upozorňuji na podobnost 

volných kreseb, které vznikaly při individuální práci s oběma sourozenci. Kompletní soubor 

kreseb tohoto dítěte uvádím v příloze X - kazuistika 6. 

M 

Kresba postavy - „táta" Volná kresba 

Zhodnocení 

Tyto dvě obsáhlejší analýzy kresebných projevů sourozenců umístěných v dětském 

domově zde uvádím jako doklad toho, jak emoční prožívání situace dítěte se odráží v jeho 

kresbě. Kresba obou dětí je vývojově velmi opožděná a významná je skutečnost, že vývojový 

pokrok kupředu je pouze minimální. Lze předpokládat, že důvodem narušeného vývoje je 

silná emoční deprivace dětí. Obě děti jsou velmi ovlivněny nepříznivou rodinnou situací a 

jsou emočně velmi traumatizovány neustálými sliby rodičů, že budou žít brzy společně jako 

rodina. Dle informací pracovníků dětského domova však rodiče stále žijí jako „bezdomovci" a 

navrácení dětí k rodičům je nemožné. 

V kresbách dětí se objevují varovné znaky upozorňující na možné emoční týrání a 

zároveň obě děti kresbou vyjadřují svá přání - žít s rodiči. 

5.4.2 Znaky odrážející emocional i tu dětí z dětských domovů v kresebném projevu 

V kresbách dětí z dětských domovů se vyskytují určité znaky indikující psychickou 

deprivaci dítěte, psychické, případně i fyzické zneužívání. Přestože k projektivnímu 

hodnocení kreseb předškolních dětí je nutné přistupovat s velkou opatrností, pokusím se v této 
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kapitole popsat znaky, které se v mém sledovaném vzorku vyskytovaly častěji, případně o 

kterých (jako typických) mluví odbornice, s nimiž jsem uskutečnila rozhovor. 

Nejvíce abnormalit shledávám v kresbě postavy, která má velký projektivní potenciál. 

Mnoho postav je zobrazeno neadekvátně vůči prostoru, který určuje formát papíru. Jde 

například o kresby příliš malé. V mém sledovaném vzorku se však vyskytují i kresby postav, 

které jsou nakloněné nebo otočené o 180 stupňů. V jednom případě se stalo, že je zobrazeno 

více postav. Ve dvou případech chybí u nakreslené postavy napojení částí těla. 

Níže podrobněji a s ukázkami v kazuistikách popisuji fenomén velikosti kresby a dále 

se věnuji některým znakům v kresbě, které jsou zvláštní či neobvyklé, vyskytují se v mém 

sledovaném vzorku a zároveň jsou o nich zmínky v literatuře nebo o nich mluví odbornice, se 

kterými jsem vedla rozhovor. Kresby, v nichž se vyskytují emoční indikátory, uvádím 

v příloze X - „specifické znaky". 

5.4.2.1 Velikost kresby 

Peterson a Hardin uvádějí „maličkou postavičku" jako jeden z emočních indikátorů ve 

screeningovém dotazníku pro dětskou kresbu lidské postavy, který může sloužit jako 

doplňkový diagnostický materiál při diagnostice tělesného, emočního týrání nebo sexuálního 

zneužívání. (Peterson, Hardin, 2002, s 40). Velmi malá postava v kresbě může mít souvislost 

s nízkým sebevědomím a sebehodnocením. 

Ve svém sledovaném vzorku se v kresbách setkávám s osmi velmi malými 

postavami, z nichž většina nedosahuje výšky ani čtyř centimetrů. Malé postavy zobrazili 

chlapci i dívky nezávisle na věku. Pro ilustraci zde prezentuji tři kresby velmi malých postav. 

Celý soubor kreseb malých postav uvádím v příloze X - specifické znaky. 

ť 
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5.4.2.2 Nápadnost některých detailů v kresbách dětí z dětského domova 

Přestože je celkově kresba dětí v dětských domovech obsahově chudá a neobjevuje se 

příliš detailní propracování, existují určité typy detailů či prvků vyskytujících se v dětské 

kresbě, které zaujmou pozorovatele svou neobvyklostí někdy až bizarností. Při diskriminaci 

těchto prvků jsem se inspirovala souborem znaků, které Peterson a Hardin považují za 

indikátory patřící do screeningového dotazníku pro kresbu lidské postavy. Tento screeningový 

materiál může pomoci při diagnostice tělesného, pohlavního nebo citového zneužití. 

(Peterson, Hardin, 2002, s. 40). 

Ve většině případů jde o velmi nápadné prvky v dětské kresbě, o kterých se zmiňují 

v rozhovorech oslovené odbornice (viz přílohu IV). „Pokudje tam nějaký blok, špatný zážitek 

z rodiny nebo agrese, tak se to v kresbě projevuje specifickými znaky, jakými bývají zuby, 

Pupíky, rámování a podobně." (rozhovor A). „ Velmi často se objevují agresivní rysy -

vyceněné zuby, ohrožující příšery, plameny aj." (rozhovor C). Obě odbornice zmiňují tentýž 

detail v souvislosti s kontaktem dítěte a jeho biologické rodiny. V rozhovoru A: „ V současné 

době tu (pozn. v dětském domově) je chlapec, který po návratu z rodinného prostředí začal 

kreslit všem postavám vyceněné zuby ..." Zkušenost se stejnou situací je zaznamenána 

v rozhovoru C: „Kresba se často mění, pokud jedou děti na nějaký čas domů. Buď nastává 

idealizace (např. obrázky se srdíčky a nápisy - moje maminka je ta nejlepší) nebo naopak 

ohrožující pocity (postavy s vyceněnými zuby). " 

Špatné napojení částí těla 

Špatné napojení částí těla je jednou z nápadností v kresbách dětí z dětského domova, 

kterou pozoruji v kresbách postavy u dvou dětí (chlapců ve věku: 5;9 a 5;11). 

V-; í ? 

Ch (5;11) 
Ch (5;9) 
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Zdůrazněný pupík 

Dalším již (v kazuistice 5) zmiňovaným atypickým znakem je „přikreslený nebo 

zdůrazněný pupík". Oba chlapci, v jejichž kresbách postavy je „špatné nápojem částí těla", 

nakreslili současně také „pupík" (v kresbách viz výše). Tento prvek se objevuje také v kresbě 

jedné dívky ve věku pěti let a pěti měsíců. 

Explicitně vyvedené zuby 

Dalším prvkem, který patří do screeningového dotazníku pro dětskou kresbu lidské 

postavy (Peterson, Hardin, 2002) „pilovité/vyceněné zuby". 

V mém sledovaném vzorku se objevují tři kresby postavy s explicitně vyvedenými 

zuby. V některých dalších kresbách se vyskytuje zvýšený přítlak na tužku nebo neadekvátní 

čárání v okolí úst zobrazované postavy. Prezentuji zde tři kresby postavy, u kterých jsou 

znázorněné zuby, nebo je znatelné nápadné začerňování v oblasti úst. Další kresby, v nichž 

shledávám tentýž znak, uvádím v příloze. 

Ch (6;2) D(5;9) 

5.4.2.3 Kazuistika 7 

Tuto kazuistiku uvádím pro ilustraci toho, jaký projektivní potenciál může mít kresba 

dítěte již v předškolním věku. Všechny kresby tohoto dítěte uvádím v příloze X - kazuistika 

7. 

Anamnestické údaje 
Chlapec se narodil v srpnu roku 2001 a do dětského domova byl umístěn spolu s mladším bratrem v 

dubnu roku 2007. Chlapec je umístěn v dětském domově na základě předběžného opatření. Rodiče jsou 
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narkomani. Policie v noci vykázala rodinu z bytu, jelikož neměli právo na jeho užívání. Byt byl bez elektřiny, 

tepla, teplé vody. V bytě byly nalezeny plechovky od toluenu a injekční stříkačky. 

Kresebný projev 

S chlapcem jsem pracovala celkem třikrát v průběhu necelého jednoho roku. Zajímavé 

podněty pro analýzu kresebného projevu chlapce přináší skutečnost, že při prvním testování 

pobýval chlapec v dětském domově teprve čtvrtým dnem. 

První testování 

V době prvního testování byl chlapec ve věku pěti let a osmi měsíců. Získala jsem od 

něj čtyři kresby - volnou kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu a Test hvězd a vln. Jako 

volnou kresbu odevzdává obrázek, jehož námětem je, dle slov chlapce „hlava lupiče". V 

kresbě jsou přítomny neobvyklé detaily, kterými jsou abnormálně velké oči a uši a vyceněné 

zuby nakreslené žlutou pastelkou. Na zadání kresby postavy reaguje, že umí jen sluníčko, a 

nakreslí spirálu. Kresbou stromu je nehodnotitelný útvar. Přes nekvalitní výsledky v kresbě 

postavy a stromu, v Testu hvězd a vln zobrazuje oba prvky, zachycuje pojem „nad", ale vše je 

otočeno o 90 stupňů, přestože standardní arch papíru byl umístěn klasicky, tzn. na výšku. Z 

celého kresebného projevu dítěte je patrné, že psychický stav dítěte není v pořádku. Dle 

pracovníků dětského domova není vyloučeno, že byl chlapec v době umístění do zařízení také 

pod vlivem drog. 

Druhé testování 

Druhé testování následovalo čtyři měsíce poté (věk chlapce 6;2). Získala jsem volnou 

kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu a Test hvězd a vln. Námětem volné kresby je vlak, 

kresba je vývojově podprůměrná, a negativně ovlivněná nesprávným úchopem kreslícího 

náčiní. V kresbě postavy shledávám opět určité neobvyklé znaky. Nakreslená postava se 

naklání, chlapec sám říká, že postava padá. Opět jsou zobrazeny vyceněné zuby. Test hvězd a 

vln i kresbu stromu zpracovává adekvátně vzhledem ke svému věku. 

Třetí testování 

Třetí testování proběhlo v únoru roku 2008 (věk chlapce 6;6). Tentokrát jsem od 

chlapce získala volnou kresbu, spontánní kresbu, kresbu postavy a kresbu na základě přečtené 

pohádky „O řepě". Námětem volné kresby je bojovná scéna. Bez ohledu na to, že se jedná o 

tématiku s agresivitou, značí zobrazení dějového celku velký vývojový posun. Námětem 

spontánní kresby je také jakási bojová scéna, ale specifická a tím, že je zobrazena seshora. V 
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kresbě postavy již nejsou zobrazeny zuby, ale poněkud zvláštní jsou nepřiměřeně velké oči. 

Postava se opět naklání. V kresbě na základě přečtené pohádky je znatelný velký duševní 

výkon, neboť je v mém sledovaném vzorku jediným dítětem, které zobrazilo všechny v 

příběhu vystupující postavy. 

Pro ilustraci doplňuji kazuistiku třemi kresbami tohoto chlapce, v nichž se objevují 

emoční indikátory (vyceněné zuby, nakloněná postava, zobrazení bojové scény ad.). 

Kompletní soubor kreseb uvádím v příloze X - kazuistika 7. 

5.4.2.4 Kazuistika 8 

Tuto kazuistiku uvádím také pro ilustraci toho, jak se emoční prožívání dítěte promítá 

do jeho kresebného projevu. Celý soubor kreseb dítěte je uveden v příloze X - kazuistika 8. 

Anamnestické údaje 
Dívka se narodila v květnu roku 2002 a do dětského domova byla umístěna v říjnu roku 2003. Rodiče 

jsou opakovaně ve výkonu trestu. Matka dívce neustále slibuje, že šiji vezme domů, ale nepodniká žádné kroky 

k naplnění slibu. V současné době (únor 2008) si matka bere dítě o víkendech domů, ale psychický stav dívky se 

vždy po příjezdu zhoršuje. Objevují se tiky v obličeji, psychomotorický neklid, zvýšená dráždivost, pohotovost k 

afektivním reakcím. 

Kresebný projev - první testování 

S dívkou jsem pracovala třikrát, poprvé v dubnu roku 2007 (věk dívky 4;11). V 

prvním testování jsem od dívky získala pět kreseb - volnou a spontánní kresbu, kresbu 

postavy, kresbu stromu a Test hvězd a vln. Námětem volné kresby je sluníčko, spontánní 

kresby strom. Na kresbu postavy reaguje kresbou „hlavonožce". Kresbou stromu je spíše 

velmi jednoduché zobrazení jehličnanu a v Testu hvězd a vln zatím nediferencuje jednotlivé 
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prvky, ale o kresbu hvězd se pokouší. Celkově je kresebný projev podprůměrný vzhledem k 
věku dítěte, ale neshledávám v kresbách atypické prvky. 

Druhé testování 

Při druhém testování (věk dívky 5;5) jsem dívce zadala pouze dva kresebné testy -

kresbu postavy a Test hvězd a vln. Vývojově prokazuje pouze drobný posun. V kresbě 

postavy se objevují nápadné znaky, kterými jsou zaěerněná místa v oblasti úst a pupíku. 

Těmto prvkům v kresbě byla věnovaná největší energie a síla přítlaku je v daných místech 

mnohonásobně vyšší než jinde. 

Třetí testování 

Třetí testování proběhlo v únoru roku 2008 (věk dívky 5;9). Přestože jsem jí zadala 

všechny kresebné testy (volnou kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu, Test hvězd a vln a 

kresbu na základě přečtené pohádky „O řepě"), odevzdává hodnotitelné kresby pouze ve dvou 

případech, kterými jsou kresba postavy a Test hvězd a vln. V kresbě postavy se vyskytují 

explicitně vyvedené zuby, poněkud zvláštní je také zobrazení očí a začerněním zdůrazněný 

nos. 

Pro ilustraci uvádím tři kresby postavy, v nichž můžeme pozorovat výskyt emočních 

indikátorů (začerňování, nakloněná postava, explicitně vyvedené zuby, nakreslený pupík). 

Kompletní soubor kreseb je v příloze X - kazuistika 8. 

Kresba postavy (4; 11) Kresba postavy (5;5) Kresba postavy (5;9) 

Zhodnocení 

V kresbách obou dětí, jejichž kresebný projev výše popisuji, se ve velké míře odráží 

aktuální stav psychického prožívání. Na kresby obou dětí mě upozornila pracovnice dětského 

domova, neboť v jejich výtvarném projevu sleduje rozdíly a změny, které se objevují, když 

dítě odejde z dětského domova k rodičům ne několikadenní návštěvu a poté se vrátí do 
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zařízení. Jejich celkový emoční stav je nevyrovnaný, objevuje se psychomotorický neklid atp. 

Ve výtvarném projevu se daná situace dítěte projevuje negativismem (viz třetí testování 

dívky) a přítomností určitých atypických znaků. Ve větší míře se v jejich kresbách postav 

objevují např. „vyceněné zuby". 

5.4.2.5 Kazuistika 9 

Závěrem uvádím ještě dvě kazuistiky - opět sourozenecké dvojice, jako ilustraci toho, 

jak je kresebný vývoj omezen a narušen u dětí, které pobývaly po dlouhou dobu svého dětství 

ve velmi znevýhodněném prostředí, které jim poskytovalo jen minimum stimulů pro zdravý 

vývoj osobnosti. V obou případech jde o děti zanedbané s podezřením na psychické i fyzické 

týrání. Obě děti nejsou schopny verbálního vyjádření, odpovídající věku dětí. Pokud se 

verbálně projeví, jde pouze o izolovaná slova. 

Anamncstické údaje 

Starším z dvojice sourozenců, jejichž kresby patří do mého sledovaného vzorku, je chlapec narozený 

v lednu roku 2001. Do dětského domova byl umístěn na základě předběžného opatření (rozhodnutí soudu) 
v srpnu roku 2007. Chlapec pochází ze šesti sourozenců, mladší sourozenci (sestra a bratr) jsou umístěni v témže 

dětském domově. Starší sourozenci jsou v adopci. Děti byly odebrány přímo z rodiny a přivezeny sociální 

pracovnicí. Děti žily s matkou u matčiny matky, taje však v srpnu roku 2007 vyhodila. Důvodem údajně bylo to, 

že matka děti zanedbávala, nemyla je, nevařila, nenakupovala. Matka se s dětmi přestěhovala ke známému do 

drážního domku, kde není přívod vody, žádné sociální zázemí. Domek je ve vzdálenosti 10 metrů od kolejí, děti 

byly viděny, jak samy běhají venku. 

Kresebný projev 

S chlapcem jsem pracovala jednou, v říjnu roku 2007, tedy dva měsíce od nástupu do 

dětského domova. V té době bylo chlapci šest let a devět měsíců. Od chlapce jsem získala 

sedm kreseb - volnou kresbu, kresbu postavy, kresbu stromu, Test hvězd a vln a tři spontánní 

kresby. Velmi složitá byla počáteční motivace pro kresbu. Všechny kresby jsou na vývojově 

velmi špatné úrovni, náměty volné a spontánní kresby jsou velmi primitivní (sluníčko, 

houba). Kresbu postavy je možné diagnostikovat jako „překonávání hlavonožce", ale není 

typickou dětskou kresbou. Nakreslená postava má oči, ruce a jakési zobrazení trupu. Velmi 

pozoruhodná je čára umístěná vlevo poblíž ruky postavy připomínající tyč či hůl. Vzhledem 

k tomu, že však chlapec není schopen verbálního projevu, nebylo možné se jej doptat, co daná 
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čára znamená. Na zadání kresby stromu reaguje kresbou několika primitivních zobrazení 
jehličnanu. Výsledkem Testu hvězd a vln je pouze „čmáranice". 

Pro ilustraci uvádím volnou kresbu, kresbu postavy a kresbu stromu, které chlapec 

zhotovil ve věku šesti let a devíti měsíců. Kresba hluboce neodpovídá věku dítěte, kresba 

postavy je velmi neobvyklá. Kompletní soubor kreseb je v příloze X - kazuistika 9. 

í p 
-/. — „ i , ̂  
1 ' - h % i - i 

— 

Volná kresba Kresba postavy Kresba stromu 

5.5.2.6 Kazuistika 10 

Anamnestické údaje 

Dívka narozená v dubnu roku 2002 je sestrou chlapce, jehož kresebný projev popisuji výše. Pochází 

tedy z identického nevyhovujícího rodinného prostředí. Stejně jako bratr se také ona neprojevuje verbálně. 

Kresebný projev 

S dívkou jsem pracovala dvakrát, avšak prvnímu testování předcházela nepodařená 

motivace dívky. Když jsem ji poprvé (v říjnu roku 2007) požádala, aby se mnou šla kreslit, 

odmítala veškerý kontakt. Týden poté ji za mnou přivedla logopedka - logopedka ji 

Připravovala již den předem na situaci, že přijdu a ona se mnou půjde kreslit. V daný den tedy 

začala ochotně kreslit (volnou kresbu, kresbu postavy). Kresbu stromu ani Test hvězda vln 

však již nenakreslila (i přes vhodnou motivaci, přestávky, hry). Podobný průběh mělo i druhé 

testování v únoru roku 2008. Taktéž ji za mnou přivedla logopedka. Dívka nakreslila první 

obrázek, poté dále chtěla kreslit pastelkami, což jsem jí umožnila. Když jsem zadala kresbu 

postavy, opět mlčky odmítala a na žádnou další motivaci (čtení pohádky, rozhovor) 

nereagovala. 

První testování 
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V době prvního testování byla dívka ve věku pěti let a šesti měsíců. Získala jsem od ní 

dvě kresby - volnou kresbu a kresbu postavy. Námětem volné kresby jsou tři postavy, 

vývojově ve stádiu „hlavonožce", nakreslené modrou pastelkou. Za velmi významné 

považuji, že dívka, přestože se verbálně téměř vůbec neprojevuje, označila nakreslené postavy 

jako „mámu, tátu a mladšího bratra". Zajímavé je, že zobrazila právě tyto postavy, neboť 

z anamnestických údajů vyplývá, že biologický otec dívky nežil s rodinou, je však možné, že 

dítě považovalo za otce jiného muže žijícího s matkou. Dále je pozoruhodné, že dívka 

zobrazila pouze jedno dítě - nejmladšího bratra, přestože v rodině je šest sourozenců a jen v 

daném dětském domově jsou tři sourozenci. Je velmi pravděpodobné, že dívka již v tak raném 

věku o čtyři roky mladšího bratra pečovala, což ji vedlo k zobrazení jeho postavy. Kresbou 

postavy je opět „hlavonožec". Na otázku, o jakou postavu se jedná, odpovídá, že „pán". Dále 

se mnou nekomunikuje. 

Druhé testování 

Při druhém testování (věk dívky 5; 10) jsem získala opět pouze dvě kresby, přestože 

jsem zadala všechny obvykle zadávané kresebné testy. Výsledkem volné kresby je postava 

nakreslená opět modrou pastelkou. Dívka opět postavu označuje jako „tátu", což potvrzuje, že 

dítě má vzpomínku na nějakou mužskou figuru, zřejmě partnera matky, kterou opakovaně 

zpracovává v kresbě. Po volné kresbě následovala kresba spontánní. Jde o postavu, kterou 

dívka označuje jako „princeznu". 

Uvádím dvě volné kresby, jejichž námětem jsou členové rodiny. Kresba neodpovídá 

věku dítěte, avšak je naprosto zřejmé, že se do obou kreseb promítá emoční prožívání dívky. 

Kompletní soubor kreseb - viz přílohu X - kazuistika 10. 

\ 

Volná kresba - rodina (5;6) Volná kresba - táta (5;9) 
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Zhodnocení 

V kresebném projevu dětí popisovaných ve výše uvedených kazuistikách shledávám 

komplexní působení všech negativních faktorů, které ovlivňují kresebný projev dítěte. 

Spontánní projev dětí je velmi omezený, verbálně se neprojevují, na nabízené činnosti reagují 

často negativismem. Vývoj psychických i fyziologických funkcí dětí byl ve znevýhodněném 

prostředí velmi omezen a narušen. Příležitost setkat se s kresbami jiných dětí či dospělých 

byla zřejmě minimální a ke kresbě samotných dětí nedocházelo vůbec nebo pouze velmi 

výjimečně. Kresba obou sourozenců je na velmi nízké úrovni, vzhledem k běžné populaci je 

jejich kresba hluboce podprůměrná. V kresbách dívky se setkáváme se zpracováváním 

představy otce, což je pozoruhodné vzhledem k anamnestickým údajům, v nichž se 

dozvídáme jen informace o matce a babičce dítěte. Vzhledem k tomu, že další informace 

z rodinné anamnézy nejsou známy, není možné usuzovat na kvalitu vztahu dívky s otcem či 

partnerem matky. 

V kresbách obou těchto dětí utlumených dlouhým pobýváním v nestimulujícím 

prostředí je patrný negativní dopad prostředí na jejich celkový vývoj. 
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6. DISKUZE 

Z provedeného průzkumu týkajícího se kresby dětí v dětských domovech vyplývá 

závěr, že kresebný projev a kresebný vývoj dětí v předškolním věku žijících v dětských 

domovech se v určitých ohledech liší od kresebného projevu a vývoje dětí vyrůstajících 

v ideálně chápané pečující rodině. 

Na základě zjištění jsem dospěla k určení faktorů, které nejvíce ovlivňují kresebný 

projev dětí z dětských domovů, čímž odpovídám druhou výzkumnou otázku (viz kap. 4.2.1 

Výzkumné otázky). Mezi příčiny odlišného kresebného projevu dětí z dětských domovů patří 

narušený kresebný vývoj, tedy skutečnost, že kresebný vývoj dítěte, které je umístěno 

v dětském domově neprobíhal tak, jak je obvyklé u dětí v běžné populaci. Dalšími faktory 

ovlivňujícími kresbu dětí v dětském domově jsou narušení vývoje psychických a 

fyziologických funkcí a omezení kontaktu dítěte s kresbami jiných osob. Obě tyto skutečnosti 

pramení z dlouhodobého pobývání dítěte v prostředí, kde nebyl jeho vývoj patřičně 

stimulován. Velmi významným faktorem majícím vliv na kresbu daných dětí je odraz 

narušeného emocionálního prožívání. 

Kresebný projev dětí z dětských domovů je těmito faktory ovlivněn do značné míry a 

kresba těchto dětí se odlišuje od kresby dětí v běžné populaci. Děti z dětských domovů 

vykazují věku neodpovídající, vzhledem k populaci podprůměrné výsledky kvantitativně 

hodnocených kresebných testů, přestože není u daných dětí zaznamenán snížený intelekt. 

Do kresby dětí z dětských domovů se promítají prožitá traumata, deprivační 

zkušenosti, emoční prožívání, které je logicky jiné než u dětí stejného věku vyrůstajících 

v rodině, která zabezpečuje všechny potřeby pro vývoj osobnosti. Tato zjištění odpovídají 

první výzkumnou otázku (viz kap. 4.2.1 Výzkumné otázky). 
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6.1 Porovnání úrovně kvantifikovaných kreseb 

V této kapitole se pokusím srovnání výsledků kresebných testů u dětí z mého 

sledovaného vzorku. Jako kontrolní skupinu použiji skupinu dětí odpovídajícího věku, která 

tvořila výzkumný vzorek diplomové případně bakalářské práce věnované tématu kresebných 

testů. 

6.1.1 Úroveň kresby postavy 

Možnost srovnání kvantifikovaných výsledků kresby postavy u dětí z dětských 

domovů s výsledky kresby dětí vyrůstající v běžné rodině hledám v práci Cachové (2005), 

která uskutečnila výzkum týkající se kresby dětí v předškolním věku, jehož součástí je také 

hodnocení kresby postavy dle Artura Kerna (dále kontrolní skupina). Pro možnost srovnání 

dělím děti do identických kategorií dle věku jako Cachová (2005). 

V mém vzorku kreseb postavy se vyskytuje pět nehodnotitelných kreseb (dítě 

nakreslilo čmáranici, nebo odevzdalo prázdný papír), a to relativně nezávisle na věku dítěte 

(takto vyřešily úkol děti ve věku: 4;0, 4;5, 5;3, 5;6 a 5; 10). Zatímco v početnějším souboru 

kreseb patřících do kontrolní skupiny se vyskytují pouze dvě nehodnotitelné kresby - jedno 

dítě patricí do skupiny dětí ve věku od tří do čtyř let a jedno dítě patricí do skupiny dětí ve 

věku od čtyř do pěti let. 

Co se týče kresby postavy nejmladšího dítěte (3; 11) v základní skupině, jedná se o 

hlavonožce, je tedy hodnocena stupněm 5. Obdobně plní úkol 66% dětí z kontrolní skupiny. 

Ve skupině kreseb dětí ve věku od čtyř do pěti let žijících v dětském domově se 

vyskytují dvě nehodnotitelné kresby. Všechny ostatní kresby jsou hodnoceny stupněm 5, 

Průměrné hodnocení je tedy 5,0. V kontrolní skupině je pouze jedna nehodnotitelná kresba a 

jen dvě kresby hodnoceny známkou 5. Průměrným hodnocením v této věkové skupině je 3,6, 

mezi kresbami dívek a chlapců nejsou v průměrném hodnocení rozdíly. 

V základní skupině je třináct kreseb od dětí ve věku od pěti do šesti let, mezi kresbami 

těchto dětí jsou tři nehodnotitelné kresby, tři děti stále odevzdávají kresbu postavy 

odpovídající stupni 5, tedy obrázek „hlavonožce" či „překonávání hlavonožce". Průměrným 
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hodnocení kresby postavy v této skupině je 4,2. V kontrolní skupině je průměrným 

hodnocením 3,6, objevuje se však rozdíl mezi kresbami dívek (průměrné hodnocení kresby 

postavy 2,7) a chlapců (průměrné hodnocení 3,9). V základní skupině rozdíly mezi pohlavími 

v hodnocení kresby postavy nejsou výrazné a naopak vycházejí v neprospěch dívek 

(průměrné hodnocení kreseb 4,4) oproti chlapcům (průměrné hodnocení 4,0). 

Do základní skupiny patří 7 kreseb dětí starších šesti let (nejstaršímu dítěti je 6;8). V 

této skupině není žádná kresba nehodnotitelná, ale objevuje se jedna kresba hodnocená 

stupněm 5. Průměrné hodnocení kreseb postavy u této skupiny dětí je 3,0. Ve skupině je 

pouze jedna dívka, proto nepřipadá v úvahu porovnání mezi výsledky chlapců a dívek. V 

kontrolní skupině se vyskytuje také jedna kresba hodnocená známkou 5. Průměrným 

hodnocením kreseb postavy v kontrolní skupině je 2,2, výsledky chlapců a dívek jsou téměř 

identické. 

V porovnání tedy děti vyrůstající v dětském domově v mém sledovaném vzorku 

vykazují kvantitativně podprůměrné výsledky v kresbě postavy hodnocené dle hodnocení 

Artura Kerna než děti žijící v běžné funkční rodině a navštěvující mateřskou školu. Pro 

ilustraci prezentuji zjištěné údaje v tabulce, kde jsou uvedeny průměrná hodnocení kresby 

postavy ve sledované a kontrolní skupině. 

P o r o v n á n í ú r o v n ě k r e s b y p o s t a v y (dle hodnocení kresby postavy dle Artura Kerna) 

3-4 roky 4-5 let 5-6 let 6 a více let 

Sledovaná skupina 
(hodnocení kresby 

postavy) 

5,0 5,0 4,2 3 

Kontrolní skupina 
(hodnocení kresby 

postavy) 

4,6 3,6 3,6 2,2 

6.1.2 Úroveň Testu hvězd a vln 

Možnost srovnání dosažené úrovně v Testu hvězd a vln u dětí z dětských domovů 

s úrovní v běžné populaci mi poskytuje práce Nováčkové (1999) a práce Sušické (2001). 

Nováčková zjišťuje charakteristiky výkonu v Testu hvězd a vln u dětí v předškolním věku 
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(dále kontrolní skupina). V práci Sušické se jedná o děti věkově odpovídající nejstarší skupině 

dětí v mém sledovaném vzorku, ale jde již o děti školsky zralé, dobře adaptované. Z tohoto 

důvodu zřejmě porovnání výsledků Sušické s výsledky v mém sledovaném vzorku nebudou 

mít příliš velkou výpovědní hodnotu, přestože věk dětí v obou sledovaných vzorcích je stejný. 

Nováěková svůj výzkumný vzorek dělí dle věku na podskupiny dětí s půlročními 

odstupy, pro možnost srovnání úrovně v testu dělím děti v mé sledované skupině do věkových 

skupin dle stejného kritéria jako Nováčková. 

V mé sledované skupině je šestnáct dětí v chronologickém věku od 3; 11 do 5;3. 

Hodnocení Testu hvězd a vln těchto dětí je v průměru 6,25. V kontrolní skupině dětí ve věku 

4-5 let (chronologicky tedy také 3;ll-5;3) je průměrným hodnocením 9-12 bodů, takto plní 

úkol 72,9% dětí patřících do kontrolní skupiny. 

Do sledované skupiny dětí v chronologickém věku od 5;5 do 6;2 patří deset dětí 

žijících v dětském domově. Jejich průměrným hodnocením Testu Hvězd a vln je 8,5 bodů. 

Průměrným hodnocením výkonů dětí v kontrolní věkové skupině 5;5-6 (chronologický věk 

tedy 5;4 - 6;3) je 12-14 bodů. Takového výsledku dosahuje 71% dětí v běžné populaci. 

V mém sledovaném vzorku jsou čtyři děti ve věku od 6;6 do 6;8. Průměrným 

hodnocením Testu hvězd a vln je u těchto dětí 8,75. Sušická uvádí výsledky Testu hvězd a vln 

u dětí navštěvujících první třídu základní školy. Děti ve věku 6-6;6 plní úkol v průměru 12,97 

body a děti ve věku 6;7-6;12 dosahují průměrného výsledku 13,47. Jak však již zmiňuji výše, 

jedná se o děti školsky zralé, proto porovnání nemá příliš velkou výpovědní hodnotu. 

Co se týče kvalitativního hodnocení typu zobrazení hvězd, Nováčková (1999) ve své 

Práci došla k závěru, že předškolní chlapci navštěvující běžnou mateřskou školu nejčastěji 

zobrazují hvězdy pavoukovité a čtyřcípé. Dívky v tomto věku nejčastěji kreslí hvězdy 

čárkovité a čtyřcípé. Tato zjištění odpovídají výsledkům v mé sledované skupině, kde je u 

chlapců i dívek nejvíce zastoupen typ hvězdy čárkovité a pavoukovité. 

Všechny věkové skupiny vykazují v Testu hvězd a vln podprůměrné výsledky, 

vzhledem ke kontrolní skupině, jež představuje vzorek běžné populace. Názornou ilustraci 

Porovnání je možné nalézt v tabulce, kde jsou uvedeny průměrné hodnoty výsledku Test 

hvězd a vln ve sledované a kontrolní skupině. 
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Porovnání úrovně v Testu hvězd a vln (dle hodnotícího systému dle Kuchasrké, Šturmy (1993) 

4-5 let 5;5-6 let 6 let a starší 

Sledovaná skupina 
(průměrné hodnocení 

SWT) 

6,25 8,5 8,75 

Kontrolní skupina 
(průměrné hodnocení 

SWT) 

9-12 12-14 13 

6.1.3 Zhodnocení 

Po kvantifikaci dvou kresebných testů - Testu hvězd a vln a kresby postavy a 

následném porovnání výsledků v mé sledované skupině dětí z dětských domovů a v kontrolní 

skupině, kterou byly sledované skupiny dětí v rámci diplomové nebo bakalářské práce, 

docházím k závěru, že děti v mé sledované skupině ve všech věkových kategoriích vykazují 

podprůměrné výsledky v obou hodnocených kresebných testech. 

Významným zjištěním je však, že výsledky kresebných testů jsou s rostoucím věkem 

dětí kvalitnější. Avšak ve věkové skupině dětí ve věku od šesti do sedmi let oproti dětem ve 

věku od pěti do šesti let, je nárůst kvality výkonu v průměru minimální, což je vzhledem 

k tomu, že se jedná o děti s již jedním odkladem školní docházky, velmi významným 

diagnostickým momentem upozorňujícím na nutnost cílevědomé a podporované přípravy na 

vstup do školy těchto dětí. Ostatně podprůměrnost celého souboru kreseb dětí z dětského 

domova upozorňuje na nutnost terapie a rozvoje psychických a fyziologických funkcí u 

všech těchto dětí. 
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6.2 Porovnání volné kresby a kresby na určené téma (vliv struktury úkolu na jeho 

provedení) 

Jedním z mých výzkumných záměrů bylo zjistit, zda se liší výběr námětů pro volnou 

kresbu u dětí z dětských domovů od dětí z běžné populace. Z analýzy kreseb však vyplývá, 

že obsahovou tématiku volných kreseb téměř není možné hodnotit, neboť z volných kreseb ve 

sledovaném vzorku je část nehodnotitelných a dále je námětem velkého množství volných 

kreseb primitivní zobrazení určitého izolovaného objektu. Kresba dětí z dětských domovů je 

obsahově chudá a vypovídá o nepodnětnosti prostředí, v němž dítě před umístěním do 

dětského domova vyrůstalo. Dále viz kapitolu „Vliv struktury úkolu na kvalitu provedení". 

Velmi slabé výsledky vykazují děti i v kresbě na částečně určené téma - kresbě na 

základě přečtené pohádky, přestože jsem očekávala, že přečtený příběh nabídne dítěti 

potřebnou strukturu. Předpokládám, že kdyby byla testová situace nastavena tak, že by 

examinátor po přečtení pohádky s dítětem vedl rozhovor na základě pohádky a následně by 

spolu s dítětem postupně vyjmenovali postavy a prvky vystupující v pohádce, poté vzniklá 

kresba by byla na obsahově mnohem vyšší úrovni. Pokud by takové úkoly plnilo dítě častěji, 

postupně by nepotřebovalo tolik opory a strukturovanosti přinášené dospělým. To může být 

Podnětem pro činnost s dětmi v dětském domově. 

Kresebnému projevu dětí předškolního věku umístěných do zařízení s celotýdenním 

pobytem věnovala svůj výzkum Vančurová (1966). Významné je, že výsledky, k nimž dospěla 

Vančurová, se do velké míry shodují s výsledky mého průzkumu. Vančurová konstatuje, že 

„ve volných kresbách dětí se ukázala námětová chudost až primitivnost výtvorů. ... Fádnost 

tématiky je odrazem podnětového omezení celého prostředí." (Vančurová, 1966, s. 101). 

Vančurová ve svém výzkumu týkajícím se kresby dětí z celotýdenní instituce uvádí: „V 

případě volné kresby se ukázala námětová chudost až primitivnost výtvorů. Jen zcela 

výjimečný byl pokus o určitou minimální kompozici, resp. kumulaci námětů, např. dům, 

strom, postava, slunce. Lze poměrně jistě vyslovit domněnku, že fádnost tématiky je odrazem 

podnětového omezení celého prostředí. Lze vyslovit i hypotézu, že určitá bezradnost v této 

kresbě bez přesně vymezeného tématu je v souvislosti s některými dalšími pozorováními 

téhož souboru, že totiž děti v tomto prostředí jsou pasivní, minimálně iniciativní a reagují 

podle přesně daných lapidárních instrukcí." (Vančurová, 1966, s. 101). Také Chlup se ve své 

Práci o dětské kresbě zmiňuje o vlivu prostředí na obsah kresby a zaznamenává také 
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obsahovou chudost kreseb dětí, které tráví většinu denní doby v kolektivním zařízení. 

„Prostředí rodinné, přírodní, šíře společenského prostředí buď v okruhu rodinném, nebo 

školním, tvoří situační materiál, z něhož čerpá dítě podněty ke kresebnému projevu buď 

spontánnímu, nebo společenským prostředím usměrněnému. Sběratelé dětských kreseb, 

sledující jejich situační motivaci, snadno zjistí rozmanitost tematiky ve spontánních i částečně 

usměrněných kresebných projevech dětí, žijících v předškolní době v kruhu rodinném, ve 

srovnání s dětmi žijícími většinu doby denní v jeslích a mateřské škole, jejichž usměrněné 

kresebné projevy charakterizuje obsahově omezená tematika." (Chlup, 1964, s. 29). 

Z analýzy mého sledovaného vzorku vyplývá, že děti v dětských domovech vykazují 

kvalitnější výsledky v úkolu, který má přesně dané zadání, než ve volné kresbě. Také 

Vančurová zjistila, že kresby na přesně vymezené téma vykazují lepší výsledky než kresby 

volné. Vančurová ke kresbě postavy u dětí umístěných v týdenní mateřské škole 

poznamenává: „Vymezení tématu se ukázalo přínosem pro kvalitu výkonu. Téměř všechny 

kresby s námětem vlastní osoby jsou u této skupiny dětí hodnotitelné ..." (Vančurová, 1966, s. 

102). Strukturace úkolu má jistě pozitivní vliv na kvalitu výsledku. 

6.3 Odraz emocionálního prožívání v kresbě 

V kresbách dětí z dětského domova se do velké míry odráží úroveň jejich 

emocionálního prožívání. Do kresby se promítají prožitá traumata, zkušenosti a zážitky, které 

se z velké části liší od zkušeností a zážitků dětí vyrůstajících v ideálně chápané běžné rodině. 

6.3.1 Zobrazení rodičovských postav 

Analýza zobrazených postav v rámci kresby postavy ukazuje na zajímavou skutečnost, 

a to, že některé děti z dětského domova zobrazují v kresbách svého rodiče (nakreslenou 

Postavu označí jako rodiče), který jej zanedbával, neposkytl mu zázemí ani bezpečnou vazbu. 

Koluchová se tohoto tématu také dotýká a ve vztahu k problematice dětí vyrůstajících 
v dětském domově popisuje základní psychickou potřebu někomu a někam patřit, mít někoho 
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pro sebe. „Většina dětí, ať vyrůstala v ústavní péči, nebo žila v dysfunkční rodině, touží po 

rodině, chce mít „novou hodnou maminku a tatínka", jak to bývá vyjádřeno v rozhovorech i v 

různých projektivních technikách." (Koluchová, 1987, s. 35). 

6.3.2 Indikátory emočního prožívání v dětských kresbách 

V kresbách dětí v dětských domovech se setkáváme s neobvyklými prvky, které je 

možné považovat za indikátory emočního prožívání určitého traumatu. Peterson a Hardin 

(2002) sestavili kvantitativně hodnocený sereeningový dotazník pro dětskou kresbu lidské 

postavy, který zahrnuje dvacet osm položek, jejichž přítomnost sledujeme v dětské kresbě. 

Tento přístup je však třeba aplikovat s velkou opatrností a považovat jej pouze za vodítko 

k další práci s dítětem, nelze na základě něj přímo diagnostikovat týrání či zneužívání. 

V kresbách patřících do mého sledovaného vzorku jsem zaregistrovala výskyt určitých 

neobvyklých či bizarních prvků, které jsou mimo jiné také zakomponovány do tohoto 

sereeningového dotazníku (Peterson, Hardin, 2002). 

V kresbách v mém sledovaném vzorku se setkávám s těmito prvky, které zároveň 

uvádí Peterson a Hardin ve svém sereeeningovém dotazníku (2002). „Špatné napojení částí 

těla", „přikreslený nebo zdůrazněný pupík", „opouzdření", „nakloněná postava", 

„pilovité/vyceněné zuby", „vynechané končetiny" a „maličká postavička". 

Některých z těchto znaků si všímá ve své výzkumné skupině také Vančurová (1966). 

Na základě analýzy kreseb postavy uvádí, že „postavám chybí nejrůznější podstatné části těla, 

hlavně trup a ruce. Umístění v prostoru není úměrné, není výjimkou postava umístěná 

diagonálně. Postavy jsou vzhledem k rozměrům papíru drobné, event. je jich tam více." 

(Vančurová, 1966, s. 102). K velikosti postav Vančurová také v teoretické části své práce 

poznamenává, že „velikost a umístění jsou nejméně předmětem vědomé kontroly ... Velikost 

postavy klesá úměrně s deficitem sebevědomí, sebeocenění, sebeúcty." (Vančurová, 1966, s. 

99). 
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6.4 Psychická deprivace a kresebný projev dětí z dětského domova 

Psychická deprivace, neboli strádání v důsledku nedostatečného uspokojování potřeb, 

zásadním způsobem ovlivňuje další vývoj osobnosti. Deprivační zkušenost přináší důsledky, 

kterými bývá narušení poznávacích funkcí, citového prožívání, socializace, řeči a komunikace 

ad. Toto komplexní narušení vývoje osobnosti dítěte se pak přirozeně projevuje odlišnostmi 

nejen v prožívání, uvažování, ale i chování jedince. Jedním ze zaznamenatelných výsledků 

chování je mimo jiné kresba. Již výše je mnohokrát řečeno, že v kresbě se odráží nejen 

vývojová zralost poznávacích a kognitivních funkcí, ale také emocionální prožívání dítěte. 

Z toho vyplývají oblasti možného využití kresebného projevu při práci s dětmi v dětském 

domově. Kresby dětí mohou sloužit jako diagnostický materiál pro pracovníky dětských 

domovů, pomocí kresebného procesu je u dítěte podporován rozvoj psychických a 

fyziologických funkcí. Nezanedbatelnou funkci má výtvarný projev při psychoterapii 

emočních poruch, zpracovávání traumat atd. 

6.4.1 Kresba jako diagnostický materiál 

Odraz zralosti psychických i fyziologických funkcí v kresbě dítěte může sloužit jako 

diagnostický materiál pro osoby, které pracují s deprivovanými dětmi. Kresebné testy, 

zejména volnou kresbu, kresbu postavy a kresbu stromu používají psychologové jako 

diagnostický materiál při psychologickém vyšetření dítěte. Z kresby je možné usuzovat na 

zralost jemné motoriky, senzomotorické koordinace a poznávacích a kognitivních funkcí. Ale 

vzhledem k tomu, že má kresba velký projektivní potenciál, lze pomocí ní odhalit specifika 

emočního prožívání konkrétního dítěte. Kresba bývá u těchto dětí často používanou 

pomůckou například při odhalování psychického a fyzického týrání nebo sexuálního 

zneužívání. Kresebné techniky také bývají dětmi pozitivněji přijímány, pro dítě je snazší 

sdělení vyjádřit kresbou než verbálně. Následný rozhovor vedený nad kresbou je pro dítě 

zajímavější. 

Kresebný projev dítěte v dětském domově by měl být v centru pozornosti nejen 

psychologa, ale také vychovatelů, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu. Vychovatel by 

si měl všímat úrovně kresebného projevu, zvlášť v předškolním věku by měl sledovat jeho 

rozvoj. Také tématika volných kreseb dětí by vychovateli neměla uniknout. Zvlášť by měl 

pak zaměřit pozornost na výskyt opakovaně se objevujících motivů či prvků, které dané dítě 

kreslí (opakující se náměty, zvláštní a neobvyklá témata, prvky a detaily - např. vyceněné 
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zuby, zobrazení genitálií, velmi malé postavy, naklánějící se postavy atd.). Zaznamenané 

odchylky by měl vychovatel případně konzultovat s psychologem nebo psychoterapeutem. 

Pro zaznamenání odchylek v kresebném vývoji je nezbytný zájem o kresby každého dítěte a 

také uchovávání kreseb pro možnost porovnání kresebného projevu v průběhu vývoje dítěte. 

6.4.2 Využití kresby v terapii 

U dětí v dětských domovech a zvlášť u předškolních dětí je velký prostor pro rozvoj 

osobnosti dítěte pomocí výtvarného projevu. Postupem, který využívá výtvarného projevu 

jako hlavního prostředku k poznání a ovlivňování psychiky, je arteterapie. Výtvarné techniky 

usnadňují vyjadřování pocitů i dětem, které mají jinak potíže s verbálním sdělováním. 

Arteterapie je velmi vhodnou metodou aplikovatelnou pro děti vyrůstající v dětském domově. 

Šicková-Fabrici uvádí, že arteterapie pomáhá těmto dětem eliminovat důsledky citové 

deprivace, emocionální poranění a traumatické události a umožňuje pedagogům a terapeutům 

nahlédnout do aktuálních problémů dětí. (Šicková-Fabrici, 2002, s. 65). 

Terapeutické využití kresby však nemusí být pouze záležitostí psychoterapeuta či 

arteterapeuta ale i vychovatelé v dětských domovech by měli být seznámeni s možností 

pozitivního působení na osobnost dítěte s využitím výtvarných technik. Nejde pak přirozeně o 

psychoterapii nebo arterapii, ale spíše o výtvarnou výchovu, s ohledem na odbornost daných 

pracovníků dětského domova. 

Kresba je vhodným způsobem, jak lze u předškolních dětí napomáhat rozvoji jemné 

motoriky a senzomotorické koordinace. Pomocí kresby je také možné podporovat zrání 

poznávacích funkcí. 

Kresba je pro dítě výrazovým prostředkem, dítě pomocí kresby něco sděluje, do 

kresby se promítá jeho emoční prožívání. Kresba i jiné výtvarné techniky jsou vhodným 

prostředkem pro zpracování traumat. Kresbu obvykle vyhledávají i neverbální děti, pro něž je 

kresba cestou, jak se vyrovnat s představami nepříjemných zážitků a zkušeností. 

Proto by měla výtvarná výchova být přirozenou součástí výchovného plánu v dětském 

domově. Z tohoto důvodu navrhuji seznam pravidel pro práci s kresbou dětí v dětských 

domovech, který může sloužit jako pomůcka pro vychovatele. Tato pravidla uvádím v příloze 
IX. 
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7. ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se zabývala kresebným projevem dětí z dětských domovů. Je 

obtížné zobecnit specifika kresby dětí vyrůstajících v dětských domovech, neboť se přirozeně 

nejedná o homogenní, stejně se projevující skupinu jedinců, ale o kategorii individuálních 

osobností, kterou spojuje prostředí dětského domova. Přesto však děti žijící v dětském 

domově mají něco společného. Každé dítě bylo umístěno v dětském domově z jiného důvodu, 

ale vždy je primární příčinou, že rodiče dítěte nemohou nebo nejsou schopni plnit svoji 

(rodičovskou) funkci v péči o dítě. Každé dítě prošlo jistým traumatem, které se liší svojí 

podstatou, druhem, intenzitou, ale v jehož pozadí vždy stojí odloučení od rodičů. Langmeier a 

Matějček v této souvislosti zmiňují pojem „deprivační zkušenosti" dítěte a myslí tím 

skutečnost, že dítě prošlo deprivační situací. (Langmeier, Matějček, 1968), tento pojem do 

jisté míry charakterizuje společný znak dětí umístěných do dětského domova. 

Přestože každé dítě má za sebou odlišnou životní historii, lze vysledovat určité 

společné rysy, které mají vliv na kresebný vývoj dítěte vyrůstajícího v dětském domově. Na 

tyto společné faktory působící na kresbu dítěte v dětském domově usuzuji na základě 

pozorování, výpovědí odborníků pracujících s dětmi umístěnými v dětském domově, 

poznatků z literatury a analýzou dětských kreseb i samotné kresebné situace. 

Kresbu dětí vyrůstajících v dětských domovech zásadním způsobem ovlivňuje několik 

faktorů. Dosti značně působí na současnou kresbu dítěte narušený vývoj psychických i 

fyzflogických funkcí potřebných pro kreslení, způsobený zejména nedostatečnou stimulací ze 

strany původní dysfunkční rodiny a znevýhodněného sociokulturního prostředí. Ze stejného 

důvodu je kresebný vývoj dítěte vyrůstajícího v dysfunkční rodině do doby, než bylo dítě 

umístěno do dětského domova, ve většině případů velmi omezený. Do kreseb dětí v dětských 

domovech se nepochybně promítá jejich emocionalita a špatná sociální situace. Dítě ve své 

kresbě často zpracovává prožitá traumata. 

Z těchto důvodů bývá kresba dětí v předškolním věku vyrůstajících v zařízeních 

kolektivní výchovy podprůměrná, formálně i obsahově neodpovídající věku. Odlišnosti v 

kresbě můžeme nalézt také v zacházení s barvami, zpracováním prostoru, kvalitě linie, výběru 

zobrazovaného námětu, výskytu neobvyklých prvků. 
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Kresba dětí v dětském domově představuje velmi významný diagnostický materiál, 

neboť jak je výše mnohokrát řečeno, v kresebném projevu se odráží nejen vývojová zralost 

dítěte, ale také jeho emoční prožívání. Kresby dětí v dětském domově pak mohou sloužit jako 

zdroj informací o osobnosti dítěte pro vychovatelky, psychologa či terapeuta. Analýza kreseb 

těchto dětí může upozorňovat na možné zanedbávání, také emoční či fyzické týrání nebo 

sexuální zneužívání. Zcela jist nelze tak závažnou diagnózu vyvodit pouze na základě kresby, 

ale přesto může být kresba důležitým zdrojem podnětů pro případná další vyšetření. Velmi 

hodnotné jsou zároveň rozhovory nad kresbami. Pro dítě je pak takový rozhovor zajímavější, 

než přímé kladení otázek, zvlášť jedná-li se o neznámého dospělého v roli lékaře, psychologa, 

psychiatra atp. 

Kresebný projev dětí v dětském domově zároveň představuje vhodnou příležitost pro 

terapeutické působení. Z výše uvedeného je patrné, že kromě celkového narušení vývoje 

osobnosti, chybí dětem fantazie, tvořivost a schopnost volné produkce. Zvlášť děti 

v předškolním věku obvykle vítají možnost výtvarného projevu. Proto považuji arteterapii za 

vhodnou terapeutickou metodu pro tyto děti, neboť výtvarný proces dítě rozvíjí a zároveň 

poskytuje prostor pro úlevu osobních úzkostí, ventilování prožitých traumat a zpracování 

psychických bloků. 
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SUMMARY 

The theme of my diploma theses is "drawings of pre-school aged children in children's 

home". The main aim was to find out what are the drawing specificities of children living in 

children's home and find out differences in Drawings of children living in children's homes 

and in function family. 

My research was realized in children's homes in Prague and Prague's environs. I have 

submitted to the children a few drawing tests - free drawing, human figure drawing, tree 

drawing, The Star - Wave - Test and free drawing in virtue of partially given theme (drawing 

based on perused fairy tale). Within the frame of my research I carried out interviews with 

expert in practice with the children from children's homes - psychologist, special pedagogue 

and arttherapist. I did systematical observation and debated with the children about the 

drawings during testing. Then I submitted questionnaire concerning drawing of children from 

children's homes to pedagogues working in children's home. 

I attend to drawing development in preschool age in the theoretical part of my diploma 

work. I describe process of drawing development of common population. Next I attend to 

important sphere of children's drawing - drawing signification, drawing function. I deal as 

well with child's relation to color and colorfulness used in its drawing and mentioning 

dominant subject of preschool aged children drawing. These theoretical chapters provide base 

for possible comparison and finding out diversity of drawing utterance of children living in 

children's home. There is very important information about surroundings where was the child 

growing up before its incoming into children's home. Most of children were growing up in a 

family which didn't supply basis needs of the children and it call into existence of psychic 

deprivation. The deprivation has got a big influence on personality so it is shown in children's 

drawing in question as well. 

The empirical part of my thesis has been concerned with analyses of drawing utterance 

of children growing up in children's home. On the basis of analysis of expert's statements 

during interviews, finding from literature, children's drawing analysis, their manifestation of 

behavior and anamneses indications I inferred categories which characterize drawing 

specificity of children living in children's homes. Backwardness and restriction of drawing 

development and general disturbance of physical development and physical functions needed 

for drawing, these all have got a great impact on drawing. The enumerated inadequacies are 

mainly caused by poor stimulation in original dysfunction family and by disadvantaged social 
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environment. The child wasn't exposed to drawing of other children or adults. In the drawing 

of children living in children's home, there are screened the emotionalism and bad social 

situation. Children often project the experienced trauma. 

On this account usually is the drawing of preschool aged children growing up in 

collective upbringing establishment generally substandard and it doesn't match formally and 

in content to children's age. In children's homes there is normally to live in maximal 

structured environment and it leads to children's inability to independent determination. 

That's why these children's free games as well as free drawings are very restricted. The free 

drawing level is much worse than level of other drawing tests (human figure drawing, The 

Star - Wave - Test) in my researched sample. In drawings of children living in children's 

homes appear special details and aspects which testify that emotional experiences are highly 

reflected in these children's drawing. 

The drawing utterance of children in children's home has got great diagnostic value 

regarding power and projective ingredient as well and it can be used as a basis for next work 

with children. The drawing and creative utterance has got a great therapeutic effect by these 

children. Through drawing children can execute their traumas which can't be expressed 

verbally. 
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I. Hodnotící systém SWT dle Kuchařské, Šturmy (1993) 

Hvězdy (stupeň, známka) 

5 Hvězdy jsou propracovány, ornamentálně zpracovány, jisté a symetrické. Jako celek jsou 

prostorově uspořádány, nepřekrývají se, prostor je formálně pojednán. Plošné hvězdy jsou 

se symetrickými paprsky. Hvězdy tvořené jednotlivými čarami musejí vykazovat přesné 

proporce. Čáry jsou vedeny pevně, nejsou kostrbaté, dobrá motorická koordinace. 

Zakončení čar je kontrolováno, nevyskytují se nedokončení či přesáhnutí čar.) 

4 Hvězdy jsou propracovány, stále blízké realizaci záměru. Prostor je formálně zvládnut, 

hvězdy se nepřekrývají. Plošné hvězdy vykazují jen malé nedostatky co do symetrie, stále 

však vytvářejí dojem harmonického ztvárnění. Hvězdy tvořené tahy čar jsou s malými 

disproporcemi, neprotínají se ve středu. Motorická koordinace čar dobrá, čáry jsou pevné 

bez výskytu nedokončení nebo přesáhnutí čar. 

3 Menší propracovanost hvězd, dítě jednotlivé čáry zvládá, ale s menší jistotou. Částečná 

motorická neobratnost, čáry jsou kostrbaté, roztřesené. Plošné hvězdy jsou členěné, 

jednotlivé paprsky však vykazují velké nepravidelnosti (poměr ramen 2:1), hvězdy tvořené 

jednotlivými čarami s velkými nerovnoměrnostmi. Délka ramen jednotlivých paprsků 

(poměr 2:1). Výskyt bodovitých a kruhovitých hvězd a hvězd ve tvaru kříže. Prostor je 

formálně zvládnut, hvězdy se však mohou částečně překrývat. Nesmějí však přesahovat 

rámeček. 

2 Přestože j e úkol splněn a hvězdy j sou znázorněny, převládá však složka nedostatků. Plošné 

hvězdy jsou jen „neforemné zaobleniny" či jsou tvořeny geometrickými tvary. 

Nezasvěcený pozorovatel by v kresbě hvězdy nehledal. Čáry jsou primitivní, neobratné, 

kostrbaté, provedení je velmi nejisté, značná motorická neobratnost. Nápadně velké tvary 

svědčící o obtížnosti úkolu. Narušena kontrola členění prostoru, hvězdy se prolínají s 

vlnami či přesahují rámeček. 

1 Čmáranina nebo hvězdy chybí. 

Vlny (stupeň, známka) 

5 Zobrazení vodní hladiny s vlnami, tahy jsou harmonické, živé, rytmické, dynamické. Jsou to 

ladné vlnovky. Provedení jistou a pevnou, ale lehkou rukou. Je formálně zvládnut prostor. 



4 Vlny jsou rytmické. Jednotlivé tahy mohou vykazovat menší odchylky co do harmonie. 

Pokud jsou vlny znázorněny jednou vlnovkou, musí být provedena rytmicky a harmonicky. 

3 Zobrazení vln. Pokud je naznačen prostor, jsou tahy velmi disharmonické a neobratné, s 

většími motorickými nepravidelnostmi. V případě vln znázorněných jednou vlnovkou je 

čára neobratná, nepravidelná. 

2 Zobrazení vln s konci přesahujícími rámeček. Jednotlivé bez naznačení hrotů, plně 

vyšrafované plochy. Přestože má dítě snahu zvládnout úkol, má velké problémy, zápolí s 

čarou. Narušena kontrola členění prostoru, vlny se prolínají s hvězdami. 

1 Čmáranina nebo vlny chybí. 

Vyspělost představy 

7 Obraz je propracován, pročleněn, harmonické vyvážení hvězd a vln. Celostní pojetí, 

jednolitý tvar. Jednotlivým prvkům (hvězdy, vlny a „nad") je určena 1/3 plochy. Je 

dostatečně jasně patrné prostorové ztvárnění. 

6 Celková kompozice obrázku je nahozená, nepročleněná, bez hlubšího propracování a 

adekvátního ztvárnění prostoru. Převažuje zobrazení jedné složky na úkor druhé 

(zvýraznění hvězd na úkor vln a naopak). 

5 Vedle sebe jsou znázorněné prvky (hvězdy a vlny) bez spojení v jeden obraz. Není 

zvládnuto vyjádření prostoru. 

4 Hvězdy a vlny se prolínají, představa hvězd a vln není náležitě diferencována. 

3 Převrácené zobrazení hvězd a vln. 

2 Chybí jeden detail, jsou znázorněné jenom hvězdy nebo jenom vlny. 

1 Nesprávné řešení (jiný obraz), čmáraninu, odmítnutí. 



H. Hodnocení kresby mužské postavy (Jirásek, 1970) 

1 Nakreslená postava, musí mít hlavu, trup a končetiny. Hlava je s trupem spojena krkem 

a není větší než trup. Na hlavě jsou vlasy (popř. je zakrývá čepice nebo klobouk) a uši, 

v obličeji oči, nos a ústa. Paže jsou zakončeny pětiprstkou rukou. Nohy jsou dole 

zahnuté. Vyjádření mužského oblečení. Postava je nakreslená tzv. syntetickým 

způsobem. 

2 Splnění všech požadavků jako na jedničku kromě syntetického způsobu zobrazení. Tři 

chybějící části (krk, vlasy, jeden prst ruky, ne však část obličeje) mohou být prominuty, 

jsou-li vyváženy syntetickým způsobem zobrazení. 

3 Kresba musí mít hlavu, trup a končetiny. Paže nebo nohy kresleny dvoj čarou. 

Tolerujeme vynechání krku, uší, vlasů, oděvu, prstů a chodidel. 

4 Primitivní kresba strupem. Končetiny (stačí jen jeden pár) jsou vyjádřeny jen 

jednoduchými čarami. 

5 Chybí jasné zobrazení trupu („hlavonožec" nebo „překonávání hlavonožce") nebo obou 

párů končetin. 



III. Rozhovor o kresbě postavy 

1. Kdo to je? 

2. Co se ti na obrázku (ne)podařilo? 

3. Kolik je osobě let? 

4. Jakou má náladu? Je spíš smutná nebo spíš veselá? 

5. Co osoba dělá? 

6. Co má ráda? Co jí vadí? Co ji těší? Co ji trápí? 

7. Čeho se bojí? 

8. Kde bydlí? S kým bydlí? 

9. Koho má nejraději? 

10. Jaká je nejlepší a nejhorší část jejího těla? 

11.3 přání osoby? 

12. Na co se těší? 



IV. Záznam rozhovorů s odborníky 

Rozhovor A. 

1. Jaká jsou specifika kresby u dětí žijících v dětských domovech? 

Určitě je kresba podprůměrná, obsahově chudá, linie je třaslavá, mnohdy s prvky 

organicky. Záleží na tom, jestli je opoždění sociální nebo na organickém podkladě. V kresbě se 

objevuje málo detailů. Co se týče umístění kresby - u menších dětí, které malují především 

sluníčko, obrázek zakrývá celou plochu. Potom přecházejí přes hlavonožce dál a většinou 

Umísťují tu kresbu do horního levého rohu, neboje kresba úplně dole, ale většinou je to všechno 
v levé polovině. Anebo ve středu formátu, to bývají postavy, když se drží za ruce. 

Specifika se těžko dají zobecňovat, liší se to individuálně, je to případ od případu. 

Pokud je tam nějaký blok, špatný zážitek z rodiny nebo agrese, tak se to v kresbě projevuje 

specifickými znaky, jakými bývají zuby, pupíky, rámování a podobně. 

Každopádně je kresba opožděná oproti normě, ve složce obsahové i formální. Kresba bývá 

opožděná, přestože intelekt je v normě. Určitě u dětí z dětských domovů kresba neodráží 

intelektovou úroveň dítěte, to s tím nekoresponduje vůbec. Spíš se v tom promítá ta sociální 

situace a rodinná situace, ze které dítě vzešlo. 

2. Jaká je charakteristika volné (spontánní) kresby x kresby na zadané téma 

Volná kresba je častější v tom smyslu, že děti mají stále k dispozici pastelky a papíry, 

rozvoji volné kresby není věnovaný velký prostor. A když je to kresba na zadané téma, tak bych 

řekla, že je jim příliš usnadňovaná. Děti něco domalují, dodělají, ale mají to od personálu až 

Předpřipravené. Že by se fantazie a tvořivost tím rozvíjela, to ne. Z mého odborného pohledu 
bych to řešila jinak ... 

Kresba na zadané téma vyjde lépe, než volná kresba. Protože děti mají raději, když se 

vejdou do nějaké struktury. Když se jim řekne, namaluj pána, princeznu, sluníčko,.... Ony 

řeknou, že to neumí, ale nakonec to namalují. Když se jim dá volná kresba, reagují ,já nevím, 

co mám malovat", je to pro ně moc těžké. Když to mám porovnat volnou kresbu a kresbu na 



zadané téma, kresba na zadané téma dopadne každopádně lépe, jak obsahově, tak graficky. 

To mám vyzkoušené na pohádce (pozn. Dospělý přečte pohádku a vyžaduje po dítěti, aby 

nakreslilo tématický obrázek k danému příběhu) - děti nebyly schopné namalovat nic, nic je 

nenapadlo, až do té doby, než jim řeknu, tak namaluj třeba koně nebo princeznu ... 

Jaké typy kreseb zadávají vychovatelky? 

Převládají omalovánky, doplňovačky, které přirozeně nerozvíjí tolik tvořivost a fantazii. 

Vychovatelky mají rády, když ,je to na efekt". Vidím, že by se dalo dělat daleko víc věcí. Hrát 

si víc s barvami, nechat děti si to prožít. Ale vychovatelky jsou zaměřeny spíše na to, aby to 

pěkně vypadalo, aby se to dalo vystavit a všichni říkali, jak je to pěkné. 

3. Jak prostředí (dětského domova) ovlivňuje kresbu? 

Každé prostředí přirozeně ovlivňuje dítě v jeho vývoji. To prostředí je tu pěkné, sestry se 

snaží. Ale je to všechno takové na efekt, aby to vypadalo hezky. Mohlo by to být více tvůrčí. 

Mohly by se více využívat přírodní věci, jiné materiály, mohl by tu být prostor pro to, aby se 

Pracovalo s jinými materiály, než jen s tužkou, papírem, pastelkami... Mohlo by se pracovat s 

Přírodními materály, s hlínou, kamínky,... dalo by se vymyslet spoustu věcí, ale to však naráží 

na to, kromě personálu, že dětský domov je zdravotnické zařízení, které se musí řídit podle 

nějakých hygienických nařízeních. Leda, že by tu byl ateliér nebo dílna, která by byla zřízena 

Podle jiných hygienických pravidel. 

4. Jaký je vztah kresby a psychických funkcí (řeči, myšlení) u dětí v dd? 

Když to vezmu z pohledu logopedie, to není jen u dětí z dětského domova. V kresbě 

Poznáte autistické rysy, jestli dítě zadrhává... V kresbě děti zvýrazňují pusu, to je palčivé téma. 

Nebo když má někdo tělesné postižení, nebo oslabenou pohybovou schránku, tak se to v kresbě 

také projeví hlavně na rukách a nohách. Neobratnost motorická, hrubá, jemná motorika, 

motorika mluvidel, to se v kresbě objevuje také. I kdyby to mělo být jen v tom, jak vypadá čára, 

linie. 

Vztah kresby a psychických funkcí je velice úzký. Stejně jako v logopedii, je důležité 

necvičit jen motoriku mluvidel, ale i celkovou motoriku, motoriku prstů. Chce to hodně 

modelovat, navlékat korálky nebo akupresuru. Zraková, sluchová, hmatová percepce je velmi 

důležitá pro rozvoj řeči a tím přirozeně i myšlení a má to vliv i na kresbu. Kresba se posouvá, 



vyvíjí. 

Myslíte si, že pokud se cíleně rozvíjí kresba, tím se rozvíjí i ostatní psychické funkce? ... 

Když děti víc kreslí, bude se více podporovat a rozvíjet volná a spontánní kresba, bude to 

mít pozitivní vliv na ostatní psychické funkce? 

Určitě! Určitě se to bude zlepšovat. Ale každopádně výchova musí být přirozeně 

celistvá. Rozvíjet se bude určitě myšlení, pozornost, ... Myšlení určitě bude mít posun. Dítě 

(tady každé dítě má nějaký blok, něco nemá odžité), kresbou si bloky ventiluje a když ne nic 

jiného, tak emočně se dítě rozvíjí, ve smyslu toho, že bloky povoluje a učí se dávat najevo 

emoce, což tyhle děti neumí ... Děti jsou zvyklé na to, že když chtějí něco říct, tak je rodiče 

okřiknou nebo plácnou, tak jsou zvyklé si to všechno v sobě nechávat. Pro celkový vývoj a 

odblokování traumat má kresby velký význam. 

Také je důležité říci, že u dětí v dětském domově je určitý specifický vztah kresby a řeči. 

Oboje jsou to vyjadřovací prostředky, ale u těchto dětí mají oba jinou výpovědní hodnotu. 

Např. může kresba vypadat mnohem lépe, než se dítě vyjadřuje verbálně ... 

5. Co ovlivňuje kresbu dětí z dětského domova? 

Když to vezmu od materiálního zabezpečení, tak to závisí na tom, jestli jsou finanční 

Prostředky na výtvarné materiály. Děti mají k dispozici obyčejné pastelky (trojhranných nemají 

tolik), vodovky, křídy ... Na herně mají k dispozici pastelky stále ... Ale to jsme spíše u technik 

Potom samozřejmě vedení. Kdo a jak je nakloněn k výtvarné výchově. Záleží to na 

Personálním zabezpečení. Samozřejmě to záleží na tom, jaké mají vychovatelky teoretické 

znalosti a jak jsou proškolené. Měly by být více proškolené, co se týče rozvoje a významu 

kresby. Sestřičky ani nenapadne sledovat kresby, porovnávat kresby, sledovat v kresbě vývoj 

dítěte nebo nějaké emoční aspekty ... Já za nimi občas přijdu a ukazuju jim v kresbách 

konkrétního dítěte, jak se dítě pozitivně vyvíjí. Také jim ukazuju, pokud si v kresbách jednoho 

dítěte všimnu určité regrese nebo nápadnosti určitých prvků, poté, co se vrátilo z návštěvy u 

rodičů (např. v současné době tuje chlapec, který po návratu z rodinného prostředí začal kreslit 

všem postavám vyceněné zuby ...). 

Také prostředí, ve kterém dítě vyrůstalo, do té doby, než přišlo do dětského domova, 



ovlivňuje kresbu dost značně. Některé děti do té doby neviděly tužku, vůbec nevědí, jak se drží. 

To samé je s barvou - neznají barvy, natož pastelky ... 

Má dítě možnost vidět kreslit dospělého nebo alespoň ostatní děti, jak kreslí? 

Ostatní děti určitě ano, ony si kresby porovnávají. Chtějí vědět, kdo kreslil který 

obrázek ... 



Rozhovor B. 

1. Jaká jsou specifika kresby u dětí žijících v dětských domovech? 

Kresba u dětí žijících v dětském domově ukazuje spíše to emoční a sociální, než to 

výkonové. Není proto možné z jejich kresby usuzovat na intelektovou úroveň. Výsledky 

inteligenčního testu a Testu kresby postavy (pozn. kvantitativně hodnoceného) by 

nekorelovaly, protože to emoční se u nich do kresby promítá v takové míře ... Tyhle děti to mají 

všechno jinak, není vlastně ani možné srovnání s normou. 

V kresbě je znatelný vliv deprivační situace. Děti v dětském domově prošly určitým 

traumatem, jejich situaci je možné označit jako primární deprivaci. 

Ze zkušenosti vím, že dětem v dětském domově chybí období „bájného myšlení", které se 

objevuje u běžných dětí. Děti z dětského domova nemají příliš rozvinutou fantazii a prostředí 

dětského domova ji nerozvíjí... 

2. Jaká je charakteristika volné (spontánní) kresby x kresby na zadané téma 

Porovnám-li kresbu volnou a kresbu na zadané téma, kresba volná bude na horší úrovni než 

kresba přesně vymezená. V rámci kresby na zadané téma se děti drží struktury, která je pro ně 

bezpečná. Struktura úkolu jim dává bezpečnost. Jsou zvyklé na to, že v prostředí dětského 

domova nemají prostor pro samostatné rozhodování, mnohdy ani volnou hru ... Je to taková 

volnost v řádu. Vždy dělají jednu činnost všichni společně a nad činností dohlíží vychovatelka. 

Volnost je pro ně dokonce ohrožující... 

Jasně daný úkol tedy zvládnou v porovnání s volnou kresbou lépe. Je-li daná struktura, jsou 

schopny kvalitativně lepšího projevu, než když jde o volný projev. 

3. Jak prostředí (dětského domova) ovlivňuje kresbu? 

V kresbě je znatelný vliv deprivace. Kresba dětí z dětského domova přirozeně odráží 

traumata, která si dítě nese z prostředí, v němž vyrůstalo do té doby, než přišlo do dětského 

domova. 

Samotné prostředí dětského domova se jeví jako podnětné, během pobytu dítěte v dětském 

domově se kresba zlepšuje. Měla jsem možnost v rámci psychologických vyšetření sledovat 

kresbu dětí při příchodu do diagnostického ústavu a při odchodu z tohoto zařízení. I během tri 



měsíců byl vidět posun v kresbě daného dítěte. 

4. Co ovlivňuje kresbu dětí z dětského domova? 

Když to shrnu, je to tedy prostředí, ve kterém dítě vyrůstalo do té doby, než přišlo do 

dětského domova, rodina mnohdy kresebný vývoj dítěte vůbec nestimulovala, dítě se tak 

setkává s možností kreslit až v dětském domově. Dále je to prostředí dětského domova a 

působení vychovatelů - jak kresebný vývoj podporují. A dále specifická situace dítěte, jeho 

osobní zkušenosti, zážitky, emoční vývoj ... 



Rozhovor C. 

1. Jaká jsou specifika kresby u dětí žijících v dětských domovech 

Většina dětí, se kterými pracuji v dětském domově, mají ADHD, takže to ovlivňuje 

tvorbu především. Pro většinu dětí je těžké se delší dobu soustředit a dotáhnout obrázek či jiný 

výtvor do konečného stavu. V kresbách je samozřejmě vliv deprivace, ale mám-li být 

konkrétnější, tak většinou se setkávám s těmito znaky: kresba je na nižším vývojovém stupni 

(kresby dvanáctiletých by se klidně daly odhadnout asi na šest-sedm let); často mají problém se 

zobrazováním lidí - většinou to jsou „zakleté" domy, hrady, lesy apod. nebo se naopak orientují 

výhradně na lidské obličeje. Kresby jsou velice „vyprázdněné", velký prostor zaujímá prázdná 

plocha; nemají moc bohatou fantazii; často se opakuje nějaký motiv, který někdo vymyslí, teď 

jsou např. „hitem" hořící srdce, které nejvíc baví hlavně romské děti nebo napodobují loga 

drahých značek, které mají na oblečení. Nevím ale nakolik je to běžné i mezi „normálními" 

dětmi. 

2. Jaká je charakteristika volné (spontánní) kresby x kresby na zadané téma 

Většinou je pro děti snazší dělat obrázky na zadané téma a rády si nechávají pomáhat, ale 

myslím si, že diagnosticky, ale často i výtvarně jsou zajímavější věci, které děti vytvoří 

spontánně. Ventilují v nich svoje pocity, strachy... Velmi často se objevují agresivní rysy -

vyceněné zuby, ohrožující příšery, plameny aj. Vycházím tak někdy dětem vstříc a dávám jim 

Podobně abreaktivní témata, jako např. duchové v blízkém lese, kde můžou své úzkosti i agrese 

ventilovat a zobrazit. Rádi také volně pracují s barvou - např. „matlání" prstovými barvičkami, 

cákání tuží do mokrého podkladu aj. Takováto uvolněnost ale není běžná, je to výsledek určité 

práce s dětmi a také kvalitní výtvarné výchovy, kterou mají ve škole. Tyto techniky také 

pomáhají nově příchozím dětem najít znovu vztah ke kreslení a malování, který bývá dost 

zablokovaný. 

3. Jak prostředí (dětského domova) ovlivňuje kresbu? 

Pokud se v této oblasti s dětmi pracuje, může se kvalita obrázků dost zlepšit. Rozvíjení 

výtvarných technik má většinou i pozitivní terapeutický vliv. Zároveň se v obsahové stránce 

kresby dobře zobrazují momentální události z jejich života. Kresba se často mění, pokud jedou 



děti na nějaký čas domů. Buď nastává idealizace (např. obrázky se srdíčky a nápisy - moje 

maminka je ta nej lepší) nebo naopak ohrožující pocity (postavy s vyceněnými zuby). 

4. Jaký je vztah kresby a psychických funkcí (řeči, myšlení, vnímání) u dětí v dd? 

Povídání nad obrázky může pomáhat rozvíjet slovní zásobu i verbální projev. Myšlení a 

vnímání je s kresbou taky nepochybně svázáno, ale na to si v krátkosti netroufám odpovídat. 

5. Co ovlivňuje kresbu dětí z dětského domova? 

Jak už jsem zmínila, velké výkyvy se projevují hlavně při kontaktu s původní rodinou. 

Důležitá je taky kontinuální a podnětná práce na jejich výtvarném projevu. Pro děti s domova, 

ve kterém pracuji, je už vztah ke kreslení a malování poměrně přirozený a spontánní. Kontrast 

se projeví, když přijdou nové děti, které neměly tolik možností tvořit. 



V. Dotazníky zadané vychovatelkám v dětských domovech 

Dotazník I. 

Mají děti žijící v dd prostor pro spontánní kreslení neboje kresba spíše předmětem společné 

vedené činnosti? 

Děti žijící v dd mají dostatek prostoru pro spontánní kreslení. Mají volný přístup k papírům i k 

pastelkám. Děti kreslí rády samostatně, ale i pod vedením dospělého. Jsou velmi aktivní. 

Jak probíhá spontánní kresba dětí v dd? (např. Má dítě možnost kdykoli kreslit? Využívají 

děti možnosti spontánně kreslit? Vyhledávají s hotovou kresbou komentář dospělého?) 

Děti kreslení baví a rády i vymalovávají. Děvčata malují princezny, kytičky, domečky, maminku 

s miminkem. Kluci malují auta, domečky. Kreslení patří mezi nej oblíbenější činnosti. Rády se 

chlubí a největší odměnou je pochvala za udělaný obrázek. Rády ho věnují tetám jako dárek. 

Mají velkou radost, když je jejich práce na výstavce. 

V případě řízené činnosti, jaká volí pracovník dd témata kresby? Vztahují se témata k 

aktuálnímu dění v dd, k zážitkům dětí, k proběhlým akcím? 

Děti malují spíše podle ročního období nebo co zažily na výletě nebo podle pohádek. 

Jaký mají děti z dd vztah ke kresbě? Kreslí rády? Vyhledávají kreslení? 

Je to velmi oblíbená činnost, kdy se děti zklidní a mají radost ze svých výtvorů. 

Kolik času stráví dítě kreslením (v týdnu)? 

Každý den 20 - 30 min. Jeden den v týdnu je výtvarná výchova jako hlavní zaměstnání. 

Jaká témata děti nejčastěji zobrazují? 

Domečky, zahrádku, kytičky, princezny. Mámu, tátu s miminkem. Vánoce - dárečky. 



Komentuje pracovník dd kresbu dítěte? 

Teta kresbu komentuje, chválí. Děti mají radost z pochvaly, vyžadují i radu, jak mají některé 
věci namalovat, někdy chtějí i pomoc se svým výtvorem. 

Jaký význam má pro dítě z dd kresba? Má kresba pro dítě žijící v dd nějaký jiný (zvláštní) 
význam než pro děti žijící ve funkční rodině? 

Děti mají ze svých výtvorů radost, že něco vytvořily a je to jejich vlastní. Ukazují to i jiným 
tetám. 

Liší se kresba dětí v dd od kresby dětí žijících ve funkčních rodinách? 

Děti v dd nemají tolik zážitků jako v rodině, i když se zaměstnanci snaží co nejvíce. Malují spíše 

věci podle pohádek, hraček a co vidí na vycházce. 

Liší se přístup (vztah) ke kresbě dítěte žijícího v dd od přístupu dítěte žijícího v rodině? 

Hodně na obrázcích lpějí,jsou smutní, když jiný kamarád jim obrázek zničí. 



Dotazník II. 

Mají děti žijící v dd prostor pro spontánní kreslení neboje kresba spíše předmětem společné 
vedené činnosti? 

Děti mohou malovat samostatně. 

Jak probíhá spontánní kresba dětí v dd? (např. Má dítě možnost kdykoli kreslit? Využívají 

děti možnosti spontánně kreslit? Vyhledávají s hotovou kresbou komentář dospělého?) 

Děti mohou kreslit kdykoli, podle nálady dítěte. Rády se s výkresy chlubí. 

V případě řízené činnosti, jaká volí pracovník dd témata kresby? Vztahují se témata k 

aktuálnímu dění v dd, k zážitkům dětí, k proběhlým akcím? 

Ano. 

Jaký mají děti z dd vztah ke kresbě? Kreslí rády? Vyhledávají kreslení? 

Děti kreslí rády. 

Kolik času stráví dítě kreslením (v týdnu)? 

Každý den, záleží i na počasí. 

Jaká témata děti nejčastěji zobrazují? 

Zvířata, rodinu. 

Komentuje pracovník dd kresbu dítěte? 

Pochvala je samozřejmostí, výkres si vystavujeme a obdivujeme. 

Jaký význam má pro dítě z dd kresba? Má kresba pro dítě žijící v dd nějaký jiný (zvláštní) 

význam než pro děti žijící ve funkční rodině? 

Nedokážu posoudit. 



Liší se kresba dětí v dd od kresby dětí žijících ve funkčních rodinách? 

V podstatě ne. 

Liší se přístup (vztah) ke kresbě dítěte žijícího v dd od přístupu dítěte žijícího v rodině? 

Ne. 



Dotazník III. 

Mají děti žijící v dd prostor pro spontánní kreslení neboje kresba spíše předmětem společné 
vedené činnosti? 

Děti mohou malovat samostatně (potřeby mají k dispozici celý den) a někdy malují v rámci 
výchovného programu. 

Jak probíhá spontánní kresba dětí v dd? (např. Má dítě možnost kdykoli kreslit? Využívají 

děti možnosti spontánně kreslit? Vyhledávají s hotovou kresbou komentář dospělého?) 

Děti kreslí často a rády. 

V případě řízené činnosti, jaká volí pracovník dd témata kresby? Vztahují se témata k 

aktuálnímu dění v dd, k zážitkům dětí, k proběhlým akcím? 

Malování při výchovném programu se vztahuje např. k ročním obdobím, zážitkům a k 

procvičování kresby. 

Jaký mají děti z dd vztah ke kresbě? Kreslí rády? Vyhledávají kreslení? 

Děti kreslí rády, zvláště při nepříznivém počasí a společně s tetou. 

Kolik času stráví dítě kreslením (v týdnu)? 

Každý den půl hodiny. 

Jaká témata děti nejčastěji zobrazují? 

Rády malují zvířata, často zobrazují rodinu. 

Komentuje pracovník dd kresbu dítěte? 

Pochvala je pro dítě velkou motivací. 



Jaký význam má pro dítě z dd kresba? Má kresba pro dítě žijící v dd nějaký jiný (zvláštní) 

význam než pro děti žijící ve funkční rodině? 

Občas pocítí dítě nutnost namalovat sebe mezi maminkou a tatínkem, hledá jistotu a svoje 

místo. V rodině ji má dítě automaticky. 

Liší se kresba dětí v dd od kresby dětí žijících ve funkčních rodinách? 

Děti malují svoje zážitky, zvířata, domečky, princezny, ... Jako v rodině, jen v dd malují častěji 

panáky jako rodinu. 

Liší se přístup (vztah) ke kresbě dítěte žijícího v dd od přístupu dítěte žijícího v rodině? 

Viz 9) 



Dotazník IV. 

Mají děti žijící v dd prostor pro spontánní kreslení neboje kresba spíše předmětem společné 
vedené činnosti? 

Pokud si chce dítě kreslit, tuto možnost má - k dispozici má tužky, pastelky (menší děti), fixy i 
vodové barvy a křídy. Společná činnost se řídí podle výchovného programu, tzn. že i téma 
kreslení je dané. 

Jak probíhá spontánní kresba dětí v dd? (např. Má dítě možnost kdykoli kreslit? Využívají 

děti možnosti spontánně kreslit? Vyhledávají s hotovou kresbou komentář dospělého?) 

Dítě má možnost kreslit kdykoli, pokud jsme doma. Rada dětí možnost spontánního kreslení 

ráda využívá. Především starší děti. Pak obrázky komentují a využívají výstavky na nástěnce. 

V případě řízené činnosti, jaká volí pracovník dd témata kresby? Vztahují se témata k 

aktuálnímu dění v dd, k zážitkům dětí, k proběhlým akcím? 

Řízená činnost je dána např. zážitky z nedávné doby - výlety, zoo, Vánoce, ... nebo roční 
období, či přání dětí. 

Jaký mají děti z dd vztah ke kresbě? Kreslí rády? Vyhledávají kreslení? 

Děti v dd velmi rády kreslí - i ty malé a postižené. 

Kolik času stráví dítě kreslením (v týdnu)? 

Dítě v týdnu stráví přibližně 20 min kreslením, asi 3-4x týdně, starší děti úměrně častěji. 

Jaká témata děti nejčastěji zobrazují? 

Nejčastěji kreslí sluníčko, sněhuláka, nebo jen čárají (malé děti), větší děti kreslí domečky s 

Přírodou, auta a zvířátka. 

Komentuje pracovník dd kresbu dítěte? 

4 no, kresba je komentována hlavně pochvalou. 



Jaký význam má pro dítě z dd kresba? Má kresba pro dítě žijící v dd nějaký jiný (zvláštní) 

význam než pro děti žijící ve funkční rodině? 

Dítě kreslí to, co si přeje - hlavně tátu, mámu a sebe, v rodině má toto normálně a kreslí celou 

rodinu pohromadě. 

Liší se kresba dětí v dd od kresby dětí žijících ve funkčních rodinách? 

V podstatě asi ne. 

Liší se přístup (vztah) ke kresbě dítěte žijícího v dd od přístupu dítěte žijícího v rodině? 

Ne. 



Dotazník V. 

Mají děti žijící v dd prostor pro spontánní kreslení neboje kresba spíše předmětem společné 
vedené činnosti? 

Děti prostor pro spontánní kreslení mají, velmi často však kreslí společně při různých akcích 
pro sponzory. 

Jak probíhá spontánní kresba dětí v dd? (např. Má dítě možnost kdykoli kreslit? Využívají 

děti možnosti spontánně kreslit? Vyhledávají s hotovou kresbou komentář dospělého?) 

Děti mají možnost kdykoli kreslit a vždy se rády pochlubí dospělému s výsledkem své práce 

V případě řízené činnosti, jaká volí pracovník dd témata kresby? Vztahují se témata k 

aktuálnímu dění v dd, k zážitkům dětí, k proběhlým akcím? 

Ano. 

Jaký mají děti z dd vztah ke kresbě? Kreslí rády? Vyhledávají kreslení? 

Rády kreslí pouze děti předškolního a mladšího školního věku. 

Kolik času stráví dítě kreslením (v týdnu)? 

Asi dvě hodiny, při kresbě pro sponzory mnohem více. 

Jaká témata děti nejčastěji zobrazují? 

K aktuálním událostem, příroda, roční období. 

Komentuje pracovník dd kresbu dítěte? 

Vždy. 

Jaký význam má pro dítě z dd kresba? Má kresba pro dítě žijící v dd nějaký jiný (zvláštní) 

význam než pro děti žijící ve funkční rodině? 



Vyjádří své pocity, stejně jako děti žijící v rodině. 

Liší se kresba dětí v dd od kresby dětí žijících ve funkčních rodinách? 

Ne. 

Liší se přístup (vztah) ke kresbě dítěte žijícího v dd od přístupu dítěte žijícího v rodině? 

Ne. 



Dotazník VI. 

Mají děti žijící v dd prostor pro spontánní kreslení neboje kresba spíše předmětem společné 
vedené činnosti? 

Je hlavně předmětem společně vedené činnosti, ne však vždy. 

Jak probíhá spontánní kresba dětí v dd? (např. Má dítě možnost kdykoli kreslit? Využívají 

děti možnosti spontánně kreslit? Vyhledávají s hotovou kresbou komentář dospělého?) 

Starší děti si řeknou, když chtějí kreslit a většinou se přidají ostatní. 

V případě řízené činnosti, jaká volí pracovník dd témata kresby? Vztahují se témata k 

aktuálnímu dění v dd, k zážitkům dětí, k proběhlým akcím? 

Téma je buď dané pragramem nebo zážitkem z předešlé činnosti. 

Jaký mají děti z dd vztah ke kresbě? Kreslí rády? Vyhledávají kreslení? 

Velmi rády. 

Kolik času stráví dítě kreslením (v týdnu)? 

Dle mého odhadu méně, než by chtěly, a také jich dosud bylo ve skupině více než se dá 

zvládnout při této činnosti. 

Jaká témata děti nejčastěji zobrazují? 

To je velmi různé, záleží na jednotlivých dětech (autíčka, panenky, ...). 

Komentuje pracovník dd kresbu dítěte? 

Ano. 

Jaký význam má pro dítě z dd kresba? Má kresba pro dítě žijící v dd nějaký jiný (zvláštní) 

význam než pro děti žijící ve funkční rodině? 



Nevím. 

Liší se kresba dětí v dd od kresby dětí žijících ve funkčních rodinách? 

Jistě. Myslím, že v námětech. 

Liší se přístup (vztah) ke kresbě dítěte žijícího v dd od přístupu dítěte žijícího v rodině? 

Myslím, že ne. 

L 



VI. Seznam kreseb 

Legenda: 

D dívka 

Ch chlapec 

V jednotlivých sloupcích je uveden věk dětí v době testování. 

Volná kresba Spontánní 
kresba 

Postava Strom SWT Pohádka „O v v« repe" 
Jiné Celkem 

Ch 4;0 - 4;0 4;0 4;0 4;0 -
5 

D 3;11, 4;0 - 3;11, 3;11, 4;5, 4;5 3;11,4;5 3;11,4;5 - -
10 

D 4;6 - 4;6,4;6 4;6 4;6 - -
5 

D 4;7 4;7,4;7 4;7 4;7 4;7 - -
6 

D 4;8 - 4;8 4;8 4;8 - -
4 

Ch 4;8 4;8 4;8, 4;8 4;8 4;8 - -
6 

D 4;10 4;10 4;10 4;10, 4;10 4;10 - -
6 

Ch 4;5,5;3 4;5 4;5, 5;0, 5;3 4;5 4;5, 5;0, 5;3 5;3 O Sněhurce 2x 
5;0 

Dům 5;0 

14 



Ch 5;0 5;0, 5;0 5;0 5;0 5;0 5;0 -
7 

D 4;6, 5;1, 5;5 4x 4;6, 5;5 4;6, 5;1, 5;5 4;6, 5;5 4;6, 5;1, 5;5 5;5 -
17 

Ch 5;3 - 5;3 5;3 5;3 - -
4 

D 4;11,5;9,5;9 4;11 4; 11, 5;5, 5;9 4;11,5;9 4;11, 5;5, 5;9 5;9 -
13 

D 5;6, 5;10 5;10 5;6 - 5;6, 5;10 - -
6 

Ch 5;9, 6;8 5;9 3x 5;9, 6;8 5;9, 6;8 5;9, 6;8 6;8 O Sněhurce 2x 
6;5 

Dům 6;5 

15 

Ch 5; 11 5;11, 5;11 5; 11 5; 11 5;11 - -
6 

Ch 5;8, 6;2, 6;6 6;6 5;8, 6;2, 6;6 5;8, 6;2 5;8, 6;2 6;6 0 Sněhurce 6;2 

Dům 6;2 

14 

Ch 6;2 6;2 6;2 6;2 6;2 - -
5 

Ch 6;6 - 6;6 6;6 6;6 - -
4 

D 6;7 - 6;7 6;7 6;7 6;7 -
5 

Ch 6;9 3x 6;9 6;9 6;9 6;9 -
Dům 6;9 8 

Celkem 30 22 36 25 30 8 9 160 



VII. Výsledky Kresby postavy (hodnoceno dle: Jirásek, 1970) 

Hodnocení kresby postavy 

D(3; l l ) 5 

Ch(4;0) nehodnotitelné 

D (4;5) 5 

Ch (4;5) nehodnotitelné 

D (4;6) 5 

D (4; 6) 5 

D(4;7) 5 

D (4;8) 5 

Ch(4;8) 5 

D (4; 10) 
5 

D(4;l l ) 5 

Ch (5;0) 4 

Ch (5;0) 4 

D(5;l) 5 

Ch (5;3) 
nehodnotitelné 

Ch(5;3) 
4 

D(5;5) 
4 

D(5;5) 
5 

D(5;6) 
5 

Ch (5;6) 
nehodnotitelné 

Ch(5;9) 
4 

D (5;9) 
3 

D(5;10) 
Odmítnutí kresby (volná k. - postava - 5) 

Ch (5;11) 
4 

Ch (6;2) 
3 



Ch (6;2) 1 

Ch (6;6) 2 

Ch (6;6) 3 

D (6;7) 
3 

Ch (6;8) 
5 

Ch (6;8) 
4 



VIII. Výsledky Testu hvězd a vln (hodnoceno dle: Šturma, Kuchařská, 1993) 

SWT 

hvězdy vlny představa celkem Typ hvězdy 

D(3; l l ) 2 1 2 5 -

Ch(4;0) 1 1 1 3 -

D (4;5) 1 1 1 3 -

Ch(4;5) 2 1 2 5 pavoukovitá 

D(4;6) 2 2 5 9 -

D(4;6) 2 2 3 7 čtyřcípá 

D (4; 7) 2 1 2 5 -

D (4;8) 3 1 2 6 pavoukovitá 

Ch(4;8) 3 2 3 8 pavoukovitá 

D (4;10) 3 3 4 10 křídlovitá, čtyřcípá 

D(4 ; l l ) 2 1 2 5 čtyřcípá 

Ch (5;0) 3 1 2 6 pavoukovitá, květovitá 

Ch (5;0) 2 2 4 8 

D(5;l) 3 1 2 6 křížová 

Ch (5;3) 2 1 1 4 pavoukovitá 

Ch(5;3) 3 2 5 10 květovitá 

D (5;5) 3 2 4 9 křížová 

D (5;5) 3 3 5 11 čárkovitá 

D(5;6) 1 1 1 3 

Ch (5;6) 2 3 3 8 

Ch (5; 9) 2 2 5 9 

D (5;9) 3 2 5 10 čárkovitá 

D (5;10) 1 1 1 3 



Ch (5;11) 3 1 2 6 křížová 

Ch (6;2) 4 3 5 12 čárkovitá 

Ch (6;2) 4 4 6 14 čárkovitá 

Ch (6;6) 4 3 5 12 čárkovitá 

D (6;7) 3 2 5 10 květovitá 

Ch (6;8) 1 1 1 3 

Ch (6;8) 3 2 5 10 čárkovitá 

L 



IX. Pravidla pro práci s kresbou 

1. Kresba je pro dítě důležitá. Kreslení má velký význam pro přiměřený vývoj dětí, proto jí 

věnujte pozornost. 

2. Buďte dítěti společníkem. Kresbu dítěti nabízejte, zprostředkovávejte, podporujte dítě 

v kreslení. 

3. Mluvte o kresbě. Rozhovor o kresbě pomáhá dítěti nejen lépe zpracovat zobrazené 

téma, ale také podporuje rozvoj verbálních schopností a buduje pozitivní vztah ke 

kreslení. 

4. Podporujte volný projev dítěte. Pomocí kresby se rozvíjí fantazie, představivost 

5. Ukažte dítěti rozmanitost výtvarných technik. Používejte různé materiály, nevyhýbejte 

se alternativním a neobvyklým postupům. 

6. Nabídněte témata pro kreslení. Čtěte pohádky, vyprávějte, hledejte témata pro 

zobrazení. 
7. Sledujte úroveň kresby dítěte. Zaznamenávejte pokroky či případnou regresi v kresbě 

8. Sledujte obsahovou tématiku volných kreseb, mějte přehled o tom, jaká témata dítě 

zpracovává. 

9. Sledujte výskyt neobvyklých prvků a detailů (neopomínejte např. zobrazení genitálií, 

vyceněných zubů, a dalších emočních indikátorů). 

10. Kresby i jiná výtvarná díla zakládejte. Sledujte pokroky v úrovni kresby i výskyt 

zobrazovaných témat během vývoje dítěte. 



X. Obrazová příloha 

Seznam obrazových příloh 

Kazuistika 1 

Kazuistika 2 

Kazuistika 3 

Kazuistika 4 

Kazuistika 5 

Kazuistika 6 

Kazuistika 7 

Kazuistika 8 

Kazuistika 9 

Kazuistika 10 

Specifické znaky 



Kazuistika 1 (Ch: 4;8) 

1. 4;5 

SWT 

Kresba postavy Kresba stromu 

2. 5;0 



3. 5;3 

Pohádka O řepě 



Kazuistika 2 (D: 4;7) 

Spontánní kresba 

ě 

Kresba postavy 



SWT 



Kazuistika 4 (D: 4;7) 

Volná kresba K r e s b a P o s t a v Y 

Pohádka O řepě 



Kazuistika 5 (D: 4;7) 

1. 5;9 



Kresba stromu Pohádka O řepě 



Kazuistika 6 (D: 4;7) 



2. 5;1 



SWT Pohádka O řepě 



Kazuistika 7 (Ch: 4;8) 

Volná kresba 
Kresba postavy 





Kazuistika 155 (D: 4;7) 

1. 4;11 

SWT 



2. 5;5 

Kresba postavy SWT 

Volná kresba II. 

Kresba postavy Kresba stromu SWT 







Kazuistika 10 (D: 4;7) 



Specifické znaky v kresbách dětí z dětského domova 

A. Velmi malé postavy 

D 3;11 





Ch 5;8 
Ch 6;2 



D5;5 

I). 



C. Špatně napojené části těla, explicitně vyvedený nebo zdůrazněný pupík 

Ch 6;8 
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