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Těžištěm badatelského zájmu autorky je analýza 76 obrázků/kreseb od 15 dětí (ve
věku 3;6 - 6;7) navštěvujících jednu pražskou mateřskou školu; prezentovaných V příloze
textu. Obrázky autorka sbírala V březnu-červnu a říjnu-prosinci roku 2008. Kresby nakonec
analyzuje dle, řekněme, deseti kategorií: téma; grafický typ; personifikace; pozadí; barvy;
pohyb; prostor; písmo; věk autora; individuální zvláštnosti. Provedenou analýzu pak shrnuje
na jedné stránce kapitoly 8. Výsledky (s. 59):
- nejčastějším tématemje lidská postava, dále pak zvíře, dům, strom, dopravní prostředky,
slunce, Vánoce, Velikonoce, pohádky;
- grafický typ doprovází kresbu lidské postavy, pro každé dítě je individuální a téměř vždy se
vyvíjí;
- pohyb se u většiny dětí nevyskytuje;
- prostor se u většiny dětí objevuje, někdy V náznacích, někdy v rozvinutém ztvárnění;
- písmo hodně dětí ve svých kresbách používá, nejčastěji ve formě podpisu;
- všechny děti prošly nějakým kresebným vývojem, jejich kresby odpovídají věku autora,
někdy jsou trochu pozadu, někdy napřed;
- V kresbách každého dítěte lze nalézt individuálnízvláštnosti, které se dají popsat, dle kterých
lze poznat autora.
Analýzapersonifikace a pozadípak jakoby žádné výsledky nepřinesla.

Jako charakteristiku dětské kresby V předškolním věku, případně jako to, co si autorka
na základě vlastní zkušenosti s kresbami dětí chce zapamatovat z poučení, které načerpala z
odborné literatury (Teoretická část - s. 3-18) - by šlo uvedené teze skutečně tesat do kamene.
Jako výsledky badatelské práce s daným materiálem jsou Však tyto teze spíše chudokrevné,
než lapidámí. Přitom na základě prezentované odborné literatury a vlastního materiálu
narazila na řadu teoretických otázek, a to nikoli nezajímavých.

Např. hned k problematice tématu. Co tedy dítě kreslí? T0, co vidí ve svém okolí a má
trvalý Význam? To, co Ví, a ne to, co vidí? Své “já”? A je lidská postava skutečně nejčastějším
tématem dětských kreseb V tomto věku? A je skutečně nejčastěji se opakujícím v kresbě
tematizovaným "námětem”? (Srovnej s. 10.) Není třeba lidská postava spíše nejčastěji
používanou figurou s jejíž pomocí děti kresebně ztvárňují téma své kresby? A když např.
Kačka (s. 120-131) kreslí obrázky: Divadla (s. 123); blondýnky a draka (s. 127); Mikuláše (s.
129); čerta (s. 130); princezny (s. 131) - to se věnuje V 5 ze svých 12 kreseb lidské postavě? A
V jakém smyslu? A jsou Vůbec divadlo, blondýnka a drak, Mikuláš, čert či princezna tématy
daných kreseb? V příslušné kapitole 4.11 Kateřina (5 let a 10 měsíců - 6 let) (s. 37-38)
autorka nepodává ani informace o tom, jak téma obrázků interpretovaly děti, ani o tom, jak je
z hlediska tematického interpretuje ona sama (o interpretačních úvahách neinforrnuje Vůbec; o
jejich výsledcích jen částečně); V příloze pojmenovává jen zmíněné Divadlo. Přitom např. V

případě Matěje (s. 134-138) si této problematiky autorka vědoma je, když píše, že nemůže
příliš mluvit o lidsképostavě ani o zvířatech, když jeho oblíbeným tématemje fotbalové
utkání nebo boj, a to příšer či vesmírnýchpostav (srovnej s. 40).

Nebo jak je to Vlastně s grafickým typem? Je pro každé dítě individuální? Jak se píše V
citovaných Výsledcích. Nebo je např. u lidské postavy definovatelný jako platný pro skupinu
individuí: ěáranice mající oválnouformu vs. hlavonožec vs. členěná postava s trupem a všemi
dalšími drobnostmí? Jak se píše V Teoretické části (s. 14).

A jak je to prostorem? Týká se jen umístění figur vůči okraji papíru, práce se základní
a nebeskou čárou a Vyj ádření popředí/pozadí pomocí Velikosti figur? Jak se sugeruje V

kapitole 5.5 Pohybové a prostorové ztvárnění (s. 47). Nebo se týká též topologické geometrie,



objemu, ortoskopie a rentgenového vidění? Jak se píše V kapitole 5.3 Prostor a objem (s. 15-
17). A jak se má zacházení s prostorem ke grafickému typu?

Konečně, jak je to s písmem? Týká se grafiky ve smyslu znakovém - konvence (Vs.symbolickém - obrázek; a VS. příznakovém - stopa pohybu) obecně; tj. i rámečků, formulářů,
stránky, resp. celé znakové stránky grafického artefaktu? Jak se naznačuje V kapitole 5.5
Písmo (s. 17). Nebo se týká jen písma V běžném, užším slova smyslu? Jak s tímto pojmem
pracují citované Výsledky a kapitola 5. 6 Písmo (s. 48). A co potom třeba takový obrázek
Seznamu dárků k narozeninám od Rudy (s. 132)? Sama autorka cítí, že jakoby "psal" seznam
a dával každoupoložku na nový řádek (s. 39). Když ve zmíněné shmující kapitole 5. 6 Písmo
(s. 48) autorka tento případ kreslení věnovaného grafice ve znakovém smyslu opomíjí a
zmiňuje, že "psaní" se jí podařilo, za těch sedm měsíců docházky do mateřské školy, Vidět
jen jednou, kdyžAgátka “psala " dopis - zní to překvapivě až neuvěřitelně. ZVážíme-li, jakou
přitažlivost školní grafické kultury bychom předpokládali u předškoláků (Karín,Ník0ly,
Kateřiny, Rudolfa, Matěje, Anny, Davida - ve věku

5 let a více). Úvahy o rozlišení kreslení
dětí dle znakové vs. symbolické dimenze by pak mohly inspirovat i teoretickou citlivost vůči
dimenzi příznakové. Co se stalo s počátečním "bezobsažným" příznakovým čmáráním? K
přechodu k věcným kresbám, byť nikoli skokem, zřejmě dochází. Co se Však děje s počáteční
radostíze vznikajícístopy? (Srovnej s. 5-6.) Nemohli bychom ji např. hledat jako rovněž
obsaženou (Vs. kresbu vyčerpávající) ve Výše zmíněných Matějových kresbách? A neobj evuje
se jako rovněž obsažená V kresbě vždy při práci s linií - byť možná ne Vždy jen jako radost,
ale též jako jiné afektivní modality?

V souhmu jsem V roli oponenta traktoval to, na co autorka na základě prezentované
odborné literatury a vlastního materiálu narazila, V perspektivě kritické. Nicméně chci
konstatovat, že jsem rád, že jsem se s jejím textem mohl seznámit. A nakonec: otevřené
kódování kreseb autorka prezentuje (4. Nahlédnutí do obrázků - s. 27-42); souhrnselektivního kódování též, byť nedotažený V tom teoreticky nejasném a zajímavém (5.
Analýza dětských kresebpodle kategorií- s. 43-48); a pokus o axiální kódování V podobě
korelace kategorií kvalit kresby s věkem a s indivídualítou také (Vs. axiální kódování korelací
V rámci kategorií kvalit kresby, které V textu chybí), byť se tak Vlastně vyhýbá
psychologickým úvahám (6. Dětská kresba ve skupinách podle věku a 7. Individuální
zvláštností v kresbějednotlivých dětí - s. 49-58). Soudím tudíž. že bV rozhodně mohla svou
bakalářskou práci obhájit jako dobrou.

V Praze 21. 5. 2009 PlhDr. Miroslav Klusák, CSc.


