
Posouzení bakalářské práce Adély Dědečkové „Dětská kresba v předškolním věku“ 

 

Tématem předložené bakalářské práce je kresba dětí v předškolním věku. Autorka vychází se 

sbírky kreseb, které shromáždila během doby asi jednoho roku v mateřské škole od 15 dětí. 

Některé z těchto dětí sledovala po celou dobu, text se proto vedle charakteristik kresby mohl 

vyjádřit i k jejich vývoji.  

Téma kresby je vždy obtížné tím, že je potřeba vlastní téma teprve hledat, stanovit. Materiál 

je třeba strukturovat, sledovat oblasti, které autor práce považuje za zajímavé a přínosné.  

Adéla Dědečková udělala pěknou rešerši odborné literatury, ze které vychází ve své teoretické 

části.  

Dětské kresby shromáždila (čtenář si všechny může prohlédnout v příloze) a na základě jejich 

popisu a znalostí z odborné literatury stanovila kriteria jejich posuzování: téma, grafický typ, 

personifikace, pozadí a barvy, pohyb a prostorové ztvárnění a písmo.  

 

Získaný materiál je popsán a analyzován na několika osách. Nejprve jsou děti a jejich kresby 

popsány v pořadí v jakém byly ve školce nasbírány. Dozvídáme se tu i informace o širším 

chování dětí, jejich vztahu ke kreslení, okolnosti vzniku kreseb.  

Dále jsou kresby společně analyzovány na základě vybraných kriterií.  

Další osu tvoří vývojové charakteristiky a porovnání kresebných projevů vůči „věkové 

normě“. Vybraná kritéria tak vystupují v novém kontextu.  

Poslední osu tvoří individuální charakteristiky každého dítěte.  

 

Prostor dětské kresby je tak v textu nahlížen v mnoha zajímavých pohledech  a jejich 

průsečících. Možná je trochu škoda, že autorka nedotáhla jednotlivé charakteristiky do větší 

hloubky. 

Výsledky tak působí zbytečně stručně, někdy odkazují na zajímavé jevy, které v textu nebyly 

systematicky sledovány (vztah ke kreslení, jak se děti učí od sebe navzájem apod.), nicméně 

je dobře, že se objevují alespoň v závěrech. 

Pro další práci doporučuji autorce hlavně, aby se nebála a věřila si, protože je všímavá a 

nápaditá.  

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím 

jako velmi dobrou. 
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