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Úvod 

Tato práce se zabývá dětskou kresbou. Dětská kresba je velmi široké téma 

a nabízí mnoho možností, jak se na ni dívat. Z všech těchto nabízených možností 

bych v této práci ráda přiblížila, jak se dětská kresba vyvíjí v předškolním věku. 

Také bych se ale chtěla trochu zabývat některými individuálními prvky ve výtvarném 

projevu jednotlivých dětí, jejichž obrázky jsem měla možnost získat. 

Kresba je jednou z přirozených dětských činností, kterou vykonávají v tomto 

věku většinou ještě samy od sebe a na které je možné pozorovat jak jejich vývoj, tak 

i různé individuální rysy. 

Obrázky jsem měla možnost sbírat v jedné mateřské škole v Praze 6. Tuto 

mateřskou školu jsem navštěvovala od března do prosince (s výjimkou letních 

prázdnin). Třídy se mi po prázdninách trochu pozměnily, tudíž dále ve své práci 

mluvím o dvou fázích návštěv mateřské školy - a to o fázi letní a podzimní. 

Při pozorování dětských obrázků jsem s pomocí odborné literatury vytyčila 

některé kategorie dětské kresby, kterým se dále věnuji o něco více. Mezi tyto 

kategorie patří např. téma kresby (kresba lidské postavy, kresba stromu, domu), 

vyjádření prostoru, zaujaly mě grafické typy dětí a barevné zpracování obrázků. 

Přestože v této práci používám obrázky 15 dětí (8 děvčat a 7 kluků) a pracuji 

s obecnými věkovými rysy dětské kresby, nelze tuto práci nikterak zobecnit na další 

děti. V této práci bych jednak ráda ukázala, jak se dá na dětskou kresbu pohlížet, jak 

se s ní dá pracovat, ale hlavně bych chtěla představit 15 jedinečných dětí a jedinečný 

vývoj jejich kresby, který mě к této práci inspiroval. 

Moje práce vychází hlavně z dětských obrázků, ale základní poznatky 

o charakteristikách dětské kresby jsem získávala také z odborné literatury. 

V teoretické části se nejprve pokouším odpovědět na otázku, proč dítě kreslí. 

Dále jsem se snažila čtenáře seznámit se základním vývojem dětské kresby a to od 

jednoho roku do šesti let. Za vývojem dětské kresby následuje popis typických znaků 

dětské kresby a toho, co dítě kreslí - tedy popis jednotlivých kategorií, kterým se 

věnuji dále v praktické části. 

V praktické části nejprve čtenáře seznamuji s mateřskou školou a následně 

představuji (alespoň stručně) jednotlivé děti. Po představení dětí uvádím jednotlivé 
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kategorie, kterým bych se chtěla v praktické části věnovat a kterými bych chtěla 

popsat získané obrázky. Následuje nahlédnutí do obrázků jednotlivých dětí. 

Po seznámení se s obrázky jednotlivých dětí se snažím čtenářům představit 

kresbu všech dětí z hlediska jednotlivých kategorií. Na konci praktické části uvádím 

celkové shrnutí na základě skupin sestavených podle věku dětí, kde se v závěru 

pokouším určit, zda děti kresbou odpovídají svému věku. 

Poslední kapitola se věnuje individuálním zvláštnostem v kresbě jednotlivých 

dětí. 

Za praktickou částí následují přílohy seřazené podle jednotlivých dětí tak, jak 

jsem představovala je i jejich kresbu. 

Myslím, že teď už se můžeme společně pustit do objevování kresby 

15 předškolních dětí, které mi svými obrázky pomohly ve směřování této práce. 

2 



Teoretická část 

з 



1. Proč dítě kreslí? 

Na tuto Jednoduchou" otázku se stále hledá odpověď. Podle Uždila (1978a) je 

kresba jednou z potřeb dětí. Zůstává však otázkou proč? 

Kreslení je podle různých autorů pro dítě hrou. Tato hra se ale od těch 

ostatních her liší. Podle Davidové (2001) v sobě kreslení zahrnuje jednak již 

zmíněnou hru, dále pak snění, ale zároveň také realitu. Kreslení jako hru definuje 

takto: „Ke kreslení většinou nikdo nemusí dítě nutit a kreslit ho baví" (DAVIDOVÁ, 

2001, s. 15). Sněním je kreslení podle Davidové proto, že se na papíře objevují 

vědomá i nevědomá přání a realita se v kreslení ukazuje v tom, že dítě je při kreslení 

motivováno tím, co ho trápí nebo aktuálně zajímá. 

Dalším specifikem kreslení jako „hry" je, že nevyžaduje partnera a zaměstnává 

nejen ruce a zrak, ale také rozvíjí vnitřní zkušenost dítěte (Luquet in Uždil, 1978a). 

Uždil (1978b) dále uvádí, že kreslení je hrou, která po sobě zanechává relativně 

„trvalý" produkt. Tím je čára nebo také barevná skvrna. Tento autor se také domnívá, 

že zpočátku je u dítěte důležitější samotný proces kreslení - tzn. skutečnost, že dítě 

kreslí, převládá nad tím, co kreslí. Radost ze vznikající stopy je důležitější než 

konečný výsledek. 

Uždil ve své knize uvádí, že „podle některých domněnek je pro dítě kresba 

obrázkovou řečí, pomocí níž vypráví o dojmech, jimiž je přeplněno a které je tedy 

v jistém smyslu zatěžují" (UŽDIL, 1978b, s. 18). Davidová (2001) ve své knize tento 

důvod rozvádí o něco více. Podle ní je nejběžnějším komunikačním prostředkem řeč, 

není však prostředkem nejjednodušším. Dítě kresbu užívá jako oblíbený výrazový 

prostředek, při kterém stačí jen schopnost udržet tužku v ruce. 
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2. Vývoj detské kresby 

Uždil (1978b) dává vývoj detské kresby do analogie s rozvojem mluvené řeči. 

Uvádí, že stejně jako první neohraničené zvuky, které se spojují jeden s druhým před 

tím, než se spojí s nějakým věcným významem, rozvíjí se podobně i kreslířská 

forma. Už batole sleduje pohyb svého prstu, malé děti kreslí na zamlžené sklo a svou 

zamazanou dlaň otiskují na bílou plochu. McGregor (in Caseová a Dalleyová, 1995) 

přidává ještě další místa, kam děti kreslí - např. do jídla nebo prstem do písku. 

Podle něj (McGregor in Caseová a Dalleyová, 1995) kreslí všechny děti 

spontánně bez ohledu na jejich poznávací, společenské, zrakové i tělesné schopnosti. 

Šamšula s Hazukovou (1986) rozdělují stádia vývoje kresby v analogii 

s Piagetovými stádii vývoje myšlení. Člení je na období senzomotorické (do 2 let), 

období předoperačního myšlení (od 2 do 7 až 8 let), období konkrétních operací (od 

7 - 8 let do 11 - 12 let) a období formálních operací (od 11 - 12 let do dospělosti). 

Tato stádia pak transferují do oblasti dětského výtvarného projevu takto: stádium 

čáranic (do 2 let), období přechodu ze stádia čáranic do stadia prvotního obrazu (2 -

4 roky), období vytváření grafických typů ( 4 - 7 let) a obrat к napodobování optické 

podoby ( 7 - 1 2 let). 

2.1 Druhý rok 

Dítě začíná se svými prvními výtvory na počátku druhého roku. Podle 

Davidové (2001) už okolo jednoho roku. 

Centrum pohybuje v tomto období v ramenním kloubu. 

Toto období je obdobím čáranic. V této době zatím nejde o žádné smysluplné 

obrázky, ale o počáteční čmáranice, kdy se dítě s kresbou teprve seznamuje. Jde 

spíše očrtací experimenty, které jsou bezobsažné a které jsou spíše projevem 

schopnosti spojit části v strukturní celek. V tomto období dítě nezvedá tužku z papíru 

a čárá všemi směry. Podle Švancary (1971) nelze ještě hovořit o směru čar. Uvádí, že 

jsou to pouze tahy, které vznikají cestou nejmenšího fyziologického úsilí. 

Pro dítě v tomto věku není důležité, co kreslí, ale že kreslí. Uždil (1978a; b) 

uvádí, že radost ze vznikající stopy je důležitější než samotný výsledek. Důvodem je 

také možná to, že dítě samotné je autorem „trvalých" stop ve svém okolí. Uždil 
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(1978b) také uvádí, co je první a druhou figurou dítěte. Za první považuje ovál, za 

druhou kříž, kdy už je dítě vědomě schopné měnit směr čáry. 

Postupem času dochází к prodlužování linií a se zjemňováním pohybu začíná 

dítě jednotlivé své čmáranice oddělovat a izolovat. Přechod к věcným kresbám se 

neděje skokem. Většinou autoři mluví o jakémsi mezidobí, kdy dítě začíná dodatečně 

interpretovat svůj výtvor jako obraz něčeho skutečného. 

Kresba se v tomto období začíná spojovat s představou, ze které plyne popud 

к pojmenování. Dítě vkládá svou představu do čmáraníc, které původně vznikaly 

jako bezobsažné. Na základě asociací mu pak jeho kresba připomene např. vlak, 

dům, atd. V Piagetově terminologii můžeme mluvit o přechodu do stádia 

symbolického označování. 

2.2 Třetí rok 

Do tří let má dítě především radost z pohybu. Ve třech letech dítě objeví, že je 

schopné nakreslit specifickou formu (např. kruh). Těchto forem je podle Kellogové 

(in Švancara 1971) šest (řecký kříž, čtyřúhelník, kruh, elipsa, trojúhelník a tvar bez 

specifické formy). Vývoj pokračuje kombinováním těchto forem a vznikem mandaly. 

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

používaný symbol. Dítě j i kreslí od tří let a později ji rozvine do obrázku slunce, kdy 

kříž se rozšíří ven z kruhu a uprostřed něj mizí. Kruh je také základem pro hlavu 

člověka a ruce a nohy z ní vycházejí podobně jako paprsky ze slunce. 

Dítě začíná do kresby vkládat své představy a kresba začíná dostávat určitý 

obsah, přesto dítě ještě nedokáže poznat vztah mezi objektem a kresbou. Někteří 

autoři jsou přesvědčeni, že dítě pojmenovává svou kresbu jen proto, aby uspokojilo 

ty, co se ho ptají, co nakreslilo. 

Novým vývojovým krokem je fáze, kdy dítě pojmenuje kresbu před kreslením. 

Postupně se snižuje počet čar a každá začíná mít svůj význam. Začínají se 

osamostatňovat další tvary, dětská fantazie do nich projektuje další představy. Začíná 

se vyvíjet smysl pro přesnost a na obrázku se objevuje hlavonožec. 

Hlavonožec se rodí z čáranic oválné formy. Je tedy znázorněn kolečkem 

(oválem), který představuje současně hlavu i trup. Z tohoto důvodu bývá podle 

některých autorů označení hlavonožec chybné. 

К oválu, který představuje hlavu i trup, přiléhají obvykle dvě čárky 

představující nohy a někdy ještě další dvě znázorňující ruce (Davidová 2001, s. 23). 



Dítě se o něco málo později začíná soustředit na detaily obličeje, někdy i na další 

detaily, jako jsou např. knoflíky nebo pupík. 

V této době ještě chybí dítěti v kresbě určitá stabilita a schémata pro různé 

objekty se mění ze dne na den. Přesto už si dítě v této době vyvinulo svůj „rukopis" 

a začínají se upevňovat tzv. „grafické typy." 

V tomto období hraje velkou roli zájem dospělých, který podporuje rozvoj 

činnosti. 

2.3 Čtvrtý a pátý rok 

Čtvrtým rokem dítě vstupuje do období názorného myšlení. Toto stadium je již 

polosymbolické. Principem názorného myšlení je odklon od stereotypního symbolu 

a jeho ožívání. Je doprovázeno členěním grafických útvarů, kdy se znaky významově 

diferencují. 

V tomto období dítě (již většinou) pojmenovává své obrázky před nebo během 

kreslení, ne už po něm. Začíná se objevovat barevné cítění dítěte a dítě považuje za 

objekt jakoukoli barevnou skvrnu. Kresba začíná podléhat zákonům symetrie, 

proporcionality a rytmu a kresba je díky tomu čitelná nejen pro jejího autora, ale 

i pro ostatní. 

Kresba se v tomto období stává uvědomělou. Během procesu kreslení se už jen 

rozvíjí nebo obměňuje. 

V pěti letech dítě začíná do své kresby postupně začleňovat prostorové vztahy. 

Nejprve dítě chápe prostor jako bezprostřední prostor, jehož je samo středem. Teprve 

až později přejde od bezprostředního prostoru к prostoru geometrickému - tzn., že si 

může zvolit jakýkoliv bod jako východisko pro hodnocení prostorových vztahů. 

Lidská postava má už v tomto období své charakteristické zobrazení, kde jsou 

hlavní části těla. Tělo už bývá zobrazeno realisticky. 

Dítě v tomto věku více pozoruje své okolí. Z tohoto důvodu odlišuje ve svých 

kresbách různé druhy lidí a začíná rozlišovat i pohlaví pomocí typických detailů, 

jako je deštník, klobouk, atd. 

Dítě se ve svých pěti letech snaží zachytit pohyb a v této době se také poprvé 

objevuje používání profilu (Davidová, 2001). 
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3. Typické znaky dětské kresby 

V dětské kresbě najdeme určité zvláštnosti, které jsou charakteristické pro 

dětský výtvarný projev a díky kterým se odlišují od výtvarného vyjadřování 

dospělých 

Tyto charakteristické znaky byly v minulosti pokládány za „chyby", 

„nedokonalosti" dětské kresby. Přitom tyto charakteristické znaky vyplývají 

z celkové individuální struktury dítěte určitého období - souvisejí tedy s jeho 

vývojem. 

Hazuková a Šamšula (1986) shrnuli tyto typické znaky a vytvořili tak 

užitečnou klasifikaci charakteristických znaků dětské kresby. Do této klasifikace 

řadíme: „naivní realismus", „intelektuální realismus", zosobňující dynamismus, 

grafoidismus, zobrazovací automatismus, R-princip, rytmus, opakování a symetrie. 

„Naivní realismus" - jednoduchost a úspornost kresebných a malířských tahů. 

Nakreslená linie je vždy definitivní. Patří sem zobrazování profilu a zobrazování 

předmětů důsledně vedle sebe bez překrývání i za cenu deformací. 

Mezi znaky „intelektuálního realismu" patří zvýšený zájem o funkční a pro 

dítě zajímavé detaily - tzv. funkčnost (např. klika, kouř). Dále transparence (nebo 

také rentgenové vidění), kdy dítě zobrazuje i ty předměty nebo jejich části, které 

zůstávají ve skutečnosti zakryty (např. knedlík v břiše). 

Mezi další znaky „intelektuálního realismu" patří výtvarné vyprávění, kdy dítě 

zobrazuje na jedné ploše celou řadu epizod, nepoměr v proporcích, časté deformace, 

výtvarná zjednodušení a vytváření grafických typů - tj. podob pro jednotlivé věci 

a lidi. 

Zosobňující dynamismus se projevuje přenášením znaků z jedné představy na 

druhou - dítě si takto pomáhá tam, kde není ještě hotové grafické pojetí nové 

představy. Dalším, co patří do zosobňujícího realismu, je oživování neživých 

předmětů (tzv. personifikace) a přenášení lidských znaků na zvířata nebo i věci (tzv. 

antropomorfismus). 
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V dětské kresbě se dále projevuje grafoidismus, což je naklánění kresby ve 

směru budoucího písma, „zakulacování" ostrých a pravých úhlů a „písařské" 

přecházení jednoho tvaru v druhý. Berger (in Švancara, 1971) o grafoidismu mluví 

jako o možném nepříznivém vlivu nácviku písma na dětskou kresbu, který se 

projevuje jako automatismus, naklánění, zmenšování nebo řazení vedle sebe. 

Vzhledem k tomu, že se u nás psací písmo v předškolním věku necvičí (spíše 

tiskací), dá se tento znak (pokud se projevuje) považovat za spontánní. 

Dítě má zálibu v pravých úhlech - tzv. R-princip, který můžeme vidět např. na 

kresbách domů s komíny kolmo na střechu nebo u rukou nasazených kolmo na tělo, 

atd. 

Zobrazovací automatismus znamená zmnožení detailů obrazu tak, že to 

odporuje skutečnosti (např. prsty u rukou, knoflíky, atd.). 

0 automatismu se uvádí, že je brzdou v kreslířském vývoji - realistický postoj 

je ohrožen rutinérstvím. Dítě opakuje a prosazuje nacvičený obrazový „typ" i tam, 

kde jeho přítomnost není na místě, jindy nelogicky spojuje znaky, které к sobě 

nepatří. 

Autoři uvádějí, že automatismus je pravděpodobně základem nepravého 

ornamentu a přílišného zdobení v dětské kresbě. Někdy dítě totiž zdobí vše (šaty, 

panáka, zem, střechu, atd.). Nahlédneme-li však blíže, zjistíme, že tento přezdobený 

výtvor je obsahově chudý a strnulý. Výzdoba jako by tu měla za úkol zakrýt 

nedostatky a mezery v představivosti a myšlení. 

1 přes tyto názory možná není třeba vidět zobrazovací automatismus 

jednoznačně negativně. Nelze se vyvíjet lineárně pořád dopředu a dítě tak má možná 

díky zobrazovacímu automatismu dostatek prostoru к nácviku dovedností, к vývoji 

grafického projevu, atd. 

Rytmus, opakování a symetrie jsou principy, které se uplatňují v dětské kresbě 

a jsou základem kompozičních schopností. 

Základy kompozičního cítění jsou dítěti vrozeny - mají svůj počátek ve 

fyziologických faktech (rytmus tepu a dechu, symetrie lidské postavy, atd.). Jejich 

přítomnost svědčí o přirozeném průběhu integrace tělesných a duševních složek 

dítěte. 
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4. Co dítě kreslí 

Dítě kreslí to, co vidí ve svém okolí. I když ne všechno se ocitne v jeho 

kresbách. Na papíře se ocitnou teprve ty osoby a předměty, které mají trvalý, 

neměnný a obecný význam (Uždil, 1978b). 

Jiní autoři (např. Luquet in Švancara, 1971) říkají, že dítě kreslí to, co ví, ne to 

co vidí. Luquet to dokládá tím, že dítě kreslí různé prvky, i ty, které nevidí, ale které 

jsou pro znázorňovaný předmět charakteristické, a to především v určitém věku. 

Dítě je antropocentrické, tzn., že se zajímá převážně o člověka a teprve potom 

o vše ostatní, co s člověkem blízce nebo vzdáleně souvisí. 

Nejčastější dětské kresby, které už vznikají vědomě a n a kterých se setkáme 

s věcným obsahem, zobrazují zpravidla izolované představy: člověk, auto, strom, 

květina, dům, atd. (Uždil, 1978b). Teprve až později vchází pozvolna do kreseb 

prostředí člověka. Přibývají domy, dopravní prostředky, zvířata, zahrady a další 

užitečné věci. 

Velmi často se v dětských kresbách setkáme se sluncem. 

4.1 Lidská postava 

Podle odborné literatury je téma lidské postavy jedním z nej častějších námětů 

dětské kresby. Poprvé se s n í setkáváme asi okolo 3 a půl roku (Švancara, 1971, 

s. 180). 

Lidské tělo je podle Uždila (1978b, s. 24) ,jediná část světa, jež může být 

zároveň pociťována zevnitř i vnímána zvenčí." I přes tento poznatek však Uždil 

uvádí, že první grafické podoby člověka jsou založeny spíše na dotekových, 

pohybových a pocitových zkušenostech než na optických vjemech. Zraková 

zkušenost získává na své důležitosti teprve postupem času. 

Podle Davidové (2001) dítě do kreseb lidské postavy promítá samo sebe, své 

, já". 

První obraz člověka se rodí z čáranic, které mají oválnou formu (Uždil, 1978a). 

Dítě tak nejčastěji kreslí kruh, který představuje většinou obličej, protože ten dítě 

vnímá jako nej důležitější část postavy. Obvykle už od počátku bývají přítomna ústa 

nebo i oči. V dětské kresbě se více uplatňují ústa a to proto, že kojenec (a ještě 

i batole) je často užívá - spoléhá na ně více než třeba na ruce (Uždil, 1978b). 
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Z počátku je hlava zároveň i trupem - v tomto období (mezi třetím a čtvrtým 

rokem) mluvíme o „hlavonožci." Důkazem je skutečnost, že dříve nebo později 

vyrůstají z této hlavy ruce a nohy. Podle Uždila (1978a,b) má první grafický symbol 

postavy dřív nohy než ruce. Ruce jsou (jak uvádí Švancara, 1971) připevňovány buď 

к hlavě, nebo к nohám. 

Postava se dále vyvíjí tím rychleji, čím více dítě kreslí. Postupně dítě lidské 

postavě přidává trup. Prvním náznakem trupu bývá vodorovná čára mezi lineárně 

nakreslenýma nohama. Může se stát, že z počátku je trup menší než hlava - tento 

fakt souhlasí s poměrem symbolického významu obou částí lidského těla (Uždil 

1978b). 

V pěti letech dítě přechází к dvoj dimensionální kresbě a opouští kresbu 

lineární (Švancara, 1971). Trup bývá často ve formě kruhu, oválu, trojúhelníku nebo 

čtyřúhelníku. Hlava bývá často přímo spojena s trupem. 

Někdy se v dětských kresbách objevuje tzv. „lahvovitý" trup. Je to trup, kde je 

zúžením (nikoli článkováním) vyznačen už i krk. 

Šestileté dítě už člení postavu velmi zřetelně. Postavě přibývají detaily, jako 

jsou např. uši nebo vlasy (ty jsou většinou jen na obvodu hlavy). Z počátku jsou tyto 

vlasy jen zevrubně znázorněné. Podle Davidové (2001) představují vlasy sexuální 

atribut. 

Náznaky oblečení jsou doprovázeny známkami průhlednosti (zmíněné 

rentgenové vidění). Dítě také začíná postavu odlišovat podle pohlaví - kreslí např. 

sukni, klobouk, kufr, atd. Švancara uvádí, že dítě kreslí odlišně postavu muže a ženy, 

kdy ženská postava bývá dvoudílná, přeťatá v pase. 

Další vývoj postavy směřuje к natočení do profilu. Děje se to z toho důvodu, že 

dítě chce např. znázornit to, že postavy jdou, že se pohybují. 

Profil je nesymetrický, a tudíž obtížný. Dítě si představuje, jak by bylo vidět 

z profilu. Kresbu profilu tedy nezakládá na zrakových vzpomínkách, ale konstruuje 

figuru v prostoru. To, že profil není založen na zrakové vzpomínce, dokládá tzv. 

smíšený profil: jde o kombinaci pohledu zpředu a ze strany (Uždil 1978b). 

Kresba lidské postavy se používá také jako kresebný test. 

4.2 Zvíře 

Zvířata jsou dětem velmi blízká. Když se dítě setká se zvířetem, zaujme 

к němu citově zabarvený postoj (zvíře mu je buď sympatické, nebo nesympatické). 
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S obrázky zvířat se v dětské kresbě setkáme už poměrně brzy, nejčastěji to jsou 

domácí zvířata. 

Podoba zvířat se rodí z podoby lidské - z počátku se tedy příliš neodlišují od 

zobrazení člověka. Prozradí je spíše pro ně typická horizontální poloha těla, obličej 

kreslený „en face" - tváří se obrací k nám, a znaky charakteristické pro dané zvíře -

např. uši, ocásek, fousky, atd. Přesto se objevují i taková zvířata, která jsou na dvou 

nohách a „vyšlapují" si se vzpřímeným tělem jako člověk. 

Ani obličej nám příliš nepomůže v rozpoznání zvířete. V této době se k nám 

otáčí se svou polidštěnou tváří - dítě zde využívá personifikace. Souvislost se 

schématem lidské postavy se začne ztrácet až tehdy, když se dítě pokusí nakreslit 

hlavu zvířete z profilu. 

4.3 Dům 

Dům patří podle Davidové (2001) k nej oblíbenějším dětským tématům 

a vypovídá mnoho o osobnosti a charakteru dítěte. 

Uždil (1978b) uvádí, že dům je vždy vybaven těmi vlastnostmi, které souvisí 

s jeho užíváním, s bydlením. Tzn.: má okna, dveře s klikou, zpravidla i komín, ze 

kterého se většinou kouří. 

Z počátku se setkáváme s klasickými domy, které připomínají venkovské 

stavby (mají trojúhelníkovitý štít). Mnohaposchoďové domy z počátku nejsou příliš 

v oblibě. Je třeba ale dodat, že grafický typ domu se rozvíjí s dobou a s architekturou, 

kterou může dítě sledovat ve svém okolí. 

4.4 Strom 

„Strom je symbolem člověka; analogii lze spatřovat v tom, že člověk i strom 

stojí" (ANZIEU In Davidová, 2001, s. 42) 

Stejně jako postava, i strom se vyvíjí ve stále dokonalejší tvar. Podle Davidové 

(2001) kreslí „normální" dítě během svého vývoje různé stromy. 

Vývoj stromu připomíná vývoj lidské postavy. Z počátku jde jen o vzhůru 

trčící linku, kterou přetínají v pravém úhlu kratší vodorovné čáry (představující 

větve). Později se tento (jak označují autoři) „prastrom" dělí na strom jehličnatý 

a listnatý. Jehličnatý strom ožívá v dětských kresbách hlavně díky symbolice Vánoc. 

Listnatý strom zase bývá nejčastěji stromem ovocným, na kterém visí plody. 
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4.5 Slunce 

Přestože si slunce nemůžeme téměř nikdy pořádně prohlédnout, na dětských 

kresbách se objevuje velice často. Vyvinulo se z uzavřeného oválu, zmandaly, 

a dítěti se dobře kreslí. Jeho symbolika je přesvědčivá - slunce v dětském obrázku 

znamená něco jako určení času (tedy den), ale zároveň slouží к označení oblohy, 

čímž dává obrázku jednotu, kterou dítě ještě nedokáže vyjádřit jinak. Slunce má také 

často znaky člověka (hlavy), a to oči, nos nebo pusu. 
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5. Další obsahové kategorie dětské kresby 

К dalším kategoriím, jejichž představení pokládám pro svou práci za důležité, 

patří: grafický typ, barvy, prostor, pohyb a písmo. 

5.1 Grafický typ 

Grafickým typem rozumíme podle Uždila (1978a) ty podoby, které si dítě 

vytvořilo pro jednotlivé věci a lidi svého světa. Jsou to zobrazení, která jsou svým 

zpracováním více méně stejná a která dítě užívá po poměrně dlouhou dobu. 

Nej častějším grafickým typem, se kterým se můžeme v dětské kresbě setkat, je 

grafický typ člověka. 

Samozřejmě se v průběhu dětského vývoje grafické typy vyvíjejí společně 

s dobou a kulturou, ve které dítě žije. Např. u grafického typu člověka je to vývoj od 

čáranic majících oválnou formu přes hlavonožce к členěné postavě s trupem a všemi 

dalšími „drobnostmi," které к postavě náleží. 

Vytvoření nového typu znamená velkou duševní námahu. Na vývoj grafického 

typu působí především potřeba vyjádřit vztah člověka a prostředí, naznačit věcné 

vztahy a souvislosti, zdůraznit jednání osob nebo charakterizovat duševní hnutí 

(Šamšula, Hazuková, 1986). 

Každá změna v oblasti grafického typu je velmi obtížná, děje se 

vypořádáváním starého a nového. Konzervace i inovace grafického typu mají svůj 

význam pro vývoj výtvarného vyjadřování a jeho plynulost. 

Překonaná stádia mají tendenci se vracet - roli zde hraje únava, přenesení 

pozornosti na jiné pole, ochabnutí plného soustředění, atd. Starý a nový typ po 

nějakou dobu koexistují, zatímco se třeba připravuje další, vývojově vyšší typ. 

5.2 Barvy 

Uždil (1978a) říká o dítěti, že je (co se týká barev) blíže „pólu uměleckosti" 

než „pólu věcnosti." Tzn., že používá barvu mnohem svobodněji - bez omezujícího 

vztahu к věcné podstatě zobrazovaných předmětů, a dává tak tedy prostor své zálibě 

v barvách. Davidová (2001) naopak tvrdí, že dítě se nechává vést svým nevědomím. 

U některých zobrazovaných jevů je ale barva jedním ze základních prvků vjemu 

a není možné ji od jevu odečíst - tady má pro dítě barva stejný věcný obsah jako pro 
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dospělého. Je tomu tak např. u vegetace (zelená), oblohy (modrá), atd. Šamšula 

sHazukovou (1986) uvádějí, že tento kolorit je dalším dokladem realistické 

tendence. 

U dětí jsou podle Uždila (1978b) oblíbenější barvy „teplé" a méně oblíbené 

barvy „studené." To ale neznamená, že dítě bude kreslit jen s těmi „teplými." Počítá 

se s tím, že dítě bude zprvu označovat milé věci (sympatické) oblíbenějšími barvami 

(např. červená, žlutá), ty nepříjemné (nesympatické) barvami méně oblíbenými 

(např. černá, tmavě hnědá). 

Podle doktora A. Bouveta (in Davidová, 2001) je zcela normální, když dítě 

před šestým rokem používá výhradně červenou barvu. S červenou barvou je pak 

velmi často spojována žlutá. Zajímavé by bylo zjistit, nakolik je tu souvislost s tím, 

že dítě ve věku tří let začíná pozvolna pojmenovávat barvy, a to nejprve červenou, 

případně žlutou (Květoňová, 1998). 

V dětské kresbě se objevuje také barevná nadsázka, která má podobné důvody 

jako nadsázka tvarová - dítě potřebuje rozlišit jednotlivé věci na obraze a zřetelně se 

o nich vyslovit. Roli zde samozřejmě hraje také emocionální vztah к věcem, a nelze 

si nevšimnout vystupňované barvy v místech, kde se setkává s j inou barvou (např. 

obtažení málo odlišné barvy intenzívní barevnou čárou). 

Barevná skladba se zdá být podmíněna také dobrým „citem pro plochu" (Uždil, 

1978b). S velkým citem bývají rozmístěny barvy, které v celém koloritu dominují 

svým významem (červená, žlutá, oranžová). Na dětských obrázcích lze také podle 

Uždila (1978b) sledovat, že pro určité barvy (teplé) dítě hledá pevnější plošný tvar, 

zatímco u jiných (např. modrá) se spokojí s tvarově neurčitou skvrnou. 

5.3 Prostor a objem 

První charakter obrázků je lineární, ačkoli podle Uždila (1978a) má dítě v sobě 

povědomí o objemu těles zakotvené. 

Podle Davidové (2001) odpovídá uspořádání kresby uspořádání života dítěte. 

V první fázi dítě čmárá, čímž vydává v takto útlém věku svědectví o svém zmateném 

já. 

Následuje období „hlavonožců". Znázornění prostoru se děje pomocí 

topologické geometrie, tj. pomocí zobrazení prostoru, ve kterém mezi předměty 

neexistují vztahy mezi vzdáleností a velikostí, ale pouze elementární vztah blízkosti. 

Jak dítě roste, jeho chápání prostoru se postupně zdokonaluje. 
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Někdy bývá vlastní objem zobrazen grafickým „posílením" plochy, např. 

zdvojením čar nebo šrafováním. Pro znázornění vlastního objemu dítě využívá 

i jiných možností, kdy jsou jednotlivé pohledy na předmět spojeny v jeden celek. 

Uždil (1978b) o tomto způsobu zobrazení objemu mluví jako o „plošném uspořádání 

objemu". 

Prostorové kvality se rozvíjejí na základě autoplastického pocitu 

(trojrozměrnosti vlastního těla) a na základě kinestetických zkušeností získávaných 

už od kojeneckého věku (Uždil, 1978a). 

Jedním ze způsobů, jak děti konstruují prostor, je tzv. sklápění. Sklápění se dá 

označit za „plošné uspořádání prostoru". Setkáme se ale též s názvem ortoskopie, 

kterým rozumíme sklápění nebo střídání pozorovaných hledisek - např. 

v půdorysném pohledu, v plném nadhledu, zatímco to, co má být kolmo к půdorysné 

základně, je jakoby sklopeno do půdorysu podél osy nebo symetricky seřazeno okolo 

středu (Uždil 1978b). Dítě klopí některé předměty bez zřetele na hledisko 

pozorovatele. Výtvor se tak často ocitá v rozporu se zrakovou zkušeností. Dítě 

v předškolním věku však používá svou logiku, tudíž tento rozpor snadno překlene. 

Dítě v šestém roce také někdy dovede použít sbíhavou perspektivu a někdy dokonce 

i podhled. 

Dítě zobrazuje také vnitřní prostor (mluvíme o tzv. „rentgenovém vidění"). 

Uždil (1978a) to vysvětluje tím, že dítě potřebuje ztvárnit podstatu věci (ne jen její 

„povrch"). 

Dítě začíná své malůvky posouvat směrem к dolnímu okraji obrázku - ten 

znamená zemi. Země bývá postupně zdůrazněna tzv. „základní čárou", stejně tak 

nebe je postupně zvýrazňováno tzv. „nebeskou čárou". Základní čá ra j e pak pro dítě 

závazná - co na ní nestojí, „lítá". Tuto základní čáru lze prodloužit po celém okraji 

papíru (kolem dokola), pokud délka dolního okraje nepostačuje pro zachycení všeho 

(Šamšula, Hazuková, 1986). 

Základní čára má však také svá rizika. Pokud se na dětských kresbách 

„zahnízdí" na příliš dlouhou dobu, kresby se stávají stereotypní, nevynalézavé. Stává 

se brzdou ve vývoji, protože nabízí jen málo možností řešení v kompozici plochy, 

a dítě tuto pohodlnou metodu nesnadno překonává. 

Mezi šestým a sedmým rokem se objevuje horizont, který má v dětských 

kresbách za úkol oddělit zemi od nebe a zdůraznit členitost terénu. Za nedlouho po 

objevení horizontu se začíná objevovat zmenšování figur (věcí) směrem od popředí 
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do pozadí (Uždil, 1978b). V tomto období se u dětí můžeme také setkat 

s překrýváním tvarů - předměty vpředu zastiňují předměty ležící dál, což se považuje 

za poměrně vyspělý znak. 

5.4 Pohyb 

O pohybu se můžeme z počátku jen dohadovat ze vzájemné blízkosti věcí. Pro 

dítě není zobrazení pohybu až tak důležité a nedostatky v zobrazení pohybu mu 

nevadí. 

Uždil (1978b) uvádí, že s „paňáky" (jak lidskou postavu označuje) je to jako 

s loutkami v divadle. Hlavní roli hraje hlas, který loutky oživuje. I u dětské kresby je 

důležitá ústní výpověď dítěte - t a j e vždy mnohem obsáhlejší, plnější a zajímavější, 

než se může na první pohled z obrázku zdát. 

5.5 Písmo 

Děti se setkávají s písmem už v předškolním věku díky dospělým. Pozorují je, 

když čtou a píší, a sami si tak poté hrají, stávají se v používání písma také aktivní -

buď „čtou" nebo „píší" nebo psaní užívají v dalších hrách (např. na poštu, doktora, 

atd.). 

Podle Ferreirové (in Viktorová, 2005) děti začínají rozlišovat písmo od 

obrázku okolo 4 let. Z počátku je to pro ně jen znak, který je třeba prozkoumat, 

teprve později dojdou k tomu, že písmo něco znamená. 

Samotné písmo, které děti produkují, se vyvíjí ve třech variantách (Viktorová, 

2005). Jde buď o spojité psaní celých stránek (grafika pak má většinou podobu 

vlnovek, vodorovných čar nebo podobných tvarů napodobující psací písmo), 

samostatná písmena (podstatná je především sama existence písmene) nebo skupiny 

nespojitých znaků (směřují к psaní slov a textů а к určité představě čtení (psaní) 

tiskacího písma). 

Dítě v předškolním období bezpečně ví, že písmo je znakovým systémem, dá 

se číst a něco znamená. Kontext, ve kterém děti s písmem pracují, není poznamenán 

tlakem školní výuky, děti mají často koncepce neexistující, nekonveční. Tvary 

písmen v předškolním období tedy mohou (ale nemusejí) mít konvenční charakter. 

Hra s písmem tedy dovoluje věřit, že číst se dá cokoli, třeba i čmáranice. 

Velikost písmen je různá, jednotlivé znaky nemusí mít stejnou velikost - tady 

hraje roli často technická zručnost dětí. 
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Písmo se často kombinuje do řádek, plocha papíru bývá využita podle žánru -

často bývá vyčerpána celá, jindy dítě využije jen část plochy a může připojit obrázek 

či ornament. 

V pozdějším věku děti využívají složitější grafické prvky jako např. rámečky, 

vodorovné a svislé linky. Děti rády vyplňují formuláře a využívají nabídky předem 

graficky připravené plochy. 

V předškolním věku se už dítě často umí podepsat. 

18 



Praktická část 



1. Místo výzkumu a sběr materiálu 

Jako místo, kde by měl můj výzkum probíhat, jsem zvolila mateřskou školu. 

Z počátku jsem měla velký problém najít školku, kde by nevadilo, že tam budu občas 

docházet a trávit s dětmi nějaký čas. Nakonec se mi to ale podařilo a do jedné ze 

svých tříd mě přijala mateřská škola v Praze 6. 

Moje návštěvy ve školce proběhly ve dvou fázích - a to v letní (březen až 

červen 2008) a podzimní (říjen až prosinec 2008). 

V letní fázi jsem školku navštívila celkem sedmkrát, na podzim devětkrát. 

V létě jsem chodila do třídy, kde bylo 22 dětí - z toho 7 holčiček a 15 kluků. 

Podle paní ředitelky to z tohoto důvodu byla trochu zvláštní třída, protože tu chyběl 

silnější holčičí element, který by kluky trochu usměrňoval. Roli hrálo také to, že to 

byla třída předškolních dětí, ale pro nedostatek místa v ostatních třídách sem bylo 

zařazeno 5 dětí ve věku 3 a 4 roky - 3 holčičky a 2 kluci. 

V této třídě vyučuje paní ředitelka spolu s učitelkou, které má těsně po vysoké 

škole. Tento fakt se hodně odrážel v chování dětí - s paní ředitelkou byly mnohem 

hodnější a klidnější než v přítomnosti mladé paní učitelky. 

Na podzim jsem chodila do třídy, kde bylo celkem 25 dětí - 14 holčiček 

a 11 kluků. Vyučovaly zde dvě zkušené paní učitelky, které děti zároveň vyučovaly 

angličtinu (jednalo se o specializovanou třídu, kde probíhala každý den výuka 

anglického jazyka). 

V této podzimní třídě mi z letní třídy zůstaly pouze dvě holčičky. 

Děti v obou třídách mě mezi sebe přijaly rychle a brzy si všimly, že si ráda 

prohlížím jejich obrázky a většinou je prosím, zda bych š i j e mohla nechat. Později 

už mi obrázky nosily samy od sebe s tím, že jsou pro mne a že si je můžu vzít. Nebo 

stačilo říct: „Nakreslíš mi něco?" a za chvíli jsem měla obrázek před sebou. Někdy se 

stalo, že neměly chuť kreslit a raději se mnou hrály různé hry nebo kreslily obrázek 

pro svou maminku. 

Více obrázků mám od holčiček, kluci se raději věnovali aktivnějším činnostem 

než kreslení. 
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2. Získaný materiál a jeho malí autoři 

Za dobu, kdy jsem do školky docházela, se mi podařilo nasbírat celkem 

76 obrázků od 15 dětí (8 dětí z první třídy a 9 dětí z druhé třídy; 2 holčičky jsou 

stejné pro obě třídy). Celkem mám 21 obrázků od 7 kluků a 55 obrázků od 

8 holčiček. 

Teď bych ráda alespoň trochu představila děti, které jsou autory těchto 

obrázků. Bude to jen stručné seznámení - tak, jak jsem za tu krátkou dobu měla 

možnost je poznat. Některé informace jsou také od paní ředitelky a učitelek, když 

jsme měly chvíli si spolu povídat nebo když mi potřebovala vysvětlit důvod 

některého chování dětí. 

Začnu od nejmladšího a děti představím po třídách. Pro lepší přehlednost je pro 

každou třídu nejprve v tabulce zpracován seznam dětí s jejich věkem a počtem 

obrázků, které jsem od každého nasbírala. 

2.1 Letní třída 

Tabulka 1 Seznam dětí letní třídy 

Jméno Věk (rok, měsíce) Počet obrázků 

Karel 3 , 7 - 3 , 1 0 2 

Vanessa* 4 - 4 , 3 4(11) 

Agáta* 4 , 1 - 4 , 4 6(7) 

Nikola 5 , 7 - 5 , 1 0 7 

Rudolf 6 2 

Matěj 6,2 5 

Anna 6,4 - 6,7 2 

David 6,4 - 6,7 2 

( * Vanessa s Agátou patří do obou tříd. Čísla v závorce vyjadřují celkový počet obrázků.) 

Nej mladším v letní třídě je Karel. Kája se narodil v srpnu 2004 - v době, kdy 

jsem docházela do školky, byly Kájovi necelé 4 roky. Kája je nejmladší z celé třídy. 

Do školky chodí málo - pár dní je ve školce, pár dní doma. Těžko si tedy zvyká na 

„školkový" režim. Vliv na něho má také to, že v této třídě jsou spíše kluci 

v předškolním věku - chybí mu vrstevníci, ke kterým by mohl přilnout. Díky tomu 

21 



se nechává strhnout chlapcem, který je mu sice věkově nej blíže, ale který je hodně 

zlobivý. Spolu potom dělají lumpárny a Kája na to hodně doplácí, protože jinak je to 

docela hodný a milý kluk. Od Káji mám 2 obrázky. 

Druhou nejmladší ve třídě je Vanessa. Vaneska se narodila na konci 

března 2004 - poznala jsem ji tedy v jejích 4 letech a následně jsme se potkávaly, 

když jí bylo něco málo přes 4 a půl roku. V létě se Vaneska projevovala takto: ráda 

na sebe strhávala pozornost a ráda byla v jejím středu. Myslím, že Vaneska byla 

„šéfkou" „malých holčiček" (tak jsou v letní třídě pojmenovávány 41eté holky). Ty 

jsou ve třídě pouze tři. Ale Vaneska rozhoduje, kdy se bude s kým kamarádit a jestli 

spolu budou všechny tři nebo jednu „odstrčí." Přesto je milá a hodně citlivá. Na 

podzim jsem u Vanesky zaznamenala změnu. Myslím, že jí prospělo, že v třídě bylo 

více stejně starých holčiček. Už nebyla „šéfkou" a kamarádila se s více dětmi. Také 

se stala samostatnější. Mám od ní celkem 11 obrázků. 

Agáta je další z „malých holčiček." Narodila se v únoru 2004 - v době našeho 

setkávání jí bylo malinko přes 4 roky a přes 4 a půl roku. Agátka je veselá a hodně 

přátelská. Připadá mi o něco vyspělejší než ostatní holčičky ve třídě, které jsou 

v jejím věku. Agátka je často ta, která je z kolektivu „malých holčiček" „odstrčena". 

Přesto je i nadále milá a usměvavá. Ráda kreslí a podle mého názoru je tvořivá. Na 

podzim se Agátka příliš nezměnila. Jen lépe vycházela s Vaneskou. Od Agátky se mi 

podařilo získat celkem 7 obrázků. 

Nikola je nejmladší z předškolních dětí. Narodila se v srpnu 2002 - bylo jí 

necelých šest let. Nikolka je hodně přátelská, otevřená a usměvavá slečna. Kamarádí 

se všemi dětmi a ráda si s ostatními povídá. Od Nikolky mám 7 obrázků. 

Nejmladším předškolním klukem je Rudolf. Rudovi bylo v době našeho 

prvního setkání právě 6 let - narodil se v březnu 2002. Ruda patří mezi tišší chlapce. 

S dětmi ve třídě komunikuje poměrně málo, i když podle paní ředitelky dříve 

komunikoval ještě méně a postupně se to lepší. Má nej lepšího kamaráda, ke kterému 

je hodně připoutaný. Právě díky němu se postupně propracovává к ostatním dětem. 

Navenek podle mého působí jako rozumný a inteligentní kluk. Od Rudy mám 

2 obrázky. 

Rudovým věrným kamarádem je Matěj. Je o dva měsíce starší než Ruda -

narodil se v lednu 2002. S Rudou jsou nej lepší kamarádi - kde je jeden, je i druhý. 

Matěj je hodně aktivní kluk, který je neustále v pohybu. Chvíli nepostojí, stále musí 
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něco dělat a docela rád se předvádí. Je veselý, upovídaný, otevřený a přátelský. 

Matěj mi nakreslil 5 obrázků. 

Nejstarší z holek je Anna. Narodila se koncem listopadu 2001 - bylo jí tedy 

šest a půl roku. Ve třídě působí Anička jako rozumná slečna. Možná je to dáno i tím, 

že tu má mladšího bratra, který je na ni hodně fixovaný a ona za něho cítí 

zodpovědnost. Často mu organizuje, co by měl dělat, a ráda za něho dokresluje 

obrázky. Je nerozhodná a z počátku si drží odstup - chvíli mi trvalo, než se mi 

podařilo к ní najít cestu, a proto od ní nemám tolik obrázků. Mohla jsem si nechat 

dva. 

Poslední, koho vám chci z letní třídy představit, je David. David se narodil na 

začátku listopadu 2001 - bylo mu tedy šest a půl roku. David má ve třídě své dvojče. 

Kluci si nejsou příliš podobní ve vzhledu a tím méně v chování - David působí 

(vzhledem i chováním) jako alespoň o rok starší. Podle paní ředitelky je David 

takový „gentleman" - pomáhá, je hodnější než ostatní děti a hodně o věcech 

přemýšlí. Působí jako rozumný kluk, který má rád „pořádek". Od Davida mám 

2 obrázky. 

2.2 Podzimní třída 

Tabulka 2 Seznam dětí podzimní třídy 

Jméno Věk (rok, měsíce) Počet obrázků 

Oldřich 3 , 6 - 3 , 8 2 

Evelina 3 , 7 - 3 , 9 4 

Tereza 3 , 1 0 - 4 10 

Jan 4 , 2 - 4 , 4 4 

Samuel 4 , 5 - 4 , 7 4 

Vanessa* 4 , 7 - 4 , 9 7(11) 

Agáta* 4 , 8 - 4 , 1 0 1(7) 

Karin 5 - 5 , 2 2 

Kateřina 5 , 1 0 - 6 12 

( * Vanessa s Agátou patří do obou tříd. Čísla v závorce vyjadřují celkový počet obrázků.) 

Oldřich je nejmladší z podzimní třídy. Narodil se v dubnu 2005 - bylo mu tři 

a půl roku. Ve školce je teprve krátce. Je proto hodně tichý a na všechno se ptá. Svá 
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přání sice vysloví, ale potichu (tudíž nejsou slyšet), proto občas vypadá trochu 

nešťastně. Je to milý kluk, který působí hodně citlivě. Od Oldříška mám 2 obrázky. 

Evelina je svou povahou trochu zvláštní holčička. Narodila se v březnu 2005 -

v době, kdy jsme se setkávaly, jí bylo něco málo přes tři a půl roku. Hodně si potrpí 

na to, aby věci byly tak, jak mají být - aby se děly tak, jak je zvyklá. Proto jsem měla 

ze začátku trochu problém navázat s ní komunikaci - byla jsem ve školce „něco 

navíc" a ještě jsem odnášela obrázky, které si tam děti obvykle nechávají. Po prvním 

setkání a hlavně při zjištění, že jiné děti mi obrázky dávají a že ani paní učitelky 

v tom nevidí problém, už mi obrázky nosila sama. Od Evelínky jsem dostala 

4 obrázky. 

Tereza se narodila v půlce prosince 2004 - měla tedy krátce před čtvrtými 

narozeninami. Je to hodně aktivní malá slečna, která chvíli nepostojí. Pořád 

poskakuje, běhá po třídě a něco vypráví. Je hodně veselá a energická. „Dostat" ji ke 

kreslení není úplně nejjednodušší (raději tančí), ale když už se ke kreslení posadí, 

nikdy neskončí jen u jednoho obrázku, ale vždy mi jich dá hned několik. Celkem 

mám od Terezky 10 obrázků. 

Jan je tichý kluk, který má ve třídě starší sestru Kačku (její obrázky v této 

práci také používám). Narodil se v srpnu 2004 - v době, kdy jsem docházela do 

školky, mu bylo něco málo přes čtyři roky. Přítomnost starší sestry na něho vliv 

samozřejmě má. Je ve třídě krátce, a proto se v Kačce trochu vidí a je ho vidět tam, 

kde je Kačka. Přesto na ní není úplně závislý a kamarády ve třídě má. Honzík mi 

nakreslil 4 obrázky. 

Samuel se narodil na konci května 2004 — bylo mu čtyři a pul roku. Je to 

hodně bystrý kluk, který pokládá spoustu otázek, a zároveň na každou otázku 

vymyslí poměrně logickou a inteligentní odpověď. Je aktivní a zdá se mi ve svých 

hrách kreativní. Podle jeho výkresů je vidět, že ho zajímá technika. Od Samka mám 

4 obrázky. 

Karin je šikovná holčička, ale je trochu nenápadná. Narodila se v půlce 

října 2003 - v době našeho setkávání jí bylo pět let. Za celou dobu mého docházení 

do školky jsem bohužel nedokázala vystihnout její hlavní povahové rysy. Karin mi 

nakreslila 2 obrázky. 

Kateřina je také hodně aktivní. Jak už jsem zmínila, má ve třídě svého 

mladšího bratra. Myslím si, že jejich „školkový" vztah je „zdravý". Kačka ho nijak 

neutiskuje a ani mu příliš do jeho aktivit nezasahuje. Každý má ve třídě své místo. 
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Kačka je veselá, trochu neposedná slečna, která ráda maluje. Narodila se na začátku 

prosince 2002 - měla tedy krátce před svými šestými narozeninami. Od Kačky jsem 
získala 12 obrázků. 
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3. Čeho si chci všímat na obrázcích 

Pro lepší pochopení a snadnější sledování mého zkoumání bych ráda nejprve 

shrnula, čeho jsem si na obrázcích všímala. Hned na úvod bych ráda předznamenala, 

že jsem v objevování dětské kresby teprve začátečník. Proto se mi asi nepodaří 

postihnout vše, co tyto obrázky nabízejí. 

Při každé návštěvě školky jsem od dětí sbírala obrázky, které nakreslily v době, 

kdy jsem u nich byla. O většině obrázků jsme si spolu i povídali - děti o svých 

obrázcích vyprávěly rády. Všechny nasbírané obrázky jsem nejprve pozorovala 

a hledala v nich nějaké styčné body, které jsem se následně snažila utřídit do 

kategorií. Tyto kategorie jsem se snažila nejprve popsat bez odborné literatury. 

Při popisu kreseb mi byla následně inspirací odborná literatura, kterou jsem se 

po seznámení s ní dále snažila konfrontovat s nasbíranými obrázky, svými poznatky, 

vytyčenými kategoriemi a svými popisky obrázků a zvolených kategorií. 

Při pozorování a popisování získaných obrázků jsem dále tyto vytyčené 

kategorie, které jsem nacházela v dětských obrázcích, ještě více utřídila. 

Později jsem tyto stabilizované kategorie znovu použila pro strukturovaný 

popis a analýzu všech obrázků získaných od dětí. 

Na obrázcích jsem si všímala: 

a) tématu kresby: lidská postava, zvířata, dům, strom, atd. (dalšími tématy 

byly: krajina, Vánoce, Velikonoce, Mikuláš, slunce, dopravní 

prostředky, atd.) 

b) grafického typu - pokud měly děti nějaký vytvořený 

c) vlastností obrázku: personifikace, pozadí, práce s barvami (z dalších 

pak např. umístění, rozměrů, detailnosti, propracovanosti, využití 

plochy) 

d) práce s prostorem a pohybem 

e) podpisu, písmen nebo jejich zárodků 

f) kresebného vývoje (pokud to bylo možné) 
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4. Nahlédnutí do obrázků 

V této části bych se ráda věnovala samotnému rozboru dětských kreseb. Pro 

lepší orientaci jsem děti (tentokrát už z obou tříd dohromady) seřadila podle věku. 

Při rozboru obrázků jsem se snažila sledovat kategorie, které jsem si předem 

vytyčila. Pro připomenutí bych je jen zběžně zopakovala. Jednalo se o téma kresby 

lidské postavy, zvířátek, domu či stromu, o výskyt grafického typu, o vlastnosti 

obrázku jako je personifikace, pozadí, detaily nebo práce s barvami, zajímala mě 

práce s prostorem a pohybem a podpis nebo písmena objevující se v obrázku. 

Také jsem se ve svém rozboru snažila zaznamenat, zda dítě prošlo během 

našeho setkávání nějakým vývojem. Pokud ano, pokusila jsem se zaznamenat, jakým 

směrem a kam se tento vývoj ubíral. 

U každého dítěte jsou obrázky ve zmenšené formě - ty jsou zde pouze pro 

připomenutí, jak obrázek vypadá. Zvětšené obrázky jsou к nahlédnutí v přílohách. 

4.1 Oldřich (3 roky a 6 měsíců - 3 roky a 8 měsíců) 

Přestože bych mohla Oldřiška pokládat za „malířského" začátečníka, už se 

v jeho kresbě setkáváme s lidskou postavou. Jedná se o postavu strašidýlka. 

Na prvním obrázku je nakreslena velká hlava a z ní vycházejí nohy. Druhý 

Oldříškův obrázek je už doplněn o jakýsi náznak těla a z něho teprve 

vycházejí nohy. Ruce na obou obrázcích chybí. Velmi dominantní na 

obou obrázcích jsou oči, kdy jedno oko je vždy znatelně větší než to 

druhé. Dalším „detailem" obličeje jsou ústa - ve tvaru „neposedné" 

čáry. 

Postavičky si nejsou svým provedením příliš podobné, tudíž u Oldříška 

nemůžeme mluvit o grafickém typu. 

Co se týká prostorového uspořádání, u Oldříška je už v této době 

vidět, že nějaké povědomí o prostoru má. Obrázky mají základní čáru, 

na které strašidýlka (přestože je tato čára hodně nerovná) docela pevně 

stojí. 

Oldříškovy obrázky jsou statické a nemají žádné pozadí - tzn., že kromě 

strašidýlka už na nich další objekty nenajdeme. 

27 



Ráda bych zmínila práci s barvami, na které je také vidět značný posun 

v Oldříškově kresbě. První obrázek je kreslen jen velmi slabě nevýraznými barvami 

- možná má Oldříšek ještě trochu respekt před papírem a tužkou. Druhý obrázek je 

už o poznání sebevědomější. Jsou použity výrazné barvy a je na ně také více 

přitlačeno. 

Ještě bych se ráda vrátila к barvám prvního obrázku - zejména к barvám očí: 

Oldříšek, když kreslil oči, řekl, že nakreslí oči, jako má jeho tatínek (tedy zelené). Až 

později jsem si všimla, že oči nejsou zelené, ale fialové. 

Na Oldříškově obrázku je patrná (ale ne moc viditelná) jedna zvláštnost. 

Oldříšek nejprve celý obrázek (obrysy obrázku) nakreslí žlutou barvou. Teprve až 

když má tyto obrysy hotové, pokračuje v kreslení ostatními pastelkami. Vypadá to, 

jakoby chtěl nejprve získat jistotu, kterou až posléze zvýrazní. Je to poprvé, kdy jsem 

se s něčím podobným u dítěte setkala. Většinou děti berou pastelky hned tak, jak 

potřebují, a když něco barvami pokazí, vezmou si jiný papír. 

4.2 Karel (3 roky a 7 měsíců - 3 roky a 10 měsíců) 

Kája kreslit teprve začíná. Tudíž se u něho zatím nemůžu věnovat všem 

kategoriím, které jsem si vytyčila - zabývám se pouze těmi, které 

u něho můžeme najít. 

Vypadá to, že Kája kreslí rád, ale většinou pro radost 

někomu jinému - obrázky byly vždy určené mě. 

Zatím jsou Kájovy obrázky Jednoduché". Je to pár teček a linek, které začínají 

dávat dohromady nějaký tvar. Kája teprve začíná objevovat 

„kouzlo" kreslení. Ze svých obrázků má radost a dává si na nich 

opravdu záležet. Na závěr své kresby dá obrázku nějaké 

pojmenování - např.: Ryby v rybníce nebo Jak jsem chytil hada. 

Jeho obrázky jsou jen málo barevné. Má rád červenou a rád 

kreslí fixem. 

Nejprve kreslil pouze jednotlivé body, kdy „tloukl" tužkou po papíře, později 

se jeho obrázek více zaplňuje a začínají se objevovat krátké linky a „čáranice". 

fh , 
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4.3 Evelina (3 roky a 7 měsíců - 3 roky a 9 měsíců) 

Evelínka j e v kresbě podle tahů tužkou teprve začátečník. 

Tyto tahy jsou roztřesené a nejsou plynulé - často je vidět, že tužku 

z papíru zvedla a následně pokračovala v čáře, která měla být 

plynulá. 

Tématem Evelínčiny kresby je hlavně sluníčko. To ale ještě 

vypadá (kvůli přerušované neplynulé čáře) trochu „neohrabaně" 

a Evelínka sama upozorňuje na nepodobnost se sluníčkem - nemá 

problém s řešením. Dětským „písmem" nad obrázek „napíše", co má doopravdy 

znázorňovat. Sluníčku nechybí obličej, který se skládá z očí, úst a nosu - setkáváme 

se zde tedy opět s personifikací. Nos je vyjádřen tečkou uprostřed obličeje. Ústa 

nejsou ve tvaru úsměvu, ale díky teprve postupně získávané nadvládě nad tužkou 

(a čárou) ukazují na neutrální a spíše zamračený výraz. Grafický typ ještě Evelínka 

vytvořený nemá. 

Obrázky jsou jednobarevné a jsou umístěné uprostřed papíru. 

Nemají žádné pevnější ukotvení v prostoru. 

Jak už jsem zmiňovala, u Evelínky se na jednom 

obrázku objevilo písmo. Toto písmo bychom mohli označit za jakési 

„klikyháky", přesto už je u Evelínky patrné, že si uvědomuje, že se 

spolu dospělí dorozumívají tímto způsobem. Co se u Evelínky ještě neobjevuje, j e 

porozumění tomu, že „dospělé" písmo má ustálenou, dohodnutou podobu. Evelínka 

byla přesvědčená, že tomuto jejímu písmu musím rozumět. 

4.4 Tereza (3 roky a 10 měsíců - 4 roky) 

Terezka je v kresbě jen o něco málo pokročilejší než Evelínka. Její čáry už jsou 

jistější, plynulejší a o trochu sebevědomější. 

Terezka ve svých kresbách používá hodně barev - ty si vybírá 

v libovolně bez ohledu na to, co kreslí. Spíše se mi zdá, že zatím Terezka 

pojmenovává své kresby až dodatečně podle toho, co jí její abstraktní 

kresby připomínají. Pro přísedícího, který sleduje Terezčinu kresbu, j e 

její pojmenování jediným záchytným bodem. Obrázky jsou tvořené 

změtí čar a spirál a ani trochu nepřipomínají realitu. Teprve až na 
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pozdějších obrázcích se začíná objevovat lidská postava - odpovídající definici 

hlavonožce. 

Terezčina postava zatím není příliš ustálená, přesto bychom mohli alespoň 

trochu mluvit o počínajícím grafickém typu, který se ale rychle mění. 

Postava má trochu šišatou hlavu, vždy je na ní obličej složený z očí 

a úst. Z hlavy vycházejí nohy a ruce, které jsou někdy delší, někdy 

kratší, a které jsou na místě dlaní a chodidel zakončené spirálovitými 

kružnicemi. Terezčiny postavy mají kudrnaté vlasy. Tento fakt může být 

dán tím, že Terezka sama má bohaté kadeře, anebo že se jí takto kudrnaté 

vlasy dobře kreslí. Na posledních obrázcích se u Terezčiných postaviček 

objevuje kulaté tělo. Hlava je větší a kulatější než na předchozích obrázcích. Také 

vlasy už nejsou pokaždé kudrnaté. Částečně mizí i spirálovité ukončení rukou 

a nohou. 

Terezčiny postavičky jsou spíše menší a jejich rozměry neodpovídají reálným 

rozměrům - mají příliš dlouhé ruce, nohy, nebo oboje. Až později se postavy 

zvětšují. 

Na jednom obrázku se můžeme setkat se zástupcem zvířecí říše -

žábou. Žába se podobá (jak je u takto malých dětí zvykem) lidské 

postavě. Kráčí si po dvou směrem к nám. Charakterizují ji jen její 

typické znaky - tentokrát (u žáby) je to velká pusa a zelená barva. 

S personifikací se u Terezky setkáme jen občas - kreslí sluníčku 

obličej, ale ne vždy. 

U Terezky se začíná objevovat práce s prostorem. Ve svých 

obrázcích se snaží nastolit rámec tím, že použije základní a nebeskou čáru (trávu 

a nebe se sluncem). I přes tento opěrný prostorový bod visí Terezčiny postavičky 

v prostoru a nemají své ukotvení. Vznáší se blízko u slunce a „pevná zem" zůstává 

daleko pod nimi. 

Písmo se u Terezky už občas objeví - hodně se setkáme s písmeny A, E a P. 

Terezka se snaží sama sebe podepsat, tento podpis je však tvořen i písmeny, která do 

Terezčina jména nepatří. 
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4.5 Vanessa (4 roky - 4 roky a 3 měsíce; 4 roky a 7 měsíců - 4 roky 

a 9 měsíců) 

Vaneska moc ráda nekreslí, protože má pocit, že jí to nejde. Zato ráda 

komentuje výtvory ostatních dětí a občas do nich i něco v průběhu 

jejich tvorby „čmárne" - to jí dává takový malý pocit nadvlády 

nad kresbou. 

V jejích výkresech se začalo vydělovat „sluníčko" - nebo spíše 

kolečko s „bodlinkami", které může občas označit za ježka. Možná lze 

o tomto sluníčku mluvit jako o předchůdci lidské postavy, přesto 

zůstává de facto jediným tématem Vanesčiny kresby po dlouhou dobu. 

Tato „sluníčka" nejsou nijak ustálená (ani tvarově ani ve způsobu kresby) -

tudíž u Vanesky nenajdeme žádný grafický typ. 

Přesto mají její sluníčka zpočátku jedno společné: pro kresbu 

malých dětí - jako je Vanessa - je typické, že tyto neživé objekty mají 

obličej (oči, ústa, nos), jako by byly lidskými 

postavami - můžeme tedy mluvit o personifikaci. Na 

pozdějších obrázcích už personifikace u sluníčka 

začíná mizet (přesto se ještě občas objeví). 

Umístění v prostoru na jejích prvních obrázcích také odpovídá 

kresbě jen málo pokročilého malíře: Vanesčina sluníčka jsou umístěna uprostřed 

obrázku, nemají pozadí ani žádné ukotvení v prostoru. Zvláštní je, že u ježka, 

umístěného v dolní části papíru, čárou (která je ale vedena libovolně a asi i bez 

rozmyslu a předchozího úmyslu) odděluje jeho „domeček" a rozděluje tak povrch 

a podzemí. 

Na obrázcích z pozdější doby už můžeme mluvit o práci s prostorem.Vaneska 

svou kresbu strukturuje na základě dvou „čar" - nebeské a základní. 

Vaneska kreslí statické obrázky (bez pohybu) 

a hlavním detailem na jejích výtvorech je vyobrazení 

obličeje. 

U Vanesky se objevují první pokusy zapsat do obrázku písmena - jde 

o začáteční písmena jejího jména - Vaneska se tu jistě snaží o svůj podpis, i když 

u ní jde spíše o „opičení" po Agátce (té se budu ve své práci věnovat za chvíli) než 
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o vlastní iniciatívu. Ta se objevuje až později, kdy sama začíná své obrázky 

podepisovat. 

Jak už jsem zmiňovala, Vaneska z počátku našeho setkávání kreslila nerada. Za 

tu dobu, kdy jsem do školky chodila, se u ní možná podařilo vypěstovat chuť kreslit. 

Při mojí poslední letní návštěvě za mnou přišla a podala mi obrázek, 

který nakreslila sama od sebe (což se dříve nikdy nestalo) se slovy: 

„Já jsem věděla, že přijdeš, tak jsem ti něco nakreslila." Nakreslila 

zmrzlinový kornout, který vytvořila tím, že papír přehnula tak, aby 

jako kornout vypadal. Pak ho vybarvila a přikreslila kopečky 

zmrzliny. 

Při mých posledních podzimních návštěvách školky mi Vaneska opět trochu 

„vyrazila dech". Z ničeho nic (bez předchozího tréninku) nakreslila princeznu. Nikdy 

dřív jsem u Vanesky neviděla ani jednu kresbu lidské postavy a najednou přede 

mnou stála „hotová" princezna s hlavou, tělem, rukama, nohama, jen 

krk chyběl. Tato postavička princezny má svůj grafický typ. Hlava je 

kulatá a větší než tělo. Obličej je tvořen očima, pusou a nosíkem - oči 

a nosík jsou zobrazeny pokaždé jen jako vybarvená malá kolečka. Krk 

princezně chybí, tělo je uzavřené a obdélníkovité. I přes přítomnost těla 

vycházejí obě ruce z hlavy princezny. Z těla ale vycházejí nohy, přes 

které je nakreslená sukýnka - tady se u Vanesky setkáváme s rentgenovým viděním 

(pod sukýnkou nohy zůstávají vidět). Sukýnka je také pokaždé stejná - vždy je 

krátká (což je rozdíl oproti jiným holčičkám - ty většinou kreslí sukni dlouhou) 

a vždy má lemování. Nabízí se otázka, zda Vaneska kreslila lidskou postavu doma 

nebo jindy ve školce, když jsem nebyla přítomna. Myslím si ale, že ne, protože mi 

vždy říkala, že neví, co má kreslit a že kreslit neumí. Podle mého názoru se něco 

v životě Vanesky událo, protože poté, co poprvé nakreslila princeznu, se změnilo 

i její chování - více se osamostatnila a také z n í bylo cítit, že je uvolněnější. Ale 

může to být také tím, že postoupila do vyššího vývojového stádia, což se někdy děje 

skokem. 
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4.6 Agáta (4 roky a 1 měsíc - 4 roky a 4 měsíce; 4 roky a 8 měsíců - 4 roky 

a 10 měsíců) 

Agátka je právě teď ve věku, kdy je hlavním tématem její kresby lidská 

postava. 

Její postava odpovídá „definici" hlavonožce, který se v jejím věku objevuje 

zcela běžně. 

U jejích postav jde podle mého na prvních obrázcích o vytvořený grafický typ. 

Hlava je lehce „deformovaná", aby byla odlišena oblast úst, tělo je 

bez krku a není ukončené. Z čar, které vytváří tělo, volně pokračují 

nohy a ze středu „trupu" vycházejí ruce. U každé postavy jsou 

dominantní oči. Další nápadnou věcí, která se na 

Agátiných obrázcích opakuje, je sklon postav. 

Vypadají, jako by měly co nejdříve upadnout dozadu. 

Na následujících obrázcích to vypadá, že se tento její grafický 

typ postupně začíná měnit. Hlava už je více kulatá, dominantnost očí se vytrácí, trup 

se u nohou začíná zužovat a nohy jsou u těla „vidličkovitě" rozvětvené. Také sklon 

postavy začíná postupně mizet. Dalším posunem v kresbě lidské postavy je viditelné 

ohraničení a uzavření těla. Postava už v této době stojí rovně. Na 

posledním obrázku už můžeme vidět diferencovanou postavu -

hlava oddělená od těla, tělo od nohou a rukou, chodidla. Přesto je 

trochu zvláštní, že na dominantnosti získala najednou hlava (je 

mnohem větší než zbylé tělo) a opět se vrátila к dominantním 

(zvýrazněným) očím. 

Typické pro její věk už podle mého názoru není, že tyto její postavičky jsou 

rozlišené na muže a ženy - a to podle vlasů (ženská postava j e má, 

zatímco mužská ne). Postavy nejsou anonymní - vždy se jedná 

o někoho, koho zná, a nejčastěji kreslí svou rodinu. 

Postavy zpočátku nebyly nikterak ukotvené v prostoru (ale 

vyskytovaly se většinou uprostřed). Také pozadí měly zpočátku 

pouze někdy, ale stejně nehrálo žádnou velkou roli. Postupně Agátka s prostorem 

pracovat začíná - začíná rozlišovat, kde je nahoře a kde dole, a to pomocí slunce, 

které je umístěné v horní části obrázku a má představovat nebe. Poslední obrázek už 

jasně ukazuje na sebevědomou práci s prostorem. 
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Co se týká barevného zpracování, většinou jsou její postavičky jednobarevné 

(bez vztahu к realitě), ale oči bývaly na prvních obrázcích 

zdůrazněné modrou barvou. l n a pozdějších obrázcích zůstávají 

barvy postavy bez vztahu к realitě (až na již zmíněnou modrou 

barvu očí), barvy pozadí se však již opírají o reálný základ (zelená 

tráva, modré nebe, žluté slunce). 

V Agátiných obrázcích se začínají objevovat písmena - většinou se jedná 

o jméno (nebo alespoň pokus o jméno) toho, koho nakreslila. U písmen ale nezáleží 

na tom, v jakém jsou pořadí a jestli jsou graficky správně. 

Důležité je, že jsou ze slova, které ona potřebuje zapsat, a že se 

danému písmenu podobají. 

U obou děvčat jsem si všimla, že s „podpisy" začínají v pravém rohu hodně 

u kraje. Proto se jim celý podpis nevejde. Starosti j im to nedělá, zbylá písmena zapíší 

před „první" písmeno. Napadlo mě, že to mají možná okoukané od dospělých, 

protože většina z nich podepisuje obrázky dětí do pravého dolního rohu. Ony ale ve 

svém věku ještě nemají správný odhad toho, kolik místa budou potřebovat. 

4.7 Jan (4 roky a 2 měsíce - 4 roky a 4 měsíce) 

Honzík zatím nemá ve své kresbě nějaké ustálené téma - každý obrázek 

ztvárňuje něco jiného - z tohoto důvodu tedy nebudu mluvit o grafickém typu. 

Většina obrázků je poznatelných (slunce, auto, 

postava člověka), jeden je trochu abstraktní (ten 

ztvárňuje hory). Tahy tužkou už jsou docela jisté, 

i když někdy se Honzíkovi ruka ještě „zatřese". 

Honzíkova postava (stejně jako Terezčina) vypadá jako 

hlavonožec. Hlava je spíše šišatá a rovnou z ní vycházejí nohy. Ze stejného místa 

jako nohy vycházejí i ruce, které jsou v poměru к nohám až extrémně dlouhé. Dlaně 

jsou také hodně přehnané a tvoří na konci rukou (v poměru 

к tělu) obrovské „bakule". Postava je hodně asymetrická - nejen 

co se týče poměru rukou a nohou, ale i samotné končetiny jsou 

asymetrické - jedna ruka (levá) a jedna noha (pravá) je viditelně delší. Obličej 

Honzíkově postavě chybí. 
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Práce s prostorem je na Honzíkových obrázcích už lehce 

znatelná. Nepoužívá sice ani základní, ani nebeskou čáru, ale své 

obrázky umisťuje к dolnímu okraji papíru, zatímco slunce к tomu 

hornímu. 

Barevné ztvárnění je zatím hodně skromné. Honzík má své obrázky většinou 

jen jednobarevné. 

4.8 Samuel (4 roky a 5 měsíců - 4 roky a 7 měsíců) 

Samko kreslí hlavně technické věci. Jeho nejčastějším tématem je ponorka 

a dále se v jeho kresbě setkáme s tankem. Tudíž se v jeho kresbě nesetkáme s lidskou 

postavou ani s postavou zvířete. O grafickém typu ani o personifikaci 

tedy také mluvit nemůžeme. 

Samko tyto „dopravní prostředky" znázorňuje většinou jen pár 

tahy. Detaily ani barvy pro něho nejsou důležité. Stejně tak většinou 

obrázky nemají žádné pozadí a jej ich umístění v prostoru se zdá 

náhodné. 

Přes toto jednoduché ztvárnění se zdá, že obrázky nesou 

nějaký příběh a akci, kterou Samko rád doplní vyprávěním. Např. tank se účastní 

boje, střílí, ale v ten samý okamžik na něho padá bomba, která v zápětí vybuchne. 

4.9 Karin (5 let - 5 let a 2 měsíce) 

Karin je jedním ze dvou dětí, u kterých se v kresbě objevuje téma domu 

(druhým je Kačka - budu se jí věnovat později). Karininy obrázky jsou si hodně 

podobné. Je na nich dům, lidská postava, slunce, tráva a nebe. 

Karinina postava j e poměrně jednoduchá. Na prvním obrázku je 

tělo znázorněno jen několika čarami - má dlouhý krk, následuje tělo, 

u kterého není jasné, zda pokračuje až k zemi, a tam se větví ve dvě 

nohy, nebo zda pokračuje jako jedna noha, která se větví ve dvě 

„chodidla". Druhý obrázek už je, co se týče diferenciace postavy, 

srozumitelnější - postava je tentokráte bez krku, tělo je čtvercové, z něho vystupují 

ruce a nohy. Ruce jsou zakončené kružnicí namísto dlaně s prsty, nohy jsou spojené 

obloučkem, který má asi představovat „chodidla", na kterých postava stojí. Hlava si 

je na obou obrázcích podobná - kulatá s krátkými vlasy a kulatýma očima. 
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Karinin dům představuje zástupce typických rodinných domů. Má skoro 

všechny typické vlastnosti, které k domu patři: dveře s klikou, okna. Domu chybí 

komín. V literatuře jsem nedohledala, co může chybějící komín znamenat, ale 

myslím si, že nějakou důležitost to má - většina ostatních dětí komín ve své kresbě 

má, je to jedna z dominantních vlastností domu. 

Okolí domu je tvořeno nebem, sluncem, trávou, lidskou postavou a n a jednom 

obrázku ještě okolo poletuje motýl. 

U Karin se setkáváme s pokročilejší prací s prostorem - jako u ostatních dětí se 

objevuje základní čára v podobě trávníku a nebeská čára. U Karin už je těchto čar 

využito - postava i dům stojí na této základní čáře a slunce (u kterého se můžeme 

setkat s personifikací) se zase dotýká čáry nebeské. 

U Karin je také vidět, že využívá celé plochy papíru - celá je pokrytá 

obrázkem, který tvoří tematický celek, a volné místo na ní více méně nenajdeme. 

Proporce obrázku nejsou moc reálné - postava je vzhledem 

к rozměrům domu veliká, obrázku ale tato neproporcionalita 

nevadí. 

Barevné zpracování obrázku je reálné jen napůl - tráva, slunce a nebe má své 

reálné barvy (jako u většiny ostatních dětí), lidská postava však svou barevností 

realitě neodpovídá (také jako u většiny ostatních dětí). U domu je těžké mluvit 

0 realitě barevného ztvárnění vzhledem k tomu, že v současné době se setkáváme 

s domy, které jsou různě barevné. 

Na Karininých obrázcích je vidět kresebný vývoj - nejen v kresbě postavy, ale 

1 v kresbě domu. Tvary domu (čtverec, obdélník a trojúhelník) na prvním obrázku 

jsou nepravidelné a nepřesné. Dům na druhém obrázku už je geometricky přesnější -

tvary domu už daleko více připomínají své geometrické předlohy. 

4.10 Nikola (5 let a 7 měsíců - 5 let a 10 měsíců) 

Nikolka kreslí ráda a nejraději kreslí princezny. Její postavy jsou stále stejné 

nebo alespoň navzájem hodně podobné, tzn., že můžeme opět mluvit o grafickém 

typu. 

Postava je sice už členěná - má oddělené tělo, hlavu, nohy, ruce 

- ale je značně asymetrická. Má oproti ostatním částem těla malý trup, 

který je lahvovitý - zúžením (ne článkováním) odděluje krk. Ruce jsou 

dlouhé s velikými dlaněmi (spíše jsou to takové „bakule"), nohy, skryté pod sukní, 
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jsou extrémně dlouhé. Stejně tak vlasy - svojí délkou odpovídají 

proporcím nohou a prameny směřují pouze do stran. Vypadá to, jako 

by Nikolka chtěla vyvážit nesouměrnost vrchního a spodního dílu. 

Pro její princezny je dále typická korunka na hlavě, která je 

stále stejně zdobená. 

Co se týká obličeje princezny, na prvních obrázcích je opravdu 

detailně propracován. Objevují se na něm nejen oči, nos a pusa, ale 

také obočí, řasy a zvýrazněné tváře. Na pozdějších obrázcích už se 

neobjevuje tolik detailů a obličej celkově ztrácí 

na výraznosti. Rozdíl je také v tom, že 

zpočátku má obličej silnou konturu z jiné barvy. Později mu 

už tato kontura chybí - tady bychom ale mohli mluvit 

o barevném přiblížení se realitě. 

Princezna je pouze umístěná do prostoru a nemá žádné pevné ukotvení ani 

žádné pozadí. Pouze na dvou obrázcích je v doprovodu kočky. 

Zvířátka jsou - jak je pro děti typické - kreslena z profilu, jen 

„obličej" je kreslen zepředu. Kočička je mnohem propracovanější než 

pes: dalo by se říci, že má správné proporce nohou, těla a hlavy 

a i obličej je více zvířecí než u psa. Pejskův obličej se podobá hodně 

lidskému - mohli bychom tedy mluvit o personifikaci. Ani zvířata nemají své 

prostorové umístění. 

Obrázky jsou hodně barevné. Ale u částí těla nejsou barvy 

používané podle reality - lze si toho všimnout 

u dlaní, nosu a kontury obličeje, kde Nikolka 

používá i modrou nebo zelenou barvu. 

Barvy zvířátek (2 kočky apes) také neodpovídají realitě, 

objevuje se na nich Nikolčina oblíbená barva - fialová a růžová. 

Písmo se na Nikolčiných obrázcích nevyskytuje často. Pouze na jeden obrázek 

napsala Nikolka své jméno. 

4.11 Kateřina (5 let a 10 měsíců - 6 let) 

Kačka je předškolní slečna a z jejích obrázků je to poznat. Témata její kresby 

jsou rozmanitá. Na jejích obrázcích potkáváme zvířátka, lidské postavy, krajinu, 

ovoce, Vánoce, Mikuláše atd. 

37 



Lidskou postavu už Kačka kreslí přiměřeně jejímu věku - je členěná. Kačka 

odděluje tělo, hlavu, ruce, nohy a chodidla. Zdá se, že zapomíná na krk a prsty 

u rukou, taktéž nos není u Kaččiných postav nakreslený. Co se týče 

proporcí, řekla bych, že odpovídají realitě - nic není přehnané ani 

upozaděné. U Kačky se také objevuje rozlišení lidské postavy podle 

pohlaví - ženská postava je oblečená v šatech, zatímco mužská má kalhoty. 

Zvíře už má u Kačky opravdovou zvířecí podobu. Je kreslené 

z profilu a obličej se к nám neotáčí „en face," jak jsme zvyklí 

u mladších dětí, ale je nakreslen taktéž z profilu jako celé zvíře. 

Nezůstává už jen u „obvyklých" zvířat jako je pes, kočka, zajíc, ale 

objevují se už trochu „exotičtější" zvířata, jako je klokan, žirafa, slon. 

Dalším tématem Katčiny kresby je strom. Rozlišuje strom 

listnatý a jehličnatý a dává j im jejich charakteristické atributy. Listnatý strom je 

(stejně jako lidská postava) diferencovaný. Má ohraničený kmen a korunu, na které 

je nakreslené ovoce. Jehličnatý strom má svou typickou struktury po 

jednotlivých „podlažích". 

U Kačky se ještě setkáváme s kresbou domu, i když jen na 

jednom obrázku v podobě chaloupky. Je to malý domek s trojúhelníkovitým štítem. 

Má všechny vlastnosti, které dům charakterizují - dveře s klikou, okno a kouřící 

komín. 

Přestože u Kačky najdeme zvíře i lidskou postavu, myslím si, 

že o grafickém typu mluvit nemůžeme. 

Kačka pracuje se prostorem poměrně obstojně -

„základna" obrázku je opět tvořena trávou (ta je někdy zpestřená 

kytkou nebo stromem), na nebi najdeme mraky a slunce, které už nemá obličej -

personifikace u Kačky tedy vymizela. 

Obrázky jsou barevně hodně bohaté - Kačka barvami nešetří, ale vždy je 

používá podle reality. 

Stejně tak jsou bohaté celé obrázky - Kačka využívá opravdu celou plochu, 

kterou se snaží vyplnit. 

Písmo Kačka už zná. V obrázcích se objevuje na vánočních 

dárcích, kdy je na každém dárku napsáno, komu z rodiny patří. Proto mě 

trochu udivuje, že si Kačka své obrázky nepodepisuje. 

X? 
» » 

ы 
I* 

л 

V i 

38 



4.12 Rudolf (6 let) 

Myslím si, že Ruda j e v kreslení poměrně tvořivý. Na to podle mého názoru 

ukazuje, že z velikonočního vajíčka udělal postavu - přikreslil mu hlavu s obličejem, 

ruce a nohy. 

Proporce této „postavy" odpovídají realitě. Jen ruce jsou 

o trochu menší, než by mohly být. U Rudový „postavy" už jsou 

jasně oddělené nohy od trupu. Tvoří jakési „sloupy" jdoucí z těla -

tím se Ruda snaží vyjádřit jejich objem. 

Tento „plošný objem" už ukazuje na o něco pokročilejší 

umění pracovat s prostorem. Prostorové vyjádření je také cítit z postavičky, která je 

vedle velikonočního vajíčka. Jedná se o postavičku Scooby-Doo, která je o mnoho 

menší - zdá se tedy, jako by stála za vajíčkem. 

Scooby-Doo je v této třídě velmi oblíbená seriálová postava. Na tomto obrázku 

si můžeme všimnout dětského vývojového posunu v kresbě - Ruda se tuto 

postavičku snaží zachytit z profilu, což se mu docela obstojně daří. 

Ruda z jednoho svého obrázku udělal „seznam" toho, co by si přál 

к narozeninám. Na horní okraj se podepsal (i když obráceně.) Vyprávěl mi, že má po 

zajícovi (myšleno Velikonocích) narozeniny a že by to chtěl zajícovi napsat, ale 

neumí psat (bylo zrovna před Velikonocemi). Chvíli přemýšlel a pak 

povídá, že mu nakreslí, co by chtěl. Postupně začal pod sebe kreslit to, 

co by si přál, jakoby „psal" seznam a dával každou položku na nový 

řádek. (I toto je podle mého názoru ukazatel tvořivosti.) 

Co se týče barevného zpracování, velikonoční vajíčko je hodně 

barevné a pestré. Obrázkový „seznam" už tolik barev nemá. Obrázky jsou většinou 

kreslené jen jednou barvou (jako by opravdu měly plnit funkci seznamu a ne 

obrázků), pouze svíčky na dortu jsou více barevné - zdá se mi, jako by Ruda kladl 

důraz na to, kolik mu bude let. 

4.13 Matěj (6 let a 2 měsíce) 

Jak už jsem zmínila v představování Matěje, Matěj je hodně aktivní kluk. Této 

jeho povaze odpovídají i obrázky. Jsou dynamické, je z nich cítit pohyb, akce, možná 

i trochu napětí. 

Ztvárňuje stejně jako Ruda postavičku Scooby-Doo - ale na rozdíl od Rudy při 

nějakém boji. 
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U Matěje nemůžu příliš mluvit o lidské postavě ani o zvířatech. Kreslí příšery, 

vesmírné postavy, atd. Jeho oblíbeným tématem je fotbalové utkání příšer nebo boj 

dvou postav. Statický obrázek je výjimkou a i z něj vyzařuje lehký neklid. 

Matějova kresba jeho věku příliš neodpovídá. Obrázky vypadají, 

jako by je kreslilo mladší dítě. Možná je to ale dáno tím, co 

kreslí. U „lidské" postavy jsou náznaky členění těla (mají 

hlavu, tělo a končetiny), ale tím, že to jsou vesmírné bytosti 

nebo jiné příšery, není třeba dodržovat nějakou podobnost 

s člověkem. Příšery si nejsou svým zobrazením podobné - každá je určitým 

způsobem specifická - takže nemůžeme mluvit ani o grafickém 

typu. 

Co se týká prostorového ztvárnění, je Matěj o něco napřed 

než ostatní děti. S prostorem hodně pracuje, zaplňuje celou 

plochu a jeho obrázky díky tomu nesou příběh. 

Z obrázků je také cítit pohyb a akce nakreslených objektů. Ten ztvárňuje 

vlnovkami, linkami a dalšími pokroucenými čarami. Občas ani není zobrazen objekt, 

který se má pohybovat, ale jen čára, která celý tento objekt nahrazuje 

a uvádí ho tím do pohybu. 

Barvy nejsou pro jeho obrázky důležité. Většinou jsou 

jednobarevné - jen občas pro nějaké zdůraznění použije ještě další 

barvu. 

Pozadí ani detaily (stejně jako barvy) nejsou pro dokreslení obrázku potřeba. 

Příběh nese samo hlavní téma, které je vytvořené jen hrubými 

náčrty. 

Matěj si své obrázky nepodepisuje, ale své jméno a nějaká 

další písmena napsat umí. Píše ale jen, když má potřebu předvést, že 

to taky umí. 

Myslím si, že v Matějových obrázcích není důležité ztvárnění a„hezkost" 

obrázku, ale že mnohem důležitější je dynamičnost a příběh, který obrázek nese. 

U Rudy a Matěje mám obrázky pouze z března. Oba dva později hodně chyběli 

nebo neměli náladu kreslit. Z tohoto důvodu u nich nemohu v kresbě zaznamenat 

žádný posun. 

Myslím si, že 

/ / / / / 
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4.14 Anna (6 let a 4 měsíce - 6 let a 7 měsíců) 

Podle paní ředitelky je Anička v kreslení hodně kreativní. Nekreslí obrázky 

jako ostatní děti ve školce, kde by byla pouze jedna hlavní „věc" - postava, zvíře, 

atd. Kreslí už složitější obrázky s více objekty, kde se hojně vyskytují geometrické 

tvary. 

Anička začíná některé „typické dětské kresby" 

používat jako symbol. Např. slunce už pokaždé není jen to, 

co má svítit na obloze (nepoužívá už ani personifikaci), ale 

objevuje se i jako (možná) symbol, do kterého může něco 

napsat, a tím to zdůraznit. 

I postavu na jednom obrázku zobrazuje jako znak, možná ozdobu na drakovi. 

Její postava už má reálné proporce (nic není zdůrazněné ani přehnané) a jsou na ní 

odděleny všechny části těla. 

Anička se ve svých obrázcích snaží trochu zachytit prostor. Objekty rozmisťuje 

po celém papíře a snaží se celou plochu zaplnit, nebo ji alespoň vybarví - u Aničky 

se v tomto případě může jednat o tzv. „horror vacui" neboli děs z prázdna (prázdné 

plochy). 

Její obrázky jsou nápadité, i když na první pohled nemají 

viditelný význam. Hodně používá barvy. 

Jak už jsem u Aničky zmínila, ráda organizuje činnosti svému 

malému bráškovi a ráda se mu „plete" do jeho kreslení. Proto je 

jeden Aniččin obrázek podepsán jako „Adam". Anička „vyšoupla" svého brášku ze 

židle a obrázek více méně nakreslila za něho. Adámek se nijak nevzpouzel, jen si 

prosadil, že na něm bude jeho jméno. 

Anička už psát umí. Své obrázky i obrázky svého bratra podepisuje. A občas 

к obrázku připíše něco dalšího: na jejím obrázku je jméno „Will", což je hrdinka 

z jednoho čarodějnického časopisu. 

4.15 David (6 let a 4 měsíce - 6 let a 7 měsíců) 

David kreslí postavy - ať už se jedná opravdu o člověka nebo o zvíře. 

Davidova postava už svými proporcemi odpovídá reálnému vzhledu. Má (téměř 

perfektně) rozčleněné části těla, které odděluje různými zúženími či rozšířeními. 

(Neodděluje linkami jako třeba jiné děti.) Jeho lidská postava už má dokonce 
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i článkované prsty. Zdá se mi ale, že trochu opomíjí pravou ruku postavy - je to dáno 

i tím, že své postavy kreslí hodně do kraje a na tuto ruku už mu nezbývá tolik místa. 

Co se týče zvířete, jak už jsem naznačila, i to vypadá jako lidská postava. Má 

lidský obličej (mluvíme o personifikaci) a stojí na dvou nohách 

jako člověk. Jak už je pro dětskou kresbu typické, určující 

význam dává zvířeti až nějaký (pro toto zvíře typický) detail. 

U Davidova zajíce jsou tímto detailem uši. A i on sám při 

připomínce paní učitelky, že jeho zajíc vypadá jako člověk, říká: 

„Ale uši nemá člověčí! Uši má větší." 

Ještě bych se ráda vrátila к personifikaci. U Davida se stále objevuje. Nejen 

zajíc, ale i slunce má lidský obličej. Zajímavé mi přijde, že David nakreslil pouze 

spodní čtvrtinu sluníčka. Z tohoto důvodu vidíme i z jeho obličeje jen čtvrtinu -

polovinu nosu a polovinu úst. Připadá mi hodně zvláštní, že sluníčku chybí oči -

myslím si, že pro děti je to ta nej důležitější část obličeje. 

Prostorové zpracování obrázku je, zdá se, teprve v začátcích. Kreslí si spodní 

„základní" čáru, na které jeho postavy stojí, a občas přikreslí 

kousek nebe - je jasné, kde je v jeho obrázku nahoře. S pohybem 

David nepracuje a barvy používá reálné. 

Myslím si, že Davidovy obrázky už jsou poměrně hodně 

propracované a nápadité. Všímá si detailů, které jsou pro něho 

důležité a na které i sám upozorňuje - zajíc má srst, rytíř 

poškrábané brnění, pomlázka má zakroucené pruty, aby bylo vidět, že je opravdu 

spletená. 

Obrázky si David podepisuje na druhou stranu - jako by nechtěl narušit 

obrázek něčím, co tam „nepatří". 
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5. Analýza dětských kreseb podle kategorií 

V této části práce bych vás ráda provedla po jednotlivých kategoriích, které 

jsem si při analyzování dětských kreseb vytyčila. Tyto kategorie nebudu procházet 

teoreticky, ale budu se jim věnovat z pohledu jednotlivých dětí - tedy jejich obrázků. 

Téměř všechny děti se svou kresbou alespoň částečně dotkly téměř všech 

vytyčených kategorií. Myslím si, že je důležité přiblížit si každou kategorii kresbou 

jednotlivých dětí a tak (lépe než v teoretické části) tyto kategorie poznat. A zároveň 

můžeme díky širokému věkovému spektru dětí sledovat vývoj každé kategorie 

zvlášť. 

5.1 Téma dětské kresby 

5.1.1 Lidská postava 

V této kategorii, vzhledem к tomu, že je nejčastějším tématem kresby dětí, 

jsem měla možnost objevit spoustu věcí - de facto se mi podařilo díky dětem 

vysledovat celý její vývoj. U Vanesky a Evelínky jsme měli možnost (možná) setkat 

se s jakýmsi předchůdcem člověka v podobě slunce s dlouhými paprsky. Evelínka 

kreslila pouze sluníčka. U Agátky se později objevila opravdová hezky členěná 

lidská postava. 

U Terezky a Oldříška jsme měli možnost poznat „hlavonožce". Oldříškův 

„hlavonožec" nemá ruce, zato má dominantní oči. Grafický typ si Oldříšek ještě 

nevytvořil. Terezčin „hlavonožec" už ruce má. Terezčina postava má už o něco více 

detailů než Oldříškova (např. bohaté kudrnaté vlasy). Terezka je v kresbě lidské 

postavy před Oldříškem ještě o něco napřed - z její postavy se pomalu začíná 

vytvářet grafický typ. 

Honzíkova postava je také „hlavonožcem", tentokráte ovšem úplně bez 

obličeje. 

Agátka nám potom ukázala, jak se „hlavonožec" (který byl také Agátčiným 

grafickým typem) postupně mění v opravdovou lidskou postavu. Nejprve mu 

rozčlenila nohy a následně přidala ohraničené tělo. U Agátky se setkáváme 

s rozlišením postav na mužské a ženské pohlaví - a to podle přítomnosti 

(nepřítomnosti) vlasů. 
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U starších dětí jsme už mohli vidět, jak je postava členěná: u Karin jsme měli 

možnost vidět, jak se tělu teprve přidává ohraničený trup, i když jinak šlo o velmi 

jednoduché ztvárnění lidské postavy. U Nikolky jsme zase mohli vidět tělo, které je 

lahvovitě členěné - zúžením odděluje krk od těla. 

U Nikolky a Terezky jsme měli dále také možnost setkat se asymetrickou 

postavou - jedna část těla byla oproti ostatním extrémně velká (nebo naopak 

extrémně malá). Anička, Kačka s Davidem a později také Vaneska s Agátkou nám 

představili symetrickou členěnou postavu. 

U Rudy jsme si mohli všimnout toho, jak se lidská postava dále vyvíjí 

s ohledem na prostor - jednak nám ukazuje postavu z profilu a jednak se snaží 

zdvojením čar u nohou vyjádřit jejich objem. 

Matěj nezobrazoval typickou lidskou postavu, ale ve svých obrázcích vyobrazil 

„nadpozemské" bytosti. 

5.1.2 Zvíře 

Co se týká zvířátek, tolik „studijního" materiálu nemám. Hodně dětí zvířata 

nekreslilo. Se zvířaty se setkáváme vlastně jen u Terezky, Nikolky, Kačky a Davida. 

Pro zvířata je u všech dětí (kromě Kačky) stejné, že je charakterizuje nějaký detail -

Terezčina žába je zelená, Nikolčina kočka š i j e podobná hlavně díky svým fouskům, 

Davidův zajíc má zaječí uši. Bez těchto svých typických detailů by byla většinou jen 

velmi těžko rozpoznatelná. 

U Kačky se už setkáváme se zvířátky, která jsou si podobná celým svým 

vzhledem (ne pouze některým detailem) - jsou tedy jasně identifikovatelná. Její 

zvířátka už jsou složitější a také exotičtější - nakreslila např. slona, žirafu, klokana, 

atd. 

Nikolka kreslí zvířata z profilu s obličejem „en face" - celou tváří k nám. 

Kačka kreslí zvířata také z profilu s tím rozdílem, že z profilu je i jejich obličej. 

David a Terezka kreslí zvíře jako lidskou postavu, která stojí na zadních nohách 

a směle si vykračuje směrem k nám. 

5.1.3 Dům 

S domem se setkáváme vlastně jen u Karin a na jednom obrázku také u Kačky. 

Tyto domy jsou zástupci domů s trojúhelníkovitým štítem. Kačky dům je chatičkou, 

Karin nakreslila rodinný domek. 
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Domy obou holčiček mají své charakteristické vlastnosti - dveře, kliku, okna. 

U Kačky se к těmto charakteristickým vlastnostem přidává kouřící komín. Na 

Karininých kresbách se komín neobjevuje. 

Katčin dům i Karininy domy mají své okolí, které působí na přihlížejícího 

příjemně. 

5.1.4 Strom 

Se stromem se setkáváme pouze u Kačky. 

Kačka rozlišuje strom na listnatý a jehličnatý a dává j im jejich charakteristické 

atributy. Listnatý strom nese ovoce a jehličnatý strom je na obrázku symbolem 

Vánoc. 

Listnatý strom je (stejně jako Katčina lidská postava) diferencovaný. Má 

ohraničený kmen a korunu, na které je nakreslené ovoce. Jehličnatý strom má zase 

svou typickou struktury po jednotlivých „podlažích". 

V dětské kresbě bylo samozřejmě mnohem více témat. V tomto rozboru jsem 

popsala jen ta nej důležitější, která najdeme i v odborné literatuře. Mezi další témata 

kresby patřily např.: Velikonoce, Vánoce, Mikuláš, dopravní prostředky, hry, 

divadlo, pohádky, zoo, atd.) 

5.2 Grafický typ 

Grafický typ v této práci souvisí hlavně s lidskou postavou. Zaznamenala jsem 

ho u Nikolky, Terezky, Vanesky a Agátky. U všech těchto dívek má svou 

charakteristickou podobu a u všech se postupem času (u některé více, u některé 

méně) proměňuje a vyvíjí. S ním se samozřejmě vyvíjí i lidská postava. 

U Terezky můžeme mluvit spíše o počínajícím grafickém typu, protože její 

postava zatím není příliš ustálená. Proto se její grafický typ poměrně rychle mění. 

Terezčina postava má šišatou hlavu vždy s obličejem. Ruce a nohy jsou zakončené 

spirálami. Její postava má vždy kudrnaté vlasy. Její grafický typ se vyvíjí postupně 

s přidaným kulatým tělem a kulatější hlavou. Vlasy už také nejsou pokaždé kudrnaté 

a částečně mizí i spirálovité ukončení rukou a nohou. 

Vanesčina postava má také svůj grafický typ. Hlava je kulatá a vždy je větší 

než tělo, které je uzavřené a obdélníkové. V obličeji vidíme pusu, oči a nosík 

nakreslené jen jako malá vybarvená kolečka. Ruce vycházejí z hlavy postavy. Z těla 
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vycházejí nohy, přes které je nakreslená sukýnka, která je také pokaždé stejná -

krátká s lemováním. 

Agátka má také vytvořený grafický typ lidské postavy. Má lehce 

„deformovanou" hlavu, což má odlišovat oblast úst. Tělo je bez krku a není 

ukončené. Volně z něho pokračují nohy azprostřed trupu vychází ruce. U každé 

postavy jsou dominantní oči a každá vypadá, jakoby měla co nejdříve upadnout 

dozadu. Agátčin grafický typ se začíná měnit: hlava se zakulacuje, oči nejsou už tak 

dominantní, trup se u nohou zužuje a nohy se začínají vidličkovitě větvit. Sklon 

postavy mizí a tělo se začíná postupně ohraničovat a uzavírat. 

Nikolčin grafický typ postavy je asymetrický. Má malý lahvovitý trup, ruce 

i nohy jsou extrémně dlouhé. Vlasy svou délkou odpovídají proporcím nohou 

a prameny směřují pouze do stran. Pro její princezny je dále typická stále stejně 

zdobená korunka na hlavě. 

5.3 Personifikace 

Personifikace se vyskytuje hojně téměř u všech dětí. 

Honzík, Anička a Kačka byli jediní, kteří už personifikaci nepoužívali. U všech 

ostatních dětí jsem se s ní setkávala střídavě - tzn., že u ostatních dětí nebyla na 

všech obrázcích. 

Typickým „představitelem" personifikace je sluníčko, kterému děti kreslí 

obličej - s tím se setkáme u všech sluníček Evelínky, občas u Terezky, Agátky, 

Karin a Davida, zpočátku u Vanesky, ale u ní později personifikace mizí. 

Dalším personifikovaným objektem jsou zvířata. Ta můžeme vidět u Terezky 

a u Nikolky - jejich zvířátka mají obličej jako lidé. 

5.4 Pozadí a barvy 

Pozadí jsem u dětí už tolik neviděla. Většinou kreslily samostatný, izolovaný 

objekt. Pozadí pro ně (a pro příběh obrázku) nebylo důležité. Pozadí můžeme vidět 

u Kačky (ale také ne na všech obrázcích), kdy je pro Kačku důležité, aby hlavní 

objekt obrázku měl své umístění v celé kompozici. Také u Karin vidíme, že obrázek 

už vytváří jistý komplex. 

S pozadím souvisí i práce s celou plochou obrázku, která je viditelná jen 

u několika málo dětí. Plocha je zaplněná u Karin, kde vidíme dům a postavu, 

u Kačky, která opravdu využívá celou plochu obrázku a u Aničky, která se snaží 

46 



zaplnit plochu i tím, že ji celou vybarví - zde možná můžeme mluvit o tzv. „horror 

vacui" neboli děsu z prázdna (prázdné plochy). 

Téměř všechny obrázky byly barevné a barevně propracované. Děti mají rády 

barvy a používají je, kde mohou, bez ohledu na to, zda daná barva odpovídá realitě 

nebo se s realitou zcela míjí. Je to viditelné např. u Nikolky, Agátky, Karin 

a Terezky, kterým nedělá problém nakreslit třeba i zelený nebo modrý obličej nebo 

celou postavu. David zase naopak patří к těm dětem, které barvy používají zcela 

realisticky. A malí výtvarníci jako je Kája, Evelínka a Oldříšek, zatím moc 

o důležitosti barvy nepřemýšlejí a kreslí „první, která jim přijde pod ruku". 

Barvy, které jsou ale vždy „vzaté" z reality, jsou barvy slunce (vždy je žluté), 

nebe (vždy je modré) a trávy (vždy je zelená). 

5.5 Pohybové a prostorové ztvárnění 

Když se blíže podíváme na pohybové a prostorové ztvárnění, pohyb 

v obrázcích moc neobjevíme. Všechny děti kreslí statické obrázky. Výjimkou je 

Matěj, který naopak kreslí pouze obrázky s pohybem, které jsou akční a dynamické. 

Za druhou výjimku bychom možná mohli považovat Samka. Ten se ve svých 

obrázcích snaží zachytit nějaký příběh, který do nich vkládá tím, že ho к nim 

vypráví, a přitom dokresluje další vývoj příběhu. 

Práce s prostorem se u většiny dětí teprve rozvíjí. U malých dětí (např. 

Evelínka nebo Kája) se setkáváme pouze s náhodným umístěním doprostřed obrázku. 

U Oldříška se setkáváme s prvním náznakem prostorového uspořádání, kdy je jeho 

obrázek posunut směrem к dolnímu okraji a tvoří tzv. základní čáru. U Terezky se 

к této základní čáře přidává ještě čára nebeská. I přes tuto prostorovou podporu visí 

Terezčiny postavy bez ukotvení v prostoru. S tímto podobným postupem se 

setkáváme i u ostatních dětí. Spodek obrázku tvoří jakási „základní" čára a nebe je 

vyjádřeno sluncem nebo modrou oblohou. Děti postupně využívají této opory 

a objekty, které kreslí, staví pomalu, ale jistě do prostoru. Vaneska této prostorové 

kompozice využívá ještě jinak. Jen díky této prostorové kompozici (základní čára 

v podobě trávy a nebeská čára se sluncem) vytváří celý obrázek. 

Další, čím je prostor vyjádřen, je zmenšování objektů, které mají stát více 

v pozadí - toho si lze všimnout například u Rudy a jeho velikonočního vajíčka. 
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5.6 Písmo 

Písmo děti většinou už trochu znají nebo o něm mají alespoň povědomí - jako 

třeba Evelínka, která „načmárala" pár čar a myslela si, že opravdu něco napsala a já 

tomu budu rozumět. 

V dětských kresbách se písmo objevuje zejména jako podpis (Terezka, 

Vaneska, Nikolka, Ruda, Matěj, Anička a David), někdy jako popisek (Evelínka -

popisek sluníčka) a někdy jako jméno někoho jiného (Agátka - napsané věnování, 

Anička - podpis jejího bratra, a Kačka - nápisy na vánočních dárcích). 

Při svých hrách jinak většinou „psaní" nepoužívají. Jen jednou se mi podařilo 

vidět, jak Agátka „píše" dopis. 

Písmo děti používají velké a tiskací. 
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6. Dětská kresba ve skupinách podle věku 

V této části své práce bych ráda znovu prošla dětskou kresbou. Děti jsem 

rozdělila do skupin - a to podle věku. Vytvořila jsem tři skupiny: ( l )dě t i tříleté, 

(2) děti čtyřleté a (3) děti pěti- a šestileté. Ráda bych se věnovala tomu, co se 

v jednotlivých obdobích dětského života v kresbě objevuje. 

Na závěr každé skupiny jsem se pokusila shrnout, zda její představitelé (každý 

zvlášť) kresbou odpovídají svému věku. 

6.1 Skupina 3 roky 

Zástupci této skupiny jsou: Oldříšek, Kája, Evelínka a Terezka. 

V této skupině se setkáváme s dětmi, které jsou v kresbě začátečníky a které si 

kresbu teprve osvojují a získávají v ní více zkušeností i sebevědomí. 

Z tohoto důvodu se na některých obrázcích u některých dětí můžeme setkat 

s „čmáranicemi" a bodáním tužky do papíru, kdy není na první pohled poznat, co 

malý malíř nakreslil. Názvy obrázků jsou kresbě dávány až dodatečně a podle 

potřeby se mohou kdykoli pozměnit. 

Téma kresby se začíná teprve ustalovat a objevují se první a nejistá sluníčka 

a první lidské postavy - „hlavonožci". Na hlavu se rovnou napojují nohy a ruce, 

později se začínají objevovat pokusy o diferenciaci - postavám přibývá bříško. To se 

děje až s přibližováním se čtvrtému roku věku. 

Zvířata jsou v tomto věku spíše v abstraktní podobě. Opět s přibližováním se 

čtvrtým narozeninám se objevují „poznatelná" zvířátka. Je pro ně charakteristické, že 

jsou většinou poznatelná podle nějakého (pro ně typického) detailu. Tento způsob 

ztvárnění převládá i později u starších dětí. 

Grafické typy se v tomto období (podle našeho materiálu) příliš neobjevují. 

Začínají se (podle mého pozorování) vytvářet většinou až s lidskou postavou. 

Naopak personifikace je v tomto období jedním z dominantních rysů dětské 

kresby - objevuje se hlavně u slunce, kterému nesmí chybět obličej, jako kdyby bylo 

živé. 

V tomto věku se děti seznamují s plochou papíru a s tím, jak se dá tato plocha 

využít a zároveň si kresbu „podrobují". Proto zpočátku děti nepracují příliš 

s prostorem a celá plocha papíru je vyplněna jedním objektem. Teprve později se 
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začíná kresba posouvat směrem к dolnímu okraji a následně svůj obrázek 

„strukturují" pomocí základní a později nebeské čáry. Někdy, přestože jsou tyto čáry 

přítomny, jich děti příliš nepoužívají - postava se (i když má pod sebou „pevnou" 

zem) vznáší ve vzduchu. Jindy je zase těchto čar využíváno a postavička stojí „pevně 

nohama na zemi". 

Tyto základní čáry si také brzy získávají své reálné zbarvení - základní čára 

(tráva) je zelená, slunce žluté nebo červené, nebe modré. Jinak děti nekoukají na 

reálnost barev - vezmou tu, která jim v tu chvíli přijde sympatická, nebo která jim 

právě přijde pod ruku. 

Písmo se u dětí objevuje spíše v podobě povědomí o písmu. Děti vědí, že se 

dospělí dorozumívají „klikyháky" na papíře, a napodobují toto písmo svými 

„klikyháky". Jindy už vědí, že písmo má svou specifickou podobu, ale používají ho 

více méně náhodně (neodpovídá tomu, co dítě chtělo ve skutečnosti napsat). 

O Oldříškovi bych řekla, že je ve své kresbě v některých kategoriích malinko 

napřed. Od dítěte jeho věku se zatím příliš neočekává kresba lidské postavy -

a pokud ano, literatura uvádí kresbu hlavonožce. U Oldříška už se u jeho strašidýlka 

setkáváme s náznakem těla, které by se mělo objevit až o něco později. 

Dále bych řekla, že u Oldříška se dříve než u jiných dětí (a dříve než uvádí 

literatura) objevuje práce s prostorem - ve svých třech letech využívá základní čáry, 

na které jeho strašidýlko opravdu stojí. 

Všechny ostatní kategorie (jako je práce s barvami, pohybem, atd.) jsou podle 

mého názoru v souladu s Oldříškovým věkem. 

Řekla bych, že Kája svými kresebnými dovednostmi odpovídá dítěti jeho 

věku, které se s kresbou na jedné straně teprve seznamuje, ale na druhé straně už 

hledá ve svých obrázcích nějaký další smysl, který dává najevo tím, že své obrázky 

následně pojmenovává. 

Evelínka podle mého názoru kresbou odpovídá svému věku. 

Z oválné formy se začalo vydělovat sluníčko, které je hlavním tématem 

Evelínčiny kresby. Sluníčko je jednobarevné, umístěné uprostřed papíru (nemá tedy 

žádné ukotvení v prostoru) - i toto patří k Evelínčinu věku. 
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Terezčinu kresbu bych také označila jako odpovídající jejímu věku. 

U Terezky se začínáme setkávat s kresbou lidské postavy, která má tvar 

hlavonožce a o které můžeme prohlásit, že je grafickým typem (objevování se 

grafického typu také patří к tomuto věku). 

Jediné, o čem bych prohlásila, že je Terezka ve své kresbě napřed, je počínající 

práce s prostorem (ta se podle literatury začíná objevovat až později). 

6.2 Skupina 4 roky 

Zástupci této skupiny jsou: Vaneska, Agátka, Honzík a Samko. 

V této skupině už se setkáváme s pokročilejšími malíři. Jejich témata jsou 

rozmanitější a kresba je jistější. 

I v této skupině se stále ještě setkáváme s „hlavonožcem" namísto 

diferencované lidské postavy. Toto ztvárnění postavy se ale rychle vyvíjí - přidává 

se tělo, které se uzavírá a ohraničuje, postava celkově mnohem více připomíná 

lidskou postavu. Jak se děti přibližují к pátému roku věku, postava je stále více 

diferencovaná a objevuje se na ní více detailů, setkat se můžeme také s rozlišením 

postavy na ženskou a mužskou - i když to je (zdá se) spíše výjimka. 

U některých dětí se s postavou člověka vůbec nesetkáme. Je to ale podle mého 

názoru dáno tím, že se malý malíř zajímá o jiná témata kresby - v tomto případě jsou 

to různé dopravní prostředky (tank, ponorka). 

S lidskou postavou souvisí přítomnost grafického typu v kresbě. Děti mají 

zažité určité způsoby kreslení, díky kterým vypadají jejich postavičky podobně. Na 

základě vývoje lidské postavy můžeme vidět i vývoj grafického typu - tento vývoj 

probíhá o to rychleji, čím více děti kreslí. Při častějším kreslení získávají více 

sebedůvěry, co se kreslení týče, a nebojí se opustit své dosavadní způsoby kreslení. 

Práce s prostorem j e u těchto dětí rozvinutější, i když na počátku čtvrtého roku 

se s ní setkáme jen v zárodcích a můžeme sledovat její postupný vývoj. U některých 

dětí se práce s prostorem neobjevuje nebo se sice objeví, ale při kresbě něčeho 

těžšího zase vymizí. 

I tyto děti používají jako základní prostorové uspořádání základní a nebeskou 

čáru. Většinou už těchto čar využívají - postavy nebo jiné objekty stojí na zemi, 

zatímco slunce se vznáší na nebi. Toto ale stále neplatí pro všechny děti. Práce 

s prostorem je sice rozvinutější než u tříletých dětí, přesto není pro čtyřleté děti 

nejjednodušší. 
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Barevné zpracování se také hodně podobá tříletým dětem. Barvy bývají často 

mimo realitu a obrázky bývají často jednobarevné. Až později (s přibližováním se 

pátému roku věku) se začíná v obrázcích objevovat více barev a jsou i více reálné. 

Barvy nebe, slunce a trávy jsou opět naprosto v souladu s realitou. 

Písmo se u těchto dětí (ale ne u všech) objevuje výhradně ve formě podpisu. 

Děti (u kterých už písmo najdeme) písmena znají. Přesto toto písmo vypadá ještě 

hodně nejisté a občas se stane, že písmenka nejsou ve správném pořadí. 

Když vezmu v úvahu jednotlivé kategorie, které jsem si předem stanovila, 

mohla bych říci, že i Vaneska svými kresbami odpovídá čtyřletému dítěti. Začíná 

hodně pracovat s barvami, což se podle odborné literatury děje právě ve čtyřech 

letech, stejně tak se v jejích kresbách začíná objevovat písmo. К dalším projevům, 

které patří к čtyřletému dítěti, jsou: personifikace a umisťování obrázku do středu 

papíru (tzn. minimální práce s prostorem). 

Vaneska byla z počátku možná o trochu pozadu s kresbou lidské postavy. 

Literatura počítá s tím, že čtyřleté dítě už dávno kreslí „hlavonožce". U Vanesky 

dlouho převládala nechuť kreslit, takže si myslím, že toto drobné „opoždění" bylo 

dáno právě tím, a Vaneska ho ke konci našich setkávání rychle dohnala. 

O Agátce bych mohla říct, že je v kresbě o něco málo napřed než její 

vrstevníci. Myslím si, že je to dáno tím, že kreslí ráda a hodně - tím pádem má větší 

„trénink". To, co se mi zdá vývojově napřed, je: rozlišování postav na muže a ženy 

(podle literatury se děje až o něco později) a začínající práce s prostorem (taktéž se 

podle literatury děje později). 

Honzík kresbou odpovídá svému věku. Jeho postava je stále ještě 

hlavonožcem a tahy tužkou už jsou jisté. I posouvání objektů к dolnímu okraji papíru 

(tedy počátek práce s prostorem) bych označila jako věku odpovídající. 

Co mi na Honzíkových obrázcích vzhledem к jeho věku chybí, je obličej 

u lidské postavy - postava obličej nemá. 

U Samka lze těžko posoudit, zda jeho kresba věkově odpovídá či nikoli. Kreslí 

totiž nestandardní obrázky (ponorky, tanky, atd.). Myslím si ale, že není v ničem ani 
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napřed ani pozadu. Snad jen snaha o ztvárnění pohybu (kterou u něho můžeme vidět) 

se v kresbě objevuje většinou až později. 

6.3 Skupina 5 a 6 let 

Zástupci této skupiny jsou: Karin, Nikolka, Kačka, Ruda, Matěj, Anička 

a David. 

Kresba dětí v této skupině je už o poznání dále. Setkáváme se s různými tématy 

kresby, která jsou (ve většině případů) kresebně dobře rozpracovaná a ztvárněná. 

U lidské postavy se setkáváme s dobře diferencovanou postavou - často se 

setkáváme s detaily, které malé děti většinou nekreslí (řasy, atd.). I přes tuto dobrou 

diferenciaci postavám občas chybí krk. 

Postava bývá někdy asymetrická, ale většinou už se setkáváme se 

symetrickými postavami, které mají správné proporce. Zvláštností, se kterou se v této 

skupině setkáváme u některých dětí, je lahvovitý trup - tzn. oddělení těla a krku se 

děje pomocí zúžení. 

V této skupině dětí se už také objevuje kresba postavy z profilu. 

Zvíře je kresleno z profilu a někdy na dvou nohách, které nesou zvíře přímo 

směrem nám. Obličej zvířete je kreslen převážně z pohledu „en face", ale můžeme se 

setkat i se zvířaty, která mají obličej kreslený už také z profilu. Zvířata jsou si více 

podobná, i když někdy stále ještě na základě nějaké své charakterické vlastnosti. 

Objevují se už i zvířata ne tak typická pro kresbu dětí, jako jsou zvířata ze ZOO 

(např. žirafa, slon, klokan, atd.). 

Novým tématem v této skupině je dům a strom. Dům je klasický rodinný 

s trojúhelníkovitým štítem, strom máme na obrázcích jehličnatý (spojený 

s Vánocemi) i listnatý (spojený s ovocem). 

S grafickým typem se setkáme opět hlavně při kresbě lidské postavy. 

Děti v této skupině už daleko více pracují s prostorem. Používají sice stále 

základní a nebeskou čáru, ale můžeme se u nich setkat i s jinými prvky práce 

s prostorem. Těmito prvky jsou např. zvětšování (zmenšování) objektů, které mají 

být více vpředu (vzadu). 

Děti v tomto věku se už snaží také více využít plochu papíru - obrázky mají 

mnohem častěji pozadí a je vyplněná celá plocha obrázku. 
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Barevné zpracování je v této skupině podobné jako ve skupinách předchozích -

reálné barvy má slunce, nebe a tráva, ostatní barvy nejsou vždy brané podle reálného 

základu, i když některé děti kreslí barevně opravdu podle reality. 

Zvláštností je ztvárnění pohybu v kresbě (stalo se tak pouze u jednoho dítěte). 

Jeho obrázky nejsou ani v jednom případě statické - ze všech vyzařuje pohyb 

a napětí. 

Téměř u všech dětí se setkáváme s docela dobrou znalostí písma - většinou ji 

uplatňují v podobě podpisu. Někdy se setkáme i se jmény rodinných příslušníků. 

U některých dětí už nejde o kresbu jako výtvarný projev, ale spíše o kresbu 

jako grafický projev - např. narozeninový obrázkový seznam a různé symboly 

tvořící kresbu. 

O Karin bych řekla, že kresba odpovídá jejímu věku. Využívá celé plochy 

papíru a hlavnímu objektu na obrázku dokresluje okolí. Práce s prostorem je už také 

na pokročilejší úrovni. 

Na Nikolčiných obrázcích mi trochu chybí pozadí (princezna je stále jen 

izolovaným objektem) a s tím souvisí i chybějící prostorové uspořádání - toto už 

bych od dítěte jejího věku očekávala jako samozřejmé. 

Za projevy, které jejímu věku odpovídají, považuji: hezké členění postavy, 

kresba zvířete z profilu s personifikovaným obličejem, který je „en face", podpis 

a také to, že už jen nekreslí, ale pomocí dalších pomůcek si vyrábí např. škrabošku 

na obličej. 

Přestože bych o Kaččině kresbě řekla, že odpovídá jejímu věku, v porovnání 

s ostatními dětmi se zdá, že je v kresbě napřed. Její obrázky jsou opravdu velmi 

dobře propracované, využívá celé plochy papíru, témata její kresby jsou různá 

a zvířata jsou celá (myslím tím i obličejem) kreslena z profilu. Barvy Kačka využívá 

reálné, práce s prostorem je na velmi dobré úrovni, u slunce už nevidíme 

personifikaci. O Kačce bych, myslím si, mohla říci, že má talent. 

Rudovu kresbu považuji za odpovídající jeho věku. Postava je už docela dobře 

členěná a zdá se, že se v jeho obrázku objevuje i prostorová perspektiva. Ta je 

viditelná jednak na zmenšené postavičce Scooby-Doo, která má být více vzadu, 
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a dále na zdvojených nohou (zobrazuje jejich objem). V jeho věku se dále objevují 

první pokusy kreslit postavu z profilu - i toho si můžeme všimnout na postavě 

Scooby-Doo. 

Řekla bych, že v něčem je Matěj pozadu, v něčem zase napřed, ale těžko se mi 

hledá něco, co by jeho věku přímo odpovídalo. 

Zpracováním ukazují obrázky na mladší dítě - všechno jsou to jen hrubé náčrty 

něčeho, co se na první pohled hůře rozeznává. Ale atmosférou a svým prostorovým 

a pohybovým uspořádáním jsou obrázky na velmi vysoké úrovni. Z obrázku je cítit 

pohyb a akce a sálá z něho napětí. To je také pro Matějovy obrázky typické -

dynamičnost a bohatá fantazie. 

Přeci jen se mi nakonec podařilo objevit něco, co odpovídá Matějově věku -

tím je schopnost podepsat se a napsat i další písmena. 

Aniččiny obrázky jsou o něco složitější než obrázky ostatních dětí. Také začíná 

používat „symboly". Tuto problematiku jsem v odborné literatuře nehledala, tudíž 

nemohu posoudit, zda odpovídá Aniččině věku nebo zda je Anička napřed. 

Co jejímu věku jasně odpovídá je, že přestala používat personifikaci, pracuje 

alespoň částečně s prostorem a u lidské postavy jsou zřetelně odděleny všechny části 

těla. 

U Davida už je viditelná (věku odpovídající) práce s prostorem. Kreslí 

„základní" čáru a maluje nebe, také domeček, který j e v dálce, je zobrazen jako 

menší. 

Podpis také odpovídá Davidovu věku. 

Podle odborné literatury už je David ve věku, kdy by u něho měla vymizet 

personifikace. Ta se přesto v jeho obrázcích stále objevuje. 
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7. Individuální zvláštnosti v kresbě jednotlivých dětí 

V této části své práce bych se pokusila vyzdvihnout některé znaky, které jsou 

pro jednotlivé děti v jejich kresbě typické - podle kterých je možné jejich kresbu už 

„zdálky" poznat. 

Moje závěry jsou spíše spekulativní, jde o můj pocit z kresby jednotlivých dětí. 

Ve stanovování těchto charakteristik si tedy nejsem příliš jistá, přesto si myslím, že 

povedou к lepšímu poznání jednotlivých dětí. 

Oldříškovou kresebnou charakteristikou je podle mého názoru obtahování. 

Myslím tím to, že Oldříšek nejprve kreslí žlutou pastelkou a teprve, když je obrázek 

hotový a „v pořádku", obtáhne jej výraznějšími barvami. 

U Káji zatím moc nemůžeme mluvit o nějakých individuálních kresebných 

projevech, protože kreslit teprve začíná. Jeho obrázky jsou typické červenou barvou 

a tím, že je to změť teček, které jsou uspořádané v kruhu - to je dáno tím, že centrum 

pohybuje zatím v ramenním kloubu. 

Evelíněin obrázek poznáme podle červené barvy a podle tématu kresby, 

kterým je nejisté sluníčko. Evelínčina kresba je zvláštní tím, že si Evelínka 

uvědomuje tu možnost, že její obrázky nejsou pro okolí příliš poznatelné, a tudíž se 

vždy snaží dát najevo, co na jejím obrázku je - ať už ústním nebo „písemným" 

pojmenováním. 

Terezčiny obrázky jsou typické hodně veselými barvami. Ať už se jedná 

o kresbu „abstraktní" nebo o kresbu lidské postavy, na všech obrázcích se setkáme se 

spirálami, které se, zdá se, Terezce dobře kreslí. Dalším typickým rysem Terezčiných 

obrázků je to, že její postavičky (i přes přítomnost základní čáry) „lítají" ve vzduchu. 

U Vanesky je zatím také trochu těžké najít charakteristiky, které jsou pro ni 

typické. Její kresba je snadno identifikovatelná podle toho, že je na ní sluníčko - to je 

hlavním (a jediným) objektem na jejích obrázcích (kromě těch posledních, kde se její 

výtvarné projevy hodně změnily). 
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Další, co je, zdá se, pro Vanesku typické, je jakési „zdobení" - Vaneska 

„lemuje" nejprve sluníčko (čímž mu dělá paprsky), následně „lemuje" kytky (čímž 

vznikají okvětní lístky) a následně lemuje sukni princezny (čímž vznikají volánky). 

Agátka už je dítě, u kterého se podle mého názoru dá v obrázcích sledovat 

individualita. Typickým rysem Agátčina obrázku je, že kreslí lidskou postavu, která 

má (zpočátku) svůj charakteristický zevnějšek - je grafickým typem, který se 

postupně mění a který je několikrát popsán výše. Důležité se v jejích obrázcích zdají 

oči. 

Honzík se ve své kresbě prozradí hlavně nerovnými (přestože docela jistými) 

čárami. Témata jeho kresby jsou různá, je tedy těžké najít nějaké společné rysy, které 

by byly pro všechny jeho obrázky (a tedy pro celou jeho kresbu) typické. 

Samkova kresba je charakteristická svými „nestandardními" tématy. Samko 

kreslí technické vynálezy moderní doby, jako je ponorka nebo třeba tank. Jeho 

obrázky se v sobě snaží zachytit pohyb a nesou v sobě nějaký příběh, který k nim 

Samko rád vypráví. 

Karininy obrázky poznáme podle zaplněné celé plochy, kde se objevuje stále 

stejné téma, ztvárněné stejnými (nebo velmi podobnými) barvami. Kačka kreslí dům 

a vedle něho lidskou postavu. Jejímu domu vždy chybí komín. 

Nikolka má taktéž už svůj osobitý styl. Tím je princezna s malým tělem ve 

tvaru písmene V a dlouhou sukní, která se směrem k zemi plynule rozšiřuje. 

Charakteristické pro její kresbu jsou také bohaté, extrémně dlouhé vlasy směřující 

pouze do stran (nikoli za záda) princezny a ruce, které tvoří místo dlaní spíše takové 

„bakulky". 

Kaččiny obrázky jsou na první pohled velmi dobře rozpoznatelné, a to díky 

sve propracovanosti. U Kačky se setkáváme s celou řadou témat, která jsou všechna 

velmi dobře ztvárněná. Kačka si na svých obrázcích pokaždé dává velmi záležet. 

Její obrázky jsou vždy hodně barevné (ale barvy jsou použité podle reality). 
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U Rudy je ze dvou obrázků, který je každý úplně jiný (jeden obrázek, druhý 

kreslený „seznam"), těžko zachytitelné, zda mají (nebo nemají) nějaké typické 

charakteristiky. Jedním z typických prvků na Rudově obrázku je postavička Scooby-

Doo, která ani na jednom obrázku nechybí a je ztvárněna poměrně pečlivě. 

Matěj je, myslím si, pro zhodnocení výtvarného projevu trochu oříšek. Jeho 

obrázky jsou na první pohled jasně přiřaditelné - a to z důvodu napětí a pohybu, 

které se v nich objevuje. 

U Aničky je na první pohled také rozpoznatelné, kdo je autorem obrázků. 

V jejích obrázcích najdeme pokaždé slunce, vždy je zabarvená celá plocha obrázku 

a nikdy nechybí podpis. 

Aniččiny obrázky jsou tak viditelně o něco složitější než obrázky ostatních dětí 

- začíná používat „symboly". 

Davidovy obrázky mají také společné některé typické rysy. Hlavním je kresba 

postavy. David už u postavy člení všechny její podstatné části, dokonce i prsty na 

rukou, což odpovídá jeho věkové kategorii. 

Za typický projev v Davidových obrázcích považuji, že jednotlivé části těla 

odděluje zužováním a rozšiřováním (ne linkami jako ostatní děti). Charakteristické 

také je, že „zanedbává" pravou ruku postavy, přesto je tato ruka důležitá a vždy něco 

drží. 

David si dává velmi záležet na ztvárnění detailů a většinou na ně následně 

upozorní. Mezi ně patří srst u zajíce, pomlázka, která je opravdu „zapletená", 

a poškrábané brnění u rytíře. 
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8. Výsledky 

V této kapitole bych ráda stručně shrnula výsledky své práce o dětské kresbě. 

Nej častějším tématem dětské kresby je lidská postava, která se objevuje téměř 

u všech dětí a která je velmi často doprovázená přítomností grafického typu. 

Grafický typ je pro každé dítě individuální a téměř vždy můžeme zaznamenat jeho 

vývoj. 

Mezi další témata kresby, která se objevovala, patří: zvíře, dům, strom, 

dopravní prostředky, slunce, Vánoce, Velikonoce, pohádky atd. 

Barvy děti používají podle obliby nebo nahodile. Velmi málo se setkáme 

s reálnými barvami - ty jsou použity u objektů, jako je tráva, nebe nebo slunce. 

Písmo už děti většinou znají a hodně z nich ho ve svých kresbách používá. 

Nejčastěji se s ním setkáme ve formě podpisu. 

Práce s prostorem se, i přes její náročnost, u většiny dětí také objevuje. Někdy 

to jsou jen náznaky, jindy už se jedná o opravdu rozvinuté ztvárnění prostoru. Pohyb 

se u většiny dětí neobjevuje (setkáme se hlavně se statickými obrázky), přesto u dvou 

chlapců máme tu možnost vidět i pohybovou perspektivu. 

Každé z dětí prošlo za dobu, kdy jsem se s nimi setkávala, nějakým kresebným 

vývojem. Některé udělaly větší pokroky, jiné menší, u některých to byly změny 

postupné, u jiných se děly skokem. 

Všechny děti jsou jedinečné a i jejich kresba je velmi individuální. U každého 

je možné najít určité individuální zvláštnosti - ať už grafické nebo estetické. Tyto 

zvláštnosti jsou zřetelné, dají se popsat a je podle nich možné poznat autora obrázku. 

Ze svého pohledu si myslím, že děti kresbou odpovídají svému věku, někdy 

jsou trochu pozadu, jindy trochu napřed. Vše závisí na „tréninku" - jak často (ale 

také i jak rády) děti kreslí. 
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Závěr 

A j sme u konce nahlížení do obrázků patnácti dětí předškolního věku. Má 

výzkumná činnost mezi těmito dětmi probíhala ve dvou fázích (letní a podzimní). 

Každá z těchto fází trvala pouhé tři měsíce, což je docela krátká doba na zachycení 

změn v jejich kresbě. Přesto jsem se snažila přiblížit pohled na dětskou kresbu, na 

její vývoj i některé její individuální projevy. 

V této práci jsem se snažila nejprve charakterizovat kresbu jednotlivých dětí 

a následně ji rozebrat ještě několikrát - a to z pohledu jednotlivých kategorií a pak 

podle věkových skupin. 

Myslím si, že každé dítě na jedné straně teorie, které jsem si přečetla, 

potvrzuje, na druhé straně vyvrací. Každé je jedinečné, i jeho vývoj je jedinečný, 

a proto musí být jedinečná i jeho kresba. Přesto mi obrázky těchto dětí ukázaly, že 

vývoj dětské kresby má přece jen nějaké zákonitosti, které jsou více méně 

dodržovány. Ale měla jsem možnost i poznat, že každé dítě si už od raného věku 

„pěstuje" svůj „rukopis" a že lze z obrázků na první pohled určit, které dítě je 

kreslilo. A přesvědčila jsem se, že tento „rukopis" z části odpovídá i povaze dětí. 

Děti postupně procházejí vývojem své kresby. U některého dítěte se kresba 

vyvíjí rychleji či více viditelně, u jiného pomaleji nebo méně viditelně, přesto jsem 

nenarazila na žádné dítě, které by ve svém vývoji stagnovalo. 

Téměř každé dítě alespoň částečně zasahuje do všech vytyčených kategorií. 

Můžeme sledovat, jak si poradí s něčím novým, co se v jeho kresbě ještě nevyskytlo. 

Zároveň můžeme sledovat vývoj kategorií u každého dítěte a také rozmanitost 

kategorií u všech dětí. 

V závěru bych ještě ráda zmínila něco, na co jsem v literatuře nenarazila -

cvikem budující se sebevědomí a jistota v kresbě, která umožňuje další vývoj dětské 

kresby. Také jsem měla možnost vidět, jak se děti navzájem napodobují a jak velmi 

rady využívají „opor". Oporami jim byly předkreslené obrázky, které vybarvovaly, 

a také tvary na destičkách, které mohly pouze obkreslit. Čím méně si byl malý kreslíř 

jistý svým umem a čím to byl větší začátečník v oblasti kresby, tím raději těchto opor 

využíval. 
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Dalším, čeho děti jako opory celkem hodně využívaly, bylo napodobování 

jejich „kolegů" a také (ale to bylo vidět spíše jen mezi některými sourozenci), že 

starší sourozenec pomáhal mladšímu s dokreslováním obrázků. 

Ještě jedna zvláštnost mě zaujala. Děti více a raději kreslily, když věděly, že je 

o jejich obrázek zájem. 

Mé putování po obrázcích v „doprovodu" patnácti malých kreslířů bylo 

příjemné a poučné. Doufám, že i čtenářům přišla tato cesta po poznávání dětské 

kresby zajímavá a že se mi díky praktickému nahlédnutí do světa dětských obrázků 

podařilo přiblížit teorie, které jsou o dětské kresbě zpracované. 
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Resumé 

Tato práce se zabývá dětskou kresbou - zejména jejím vývojem. 

Nejprve čtenáře uvádím do základní teorie, kde je seznamuji s některými 

názory, proč dítě kreslí, dále pak s vývojem dětské kresby, jejími typickými znaky 

a některými jejími kategoriemi. 

V praktické části této práce uvádím čtenáře do prostředí mateřské školy, kde 

probíhalo sbírání obrázků, a představuji jednotlivé děti, jejichž kresba je v této práci 

použita. 

Následně se v této práci věnuji rozboru kresby - a to nejprve z pohledu 

jednotlivých dětí, poté z pohledu stanovených kategorií a nakonec z pohledu skupin 

utvořených podle věku dětí, kde se zároveň snažím určit, jak děti kresbou odpovídají 

svému věku. 

Dále se zmiňuji o některých individuálních projevech typických pro kresbu 

jednotlivých dětí. 

Na závěr přikládám jako přílohu všechny rozebírané obrázky. 
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Summary 

This bachelor thesis deals with a children's drawing, especially its 

development. 

First of all, I am introducing basic theories, which acquaint with some opinions 

why children draw, and then I mention the development of children's drawing, its 

typical signs and some categories. 

In an applicative part 1 am introducing a milieu of a kindergarten, in which 

pictures were collected, and then I am introducing the children whose pictures were 

used in this bachelor thesis. 

Then I ani analysing the drawing - at first from the point of each children, then 

from the point of each category and last from the point of groups made from children 

according to their age. In the last part I am trying to judge if children's production 

correspond with their age. 

Then I mention some typical individual signs of every child. 

At the end I am enclosing all the mentioned pictures as a supplement. 

63 



Použitá literatura 

DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte : Dětská kresba z pohledu 

psychologie. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-449-4. 

HAZUKOVÁ, H.; ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha : Státní 

pedagogické nakladatelství, 1986. 

KADLECOVÁ, E. Vývoj dětské kresby od pěti do osmi let. Praha, 2008. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. 

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno : Paido, 1998. ISBN 80-

85931-50-8. 

ŠVANCAROVÁ, L.; ŠVANCARA, J. Vývoj dětských grafických projevů In 

ŠVANCARA a kol. Diagnostika psychického vývoje. Praha : Avicenum, 1971. 

UZDIL, J. Výtvarný projev a výchova. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 

1978. 

UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha : Portál, 1978. ISBN 80-7178-

599-7. 

VIKTOROVÁ, I. Grafika. In PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. 

Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha : Karolinum, 2005, s. 427-433. 

ISBN 80-246-0924-X. 

VIKTOROVÁ, I. Psaní (kompozice) textů. In PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ 

ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha : Karolinum, 2005, 

s. 434-461. ISBN 80-246-0924-X. 

64 



Příloha 1: OlriříŠPk 

(3,6; říjen 2008) Strašidýlk. 



(3,7; listopad 2008) 



Příloha 2: Kája 

4 

I L L (3,7; březen 2008) 



J» • >» 
« с • 

u 

f 

« 
i 

K 2, (3,10; červen 2008) Rybičky v rybníce 



Príloha 3: Evelínka 

E 1. (3,7; říjen 2008) Velryba 



(3,7; říjen 2008) Sluníčko 



/ 

E 3. (3.7; říjen 2008) 



E 4. (3,8; listopad 2008) 



Příloha 4: Terezka 

T l . (3.10: říjen 2008) Cesta 





Т З . (3,10; říjen 2008) Koníček s ozdobou a oblohou, když je hezky a když je noc 



T 4. (3. 11; říjen 2008) Žába 

76 



(3,11; listopad 2008) Terezka 



г 

T 6. (3.11; listopad 2008) Terezky mamka 



(3,11; listopad 2008) Šmudla od Sněhurky, jak dělá salto 



T_8. (3,11; listopad 2008) Andulka, Terezka a Eliška 

80 



T 9. (3.11: listopad 2008) 



\ 

j 

T 10. (3,12; prosinec 2008) 



/ О 

Podpis na obrázku 

í i \ 

Podpis na obrázku 

/ 
Podpis na obrázku 



Příloha 5: Vaneska 

V 1. (4; duben 2008) 



v 2. (4,3; červen 2008) Ježek v domečku 



У З . (4,3; červen 2008) 

86 

Ĺ 



t 



88 





V 7. (4,7; říjen 2008) 



91 





m t 
• í 

i 

У 

V i o . (4,8; listopad 2008) princezna 

93 



r 

ш-

V i l . (4,8; listopad 2008) 



Podpis na obrázku 

; // W 

Podpisy na obrázku 

Podpis na obrázku 



Příloha 6: Agátka 

A g i . (4,1; březen 2008) Táta Libor 



Ag 2. (4,1; březen 2008) obrázek mojí osoby 



Ag 3. (4,1 ; březen 2008) Maminka na zahradě 





Ag 5. (4,4; červen 2008) Miminko 

100 



•Mb UOHIS / n a c k v / г f ONE NASE г м с к л 

VÍC 

\ 
12 11 *7 

Ag 6. (4,4; červen 2008) Truhla a moje osoba 



Ag 7. (4,8; říjen 2008) Agátka a Vaneska 



Příloha 7: Honzík 

H 1. (4,2; říjen 2008) 



H 2. (4,3; listopad 2008) 



3. (4,3; listopad 2008) Kačka 



H 4. (4,3; listopad 2008) 

106 



Příloha 8: Samko 

S I . (4,5; říjen 2008) Ponorka 

107 



S 2. (4,5; říjen 2008) Ponorka 

108 



S 3 . (4,6; listopad 2008) Tank a bomba 

109 



S 4. (4,6; listopad 2008) Ponorka 

110 



Příloha 9: Karin 

»OmAVINV 
POTRAVINY PRAHA 

П 'i \ 

-1 
ti 

ВМШДОК iřGJWi 12 504-011 
- - и |П , 

IČ0020M5 ÜÄtNOPlS'HOl? 
• MU,П • 

í 

K a r l . (5; říjen 2008) 

111 



Kar 2. (5,1; listopad 2008) Já a můj dům 



Příloha 10: Nikolka 

N 1 . (5,7; březen 2008) 

113 



114 



N 3 . (5,7; březen 2008) 



N 4 . (5,7; březen 2008) 

116 



ф 

N 5 . (5,7; březen 2008) 



118 



I \ 

N 7 . (5,8; červen 2008) škraboška kočky 

119 



Příloha 11: Kačka 

K a č i . (5,10; říjen 2008) 



# » 

Kač 2. (5,10; říjen 2008) 

121 



Kač 3. (5,10; říjen 2008) 

122 



Kač 4. (5,10; říjen 2008) Divadlo 

123 



Kač 5. (5,11; listopad 2008) 

124 



Kač 6. (5,11; listopad 2008) 



Kač 7. (5,11; listopad 2008) 

126 



г 



Kač 9. (5,11; listopad 2008) 



ч 

J 

V y ' w w ^ 

Kač 10. (5,11; listopad 2008) 

129 



130 



V * 

Kač 12. (5,11; listopad 2008) 



Příloha 12: Ruda 

R l . (6; březen 2008) Seznam dárků к narozeninám 



R 2. (6; březen 2008) Velikonoční vajíčko 

133 



Příloha 13: Matěj 

Л 

s 

í 

—• 

M l . (6,2; březen 2008) 

134 



M 2. (6,2; březen 2008) 



м з . (6,2; březen 2008) Zlý kuřata. Scooby-Doo a letadlo 

136 



M 4. (6,2; březen 2008) Fotbal 

NVVr É v' 
Podpis na druhé straně obrázku 

137 



M 5. (6,2; březen 2008) Ukázka písma 



Příloha 14: Anička 

An 1. (6,5; duben 2008) 



An 2. (6,5; duben 2008) dokončený obrázek po bratrovi 

140 



Příloha 15: David 

p l . (6,4; březen 2008) Velikonoční zajíc 

Podpis na druhé straně obrázku 




