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.

PŘÍLOHY

1. Úvod
1.

ÚVOD
Psychický vývoj dítěte je velmi citlivá záležitost. Stává se však poměrně často, že

jsou děti vystavovány větší stresové zátěži, než jsou schopné zvládnout. Mezi časté faktory,
které jsou zdrojem neadekvátní stresové zátěže na dítě patří rozvodové situace v rodině.
Problematika v tomto případě spočívá také v tom, že rozvodové situace představují stresovou
zátěž na celou rodinu. Dochází tedy k tomu, že rodiče, jako představitelé psychické opory
dítěte, v tomto ohledu selhávají, protože sami mají obtíže se zvládáním této situace.
V průběhu dětského vývoje v období mladšího školního věku přibývá v životě dítěte nová
instituce, která má významný vliv na formování jeho osobnosti. Jedná se o instituci školy,
která představuje pro dítě novou zátěž ve formě školní docházky. Kvalita rodinného zázemí
úzce souvisí s výkonem a s projevy dítěte ve škole. Problematické situace v rodině se nutně
negativně odráží ve školní úspěšnosti dítěte. Přičemž vytváření sebehodnocení a sebevědomí
dítěte v tomto věku vychází především jak z jeho rodinného zázemí, tak také z jeho úspěšnosti
ve škole. Rozvodové situace v rodině mohou tedy negativně ovlivnit sebevědomí a
sebehodnocení dítěte.
Kresebný projev dítěte patří k přirozeným způsobům dětského vyjadřování a
zpravidla je dětmi vnímaný jako příjemný. Zároveň se v něm mohou odrážet duševní pocity,
tajná přání či situace, které dítě prožilo či prožívá a které z různých důvodů není dítě schopno
vyjádřit verbální formou.

Ve své diplomové práci se tedy snažím využít kresbu dětí mladšího školního věku,
konkrétně kresbu rodiny a kresbu začarované rodiny, pro zkoumání odrazu negativních vlivů
ve výtvarném projevu dětí z rozvedených rodin v porovnání s dětmi z kompletních rodin.
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2.

TEORETICKÁ ČÁST

2.1

DÍTĚ A RODINA

2.1.1

Význam rodiny pro dítě
Rodina je základní sociální útvar, pro který je charakteristické soužití skupiny osob,

které jsou spojeny manželskými (partnerskými), pokrevními a adopčními vztahy. Tyto osoby
zpravidla spolu žijí a uskutečňují společensky uznávanou dělbu úkolů a rolí, z nichž
nejdůležitější je výchova a výživa dětí.
Jedná se o sociální systém, který pomocí typických faktorů udržuje svou stabilitu.
Mezi tyto faktory patří rodinná teritorialita (chráněný a intimní prostor rodiny), rodinný kodex
(ideologie a hodnotová orientace rodiny), který určuje žádoucí a nežádoucí způsoby chování
jednotlivých členů. Dále jsou to rodinné tradice (předměty, příběhy atd.), které se předávají
z generace na generaci, čímž se udržují intergenerační vazby v rodině, rodinný poklad
(předměty, k nimž má rodina významný vztah), rodinné rituály (společné, často opakované
činnosti) a rodinné mýty (soudy a přesvědčení), které podmiňují rodinné vztahy a mají
obranou a ochranou funkci.

V

užším smyslu je rodina specifická, malá, primární, uzavřená a neformální sociál

skupina, která se vyznačuje svou strukturovaností, dynamikou (souhrn všech sociálních
interakcí, které v ní probíhají), charakteristickým vývojovým cyklem, a také svou specifickou
patologií. Z hlediska společnosti rodina plní funkci ekonomickou, biologickou, výchovnou,
emocionální a umožňuje v průběhu vývoje lidstva přenos a osvojení generačních lidských
zkušeností a hodnot (MLČÁK: 1995).

Rodina má funkci primárního sociálního činitele, který ovlivňuje život dítěte v jeho
nejranějších a nejcitlivějších fázích, materiálně ho zajišťuje, poskytuje bezpečí, intimitu,
citové zázemí a ochranu. Výrazně ovlivňuje psychický vývoj dítěte a je nejvhodnějším
prostředím pro uspokojování primárních a sekundárních životních potřeb dítěte, bez jejichž
naplnění se nemůže dítě optimálně vyvíjet jak po psychické, tak i fyzické stránce. Nabízí
dítěti akční prostor, který dítě stimuluje k primárnímu učení nápodobou a identifikací, a
identifikační vzory a modely chování, které jsou zprostředkovány pomocí rodičů a
sourozenců (MATĚJČEK: 1992).
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V současné době je definováno pět základních lidských potřeb:
•

Potřeba vnějších podmětů (určitého množství, kvality a proměnlivosti), jejíž

uspokojení umožňuje vyvolat v jedinci žádoucí úroveň aktivity.
•

Potřeba řádu, smysluplnosti a určité stálosti v podmětech, která umožňuje vytváření

zkušeností, poznatků, strategií, které by jin a k byly chaotické. Je to tedy základní podmínka
pro učení.
•

Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů. Uspokojení přináší pocit

jistoty a je podmínkou pro žádoucí vnitřní integraci osobnosti.
•

Potřeba sociálního uplatnění a vlastní společenské hodnoty. Závisí na ní zdravé

utváření vlastní identity, vlastního sebevědomí, což je pak podmínkou pro osvojení užitečných
sociálních rolí a hodnotných cílů v životě.
•

Potřeba ,, otevřené b u d o u c n o s t i J e to naděje, která udržuje životní aktivitu a

překonává stagnaci (MATĚJČEK: 1992, s. 115).

K nej důležitějším citovým vztahům pro dítě je vztah k matce, která je v normální
rodině pro dítě hlavním zdrojem jistoty a bezpečí. Mezi ní a dítětem vzniká základní citové
pouto nebo-li attachmentová vazba. Jedná se tedy o hlubokou citovou vazbu vznikající mezi
dítětem a dospělou osobou, která o dítě pečuje (zpravidla to bývá matka). Tato citová vazba
se začíná utvářet kolem 7. měsíce věku dítěte. Díky zkušenosti pevného citového vztahu se
může dětská osobnost dále zdravě rozvíjet. Je tak položen základ pro schopnost uchovat si
pocit vnitřní jistoty a vyrovnanosti, pro schopnost udržovat pozitivní vtah ke světu a k sobě
samému a v neposlední řadě pro schopnost navazovat a udržovat trvalejší a spolehlivé vztahy
s lidmi (VAVRDA: 2005).
Tato vazba se vytváří také u zvířat, například Konrád Lorenz ve svých pokusech
ukázal, že u kachen může být tato citová vazba vytvořena i s neživým předmětem. Kachna si
vytvoří vazbu skoro hned po vylíhnutí, s objektem, se kterým se setká jako první. U člověka
je tento systém mnohem složitější a vytváří se tedy až později. Celkově však platí, že
attachment je základním adaptačním mechanismem organismu, který umožňuje jeho přežití
jak ve formě ochrany, tak také ve formě přípravy na osamostatnění. Čím vyšší živočichové,
tím je tento proces složitější.

Interpersonální vztahy jsou pro člověka důležité také z důvodu rozvoje centrální
nervové soustavy. Pokud dítě není z tohoto hlediska dostatečně stimulováno, nedochází ke
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vzniku určitých mozkových spojů a struktur. Následkem nedostatečného pouta mezi dítětem a
pečující osobou může dojít k narušení vývoje centrální nervové soustavy dítěte (VAVRDA:
2005).

Na zjištění kvality attachmentových vazeb byla vyvinuta zkouška Infant Strange
Situation od M. Ainsworth (AINSWORTH in VAVRDA: 2005). Zkouška probíhá tak, že
nejprve je zkoumané dítě umístěno s matkou v herně, v které je pozorováno přes jednosměrné
zrcadlo. Do místnosti po chvíli vstupuje cizí osoba. Po určité době matka z místnosti odchází
a dítě zůstává s cizí osobou samo. Potom se matka k dítěti znovu vrací. V této chvíli je
pozorována reakce dítěte na návrat matky. Podle těchto reakcí byly rozlišeny tři základní typy
attachmentové vazby:

1)

Bezpečný vztah s matkou
Při odloučení a zpětnému návratu matky dítě reaguje tak, že s pláčem běží za

matkou, ale nechá se poměrně rychle utišit, a v její přítomnosti se vrací v klidu zpět ke hře.
2)

Úzkostná vazba vzdorující
Dítě jde za rodičem, ale poměrně dlouho je neutišitelné. Snaží se získat od rodiče co

nejvíce možnou emocionální odezvu.
3)

Úzkostná vazba vyhýbavá
Dítě na příchod rodiče nereaguje. Je to zapříčiněno tím, že dítě od rodiče neočekává

emocionální oporu, protože v obdobných případech se mu ji od rodiče nedostalo. Žádná
emocionální odezva vyvolává u jedince primárně pocit studu, na něhož navazují vnější
emocionální reakce, např. vztek. Pocity studu a následně vzteku jsou tak silné, že se dítě
snaží těmto pocitům vyhýbat, proto raději nevykazuje navenek žádnou emocionální odezvu.
Ve skutečnosti tyto děti vykazují při opětovném setkání s matkou stejné fyziologické reakce,
jako ostatní děti. Například se jim zvýší hladina určitých hormonů, zvýší se rychlost tepu atd..
Samy si však tento stav neuvědomují (VAVRDA: 2005).

Později se ukázala existence ještě čtvrté skupiny, která vychází ze skupiny dětí, které
nebylo

možné

klasifikovat.

Jedná

se

o

dezorientovanou

(dezorganizovanou)

attachmentovou vazbu, která tvoří jakýsi průřez předcházejících tří skupin. Děti s touto
attachmentovou vazbou reagují na odchod matky silně abnormálně, například ztuhnutí dítěte.
Tyto reakce s objevují například u dětí, jejichž matka je pro ně určitým zdrojem stresu
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(například, kdy je u matky nezpracované trauma a matka trpí flashbackem). Dítě matku
potřebuje, ale zároveň ho matka děsí. Dítě neví, jak se má zachovat a dochází ke kolapsu.
Typ attachmentové vazby má tendence přenosu na další generace. Děti, které
neměly bezpečnou attachmentovou vazbu s rodičem (pečovatelem), tak v dospělosti nejsou
schopné navázat tuto citovou vazbu se svými dětmi, čímž dochází ke generačnímu přenesu

tohoto negativního jevu (VAVRDA: 2005).
Podle longitudinální studie reprezentací a chování od E. A. Carlson, L. A. Sroufe a
B. Egeland (2004) byly nalezeny korelace mezi kvalitou attachmentové vazby a budoucím
chováním dítěte. Také se objevily nepřímé korelace mezi ranými zkušenostmi dítěte, jejichž
základ vychází z kvality prožitku attachmentové vazby, a sociálním fungováním jedince
v dospělosti.

Tato studie potvrdila, že především rané reprezentace, které vznikají také na základě
kvality prožitku attachmentové vazby, přenášejí zkušenosti dítěte z jedné časové etapy do
další. Dochází tak k ustavičnému přenášení minulých zkušeností k následujícím zážitkům.
Dětského psycho-sociální fungování je tedy komplexním produktem vztahových vlivů
probíhajících v brzkém dětství (CARLSON, SROUFE, EGELAND: 2004).

Myslím si, že na tomto základě bychom mohli vidět příčinu přenosu kvality
attachmentových vazeb na další generace. Jak je také ve studii uvedeno, vyskytly se určité
korelace i když nepřímé, mezi ranými zkušenosti dítěte a jeho psychosociálním fungování
v dospělosti. Domnívám se proto, že kvalita této vazby má vliv na kvalitu partnerského
soužití v dospělosti jedince, a tedy že se může určitým způsobem odrážet na vzniku rodinných
krizových situací.

Soužitím s dítětem jsou ale také uspokojovány potřeby rodičů, tedy nejedná se o
jednostrannou stimulaci (ze strany rodičů), ale jde o interakci. Dítě je pro rodinu nositelem
spousty nových podnětů, díky kterým mohou rodiče získat množství zkušeností, které by
jinak nepoznali. Pevné citové pouto mezi nimi a dítětem přináší rodičům pocit jistoty, vlastní
užitečnosti a také otevřené budoucnosti.

O n)dinném soužití můžeme tedy mluvit tam, kde dítě uspokojuje psychické potřeby

svých rodičů a rodiče uspokojují potřeby dítěte“ (MATĚJČEK: 1992, s. 29).
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Každá rodina ovlivňuje všechny své členy podle svého, pro sebe typického způsobu,
ve kterém se odráží chování rodičů, jejich celková sociální a kulturní úroveň a vrozené
předpoklady. Například v oblasti jazykové a sociální komunikace, ve stylu uvažování a
hierarchie hodnot, ve výběru žádoucích způsobů chování, v postojích ke společenským
normám a ke světu, atd.. Dítě tedy postupně vnímá a posuzuje svět podobně jako ostatní
členové rodiny. Na socializaci a výchově dítěte se však nepodílí jen rodiče (jeho vychovatelé),
ale také sourozenci, příbuzenstvo, rodinní přátelé a ostatní lidé, kteří se s rodinou často stýkají
a udržují s ní různé sociální vztahy. Svou roli zde sehrává také dědičnost.

Působení rodiny na dítě se odehrává převážně přes jeho výchovu, velice tedy záleží
na tom, jaký způsob výchovy rodina uplatňuje. V typologii rodinných výchovných stylů se
rozlišují tři základní druhy. Za prvé styl autokratický (autoritativní, dominantní), který může
vést k agresivnímu, či naopak submisivnímu chování, a k emoční labilitě. Dále je to styl
liberální (volný), který může být příčinou egoismu, nízké disciplinovanosti až vážných poruch
chování, a nakonec je to styl demokratický (kooperační, integrační), který je považován za
optimální.

Známý je také cirkumplexní model výchovných stylů od Schaefera. Tento model je
založen na dvou bipolámích rovinách. První rovina určuje míru řízení chování dítěte:
autonomie-kontrola, druhá rovina postihuje vztah k dítěti: hostilita-afíliativita (láska). Podle
toho se rozlišuje způsob

výchovy autonomně hostilní (zanedbávání a lhostejnost), autonomně

afiliativní (akceptace, spolupráce, svoboda), hostilně kontrolující (autoritativismus až
despotismus) a afiliativně kontrolující (přivlastňování, ochraňující chování) (SCHAEFER in
LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ: 1998).

Výchova by měla být v rodině podřazena principu sdílení a soužití. Vytváření
hlubokých a trvalých citových vztahů, které uspokojují potřebu bezpečí a jistoty, je pro rodinu
zásadní a typické. Podle toho je rodina hodnocena jako systém, který je tvořen sítí vztahů a
vzájemných interakcí. Když tedy nastane chyba v jedné její části (subsystému), odrazí se to
na celém chodu rodiny.
V

rodinném soužití si dítě tvoří základy vlastní identity a sexuální role, která

vytváří přibližně mezi 2-3 rokem dítěte, a upevňuje se na základě sociálního učení imitací a
identifikací. Můžeme například vidět rozdíly mezi výchovou chlapců a výchovou děvčat. Tyto
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odlišnosti vychází z očekávání jejich budoucí ženské a mužské role, přičemž rodiče stejného
pohlaví se pro dítě stávají identifikačními vzory. Vzorce chování rodiče opačného pohlaví
jsou výchozím bodem pro budoucí výběr jejich životního partnera.
Při výběru partnera se často objevuje rozpor mezi tím, jakého partnera by si chtěl
jedinec vědomě, racionálně zvolit a tím, jakého partnera si reálně volí. Uplatňují se zde jak
složky vědomého, tak ale i složky nevědomého výběru, který se vyvíjí v raném dětství a
v dospívání a může být v rozporu s racionálně odůvodněnými hledisky výběru. Následkem
může být až stereotypním výběr partnerů s obdobnými povahovými vlastnostmi, kteří se ve
skutečnosti k dotyčnému jedinci nehodí.
Příčinou tohoto chování je, že se každý jedinec v partnerském vztahu snaží
podvědomě vyhledávat, navozovat a opakovat emociální situace, které prožil ve svém dětství,
a nezáleží na tom, zda tyto prožitky byly laděny pozitivně či negativně. Opakování těchto
situací může být způsobeno také potřebou vyřešit své emocionální problémy z dětství, které
jsou dosud ještě neuzavřené, a to tím více intenzivněji, čím více bylo zasaženo jádro
osobnosti jedince.

Volba partnera velice ovlivňuje úroveň budoucího rodinného soužití, kromě toho
také záleží na tom, do jaké míry jsou partneři schopni svůj vztah kultivovat a zdokonalovat,
protože během soužití se oba partneři osobnostně mění. Obojí ale silně ovlivňuje model
primární rodiny, který v pozitivním případě může jedinec přejímat, ale v opačném případě se
stává příčinou vnitřního napětí a nejistoty. Tedy jedinec má například tendenci volit si
partnera, který se ve svých způsobech chování zcela odlišuje od vzoru chování rodiče.
Rodičovské modely chování se často přenáší do dalších generací, i v případech, kdy
byly příčinou psychického traumatu. Kromě rodičovských modelů hrají svou roli i modely
sourozenecké, které závisí jak na pořadí narození sourozenců, tak i na jejich pohlaví.

Pokud jedinec neměl žádného sourozence, chybí mu druh zkušeností, díky čemu má
sklon vyhledávat ve svém partnerovi spíše matku a otce. Byla také zjištěna větší míra
kooperace a vzájemného porozumění mezi partnery, jejichž vztah je zcela, či alespoň částečně
komplementární. Komplementarita se posuzuje z hlediska pohlaví a sourozeneckého pořadí.
Například když partner vyrůstal jako starší bratr sestry a jeho partnerka jako mladší sestra
bratra,je vztah plně komplementární, pokud se partneři v tomto ohledu vůbec nedoplňují, je
vztah nekomplementámí (TOMAN, KRATOCHVÍL in MLČÁK. 1996).
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Rodina, jako sociální jednotka, prochází neustálými přeměnami. V současné době se
mluví o tzv. krizi rodiny, protože vzrůstá uplatňování individuálních zájmů jednotlivce na
úkor zájmů rodinných. Je to například zakládání rodiny ve vyšším věku, omezování počtu dětí
atd.. Objevují se tedy hypotézy, že tradiční forma rodiny se bude stále více rozpadat, i když
v rozporu

s tím nebylo nalezeno žádné dokonalejší alternativní prostředí, které by

umožňovalo optimálnější vývoj dítěte tak jako rodina.

2.1.2

Typologie rodiny
Při hodnocení rodinného prostředí posuzujeme kvalitu biologickou a reprodukční,

ekonomickou a zabezpečovací, emocionální či kulturně psychologické a socializačně
výchovné funkce. Například kvalitu emocionálního klimatu v rodině, způsob komunikace
uvnitř i vně rodiny, sociální vztahy, řešení problémů a krizových situacích atd.

J. Dunovský podle tohoto hodnocení rozděluje čtyři základní úrovně rodinného
soužití:
Eufunkční rodina, která zajišťuje dítěti optimální fyzický i psychický vývoj.
Problémová rodina, kde se objevují poruchy v základních funkcích, ale fungování
rodiny a zdravý vývoj dítěte není ohrožen.
Dysfunkční rodina, kde se vyskytují vážné poruchy, které narušují jak rodinu, tak i
zdravý vývoj dítěte.
Afunkční rodina, kde je vážně narušen smysl rodinného soužití a dítěti je takřka
znemožněn jeho c e lk o v ý vývoj (DUNOVSKÝ in MLČÁK. 1996).

Podle Z. Heluse se problematické, disfunkční a afunkční rodiny vyskytují nejčastěji
v typologii rodiny jako rodina nezralá, přetížená, ambiciózní, perfekcionistická, autoritářská,
protekcionistická, liberální, odkládající a disociovaná.
Nezralá rodina může vznikat svazkem příliš mladých partnerů, kteří jsou jak po
ekonomické, tak i sociální stránce závislí na svých rodičích, jsou nezralí i z hlediska hodnot,
citů a zkušeností. Nejsou připraveni na příchod dítěte, který spíše narušuje jejich soužití než
spojuje, a selhávají ve své rodičovské péči.
Přetížená rodina je pod tlakem různých situačních požadavků a obtíží, které jsou za
ur .
. . .
1 'Ant Tntn zátěž má negativní dopad na celou rodinu a tedy i
hranicemi možností rodiny je zvladat. Tato zatez ma b
J e h o v u dětí, o kterou mají sice zájem, ale vymyká se jim z rukou.
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Ambiciózní rodina je charakteristická nadměrným zaměřením se rodičů na vlastní
seberealizaci. Dochází tak z hlediska dětí, které jsou většinou dobře zajištěné po hmotné
stránce, k citovému strádání.
V perfekcionistické rodině jsou rodiče a děti stále hnáni k nejdokonalejším
výkonům, které neodpovídají reálným schopnostem členů rodiny. Na základě toho se vyvíjí
úzkost, nejistota, agrese, psychická labilita atd.
V au toritářsk é rodině dochází k potlačování individuality všech členů rodiny.
Vyžaduje se zde slepá poslušnost, která je vymáhána hlavně tresty, fyzickým násilím,
ponižováním atd. Tento způsob výchovy vede k frustracím, rezignaci, negativismu, či agresi a
vyskytují se zde tendence k přenosu na další generace.
P rotek cion istick á rodina zbavuje děti přirozené odpovědnosti, samostatnosti a

nezávislosti, díky intenzivním rozmazlujícím a ochranářským postojům. Dochází tak k
narušování pozitivního vztahu dítěti ke světu.
Liberální rodina je charakteristická přílišnou volností, nejasně vymezenými
pravidly a chaotismem. Na tomto základě se může vyvíjet egoismus, asociativní chování atd.
V odkládající rodině jsou přenášeny rodičovské povinnosti péče o dítě vně rodiny,
dítě je tedy vychováváno u příbuzných, známých, či v sociálních institucích, čímž se objevuje
riziko citové subdeprivace i deprivace.
U disociované rodiny je dlouhodobě narušena vnitřní i vnější vztahová síť, je zde
vysoké a stálé napětí. Tato rodinná krize vede u dětí k vážným projevům maladaptace a
psychické deprivace (HELUS in MLČÁK. 1996).

2.1.3

Zátěžové situace v rodině
Rozlišujeme čtyři základních typy zátěžových situacích. Prvním typem je frustrace,

kdy jedinec neočekávaně ztrácí možnost k uspokojení pro něho osobně důležité potřeby, o
které si myslel, že uspokojena bude. Tato zátěžová situace se objevuje velmi často, a nemusí
být vždy příčinou negativních následků, protože v určité míře může být i žádoucí zkušeností.
U výchovy dětí také dochází k omezování některých způsobů dětských potřeb, takže zde
frustrující situace vznikají docela často. Jaký následek bude mít tato situace na dítě, závisí
hlavně na celkovém

rodinném

klimatu a srozumitelnosti (předvídatelnosti) chování

dospělého.
Dalším běžným typem zátěže je konflikt, který je variantou frustrace. Vážné
Patologické následky způsobuje konflikt v případě, že je opravdu závažný. Velmi dlouho trvá,
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když se týká obecně podstatné věci a jedinec není schopen ho řešit.

Situace, které přináší nadměrné zatížení či ohrožení u jedince, jsou označovány jako
stresové. Charakteristické projevy stresových situacích se vyznačují neřešitelnými vnitřními
rozpory, bezmocností, tedy pocitem nemožnosti ovlivnit danou situaci, nepředvídatelností
zátěžové situace, nadměrnými nároky na jedince a velkou mírou nutnosti přizpůsobit se.
Stresová zátěž se projevuje změnou emočního prožívání v podobě úzkosti, vzteku a agrese,
deprese a apatie (souvisí s typem osobnosti a s podobou vnější situace). Tlak stresových
situacích se u jedince projevuje jak v psychické, tak i fyzické oblasti.
Posledním typem zátěže je deprivace, tedy stav, který vzniká díky nedostatečnému
uspokojení základní psychické či biologické potřeby po dostatečně dlouhou dobu. Je to jeden
z nej závažnějších zátěžových vlivů, který

může silně negativně ovlivnit vývoj osobnosti

jedince. Jedinec může být deprivován na základě neuspokojení potřeb biologických,
stimulačních, kognitivních, citových a sociálních.

Zátěžové situace vyvolávají obranné mechanismy, jejichž princip je založen na
útoku a úniku. Reakce v podobě útoku jsou aktivním způsobem obrany založeným na
agresivitě, která může být namířená ne jen na ostatní objekty, ale i vůči subjektu, tedy vůči
sobě.
Reakce které se snaží uniknout z reality jsou založené hlavně na zkreslení reality,
k čemuž dochází především neuvědoměle.

Podle míry zkreslení rozlišujeme jednotlivé druhy obrany:
•

Popření, kdy jedinec přijímá jen informace, které nejsou pro něho ohrožující.

•

Potlačení a vytěsnění nepříjemných pocitů a zkušeností, které jsou nepřijatelné.

•

Únik do fantazie.

•

Snaha o racionální odůvodnění nepnjatelne situace.

•

Únik na vývojově nižší úroveň, tzv. regrese.

•

Identifikace s obdivovanou osobou nebo skupinou.
Snaha docílit uspokojení jiným, snadno dostupným způsobem, tzv. substituce.
Vzdaní se možnosti u sp o k o je n í potřeby díky její nedosažitelnosti, tzv. rezignace
(MATĚJČEK: 1989).
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Rozvrat rodiny
Výzkumný ústav psychiatrický provedl v 70. a 80. letech rozsáhlé studie, které

zachycovaly průběh rozvodového a porozvodového dění. Podle šetření bylo zjištěno, že 18 %
mužů nemá po rozvodu s dítětem žádný styk a 37% mužů má s dítětem styk řídký a
nepravidelný. V 97,5% případů byly děti svěřeny do péče matky, které se o dítě starají
výhradně samy 42%, s pomocí rodičů či jiných příbuzných 22%, s pomocí jiného partnera
27% a s pomocí bývalého manžela 6%. U 20% případů je styk otce s dítětem příčinou dalších
porozvodových konfliktů.
Rozvodová situace v rodině postihuje 32% dětí v nejmladší věkové kategorii, tedy
děti do 6 let. 24% tvoří děti mladšího a staršího školního věku a 27% dětí ve věku pubescence
a adolescence. Reakce na nového matčina partnera byly jednoznačně kladné v 55% u
nejmladší věkové kategorie a v 37% u nejstarší věkové kategorie a jednoznačně záporné
reakce projevovalo 8% dětí nejmladších a 18% pubescentů.

Reakce dítěte na rozvod rodičů (% z příslušné věkové skupiny)
0-2 roky

3-5 let

6-9 let

10-12 let

13-15 let

celkem

87,3

45,2

3,6

0,6

0,0

36,6

2. Bez nápadností.

2,2

29,8

52,9

30,7

32,2

26,9

3. Zřejmě trpí, nápadné,

1,9

12,2

30,1

51,0

33,1

21,6

8,0

10,7

6,5

1,3

3,2

6,6

362

188

276

173

125

1124

Reakce na rozvod
1. Dítě je malé, nechápe
o co jde

nepříznivé
4. Dosud o rozvodu neví
(či jiné reakce)
Počet dětí ve skupině

(MATĚJČEK: 1992, s. 146)

Další studie se zabývala výzkumem 163 dětí středního školního věku, a mapuje
situaci dětí asi tak do šesti let po rozvodu. Bylo zjištěno, že úroveň intelektových schopností
lěchto dětí překračuje průmčr, což se vysvětluje tím, že v pražských rozvádějících se rodinách
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je celková intelektuální úroveň vyšší, tedy jsou zde hojně zastoupeni středoškoláci a
vysokoškoláci. Průměrné známky sledovaných dětí jsou o málo horší než je pražský průměr,
ale s ohledem na jejich úroveň intelektových schopností jsm e mohli čekat výsledek
příznivější. Tělesný vývoj, zdravotní vývoj a stav odpovídá pražskému průměru.
Podle sociometrického šetření byly sledované děti méně přijímány ostatními dětmi
za kamarády, ale po výpočtu skóru maladaptace byl průměr skupiny podstatně nižší než u
dětí, které jsou ohrožené psychickou subdeprivací. Bylo zjištěno, že skór maladaptace dítěte
prokazuje závislost na schopnosti matky vyrovnat se s rozvodem, tedy pokud se uspokojivě
zvládne rozvodová situace, matka je vnitřně vyrovnaná, tak dítě se s danou situací vyrovnává
také mnohem snadněji (MATĚJČEK: 1992).

Při rozvodové situaci v rodině je zvýšená zátěž na všechny její členy, je porušen
typický chod rodiny, což se zákonitě odráží i na dítěti. Důležitá je ale míra působení tohoto
vlivu na dítě, což závisí především na tom, jakým způsobem bude rozvod probíhat a jaké
ponese následky. Samotné oddělení rodičů nemá na děti tak negativní dopad, i když tak dítě
ztrácí identifikační vzor, jako s tím vzniklé rozpory mezi rozvádějícími se manželi. Například
spor o svěření dítěte, vypovídání dítěte u soudu, (dítě musí rozhodovat, kterého rodiče má
radši ským chce bydlet), dítě se stává prostředníkem, skrz kterého si rodiče řeší své
problémy atd. Na druhou stranu je ale rozvod většinou vyvrcholením dlouhodobých problémů
ve vztahu, které jsou také zdrojem stresu působící na dítě. Tedy někdy může rozvod rodičů
přispět ke zlepšení a uklidnění rodinné situace.
Zvýšená stresová zátěž působící na dítě se může projevovat hlavně zhoršením
výsledků dítěte ve škole a kázeňskými problémy. Velké množství napětí může být příčinou
agresivního chování a u hodně vystupňovaných kritických situací může vést až k
antisociálnimu chováni. (S tím se setkáváme především u chlapců.) Reakce na nápor stresu
může být ale také opačná (výskyt především u dívek), kdy dochází k uzavření se do sebe,
izolování se od kolektivu, k útěku do fantazijních představ, a také k zhoršení prospěchu. Děti
jsou snadněji unavitelné a špatně drží pozornost.
Musime brát v úvahu také to, že v důsledku rozvodu mají rodiče na své dítě méně
času, a také díky zvýšené psychické zátěži jsou vůči němu méně citliví.
Rozvrat manželství je událost, která nese dlouhodobé následky. Přináší komplikace
do širšího okruhu rodiny, protože je často problematické pokračovat dál v pozitivních
Citových vazbách s

p říb u z n ý m i

jednoho z rodičů. Další krizová situace nastává, když si jeden
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z rodičů přivede nového partnera. Nový partner přináší do rodiny nové hodnoty, nové
zvyklosti, nové příbuzné, někdy i nové děti. Jeho příchodem se zásadně mění chod rodiny.
Děti většinou intenzivně rozlišují vlastní a nevlastní rodiče. Nevlastní rodič bývá většinou
chápán jako cizí element v rodině, ke kterému dítě může přistupovat s nenávistí, může na něj
žárlit, a nebo se mu může naopak snažit vetřít. Dítě také může mít pocit, že do rodiny už
nepatří, zvlášť v případě, kdy se novým partnerům narodí dítě.
Zpravidla rozvod znamená snížení životní úrovně, zvlášť v případech, kdy se o dítě
stará jeden z rodičů sám, změnu ve způsobu zacházení s dítětem, ale také může znamenat
ukončení závažných rodinných problémů, které by mohly zdravý vývoj dítěte ohrozit
v mnohem větší míře.
Matějček zdůrazňuje, že je to volba mezi dvojím zlem. Je potřeba vybrat pro
všechny zúčastněné nejvhodnější variantu. Způsob řešení, zůstat v manželském svazku jen
kvůli dítěti, je nešťastným. Tento názor nelze brát striktně, protože v této problematice se
musí přistupovat individuálně k jednotlivým rodinným případům.

Matějíček říká, že ,, základem je, jestli bude životní prostředí pro dítě po rozvodu
vyrovnanější, stálejší a citově vřelejší (MATĚJČEK. 1992, s. 157).

V současné době každé druhé manželství v Čechách končí rozvodem a stejný trend
vykazují ostatní státy Evropy a USA.
V roce 1994 připadalo na 100 uzavřených manželství 53 rozvodů, v roce 1995 to
bylo 57 a v roce 2001 již 60“ (INTERNET: www.czso.cz: 2004).
Tyto údaje představují rozvodový index. Hrubá míra rozvodovosti (počet rozvodů na
100 obyvatel) také stále stoupá. V roce 2001 měla hodnotu 3,1. Tedy v roce 2001 v České
republice proběhlo přes 31 tisíc rozvodů. Na druhou stranu se zatím snižuje míra rozvodovosti
s nezletilými dětmi, která je podle údajů Českého statistického úřadu 72% v roce 1989 a 65%
v roce 2001 (INTERNET: www.czso.cz: 2005).

2.1.3.2

Extrémně zátěžové situace v rodině
Jedná se o situace, při kterých dochází k vážnému ohrožení zdravého vývoje dítěte,

díky negativnímu působení, či naopak díky nezájmu rodiny. Tyto situace jsou souhrnné
označovány jako syndrom CAN (Child Abuse and Neglect), kdy dochází k vystavování dítéte
nadměrnému psychickému stresu, ke kladení nepřiměřené zátěže na dítě a kjeho
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psychickému a fyzickému strádání.

J.Dunovský a jeho pracovní skupina definuje tento společenský jev jako „jakoukoliv
nenáhodnou, prevenlabilní, vědomou či nevědomou aktivitu či neaktivitu, jíž se vůči dítěti
dopouští rodič, vychovatel nebo jin á osoba a je ž je v dané společnosti nepřijatelná nebo
odmítaná a poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje
jeho smrt - za týrání dítěte se považuje i jeh o pohlavní zneužívání“ (DUNOVSKÝ in
MATĚJČEK, DYTRYCH: 1994, s. 12).

Rozvodové situace v rodině sice představují pro dítě silnou stresovou zátěž, ale
nestává se tak často, aby tyto problémy přerostly až do takových extrémů. Pokud se tak stane,
nevyplývá tato kritická situace pouze z rozvodové situace, ale většinou se k tomu připojí ještě
jiné patologické jevy jako například alkoholismus rodiče. Přesto je však syndrom CAN
důležité brát v úvahu, protože tyto patologické jevy mohou být vyvolané právě díky zvýšené
stresové zátěži rozvodové situace. Také se mohou nově vyskytnout díky příchodu nového
partnera některého z rodičů.
Jak uvádí Matějček, existují skupiny dospělých (rodičů, vychovatelů), u kterých se
vyskytuje větší pravděpodobnost, že se stanou potencionálními činiteli týrání než u jiných. Na
druhé straně se ale také vyskytují skupiny dětí, které jsou tomuto riziku vystaveny s větší
pravděpodobností než ostatní děti. Kromě toho musíme brát také ještě v úvahu různé nahodilé
situace, které mohou míru tohoto rizika ještě zvýšit. Můžeme tedy rozlišit rizikové skupiny
dospělých, dětí a rizikové situace, kde je větší možnost výskytu těchto negativních jevů.

Rizikové skupiny z hlediska CAN
Lidé, které mají zvýšené sklony násilně reagovat. Osoby s agresivními povahovými
rysy; impulsivní lidé, trpící neurotickými obtížemi atd.
•

Lidé se sklonem k závislostem (alkohol, drogy atd.).
Lidé se zvláštním životním stylem, například příslušníci náboženských sekt.

•

Lidé žijící stále ve stresové situaci.
Lidé rodičovsky nezralí, například příliš mladí rodiče, mentálně retardovaní, či

různě somaticky nemocní lidé.
Osoby s některými formami psychického onemocnění, například sexuální devianti,
sexuálně hyperaktivní lidé a lidé s oslabenou sebekontrolou. Osoby, které byly vystaveny
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subdeprivačním či deprivačním vlivům (tendence k přenosu na další generaci).
•

Zaměstnáni mimo rodinu či přílišná zaujatost svými problémy nebo zájmy.

Rizikové skupiny dětí z hlediska CAN
•

Děti s LMD, děti neklidné, špatně se soustřeďující, dráždivé, s výkyvy nálad. Děti

impulzivní, se sklonem ke zkratovitému chování.
•

Děti, které vymáhají provokujícím způsobem uspokojení svých potřeb. Často

v důsledku somatického onemocnění, chronicky špatného zdravotního stavu, podvýživy,
vyčerpání nadměrnou fyzickou nebo psychickou zátěží.
•

Děti s nesrozumitelnými reakcemi, jako například děti úzkostné nebo děti s různým

stupněm mentální retardace.
•

Děti, které jsou pro rodiče zklamáním, jako například děti s lehce sníženým

intelektem. Dále jsou to ve škole chronicky neprospívající děti, jako například se specifickými
poruchami učení, děti neobratné, či jakkoliv nezapadající do běžné normy a rodičovského
očekávání.

Zvýšenému riziku zanedbávání jsou vytaveny děti neaktivní a utlumené s omezenou
schopností sociální odezvy, které nedovedou vzbudit u dospělého zájem v náležité intenzitě
nebo ho nedovedou udržovat. U pohlavního zneužívání jsou zase více ohrožené holčičky,
které jsou koketní, mazlivé, výrazných ženských tvarů, se svádivým ženským chováním, atd..

Rizikové situace
Rizikové situace může představovat například silný stres vycházející například
2 rodinných konfliktů, z rozvodových sporů, ze zhrzené lásky, z alkoholu, z drog, z hmotné
bídy rodiny, z n e z a m ě stn a n o sti, z neúspěšnosti, sociální nejistoty, stísněného životního
prostoru, společenské izolovanosti, psychické a fyzické vyčerpanosti. Také se jedná o různé
Příležitosti setkání rizikových dospělých s rizikovými dětmi v rizikové situaci (MATĚJČEK,
DYTRYCH: 1994).
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DÍTĚTE

MLADŠÍHO

ŠKOLNÍHO VĚKU
Podrobnějším seznámení se s charakteristikami dětského vývoje v období mladšího
školního věku se nám může lépe přiblížit dětský výtvarný projev.
Autoři uvádí, že mladší školní věk patří k nejstabilnějším období v dětském životě.
Z tohoto hlediska bychom mohli vidět souvislosti i u Sigmunda Freuda v jeho teorii
psychosociálního vývoje. Zde mladší školní věk odpovídá stádiu latence, kdy podle S. Freuda
ustupují emoční a sexuální tužby a zájmy do pozadí. Jedná se o relativně stabilní období, ve
kterém dochází hlavně k osvojování kulturních hodnot a diferenciovaných pohlavních rolí.
Podle S. Freuda je to etapa mezi dvěma částmi psychosexuálního vývoje, kde první část je již
ukončena

a

druhá

část

teprve

nastane

v pubescenci

(FREUD

in

LANGMEIER,

KREJČÍŘOVÁ: 1998).
Na základě jiných vývojových studií se ale ukázalo, že tomu tak zcela není. Vývoj
dítěte pokračuje trvale a plynule, a dítě dosahuje ve šech směrech zásadních vývojových
pokroků (LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ: 1998).
Velké změny nastávají z hlediska dětského životního stylu, které vyplývají z nástupu
do školy. Školní docházka znamená pro dítě nároky na kázeň, adaptaci na kolektiv a na
regulaci chování. Podle J. Kurice se v mladším školním věku nachází velké rozdíly mezi
dětmi na počátku školní docházky a dětmi vyspělejšími. V tomto ohledu rozlišuje dvě období,
z nichž jedno představuje 1. a 2. třída, kde dochází především k adaptaci dítěte a rodiny na
školu. Druhou etapu představuje 3. až 5. třída, kde vztahy mezi žáky probíhají na vyšší
úrovni, a také zde probíhá formování zájmů a postojů žáka (LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ:
1998).
Na druhou stranu Z. Matějček dává přednost rozdělení na mladší školní věk 6 - 8 let,
což odpovídá 1. a 2. třídě, a střední dětství 9 - 1 2 let (což odpovídá 3. - 5. třídě). V tomto
případě dítě v mladším školním věku je ještě poměrně hravé, sugestibilní, má rádo pohádky a
dokáže se soustředit jen krátce (10 minut). Oproti střednímu dětství se zde ještě nevyskytují
problémy s potvrzováním pohlavní identity, ale nachází se zde stále rozkolísanost a
zranitelnost. Střední dětství je tedy stabilnější a je více zaměřeno realisticky. Výrazně zde také
vzrůstá vliv vrstevnické skupiny. Podle Matějčka probíhají ve středním dětství tyto zásadní
vývojové změny:

přisvojení specifického chování vůči malým dětem - dívky i chlapci si

osvojují způsoby chování’ ja k se na malé dítě naklánět, usmívat se na ně, mluvit na ně
vysokým hlasem apod. ; 2. utváření rodičovských postojů, které mohou později do značné míry
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ovlivňovat skutečné chování k vlastním dětem; 3. vytváření mužské a ženské identity (vědomí
jsem chlapec-muž nebo dívka-žena, a kladné přijetí této skutečnosti “ (MATĚJČEK in
LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ: 1998, s. 116-117).

Důležitou součást identity školáka odráží také funkce jeho rodiny. Rodina mu slouží
jako model chování a je také zdrojem jeho jistot. I když se dítě ve školním věku od rodiny
odpoutává, tak je přesto pro něj důležitým zázemím. Vliv matky na dítě se odráží především
v jeho citovém rozvoji, ve vývoji empatie a v otevřené komunikaci, tedy v komunikaci, ve
které dochází k vyjadřování i ovládání citů. Vliv otce je obdobný jako u matky a kromě toho
také zastává funkci představitele autority a modelu mužské role. Otec umožňuje dítěti
odpoutání se od matky, protože je alternativou bezpečného vztahu. Hodnota otce však závisí
na tom, jak ho vnímá matka a naopak. Svůj vliv zde hrají i sourozenci, kteří jsou zdrojem
sociálního učení. Může s nimi vznikat přirozená koalice, ale také se zde může vyskytovat
žárlivost.

Vývoj schopností a dovedností dítěte je v tomto věku do značné míry závislý na jeho
tělesném růstu. K významnému zdokonalování dochází především v senzomotorické oblasti.
Z hlediska hrubé motoriky je nápadné zlepšení v koordinaci pohybů, dítě se stává obratnější a
silnější.

Další

významné

vývojové

změny

probíhají

v oblasti

jemné

motoriky

a

vizuomotorické koordinace, jejichž ovládání na dostatečné úrovni je nutné pro nácvik psaní.
Soustavným vývojem prochází také druhý aspekt senzomotorické aktivity, kterým je
smyslové vnímání. Jak uvádí J. Langmeier a D. Krejčířová vnímaní není jen zpracování
jednoduchých smyslových podnětů, ale představuje také postoje a očekávání dítěte, jeho
soustředěnost, vytrvalost, dřívější zkušenosti a již vyvinuté schopnosti (LANGMEIER,
KREJČÍŘOVÁ: 1998).

Díky

rozvoji

druhé

signální

soustavy

se

smyslové

vnímání

stává

lépe

diferenciovanější a jemnější. Tento jev se také odráží v kresbě, ve které se projevuje například
vzrůstajícím počtem detailů a v dokonalejším zachycení proporcí postav a jiných objektů.
Z hlediska pozornosti se s nástupem školní docházky rozvíjí hlavně pozornost
úmyslná. Ze začátku jsou ale pro její vyvolání nutné silnější a intenzivnější podněty, a také ji
lze v počátcích velmi snadno narušit jinými rušivými elementy. Později se však její trvalost
Postupně prodlužuje. Dítě tedy dokáže dávat na některé objekty záměrně pozor, čímž se stává
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vnímání více cílevědomou činností, která postupně přechází v pozorování.
V

tomto období dítě také získává lepší časoprostorovou orientaci. Od dřívější

prožívání především přítomnosti, dítě také prožívá blízkou minulost a budoucnost. V tomto
ohledu se zde objevuje i nový typ strachu z budoucnosti, například ve formě splnění či
zvládnutí určitých školních povinností v blízké budoucnosti.
Paměť je

v tomto

vývojovém

období

bezprostředně

spojena

s vnímáním.

Zapamatování probíhá především u konkrétních jevů. Ve škole se na děti zvyšují požadavky z
hlediska záměrného zapamatování, vizuálního zapamatování obsahu a zapamatování
souvislostí. Dítě je takto nuceno používat kromě dřívějšího bezděčného zapamatování také
zapamatování úmyslné a dřívějšího auditivního učení také vizuální způsob učení. Na počátku
školní docházky se u většiny dětí vyskytuje mechanická paměť.

Na základě získaných zkušeností a vlivem přistupujících vědomostí dochází v tomto
věku také k usměrňování dětské představivosti, z které se tímto vytrácí bezděčnost. Děti
dokáží odlišovat od sebe skutečné a fantazijní jevy, přičemž se od těch fantazijních odklánějí
a zaměřují se především na ty skutečné. Tyto tendence se projevují také v kresebných
projevech dětí, které jsou hlavně realistické, tedy vychází především ze zkušeností dítěte než
z jeho fantazie.
Rozvoj myšlení souvisí s rozvojem představivosti a vnímáním. Dochází zde tedy
k přechodu od fantazijního myšlení k myšlení logickému a realistickému. Tomuto období
odpovídá podle Piageta stádium konkrétních operací (PIAGET, INHELDEROVÁ: 1997). Ve
stádiu konkrétních operací jsou typické operace s předměty v konkrétní činnosti. Dítě je
schopno tyto operace provádět i v představě, ale nedokáže provádět abstraktní operace bez
závislosti na konkrétní manipulaci. Dite preferuje získáváni informaci, u kterých se muze
přesvědčit o jejich skutečnosti. Přemýšlení tedy probíhá především o věcech představitelných,
konkrétních a dobře pochopitelných.
Mladší školní věk je vývojové období, ve kterém dochází k rychlému osvojování
kognitivních operací. Jedná se například o porozumění principu konservace. Konservace je
mentální pochod, na jehož základě je nám umožněno porozumět zachování určité kvality.
Dítě například chápe, že když přesypeme korálky z jedné nádoby odlišného tvaru do druhé,
tak se jejich množství nezmění, i když se změnila jejich hladina v druhé nádobě. Dalším
principem, který dítě nově ovládá, je schopnost sériování. Dítě dokáže řadit věci podle určité
kvantity či kvality, jako je například srovnání objektů podle velikosti. Schopnost sčítání a
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odčítání souvisí s objevením reverzibility. Reverzibilita znamená schopnost mentálně obrátit
akci. Používáme ji například při kontrole příkladu zkouškou, kdy provádíme opačnou
matematickou

operaci.

Reverzibilita

je

předpokladem

konservace

(LANGMEIER,

KREJČÍŘOVÁ: 1998).
Někteří autoři však uvádí, že dítě je schopné těchto mentálních operací dosáhnout i
dříve, než jak uvádí J. Piaget. Záleží na tom, za jakých podmínek daná zkouška probíhá.
Pokud například je dítě dostatečně motivováno (bonbóny) a nemá pocit že je zkoušeno,
dokáže tyto úkoly správně řešit i dítě v předškolním věku. Platí totiž, že když není dítě pod
nátlakem a má pocit, že si hraje, dokáže mnohem více, než kdy má pocit, že je zkoušené
(LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ: 1998).

Podle M. Vágnerové a E. Valentové prochází vývoj myšlení žáků v mladším
školním věku dvěma stádii. Děti, které jsou ve věku od 6 do 8 let rozebírají probíranou látku
především v názorně předmětové rovině. Při mentálním zpracování se opírají hlavně o reálné
předměty nebo o jejich přímé zobrazení. Zobecnění probíhá především pod vlivem nápadných
znaků předmětů. Postupně však dochází k rozvoji mentálních operací, který probíhá také díky
vlivu učebních činností. Žáci přecházejí k systematičtější analýze, diferenciaci a také
klasifikaci (VÁGNEROVÁ, VALENTOVÁ: 1992).

Vývoj myšlení je úzce propojen s vývojem jazyka. Jazyk je nástrojem myšlení,
nebo-li myšlení se realizuje a vyjadřuje pomocí jazyka. Pomocí jazyka vytváříme pojmy,
které nám zastupují objekty, situace či jiné jevy z našeho reálného života. Díky němu tedy o
těchto jevech můžeme smýšlet bez jejich momentální přítomnosti. Na základě toho, že má
jazyk zástupný charakter reality, můžeme také zobecňovat. Jazyk nám tedy umožňuje
abstraktní myšlení. Mluvenou formu jazyka představuje řeč. Před vstupem do školy děti
zpravidla ovládají gramatickou stavbu svého mateřského jazyka. V mladším školním věku
pak začíná dítě vnímat podobu jazyka i opticky ve formě písma. K mluvenému projevu se
tedy přidává ještě projev písemný. Slova ale ještě mají stále dost konkrétní podobu. Začíná se
také objevovat lingvistický humor.

Z hlediska mravního vývoje dítě nejprve reguluje své chování na základě strachu
z trestu a z naděje na odměnu autoritou. Kolem 7. - 8. roku dochází ke změně, protože vzniká
autonomní morálka. Dítě pochopí, že určení správnosti nezáleží na jedné osobě, ale že mravní

24

2. Teoretická část

2.2 Psychologická charakteristika dítěte mladšího školniho věku

zákon platí obecně a platí pro všechny stejně.
Z hlediska sociálního a citového vývoje oproti dětem v předškolním věku v tomto
období ustupuje citová labilita, impulsivita a dětský egocentrismus. Pokud jsou stanovené
normy přiměřené věku dítěte, tak je dítě schopné podle nich regulovat své chování
(VÁGNEROVÁ, VALENTOVÁ: 1992).

Centrální opěrný bod, který pro dítě představoval rodina, nemá pro dítě už tolik
zásadní významnost. Dítě se totiž začíná pohybovat v menším kolektivu, porovnává se
s ostatními dětmi, čímž si také intenzivněji uvědomuje svou osobnost. Dochází k částečnému
odpoutání se od rodiny a k vstupování do nových interakcí především s vrstevníky. Tento
pokrok je však podmíněn dostatečnou kvalitou fungování rodiny dítěte. Na základě interakcí
s vrstevníky se dítě učí novým sociálním reakcím, jako je například soupeření o pozornost,
poskytnutí pomoci atd.
Dětský kolektiv má na počátku charakter izolovaných individualit, které následují
učitele (svého vůdce). Učitel zde tedy sehrává dominantní roli. Ne začátku školní docházky je
tedy přístup k učiteli zpravidla pozitivní, dítě se k němu staví jako k velké autoritě a přesouvá
na něj pocity bezpečí a jistot, které si přináší z domova.
V období mladšího školního věku kamarádství probíhá zpravidla mezi dětmi, které
spolu sedí v lavici a nebo které spolu chodí do školy. Ve 3. třídě se již objevuje kamarádská
solidarita, přičemž autorita učitele mírně ustupuje do pozadí oproti autoritě vedoucích žáků.
Přátelství se vyskytují ale až po 10. roce. Na zařazeni dítěte do kolektivu hraje velkou roli
jeho síla a obratnost. Soucit ani gentlemanství se zde nevyskytuje, jedná se zpravidla jen o
vzhlížení k určité autoritě.
Ve věku kolem 8 let vznikají v dětském kolektivu skupinky, které jsou rozlišené
podle pohlaví.

Vytváření skupinek ve třídě vychází hlavně ze společných zájmů.

V chlapeckých skupinkách probíhají pohybové a soutěžové hry. V dívčích skupinkách
probíhá většinou hra s panenkami. Zakládání těchto pohlavně homogenních skupin je nutné
pro identifikaci se svou pohlavní rolí. Význam vrstevníků je důležitý i z hlediska pocitu
jistoty. Děti se přes vrstevnické vztahy učí naslouchat, a také se učí chápat dialog.
V tomto věku je velmi podstatné, aby se dítě začlenilo do vrstevnické skupiny. Je-li
outsiderem, tak se snaží najít společnost, kde bude přijato (asociální party). Na zařazení do
vrstevnické skupiny má velký vliv úspěch ve škole a ve sportovních činnostech. Úspěch také
Patří k základnímu faktoru, od kterého se odvíjí sebevědomí dítěte.
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DĚTSKÁ KRESBA
Výtvarný projev dítěte je spojený s jeho duševním životem. Dochází zde k integraci

kognitivních složek a představ. V kresbě se tedy odráží jak jevy vnější, které vycházejí
z našeho vnímaní okolí, tak jevy vnitřní, které vychází z osobnosti kreslíře. Mezi vnější
faktory patří například materiální prostředí a sociálně-kultumí vlivy. Mezi vnitřní jevy patří i
rodová dědičnost a zkušenosti dítěte, především zkušenosti sociálních interakcí. Ve
výtvarném projevu se vnitřní jevy projevují výběrem témat a obsahové stránky, ve volbě
barev, v kompozici atd.).
Interakce dítěte s okolním světem patří mezi hlavní inspirační zdroje dětského
výtvarného projevu. Jedná se především o interakce vycházející znejbližšího okolí dítěte,
hlavně o vztahy mezi jím a rodiči. Dítě je odmalička naprogramované pro upřednostňování
navazování kontaktů s lidmi. A také lidské postavy patří k nejčastějším objektům dětského
výtvarného vyjádření. Častými zobrazenými postavami se pak stávají rodiče dítěte, pokud má
dítě s nimi pozitivní emocionální a sociální zkušenosti. Dalšími nejčastějšími náměty jsou
potom zvířata, která se zpočátku moc neliší od zobrazení lidských postav.

Ve výtvarném vyjádření, ve kterém se tedy odráží náš náhled a přístup ke světu.
Můžeme zde vidět určité pravidelnosti, jako je například zdůraznění tvaru pomocí linie,
barvy, plochy a kontrastu. Dále také spojování různých časových rovin téhož děje (neboli
grafické vyprávění) a psychogenní pojetí prostoru. (U psychogenního pojetí prostoru dochází
k uplatnění logiky k vyjádření obsahu představy bez ohledu na pozorovatele.) A nakonec je to
tvarová konfigurace a výrazové vystupňování, které v sobě zahrnuje všechny předchozí jevy.

Tvoření je pro děti přirozenou činností, která vychází z jejich spontaneity. Výtvarný
projev odráží dětské tvůrčí schopnosti, ale také svědčí o míře rozvoje jejich intelektu, a o
jejich emocionálních a sociálních schopnostech. Dětské hry a výtvarné vyjádření patří k
činnostem, které zrcadlí psychické stavy dítěte a které mohou sloužit jako prostředky k řešení
problematických situací. Může se stát, že dítě prožívá situace, které nedokáže verbalizovat či
racionálně uchopit. Výtvarný projev a hra jsou nástroje, které pomáhají dítěti tyto situace
zpracovat, řešit a psychicky se s nimi vyrovnat.
Výtvarné projevy dítěte mají mnoho společného z hrou. Funkční podstata kresby se
pohybuje na rozhraní symbolické hry a obrazné představy. Tak jako hra, tak i proces vzniku
kresby je doprovázen pocity radosti, libosti z pohybu a zanechávání stopy. Cíl kresby se
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uskutečňuje i při jejím samotném vzniku, má svůj cíl v sobě sama (autotelismus). Velkou roli
tu

hraje snaha po napodobování skutečnosti, jejíž vyjádření pomocí kresby je ve svých

počátcích nejdříve přípravnou fází, ale pak se stává i jejím výsledkem. Výtvarná činnost
obohacuje, přináší poznání, ale na druhou stranu sama vyžaduje určitou zkušenost.

2.3.1

Vývoj dětské kresby
Batolccí věk
Dětská kresba je asi tak do 8 až 9 roků v podstatě svého zájmu realistická, s tím

rozdílem, že dítě ze začátku kreslí to, co ví, a teprve potom zobrazuje to, co vidí. Tento
realismus se mění, tedy prochází různými vývojovými fázemi. První fází je tzv. nahodilý
realismus, pro který je charakteristické pojmenování kresby až dodatečně po jejím vytvoření.
Jsou to první dětské kresby (čáranice), které vznikají v mladším batolecím věku dítěte (1-2
roky). V tomto vývojovém období je pro dítě důležitější proces vzniku stopy než konečný
výsledek.
Při tvoření kresby drží dítě v tomto věku zpravidla tužku v celé dlani, pohyb při
kreslení vychází z ramenního kloubu. Kývavému pohybu odpovídá i sklon a prohnutí linie.
Pohyby jsou nekoordinované, takže často dochází k přesáhnutí plochy papíru.
Výtvarnými projevy dochází k zdokonalování jemné motoriky a schopnosti
pohybové inhibice dítěte, při které se uplatňuje hlavně rytmizace a opakování. V tomto věku
si dítě vytváří základní schémata chování a činnosti, učí se manipulaci s předměty, střetává se
s prostředím. Jeho myšlenkové operace jsou tedy primárně založené na senzomotorických
činnostech.
R. Davido z toto hlediska rozlišuje ještě období čmáranic, asi tak kolem jednoho
roku dítěte, kde je kresba tvořena zcela nezáměmě a stádium čárání, ve kterém má dítě už

lepší úchop tužky a objevuje se zde už určitý záměr, například snaha napodobit písmo atd.
(DAVIDO: 2001).
Přibližně ve starším věku batolete se rozvíjí představivost a symbolické označování,
Podle Piageta tzv. stádium předoperačniho myšlení, které trvá přibližné do 6 let věku dítěte.
Kolem 3 let si dítě už uvědomuje vlastní, já " , umí rozlišit psychické a fyzikální jevy
a na základě své vlastní zkušenosti přenáší vlastnosti jednoho jevu na druhý. Dítě už využívá
zápěsti, díky čemu se může zakřivení oblouku zvětšovat (vznikají hustá klubka), a plocha
Papim není tak často překračována. Dochází k přemšení a měnění směru pohybu (tzv.
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pohybová inhibice), díky které se začínají objevovat jednotlivé body, krátké čáry, drobné
kroužky atd..
V této době také vzniká první grafická figura (tzv. stádium prvotního obrysu), kdy
dítě zobrazí navzájem si sobě podobné útvary, které začne zpětně označovat slovy podle toho,
jakou asociaci v něm nakreslený útvar vyvolá (tzv. nahodilý realismus). Nejčastěji se objevuje
tvar oválu a kruhu. Vznik těchto útvarů se vysvětluje různě, například podle tvarové
psychologie je to tendence k tzv.„dobrému tvaru“, podle J. Uždila vzniká tvar z krouživého
pohybu čáranic, které byly dosud bezpředmětné (UŽDIL: 1988).
Později se připojuje také „kříž“, který je základem pro úhel. Plynulý pohyb přechází
tedy na přerušovaný, dítě ovládá přímku, rozlišuje a mění směr linií (přechod do tzv.
zobrazovacího stádia).
Při zobrazování úhlu se děti snaží dva různé směry co nej výrazněji od sebe odlišit,
proto je staví do pravého úhlu tzv. R-princip.
Kolem věku 3 let vznikají také prvotní kresby lidské postavy, tzv. hlavonožci.
Obličej hlavonožce většinou vždy obsahuje ústa, pak oči, méně často nos a vlasy. Převážné
zobrazení úst vychází hlavně ze zkušenosti dítěte, protože ústa jsou pro dítě nejen pro
přijímání potravy, ale také jsou nástrojem pro poznávání okolních věcí. Na druhou stranu zase
u dětí s těžšími vadami sluchu zobrazení úst zcela chybí. Podle autorů je však výraz
hlavonožec zcestný. Kruh, který označují dospělí jen za hlavu, má podle Amheima, Uždila a
dalších symbolizovat i trup, protože dítě vnímá postavu člověka globálně. Nohy v kresbě
bychom měli vnímat všeobecně jako končetiny, které jsou vyjádřeny jen linií, tedy
jednodimenzionálně (UŽDIL: 1974). Později někdy bývá prostor mezi nohama doplněn
například knoflíky. Podle potřeby pak tedy může být tento prostor chápán dítětem jako plný.
Konkrétní znázornění trupu a krku nemá pro dítě zvláštní důležitost, takže se jejich zobrazení
vyskytuje až později. Vývoj kresby tedy postupně spěje k diferenciaci a k přibývání detailů.

Děti v tomto věku nerozlišují obtížnost zvoleného tématu, nemění a neopravují linii,
často během kresby mění téma, ale přesto centrem jejich zájmu je člověk a věci, které s ním
souvisejí.

Předškolní věk
V předškolním věku (od 3 do 6 let) je už lépe rozvinuta jemná motorika, názorné
myšlení, představivost, inteligence (tzv. polosymbolické stádium.). Linie jsou tedy více

28

2. Teoretická část

2.2 Dětská kresba

přesné, přesto však se ale dále vyskytují různé disproporce, nepoměrnost atd.
Vzájemná nepoměrnost mezi objekty může souviset, také s mírou důležitosti
kresleného objektu (situace) pro dítě. Objekty pro dítě důležitější (maminka), jsou v kresbě
většinou dominantní a největší, naopak nedůležité objekty, části, jsou velice malé, či zcela
chybí.
Dítě tedy zachycuje předměty podle toho, jaký k nim zaujímá vztah a co o nich ví
(např. transparence, což je prosvítání kreseb nebo tzv. sklápění, tedy nedodržování
perspektivy). Je schopno znovu nakreslit útvar, který si zachovalo v paměti.
Transparentnost je normální u dětí do 7 až 9 let a sklápění do věku 5 až 7 let. Pokud
se tyto jevy vyskytují u staršího dítěte, mohou být ukazatelem určité patologie.

V

tomto věku se začíná u dítěte také projevovat určitý grafický typ. V kresbách

můžeme všimnout charakteristických znaků, které jsou společné pro všechny jedince ve
stejném stádiu vývoje. Na druhou stranu zde ale vidíme i mnoho odlišností, protože každý
jedinec odráží ve svém výtvarném projevu svou fyzickou a psychickou stránku, tedy své
individuum.
Podle toho například J. Uždil rozlišuje dva grafické typy, extrovertní, který by měl
převládat u chlapců a introvertní, který by měl převládat u děvčat. Extrovertní typ se snaží
zobrazovanou věc vystihnout co nejlépe a často se specializuje na kreslení určitého objektu
(auta). Hlubší vztah k obsahu výtvoru je většinou překryt analytickým a objektivním
přístupem.

Introvertní

typ je

opakem.

Zde je

velmi

zjevný

subjektivní

vztah

k zobrazovanému objektu, který se odráží v tvarovém a v barevném projevu, a hlavné ve
volbě tématu.
V. Lowenfeld rozlišuje vizuální a haptický grafický typ. Vizuální typ je zrakově
zaměřený, zajímá sc hlavně o tvarové zvláštnosti věcí a chce si výtvarným ztvárněním
přiblížit vnější svět. Je převážně extrovertního ladění a jeho výsledná kresba je většinou
menšího dekorativního účinku. Haptický typ je zaměřený především hmatově a nevyhýbá se
barvž. Prostřednictvím kresby se snaží zobrazit naopak svůj vnitřní svět, takže jeho kresby
jsou více dekorativní než u vizuálního typu. Je to tedy převážně introvertní typ
(LOWENFELD in UŽDIL: 1978).

Rozdíly mezi způsobem zobrazení a výběru zobrazovaných témat můžeme vidět
•aké mezi chlapci a děvčaty. Chlapci většinou zobrazují celek s výstižnými znaky, kdežto
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děvčata se více soustředí na jednotlivosti, konkrétní osoby atd.. V tématech se pak chlapci
zajímají převážně o dopravní prostředky, kdežto u děvčat se poměrně často objevují princezny
(VÁGNEROVÁ in HADJ-MOUSSOVÁ, DUPLINSKÝ: 2002).

Přibýváním věku dítěte se kresba stává přesnější a detailnější. Kolem 4. a 5. roku
dochází u kresby postavy k připojení trupu, postava má zobrazeny všechny hlavní části těla a
končetiny jsou vyjádřeny hmotně, tedy dvojdimenzionálně.
Zobrazení postavy je většinou analytické (připojování jednotlivých částí), při
syntetickém zobrazení můžeme mluvit o překročení věkové normy. Mezi 5.-6. rokem dochází
rozlišení pohlaví u postav (např. oděvem).
Kolem 6. roku se začne objevovat profil, který se zpočátku vyskytuje jen u hlavy a
je často smíšený (kombinace pohledu ze strany a zepředu). Časté jsou také obrazy zvířat,
jejichž tělo je kresleno ze strany, ale hlava je v pozici en-face s lidským obličejem (tzv.
antropomorfismus). Prostorovost je zpočátku vytvářena pomocí horizontu, kde je země
oddělena od nebe čarou. Později je však prostor vyjadřován překrýváním objektů a
sbíhajícími se liniemi. Některé děti kreslí v tzv. obrácené perspektivě, kde objekt blíže okraji
papíru je menší než objekt od okraje vzdálenější. Obrácená perspektiva je způsobena tím, že
dítě nevnímá plochu

p a p ír u

jako jeviště, aleje to pro něho prostor subjektivovaný.

Dítě v mladším školním věku je schopné v konkrétní činnosti konat myšlenkové
operace a operovat s předměty i v představě bez jejich názorné manipulace (období tzv.
konkrétních operací). Témata kresby umí dítě samo zpracovávat, ale také si je umí samo
vyhledávat. Zpravidla již neopouští jednou už zvolené téma. Pokud ano, je to mnohdy
z významného důvodu. Typický pro toto věkové období je vizuální realismus, kdy dítě kreslí
Jen to, co vidí, tedy kresba vychází z reality. Neobjevuje se tedy transparence. U kresby
Postavy jsou zpřesněné tělesné proporce a přechod mezi částmi těla je plynulý. Dítě přechází
°d analytické formy kresby k syntetické.
Kolem 10 roku se také objevují snahy o vystižení pohybu, především pomocí
znázornění postavy z profilu, a vyjádřeni třetího rozměru pomocí světla a stínů.

Střední a starší školní věk
Střední a starší školní věk je označovaný jako krize dětské kresby, zacina tzv.
období formálních operací, které trvá až do dospělosti. Dochází k rozvoji abstraktního
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myšlení (dítě je schopné vytvářet myšlenkové operace bez předchozí konkrétní činnosti), a
také k rozvoji kritičnosti a sebekritičnosti. Díky rozvoji posuzovacích schopností vidí dítě
rozpor mezi skutečností, či svou představou, a jeho konkrétním výtvorem. Proto je kresba
často opravována a gumována. Objevuje se také schematizmus či stylizace kresby, z které lze
potom vyčíst jen málo (UŽDIL: 1978).

2.3.2

Typologie znaků v dětské kresbě
Jedná se o neobvyklosti v dětském kresebném projevu. Tyto jevy vychází

z rozdílných kognitivních operací dětí oproti dospělým. Tyto rozdílnosti pramení z různosti
charakteristických projevů způsobů myšlení, způsobů chování, ve zvláštnostech ve vnímání a
celkové psychiky vůbec. Určité zvláštnosti dětského výtvarného vyjádření, jsou pak
charakteristické pro každé vývojové období. Vývojem dítěte se tyto prvky postupně přestávají
objevovat. Některé tyto zvláštnosti jsem již uvedla v předcházející kapitole, uvádím je však
zde znovu kvůli přehlednosti.
J. Uždil (UŽDIL: 1974, 1978) a R. Čermák (ČERMÁK: 1927) popisují tyto
charakteristické znaky dětského výtvarného projevu:

a)

Znaky vyplývající z grafického pohybu a fyziologického základu:

•

Výrazová úspornost a definitivnost linie
U tohoto principu dochází k redukci množství detailů jen na ty nejpodstatnější. Ve

zobrazení obvykle nedochází k opravám. Pokud k opravám dojde, tak jsou provedeny tím
způsobem, že vedle chybného zobrazeni se připojí to správné. Ditě nepřikládá větší význam
správnosti obrysové linie.
•

Grafoidismus
Grafoidismus znamená naklánění kresby ve směru písma a zakulacování ostrých a

Pravých úhlů. Tento princip vychází z krouživého pohybu paže, jehož střed je v ramenním

kloubu a který způsobuje, že první kresby (čáranice) jsou zakulacené a vedené šikmo.
*

R - princip
Tento princip vychází ze snahy absolutního rozlišení dvou opačných směrů. Jedná se

o rovinu vertikální a horizontální, které jsou na sebe napojovány v úhlu 90°. Dítě tento princip
Pak aplikuje skoro na všechny objekty, i když to odporuje skutečnosti.
*

Rytmus, opakování a symetrie
Děti ve zobrazení projevují svůj vrozený kompoziční smysl. Tento jev se projevuje
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jako smysl pro rovnováhu a souměrnost částí, pro pravidelné střídání stejných
tvarových a barevných kvalit apod.
•

Automatismus
Tento princip vychází z dětského potěšení z rytmu. Autoři uvádí, že automatismus

může působit i zbrždění kreslířského vývoje. Děti totiž opakují jednoduché tvary, které mají
už osvojené. Automatismus je také pokládán za základ nepravého ornamentu, což je například
násobení knoflíků a prstů.

b)

Znaky vyplývající ze snahy po úplnosti vyjádření

•

Plošné uspořádání objemu
V tomto případě se dítě snaží vyjádřit v zobrazení předmětu vše, co ho o něm

zaujalo. Dítě tak spojuje různé pohledy na předmět, čímž se dostává do rozporu se zrakovou
zkušeností.
•

Zobrazování předmětů důsledně vedle sebe bez překrývání, i za cenu deformací
Dochází zde k tomu, že je dítě zaujaté určitým znakem své představy, například

funkcí předmětu nebo zajímavým detailem. Na zaklade toho dite kresli to, co o předmětu vi, a
ne jak předmět vidí. Podle mého názoru sem určitě vstupuje i problematika vyjádření
perspektivy, která je pro mladší děti obtížná.
•

Transparence
Transparence znamená zobrazení vnitřního objemu, neboli se také jedná o tzv.

rentgenové vidění.

Dítě tedy vyobrazí části předmětů či samotné předměty, které jsou ve

skutečnosti zakryty, ale o kterých ví, že se tam nachází.
•

Simultancita
Simultaneita znamená tendenci spojit několik podstatných okamžiků určitého děje

do jedné kresby. (Pokud ditě zachytí okamžiky zjednoho děje, tak se jedná o výtvarné
vyprávění.) Simultaneita vychází znovu ze snahy dítěte vyobrazit vše co ví a co ho zaujalo.
•

Zachycení významnosti pomocí velikosti zobrazovaného
V tomto případě dítě ze svého hlediska vyjadřuje pomocí velikosti významnost

objektu. Dítě takto může zvětšovat předměty, postavy (zpravidla to bývá matka), či jen části
Předmětů a části postav. Na úkor tohoto zobrazení dochází znovu jak ke zkreslení reality tak
k deformacím.
•

Smíšený profd
Jedná se o situaci, kdy dítě u předmětu, osoby, či zvířete zkombinuje jak pohled ze
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předu, tak pohled ze strany.

c)

Vytváření grafických typů

•

Přenášení znaků z jedné postavy na druhou a využívání již vytvořeného
grafického typu
Dítě si vytváří zásobu ustálených grafických typů, které obsahují nejobecnější znaky

předmětu v jednoduché zkratce. Pokud grafické zpracování nové představy není ještě hotové,
tak dítě přenáší zpracované znaky ze starých představ na nové. Změny v grafickém typu jsou
velmi obtížné.

d)

Zobrazování prostoru

•

Rozptýlení grafických typů na ploše papíru

•

Postavy a věci jsou uspořádány k dolnímu okraji papíru nebo k tzv. základní
v r v

care
Z tohoto hlediska se také můžeme setkat s tím, že pokud se dítěti na základní čáru
nevejdou všechny předměty, tak protáhne tuto čáru podél papíru. Může se i
vyskytnout, že děti nakreslí další linky nad základní čáru. V tomto případě se jedná
o tzv. reliéfní uspořádání.
•

Sklápění
Sklápění je podobné jako plošné uspořádání objemu, pouze s rozdílem, že se jedná o

prostor.
•

Obrácená perspektiva
V tomto případě dítě zobrazuje věci, které jsou blíže ke spodnímu okraji menší, i

když podle perspektivy by se zde měly nacházet předměty větší. Možnou příčinou tohoto jevu
je ztotožnění se dítěte s některou

ze

zobrazených osob, a nebo dítě může přistupovat

k obrázku, jako by se nacházelo samo uvnitř.

e)

Důsledky zosobňujícího dynamismu

•

Personifikace
Děti oživují neživé předměty tím způsobem, že na tyto předměty přenášejí lidské

vlastnosti, jako například zobrazení obličeje u slunce.
•

A n tro p o m o rfism u s

Jedná se u podobný princip jako personifikace, stim rozdílem, že děti přenášejí
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lidské vlastnosti na zvířata.

f)

Zvláštnosti koloritu dětského výtvarného projevu

•

Uplatnění barevnosti v souvislosti s realitou, kde ji barva charakterizuje
Vnímání dětí se vyznačuje určitou mírou konstantnosti. V případech, kdy je barva

vázána na určitou představu, získává hodnotu věcné konstanty, jako například ŽLUTÁ —
SLUNCE. Pokud jsou tyto konstanty zobrazeny jinými barvami, tak se většinou u dětí
setkáme s negativním hodnocením této skutečnosti.
•

Uplatnění celé škály barev tam, kde není barva úzce spojena s daným objektem
Jedná se o případy, kdy daná věc je může být v souladu s tradicí zobrazena více

barvami. Dítě se zde necítí vázáno a volí barvy podle libosti. Barevné vidění a preference
barev je individuální, ale obecně jsou dětmi více oblíbené teplé barvy. Teplými odstíny dítě
často označuje věci, ke kterým má pozitivní vztah a které se mu líbí (ČERMÁK; 1927;
UŽDIL 1974, 1978).

2.3.3

Možnosti využití dětské kresby v diagnostice
Každá kresba je proces, který je závislý na kognitivních a motorických složkách,

jako je mentální vyspělost, paměť, představivost, schopnost reprodukce, zraková percepce,
jem ná motorika, grafomotorika, pozornost atd.. Přitom v sobě odráží emotivitu, temperament
a osobnostní a sociální charakteristiky autora kresby.
Využívání kresby v diagnostice je poměrně oblíbené a časté, hlavně v dětské
psychologii, protože její funkce nemusí být jen diagnostická, ale také může sloužit jako
prostředek k navázání kontaktu s dítětem. Může u něho uvolnit napětí a odstranit tak jeho
obavy, nejistotu a nedůvěru.
Nabízí se nám celá paleta různých kresebných testů, které postihují vývojovou
diagnostiku dítěte, či testy, které nám odráží jeho duševní život, interpersonální vztahy a pod.
(Tzv. projekční testy. Vznik od slova projekce, což je proces, ve kterém vyšetřovaná osoba
Promítá obsah svých duševních pochodů mimo sebe.)

Z hlediska systém ového

p o je ,

i probíhá kresbo jako organisovanýproces, v n ě m í se

uskutečňuje dialektická jednota kognitivních a motorických složek, imitace a spontaneity
učení a tvořivosti,

p o z n á v á m

a činnosti" (ŠVANCARA a kol.: 1980, str. 197).
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Ve vývoji dětské kresby se tedy objevují určité zákonitosti, díky jejichž znalosti
můžeme kvalitativní analýzou posuzovat, jestli kresba odpovídá věku dítěte, nebo jestli může
být vývoj dítěte opožděný, či naopak zrychlený (zde je riziko, že dítě zobrazuje kresbu, kterou
má již naučenou).
Nízké

výkony

v kresbě

mohou

být

způsobené

nižšími

grafomotorickými

dovednostmi (některé děti s SPU), může jít o sníženou koncentraci pozornosti (hyperaktivita),
dítě může být nejisté, úzkostné, neurotické, či se zde může promítat vliv nemotivovaného
prostředí (negativní hodnocení a pod.).

Proto určitý stupeň výkonu v kresbě a obsah kresby by měly být brány jako
ukazatelé, které se musí ověřit ještě dalšími diagnostickými metodami, a ne jako definitivní
diagnóza. Pozorování průběhu kresby a rozhovor s dítětem o kresbě nám celou kresbu
významně doplní, takže je menší riziko nepochopení kresby a její špatná interpretace.

M ožnosti využití kresby podle M. Vágnerové.

1.

Kresba může poskytnout orientační informaci o celkové vývojové úrovni dítěte. Může

sloužit jako screening globálního vývoje rozumových schopnosti.
2.

Kresba je užitečná pro zjištění úrovně senzomotorických dovedností, resp. Vývoje

jemné motoriky a vizuální percepce.
3.

Kresba může signalizovat způsob citového prožívání, tj. tendenci k určitému

emočnímu reagování i aktuální citové laděni.
4.

Kresba je užitečným nástrojem kpoznání určitých specifických vztahů a postojů,

které dUé leckdy nechce nebo nedovede projeví, jinak, např. o meh vyprávé, (SVOBODA,
KREJČÍŘOVÁ, VÁGNEROVÁ: 2001, s. 272).

Kresba může být využívána k testování mentální úrovně, může sloužit jako
prostředek komunikace (když dítě neumí nebo nemůže vyjádři, se slovy), ěi jako nástroj pro
zjišťování afektívity dítěte a jeho znalostí o svém těl
................................... .... „ rftmé tVDV kresebných úkolů. Jde o kresbu volnou, či
V diagnostice používáme ruz
ypy
A,rm*ití tématických kresebných testů) a kresbu podle
55částečným námětem, kresbu řízenou (použiti tematicKycn
y
Předlohy (použití atematických kresebných testů).

U prvního typu kresby může dítě bez omezení kreslit, nebo je mu částečně
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pomoženo v hledání tématu. Tento typ se používá hlavně pro navázání kontaktu s dítětem a
jeho psychické uvolnění.
Při řízené kresbě dostane dítě instrukce co má nakreslit. Podle typu testu můžeme
získat o dítěti poznatky o úrovni jeho percepčně-motorických, kognitivních, či osobnostních
schopnostech.
Kresba podle předlohy je využívána převážně pro stanovení úrovně percepce,
motoriky, grafomotoriky a jejich koordinace.
Pro stanovení úrovně dílčích schopností (tj. schopnosti, které se podílejí na vzniku
kresby) a psychických funkcí, používáme testy s kvantitativním způsobem hodnocení (testy
výkonové).
Využití těchto testů pro odhad úrovně rozumových schopností je možné jen u dětí
předškolního a raného školního věku, protože kolem 10-ti let věku dítěte dosáhnou kresebné
dovednosti svého vrcholu a dále u nich už nedochází k takovému rozvoji, aby se z něho dala
posuzovat úroveň dílčích schopností.
Diagnostika těchto testů je založena na porovnání úrovně kresby, která je závislá na
dosažené úrovni celého komplexu schopností a dovedností.
Dítě by mělo

dosáhnout v určitém

věku odpovídající úroveň

rozumových

schopností. Pokud tomu tak není, může jít o signál opožděného nebo naopak urychleného
vývoje dítěte.

Mezi nejčastěji používané kresebné testy patří u nás kresba lidské postavy, která je
využívána například při určováni školní zralosti. Test kresby lidské postavy vytvořila F.
Goodenoughova v roce 1926, který byl v roce 1963 rozšířen a revidován D. B. Ham sem a
nesl název Goodenoug - Harris Drawing Test. Štunna a Vágnerová vytvořili v roce 1982 pro
naši populaci standardizovanou zkoušku kresby lidské postavy, který lze využít při
diferenciální diagnostice. V současnosti je však tento test zastaralý.
Dosud nejnovější americká verze testu kresby lidské postavy: Draw A Person: A
Quantitative Scoring Systém (DAP) od J. A. Naglieriho je z roku 1988.
Kresba lidské postavy se může využít pro výzkum vývojového stupně (Osterrieth,
Švancarová), ale také pro diagnostiku osobnostních povahových vlastností, projekce
(Machoverová,

Konečný,

Matějček), jako

měřítko

inteligence

Goodenoughová), strukturní analýza (Jirásek, Konečný, Švancara a

(Šturma,

Vágnerová,

Švancarová) a vztah

k somatotypu (Nathenová, obezita) (HADJ-MOUSSOVÁ, DUPLINSKÝ. 2002).
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Pro diagnostiku rozumových schopností je využitelný také Test hvězd a vln (Der
Steme-Wellen-Test) od autorky U. Avé-Lallemantové, vydaný poprvé v roce 1979. V tomto
testu dítě kreslí podle svých představ a fantazie vlny a hvězdy. Odráží se zde tak jak
kognitivní schopnosti, tak i celková osobnost dítěte.
Tuto zkoušku lze tedy využít i jako projekční test při diagnostice osobnosti. Pro toto
použití však dítě musí dosáhnout určité úrovně senzomotorických dovedností a musí rozumět
významu pojmu hvězdy a vlny.
Test Hvězd a vln může být používán i pro diagnostiku školní zralosti, kde však
nesplnění úkoluje signál pro vyšetření, ale splnění testu ještě nemusí zaručovat školní zralost
(tzv. negativní hypotéza).
Pro diagnostiku školní zralosti je stále ještě u nás nejčastěji používán Jiráskův
Orientační test školní zralosti z roku 1970, který vychází z testu A. Kema z něhož zb y ly
použity tři z původních šesti úkolu. Jde o kresbu postavy, napodobení jednoduché věty
napsané psacím písmem, a obkreslení skupiny bodů. V roce 1973 byl neoficiálně do testu
přidán úkol obkreslit trojici geometrických tvarů.

Testy zkoumající úroveň senzomotorických dovedností jsou většinou atematieké.
Důvodem je snaha zabránit promítání se osobnostních rysů do kresby, aby výkon dítěte nebyl
zkreslován. V těchto testech se používá hlavně techniky obkreslování podle předlohy, takže
zde nehraje žádnou roli kreativita, postoj ke skutečnosti, paměť a představivost. Přesněji se
tak může postihnout úroveň jem né motoriky, zrakového vnímání a jejich souhry.
Schopnost napodobit určitý útvar záleží na zralosti dítěte, na úrovni ťunkčnosti
odpovídajících mozkových center, ale také na jeho zkušenosti. Mohou se zde tedy odrážet i
vlivy nepodnětného prostředí, které na dítě působilo.
Mezi atematieké testy patří například již zmíněný Jiráskův Orientační test školní
zralosti, dále test obkreslování od Z. Matějčka a M. Vágnerové, který se používá hlavně při
podezření na LMD, či jiné poruchy CNS, jako test školní zralosti, u dětí s SPU, s mentálním
postižením a psychické deprívaei. R ey-O stem ethova komplexní figura, kterou je možné
používat v diferenciální diagnostice mentálního postižení, postižení CNS, poruch učeni,

Poruch

řeči, demeneí a schizofrenií. Nebo Bender-Gestalt test Lauretty Benderové založený

na gestaltistické teorii, podle které se vnímaní a zobrazování vyvíjí z nedifereneíovanýeh
celků k celkům tvarově vyhraněným a vnitřně rozlišeným. Děti obkreslují podle předlohy a
jejich výkon je posuzován z hlediska míry vnitřní diferenciace a podobnosti vzniklého tvaru
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s předlohou, podle čeho je pak hodnocena celková vývojová úroveň dítěte (HADJMOUSSOVÁ, DUPLINSKÝ: 2002).

Z koncepce Gestalt psychologie vychází i Warteggův kresebný test (WarteggZiechen-Test, WZT) z roku 1939, který byl původně zaměřen na hodnocení dílčích
psychických procesů. (Způsob hodnocení byl však průběžně měněn.) V tomto testu je použito
techniky dokreslování předlohy a může být používán pro hodnocení osobnostní struktury a
kreativity.

Projekční testy mohou přinášet informace o způsobu emočního prožívání,
temperamentu a aktuálního citového naladění. Kresba se zde stává prostředkem, díky kterému
dítě vytváří podle svých představ, zkušeností a postojů, které do kresby promítá, určité
skutečnosti.
Mezi projekční testy patří například kresba stromu, z nichž nejznámější je Der
Baumtest od Karla Kocha vydaný v roce 1949. Tento test je založen na hypotéze promítání se
osobnosti klienta do kresby stromu. Strom je jen symbolickým ztvárněním sebe sama.
Dále jsou to kresby rodiny, či rodiny začarované do zvířat, které promítají aktuální
situaci v rodině. Důležité je si všímat kdo do rodiny patří, kdo na obrázku chybí, jestli dítě
vyobrazí samo sebe, konfliktní projevy mezi členy rodiny, analýza prostorového uspořádání
jednotlivých členů, jejich typických aktivit, a analýza tahů čar. (Podrobnéji viz. kapitoly
Kresba rodiny a Kresba začarované rodiny.)
Obdobný test je Kinetic Family Drawing (KFD) od R. C. Bumse z roku 1982, při
kterém má testované dítě nakreslit každého člena rodiny a sebe jak něco dělá. Hodnocení
tohoto testu je podobné jako u testu kresby rodiny (HADJ-MOUSSOVÁ, DUPLINSKÝ:

2002).
Kresebné testy se používají i na testování kreativity, jako je například Torranceho
figurální test tvořivého myšlení, či projekční kresebný test kreativity a osobnosti - Kreatos od
M .Schůrrera z roku 1977 (SV O B O D A , KREJČÍŘOVÁ, VÁGNEROVÁ: 2001).

T ři přístupy vc vývoji standardizovaných testů:

1-

Kompletní hodnocení výtvoru, tedy hodnotí se jak obsah tak i jeho provedení (např.

testy pro deprivované děti).

38

2. Teoretická část

2.

2.2 D ětská kresba

Testy, které se zakládají na reprodukci, či doplnění předloh. U těchto testů je velmi

omezena možnost subjektivizace a interpretace. Jedná se hlavně o obkreslovací testy.
3.

Chápání kresby jako grafického projevu, který se hodnotí podle objektivně

zjistitelných znaků (velikost, směr pohybu, perspektiva, barva atd.) (ŠVANCARA a kol.:
1980).

Podle Osterrietha není analytické a kvantitativní hodnocení v protikladu k
projektivnímu hodnocení. Právě naopak je toho názoru, že jsou komplementární. Tedy mělo
by se přihlížet jak ke struktuře kresby, tak i k integraci kresby.
Podobným tématem se zabývala E. M. Kopitzová, která si kladla otázku, jestli je
možné hodnocení téhož znaku do významnosti vývojové i projektivní. Opírá se o Sullianovu
teorii interpersonálních vztahů a sleduje v kresbě dva základní aspekty, tedy vývojovou
úroveň a interpersonální vztahy.
Kvalitativní hodnocení kresby představuje R. Rothe, který rozlišuje dva vyhraněné
kreslířské typy: Konstruktéry (expresionisty), kteří kreslí analytickým způsobem, tedy
postavy skládají z částí. Kreslí spíše to, co vědí, než to, co vidí. Za druhé jsou to pozorovatelé
(impresionisté), kteří vnímají obrys a přesné proporce figur ve formě syntetické. (Většina dětí
patří podle Rotheho ke konstruktérům.
Nelze se tedy v posuzování dětské kresby omezit jen na standardní testové položky,
protože by nám pak mohly unikat některé podstatné vývojově významné kvalitativní změny
(HADJ-MOUSSOVÁ, DUPLINSKÝ: 2002).

2.3.3.1

V yužití některých prvků v kresbě pro její hodnocení a interpretaci

Hodnocení a interpretace kresby musí vycházet jak z jednotlivostí, tak i z celku
kresby. Při hodnocení pozorujeme:

a)

Sílu a plynulost čáry

Slabý tlak, časté opravování, používání pravítka, může být znakem nejistoty a nižší

sebedůvěry.

Naopak silný tlak může až protržení papíru může značit větší míru agresivity.

L
T ,
,
čar a úhlů. Podle R.
Hodnotíme
také směr tahu,
používaní nqvplf
křivek, či
ci naopak
naopuK výskyt
y y rovných
3
Davido citlivé a mímé děti víee kreslí křivky, pokud však kresba neobsahuje nic jiného, může
<o být náznakem určité nezralostí. Naopak „geometrický- styl kresby se vyskytuje u dětí
s realistickou a podnikavou povahou. Přikládán jc i význam směru vedení tahu. Pulvero

39

2. Teoretická část

2.2 Dětská kresba

rozlišuje čáry směřující nahoru, které vypovídají podle něho o určitém „mysticismu“ a naopak
čáry směřující dolů vypovídají o materialismu.

b)

V elikost zobrazených objektů

Objekty, které jsou v poměru k ostatním objektům velké, by měly signalizovat větší
míru důležitosti pro dítě. Velikost jednotlivých objektů však může být zkreslena nedostatečně
rozvinutými grafomotorickými schopnostmi.

c)

A bsence některých objektů

Jedná se především o absenci postav, částí těla, či vlastního subjektu dítěte. (Záleží
na zadání kresby.) Tyto absence často poukazují na problémy dítěte, záleží však na tom, co
bylo vynecháno a v jaké situaci. Vyskytují se často u případů, kde jsou rodinné konflikty.

d)

V ýznam zobrazených objektů

Tímto je myšlena symbolika předmětů a vztahy (závislosti) mezi nimi.

e)

U spořádání prostoru v kresbě

Tedy rozmístění jednotlivých objektů na ploše papíru, například umístění objektu na
střed plochy papíru může odrážet větší míru důležitosti tohoto objektu pro dítě, vzdálenost
mezi jednotlivými objekty, jejich seskupení, či izolaci.
R. Davido rozlišuje významnost levé a pravé strany listu papíru. Levá strana podle
ní symbolizuje vztah k matce, minulost a introverzi, střed vyznačuje přítomnost a pravá strana
symbolizuje vztah k otci, budoucnost, extroverzi někdy autoritu.

0

Barevnost kresby
Hodnotí se zde jaké barvy díté volí, jestli zvolené barvy odpovídají skutečnosti, jaký

je jejich odstín, jestli spolu barvy navzájem ladí, ale také i to, že je kresba nebarevná.
Hodnocení barevnosti kresby by ncmčlo být striktně klasifikováno, spíše by se mčlo vycházet

Ž celkové „barevné" atmosféry kresby. Musíme také vycházet z podmínek, při kterých kresba
v2nikala, tedy jakou barevnou škálu mělo dítě k dispozici.

Interpretace barvy, její význam, neni vždy u různých autorů shodný, ale společně
vychází z toho, že barva symbolizuje pocity, náladu, či slouží jako nástroj pro zdůraznění
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daného objektu v kresbě. Celkově však hodnocení barevnosti v kresbě je málo prozkoumané a
není standardizované (DAVIDO: 2001)

Kvalitativní obsah pro interpretaci barev

Barva

Kvalitativní význam

Červená

Zásadní důležitost, naléhavé emoce či nebezpečí

Růžová

Zdraví, stejně jako u pleti

Fialová

Potřeba ovládání či podpory

Oranžová

Úzkost, napětí, pokles energie

Modrá

Energie

Černá

Neznámo, strach, hrozba

Žlutozlatá

Něco vysoce ceněného

Bílá

Potlačené pocity

(FURTH in PETERSON, HARDIN: 2002, s. 37)

V ýznam sym boliky jednotlivých barev podle R. Davido
Červená barva může podle R. Davido poukazovat k agresivitě pokud je používána

výhradně po 6 . roce života dítěte.
M odrá barva se podle autorky často vyskytuje u dětí s větší sebekontrolou než u

dětí, které používají barvu červenou. V šesti letech odráží dobrou adaptibilitu.
Zelená barva odráží sociální vztahy a je srovnatelná s modrou.
Žlutá barva je často spojována s červenou a může být někdy znakem závislosti

dítěte na dospělém.
H nědá barva spolu s dalšími tmavými nevýraznými barvami může odrážet špatnou

sociální adaptibilitu dítěte a jeho různé konflikty.
Fialová barva je dětmi používána jen zřídka, přičemž se často se vyskytuje ve

. , s modrou
,
, zelenou.
,
Tntr,
také mu
může být
spojení
nebo
1 ato Mrva
barva iditc
3 znakem neklidu, úzkosti a obtížné
adaptace.
Č erná barva podle autorky ukazuje na určitou míru úzkosti, ale také může být
známkou bohatého vnitřního života. V období puberty často u dčtí odráží nepřístupnost a

ostych k vyjadřování citů. Tato barva se vyskytuje v každém věku (DAVIDO: 2001).

41

2. Teoretická část

2.2 Dětská kresba

K symbolice barev by se mělo přihlížet, a le je důležité uvědomit si další vlivy, které
mohou barvu ovlivnit, jako je například kultura, móda, omezené možnosti výběru atd.
Extrovertní, impulsivní děti používají zpravidla větší množství barev s převahou barvy žluté,
červené a oranžové. Děti s introvertními sklony naopak používají menší počet barev, často
obsahující modrou, zelenou, černou nebo šedivou. Stabilní, dobře adaptované děti používají
většinou čtyři až šest barev.
Celkově pak teplé odstíny vypovídají o vyrovnanosti, studené odstíny naznačují
citovou nevyrovnanost a tmavé barvy naznačují sklony ke smutku, úzkosti, či odpor.

g)

Proces vzniku kresby

Například u kresby rodiny má význam pořadí, ve kterém jsou postavy kresleny
(postavy, které jsou kresleny první, jsou pro dítě důležité), s jakou pečlivostí jsou jednotlivé
postavy vyobrazeny, dále jsou důležité slovní komentáře dítěte ke kresbě, či ke kreslenému
objektu, změna původního záměru kresby, tedy různé opravy (gumování), či přečmárání již
nakresleného objektu.

h)

Úroveň kresby

Jestli provedení kresby odpovídá věku dítěte.

i)

Obsah a celková atm osféra kresby.

Obsahová kvalita ve zobrazované realitě a její emocionální působení
(DAVIDO: 2001).

2.3.3.2

Kresba rodiny

Kresba rodiny je symbolické zpracování toho, jak dítě vnímá, prožívá a hodnotí
svou rodinu. V kresbě se odráží názory dítěte, postoje a jeho pocity. Dochází zde tak
k promítáni subjektivního náhledu dítěte na jeho rodinu. Projevují se zde jak minulé
zkušenosti dítěte, tak ale i „přání-, jak by dítě chtělo, aby rodina vypadala. V některých
Případech může dojít k tomu, že kresba je ztvárněna z hlediska přání dítěte, dochází zde tedy
k určité idealizaci reality.

Vývojem dítěte se mění způsob ztvárnění kresby rodiny, je tedy důležité vzít při
diagnostice kresby v úvahu věk dítěte.
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věku dítěte jsou

kresby rodiny většinou statické a vnitřně

nediferenciované. Členové rodiny zpravidla stojí v řadě vedle sebe a jsou stejně

nebo

podobně zobrazeni. To, co dítě chtělo vyjádřit většinou nehraje velkou roli, protože není
dostatečně zralé, aby mohlo věrně zobrazit vlastní představu. Jediná diferenciace, která se zde
může vyskytovat, je ve velikosti postav. Její vznik však může být způsoben grafomotorickou
nezralostí, takže může být náhodný. Kresby takto starých dětí nelze tedy projektivně hodnotit.
V mladším školním věku je ztvárnění rodiny stále statické, ale jednotliví členové
rodiny jsou od sebe již vzhledově rozlišeni. Také zde již může být úmyslně rozlišena
vzájemná vzdálenost mezi postavami. Tyto kresby je už možné využít k projektivní
diagnostice, ale musí se brát v úvahu, že vždy nemusí být zdrojem žádoucích informací.

U straších dětí je ztvárnění rodiny dynamické a diferenciované, jsou tedy
nejvhodnější pro projektivní hodnocení. Přesto by však měly být přijímány výsledky z těchto
testů jako hypotézy, které je potřeba dále ověřit.
Mezi důležité, vývojově podmíněné složky kresby patří organizace postav
v prostoru. Vývojem řešení prostorového uspořádání se zabýval M. Valenta, který tento vývoj
rozdělil do několika kategorií:

1.

Prostorové vztahy nejsou vyjádřeny, dítě není schopno j e zachytit. Postavy jsou

nakresleny v řadě.
2.

Postavy jsou uspořádané do dvou řad.

3-

Rozlišení prostorového uspořádání postav (diferenciace prostoru), které jsou

zobrazeny v různých pozicích. Nedochází však kpoužíváni zobrazeni postavy z profilu nebo ze
zadu.
4

Ztvárnění p o s l a v v různých pozicích, ledy i z profilu nebo i ze zadu (VALENTA in

ŠVANCARA a kol.: 1980, s. 170)

Test rodiny se zadává na 5-10 minut a je pro děti ve věku od 6 do 12 let. Věkové
“mezení vyplývá z důvodů, že u mladších děti nejsou ještě tak rozvinuté kreslířské dovednosti

O starší děti již celkově moc nebaví kreslit a jsou svazovány různými pocity např. že neumí
dobře kreslit atd. Testovanému dítěti je dána instrukce: „Nakresli obrázek celé vaší rodiny*'.

(Zadání může mít více formulací, např. „Nakresli, jak trávíte se svojí rodinou víkend" atd.)
Kresba probíhá na papíru formátu A4 a dítě kreslí tužkou. Při průběhu testu je důležité
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pozorovat verbální a nonverbální projevy dítěte a proces vzniku kresby. (Např. kterou postavu
(objekt) ztvárnilo dítě jako první, jak často a kde dítě kresbu opravuje atd.) Po dokončení
obrázku by měl ještě následovat rozhovor s dítětem o jeho výtvoru, tedy koho dítě nakreslilo,
co dotyčná osoba na obrázku dělá a proč.
Tento test není standardizován, může však sloužit pro signalizaci (hypotézu) o
kvalitě rodinného prostředí dítěte, kterou je ale potřeba dále ověřit jinými diagnostickými
technikami, například rozhovorem. (Z. Matějček a I. Strohbachová doporučují test kresby
rodiny používat dohromady s testem začarované rodiny.)

Hodnocení testu vychází jak z celkového pojetí kresby, tak i z klasifikace
jednotlivých prvků v kresbě.

a)

H odnocení celkového pojetí kresby rodiny

Zde pozorujeme úroveň zralosti provedení kresby. Příčinou nezralého ztvárnění
kresby (kresba je statická, primitivní) může být věk dítěte, či se může jednat o signál
emočních problémů. Také se zde může projevit rezignace a vyčerpání dítěte, či jeho
lhostejnost a neochota spolupracovat.
Dále hodnotíme způsob ztvárnění reality v kresbě, tedy jestli je zde vyjádřen soulad
(nemusí vždy vypovídat o realitě, může se jednat o přání dítěte), a nebo jestli je zde zobrazena
konfliktní situace. Většinou odpovídá realitě toho, čeho se dítě obává, co ho trápí.

b)

H odnocení jednotlivých prvků v kresbě

•

V elikost postavy

Velikost postavy může být symbolickým vyjádřením významu zobrazené postavy
pro dítě, či významu (postavení) dané postavy v rodině z pohledu dítěte. Vysokým postavám
přikládá dítě zpravidla větší význam a naopak malé postavy signalizují menší důležitost, která
je buď reálná, nebo se může jednat o přání dítěte snížit autoritu dané postavy, či s e ji zbavit.
Velikost postav však může být ovlivněna i věkem dítěte a jeho celkové úrovně
grafomotorických schopností. Při nezralosti dítěte může být velikost postavy nahodilá.

•

Způsob zobrazení jednotlivých postav

Zde pozorujeme, jak jsou postavy ztvárněny a jaká je mezi nimi míra diferenciace,
tedy jestli dítě v kresbě rozlišuje mezi sebou jednotlivé členy rodiny. Stejné zobrazení postav
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může být způsobeno nižší úrovní kreslířských dovedností dítěte, ale také vysokou potřebou
identifikace, která může pramenit z úzkosti. Identifikace se může vztahovat k celé rodině, či
být směřována k jejím jednotlivým členům. Jako například podobné zobrazení dané postavy a
postavy dítěte.

V

kresbách se také může objevit začemění, či vyšrafování postavy. Dítě můž

postavu začemit z důvodu, že se mu nepovedla, ale jinak to může být také signál určitého
negativního vztahu k dotyčné osobě. Obdobné je to u postav, které jsou zobrazeny tenkými, či
přerušovanými liniemi.

•

Proporce a celkové zpracování postavy

Zde hodnotíme, jestli ztvárnění postavy odpovídá realitě a nebo jestli je postava
nějakým způsobem deformována. Deformace postavy a chybění některých částí těla může
vyjadřovat „přání“ dítěte určitou postavu nějakým způsobem omezit. Nutné je brát v úvahu,
jestli vynechání nějaké části těla bylo nahodilé (např. u hyperaktivních dětí), nebo jestli bylo
záměrné.
Dále zde také pozorujeme, v jaké pozici je postava zobrazena. Například otočení na
opačnou stranu něž je zbytek členů rodiny může být znakem nezájmu dotyčné postavy o
rodinu, či samotné dítě.

•

Pořadí zobrazení postav

Pořadí, v kterém dítě postavy ztvárňuje může vypovídat o míře významnosti dané
postavy pro dítě. První zobrazovaná postava by tedy mohla značit důležitého (autoritativního)
člena rodiny (hlavu rodiny). Naopak ztvárnění postavy jako poslední symbolizuje její nižší
významnost pro dítě, či pro rodinu. (Ditě však muže tímto způsobem ztvárnit i postavu tzv.
„hlavy rodiny“, díky snaze omezit její autoritu, distancovat se od ní, atd.)

•

U spořádání prostoru

Zde si všímáme rozmístění jednotlivých postav v prostoru. Způsob rozmístění nám
může naznačovat různé vztahy v rodině, například preferování určitého člena (členů), či
averzi k určité postavě (postavám). Preference, či averze se mohou projevovat ve vzdálenosti
umístění postavy od dítěte, či jejím úplným oddělením.
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V ynechání některého ělena rodiny

Vynechání některého člena rodiny může být projevem přání dítěte nebýt s touto
osobou, popřít její existenci. Je však velice důležité vědět, z jakého důvodu dítě postavu
nenakreslilo, protože mohou nastat i opačné situace, kdy se dítě snaží postavu izolovat, díky
potřebě (přání) mít postavu jen pro sebe.

Děvče, které nenakreslilo ani matku, ani sebe, odpovědělo na dotaz, p ro č to udělala,
„že jsou spolu na výletě“ (SVOBODA, KREJČÍŘOVÁ, VÁGNEROVÁ: 2001, s. 305).

Na druhou stranu může dítě nakreslit postavu, která s rodinou není, ale dítě by
chtělo, aby tato postava v rodině byla. (Např. otce, který s rodinou nežije). Musíme však
rozlišit situace, kdy dítě ztvární postavy, které do rodiny nepatří (např. paní učitelku). V tomto
případě dítěti chybí vědomí hranic rodiny, což může vypovídat o špatném sociálním zázemí
v rodině, či citové deprivaci.
Dalším signálem disfunkční rodiny může být kresba, ve které dítě nezobrazí žádnou
postavu. Jeho vyjádření rodiny může spočívat ve ztvárnění věcí (nábytek, televize atd.), tedy
jen určitého prostředí, ve kterém rodina žije.

2.3.3.3

Kresba začarované rodiny

V

kresbě začarované rodiny dítě symbolicky ztvárňuje jednotlivé členy své rodin

v podobě zvířat. Odráží se zde tak vztah, postoj dítěte k těmto osobám a celkově kjeho
rodině. Symbolické zobrazení umožňuje dítěti vyjádřit i ty pocity (postoje), které by neumělo,
či nechtělo sdělit. Pokud například dítě cítí nějaké negativní pocity ke svému otci, může je při
jiných formách diagnostických metod v sobě potlačovat. Použitím symbolů může své emoce
vyjádřit bez problémů.
Volba zobrazených zvířat však může být zkreslena díky vlivům z prostředí (média,
móda), díky kterým je více frekventovaná volba určitého druhu zvířete (pohádkové bytosti),
protože je u dětí oblíbená (např. dinosaurus.)

Test začarované rodiny je pro děti od 6 let. Pro kresbu se používá papír velikosti A4
a dítě kreslí tužkou. Zadání testu lze upravovat tak, aby odpovídalo věku dítěte, musí být

však zachována jeho určitá obecnost.
Příklad instrukce podle Z. M atéjíka a I. Strohbachové z roku 1981: „Nakresli začarovanou
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rodinu, jako kdyby přišel kouzelník a každého z rodiny začaroval do nějakého zvířete, které by
mu nejlépe odpovídalo, nejlépe vyjadřovalo jeho povahu, a které by se pro něj nejlépe
hodilo“ (MATĚJČEK, STROHBACHOVÁ in SVOBODA, KREJČÍŘOVÁ, VÁGNEROVÁ:
2001, s. 308).

I

zde je důležité pozorovat průběh vzniku kresby a chování testovaného dítěte. A

dokončení kresby by měl proběhnout rozhovor s dítětem o tom, koho a proč dítě nakreslilo
v podobě určitého zvířete. (Při hodnocení musíme brát také v úvahu, že dítě zobrazí zvíře,
které umí nakreslit, a naopak změní svůj původní úmysl kresby určitého zvířete (např. koně),
z důvodu, že ho nakreslit neumí.)
Tato metoda není standardizována, je málo objektivní, protože její hodnocení a
interpretace vychází z kvalitativního a subjektivního přístupu. Vhodné je používat ji pro
šetření rodinných vztahů v kombinaci s ostatními diagnostickými metodami.
Nelze zde tedy vytvořit striktní způsob hodnocení. Instrukce, jak tento kresebný test
klasifikovat, mohou být jen rámcové. Platí však, že při hodnocení se vychází jak ze
symbolického význam u jednotlivých objektů (zvířat), tak z celkového pojetí kresby.
Interpretace jednotlivých objektů vychází z jejich symbolického obsahu, který muze
představovat psychické vlastnosti a projevy chování dotyčné osoby, či může vycházet
z podobnosti některých vnějších znaků zvířete s konkrétní osobou (táta je medvěd, protože je
velký), a nebo může zobrazovat vztah dotyčné osoby s dítětem.

Obsah kresby musí být interpretován z celkového působení a pojetí kresby, tedy
musí zahrnovat význam symbolického zobrazení všech členů rodiny a vzájemné vztahy a
závislosti mezi nimi. Například identifikace dítěte s jedním členem rodiny, či s celou rodinou
(dítě zobrazí celou rodinu v podobě ježku), či naopak odlišení (oddělení) určitého člena
rodiny, což bývá vyjádřeno pomocí zobrazení druhově odlišného zvířete.
Interpretace kresby by měla akceptovat věk dítěte, protože preference určitého
symbolu je závislá na úrovni kognitivních schopností dítěte a jeho emoční zralosti. Vyjádření
rodiny jedním typem zvířete může znamenat u mladších dětí nedostatečně rozvinutou
schopnost přesnější diferenciace, kdežto u starších dětí může být projevem potřeby (přání)
identifikace s rodinou, či snahou potvrdit vlastní příslušnost k rodině.
V

úvahu musíme brát také aktuální význam symboliky jednotlivých objektů (zvířat)

který se může působením sociokultumích vlivů v průběhu času měnit.
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2.3.4

2.2 D ětská kresba

V yužití kresby v terapii

Arteterapie znamená v širším smyslu léčbu uměním. Jedná se zde tedy o jakoukoli
formu umění, např. hudbu. V užším smyslu je tento pojem chápán jako léčba pouze
výtvarným uměním.
Každá forma umění v sobě nese určitý skrytý význam, který je nám pomocí procesu
tvoření díla a následně pomocí samotného uměleckého díla metaforicky předáván. Tímto je
nám umožněn určitý druh komunikace v případech, kdy je běžná verbální komunikace
nedostačující, či zavádějící.
Umění nám umožňuje vyjádřit vlastní emocionální prožitky, myšlenky, které jsou
často slovy nepopsatelné, z čehož arteterapie vychází. Proces ztvárnění určitého konfliktu,
umožňuje emocionální ventilaci a nadhled nad daným problémem. Samotný výtvor pak může
poskytovat katarzi, kdy dochází k znovu prožívání díla z pozice diváka.

„Arteterapie je teoreticky usměrněné působení na člověka jako celek vjeho
fyzických, psychických danostech, v jeho uvědomělých snaženích, sociálních a ekologických
vazbách, plánované ovlivňování postojů a chování pom ocí umění a z umění odvozenými
technikami, s cílem léčby nebo zmírnění nemoci a integrováni nebo obohacení osobnosti “
(PETZOLD in SICKOVÁ-FABRICI: 2002, s. 31).

Arteterapii můžeme rozlišovat na tzv. arteterapii receptivní, která vychází z vnímání
uměleckého díla. Toto dílo je vybíráno arteterapeutem s cílem vest klienta k poznáváni pocitu
jiných lidí, k empatii, a také k lepšímu pochopení vlastního nitra.
Druhá forma je tzv. arteterapie produktivní, kde se pomocí konkrétních tvůrčích
činností (kresba, malba, modelování) snaží extemalizovat problém klienta jeho přenesením do
určité podoby.

Umělecké aktivity podporují celkový rozvoj osobnosti. Z fyzického hlediska
arteterapie rozvíjí vizuálně-motorickou koordinaci, dále rozvíjí percepci (vnímáním barvy,
tvaru a prostoru), umožňuje identifikaci se sebou samým a rozvíjí sociální dovednosti.
Využívá se proto také v práci s handicapovanými jedinci, protože umožňuje přísun podmětů,
které mohou kompenzovat nedostatečnou stimulaci způsobenou určitým typem postižení.
Cílem arteterapie není vytvoření uměleckého díla, ale prostřednictvím výtvarných
činností směřovat klienta k sebeprožívání, sebevyjádření a sebehodnocení. Dosáhnout u
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klienta uvolněni a ventilace určitého problému a rozvíjet

u něho schopnost komunikace,

kooperace a empatie. Tedy pomocí vhodně zvoleného tématu snažit se odstranit, či alespoň
zmírnit, problémy klienta (DOSTÁLOVÁ in PIPEKOVÁ, VÍTKOVÁ: 2001).

Arteterapie muze být využívána i jako prostředek pro diagnostiku, přičemž výtvarné
dílo hodnotíme obdobně, jako projektivní kresebné testy. Stejně tak jako u projektivních
kresebných testů se zde také vyskytuje rozpor nad validitou tohoto druhu diagnostiky.
V každém případě se ve výtvarných dílech klientů s obdobnými problémy vyskytují určité
významově podobné prvky, které poukazují na problémy stejného charakteru. Problémem
však je, že výtvarný,a jakýkoli jiný umělecký projev, je tak individuální, že je skoro nemožné
vytvořit

na

tomto

principu

nějakou

diagnostickou

metodu,

která

by

mohla

být

standardizovaná, takže využití arteterapie pro diagnostiku je založeno převážně jen na
stanovení určité hypotézy.
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3.1 Zpracování výzkumu

3.

VÝKUMNÁ ČÁST

3.1

ZPRACO VÁNÍ VÝZK UM U

3.1.1

Cíle a hypotézy

V této práci jsem se zaměřila na zkoumání vztahu mezi rodinnou situací dítěte a
dětskou kresbou. Vycházím zde z předpokladu, že negativní rodinné situace mají vliv na
kresebný projev dítěte, zvláště pak, pokud se tématika dané kresby týká rodiny. Domnívám
se, že kresba může odrážet pocity a postoje dětí, které by pomocí verbálních projevů
nemusely vyjít najevo. V souladu s poznatky jiných studií zde vycházím z možnosti, že se
v kresbě mohou odrážet skutečnosti s kterými dítě z různých důvodů nepracuje na vědomé
rovině.
V této práci se zabývám projevem vlivu kritických rodinných situací, především
tedy rozvodových situací, v dětské kresbě. Jak jsem již uvedla, rozvod je zpravidla zdrojem
silných stresových prožitků působících jak na rodiče, tak především na děti. Předpokládám, že
tyto negativní aspekty se budou v kresebném testu rodiny a v kresebném testu začarované
rodiny vyskytovat v několika rovinách.

Zaprvé se domnívám, že v zobrazení kresby rodiny a kresby začarované rodiny se
budou u dětí z rozvedených rodin vyskytovat ukazatelé narušených citových vazeb mezi
dítětem a jedním z rodičů.
Zadruhé

předpokládám,

že

krizová

situace

v rodině

se

bude

promítat

v

narušení sebehodnocení a sebevědomí dítěte.
Třetí mou hypotézou je, že díky tíživé situaci, která vzniká odchodem jednoho
z rodičů, budou rodiny společně trávit méně společného času mimo domov než u
nerozvedených rodin.
A nakonec usuzuji, že hodnocení negativních prvků v kresbě rodiny u zkoumané
skupiny, by se mělo projevit i v hodnocení sereeningového dotazníku pro kinetickou kresbu
rodiny. Děti z rozvedených rodin by podle mé hypotézy měly vykazovat v tomto dotazníku
větší průměrný počet bodů, než děti z kompletních rodin.

3.1.2

Zkoum aný vzorek

Test kresby rodiny a začarované rodiny jsem zadávala ve Základní škole
Katmelitská ve 2. a 3. třídě a v základní škole Dolákova ve 3. a 4. třídě. Počet žáků 2. třídy
byl 21 dětí, počet žáků 3. třídy byl 17 dětí a počet žáků 4. třídy byl 22 dětí. Celkově se jednalo
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o 60 žáků, z nichž bylo 33 dívek a 27 chlapců.

Z hlediska věkového rozložení skupiny, je pravda, že není příliš homogenní.
Předpokládám však, že by se zde z hlediska druhu pozorovaných jevů neměly vyskytovat
zásadní rozdíly.

Věkové a pohlavní rozložení zkoum aného vzorku
2. třída

3. třída

4. třída

Celkem

Dívky z rozvedených rodin

3

6

2

11

Chlapci z rozvedených rodin

2

0

3

5

Celkem dčtí z rozvedených rodin

5

6

5

16

Dívky z kompletních rodin

8

7

7

22

Chlapci z kompletních rodin

8

4

10

22

Celkem dětí z kom pletních rodin

16

11

17

44

C elkem

21

17

22

60

3.1.3

Použité m etody a průběh výzkum u
První a druhá část výzkum u

První část výzkumu tvořil kresebný test rodiny a druhou část výzkumu představoval
kresebný test začarované rodiny. Práce dětí trvala celkem přibližně o něco déle než je doba
jedné vyučovací hodiny (záleželo na osobním tempu žáka). Testy jsem vždy zadávala sama.
Děti nejprve pracovaly na kresebném testu rodiny a následně na testu kresby začarované
rodiny.
Zadání testu probíhalo tak, že nejprve každému žákovi bylo přiřazeno číslo. Poté
děti dostaly dva archy papíru A4. Na každý papír měly napsat z druhé strany své přiřazené
číslo, a také písmeno H (holka) nebo K (kluk) podle toho, jakého byly pohlaví. Dále bylo
dětem zdůrazněno, že vždy musí ke každé postave napsat o koho se jedná. U kresby
začarované rodiny dítě musí kromě toho také připsat, o jaké se jedna zvíře.

Instrukce pro zadání kresby rodiny:
Vezméte si je den papír a otočte na jeho čistou stranu. Na tento papír nakreslete
rodinu, ja k tráví spolu volný čas.
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Instrukce pro zadání kresby začarované rodiny:
,, Vezměte si druhý papír, znovu ho položte na čistou stranu. Nakreslete rodinu tak,
jakoby přišel kouzelník a všechny je jí členy začaroval do zvířat tak, aby se jim tato zvířata
určitým způsobem podobala vzhledem nebo povahou “ (MATĚJČEK, STROHBACHOVÁ in
SVOBODA, KREJČÍŘOVÁ, VÁGNEROVÁ: 2001).

Když byly děti s pracemi hotovy, sama jsem jejich kresby jednotlivě vybírala.
V tomto okamžiku jsem s jednotlivými žáky řešila nesrovnalosti v kresbách, například když
děti zapomněly určit, koho představuje daná postava.

Třetí část výzkumu

Třetí část výzkumu probíhala během práce dětí. Jednalo se o vedení rozhovoru s
třídním pedagogem žáků. Při rozhovoru s učitelem jsem zjišťovala rodinou situaci žáků, jestli
rodina prodělává krizi, či jestli zde proběhl (probíhá) rozvod a jak na to dítě reagovalo.
Uvědomuji si, že výpovědi učitelů o žácích nemusí být zcela přesné. Je pravdou, že
se zde opírám o údaje, které nemám zcela přesně ověřené. Na druhou stranu jsem ale neměla
lepší možnost, jak údaje o výskytu rozvodu v rodinách získat.

Čtvrtá část výzkum u
Poslední část výzkumu pak představovalo hodnocení kreseb pomocí sereeningového
dotazníku pro kinetickou kresbu rodiny (PETERSON, HARDIN: 2002). Peterson a Hardin
uvádějí, jakým způsobem se mají hodnotit jednotlivé položky sereeningového dotazníku
(PETERSON, HARDIN: 2002). Jednotlivé kresby rodiny jsem tedy hodnotila podle jejich

náv°du. Získané body jsem následné zaznamenávala do tabulky se seznamem dětí z kontrolní
a zkoumané skupiny (viz příloha).
j- ' ;
kresebného testu má být dětem podána
Autoři uvádí, že při zadavam tohoto Kreseonc
iristn.i
»•
w,vdv něco dělá, nakresli i sebe. Snaž se kreslit
................
lstrukce; „Nakresli obrázek vaší rodiny, jak kazdy neco a
ony ,
- z,/’ knždv něco dělá - nakresli je p n nejake
0Pravdové lidi, ne je n panáčky. Nezapomeň, a! ka-dy ne
s
, ž { t mstrukce je odlišná od te,
Cl»nostr‘ (PETFRSON
HARDIN: 2002).
Je t e d y v.det,
( F t I ERSON, HAKU
^
^ ^z
& jsqu y tomtQ ^
rou Jsem zadávala dětem při kresbe ro in ^
0dn° « i y kresebné prvky, které lze také obdobným

bem hodnotit v mnou používaném
zase jen jako

u kresby rodiny. Z tohoto důvodu jsou ale

0rientační.
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SC R E E N IN G O V Ý D O T A Z N ÍK PRO K IN E TIC K O U KRESBU RODINY
Jméno:

Datum:

Věk:

Č ervené značky

Žluté značky

Zelené značky

K V A LIT AT IV N Í
I. Celková kvalita kresby
1. Z vláštnost/N eobvyklost

□ V elm i zvláštní

2. Pocit/N álada
3. U spořádání

□ D epresivní/H něvivá
□ N euspořádaná

□ P oněkud zvláštní
□ Sm íšené pocity
□ Č ástečně uspořádaná

□ N orm ální
□ V eselá
□ U spořádaná

II. V ním aní členů rodiny dítětem
1. V elikost
2. T var
3. D istorze

□ V elm i disproporční
□ V elm i disproporční
□ N adm čm á

□ Č ástečná disproporce
□ Č ástečná disproporce
□ Č ástečná

□ Proporční
□ P roporční
□ Ž ádná

□ Č ástečná disproporce
□ Č ástečná disproporce
□ Č ástečná

□ Proporční
□ Proporční
□ Ž ádná

III. Sebepercepce dítěte v rodinném systému
1. V elikost
□ Velm i disproporční
2. T v ar
□ V elm i disproporční
3. D istorze
□ N adm ěrná

V zhledem ke komplikovanému charakteru kinetické kresby rodiny nelze zvláštnost a uspořádání kvantifikovat. Pokud kresba
vykazuje přílišnou neuspořádanost (chaos) či zvláštnost, je vždy nezbytný rozhovor s dítětem, neboť tyto faktory nelze do
bodování zahrnout.

K V A N T IT A T IV N Í
IV. Styly (Postavu označte na příslušném řádku)
1. O pouzdření
2. O hraničení
3 . V epsaná slova
4. R ozm ístění po okrajích
5. Podtržení jednotlivých postav
6. Šrafování u horního okraje
7. Šrafování u dolního okraje

A no
A no
A no
A no
Ano
A no
A no

(2 ,0 ).....................................................................N e ( q )
(2 ,0 ).................................................................... N e (0)
0 , 0 ) ..................................................................... N e (0)
(1 ,0 )..................................................................... N e (0)
(0 ,5 ).....................................................................N e (0)
(0 ,5 ).....................................................................N e (0)
(0 ,5 ).................................................................... N e (0)

V. Pojednání postav (Postavu označte na příslušném řádku)
1. Průhlednost
A no (2 ,0 )...................................................................N e (0)
2. V ynechaná postava nebo sám autor(ka) kresby
A no (2 ,0 )...................................................................N e (0)
3. Jedna či více postav na rubu papíru
A no (1 ,0 )...................................................................N e (0)
4. G um ování
A no (1 ,0 )...................................................................N e (0)
5. Plovoucí/V znášející se postavy
A no (1 ,0 )...................................................................Ne (0)
6. V isící postavy
7. P adající postavy
8. N akloněné postavy
9. N eúplné postavy
10. E xtenze/D louhé nohy, ruce, náčiní

A no
^ no
^ no |

...................................................................(0)

[ ’ \...................................................................( ^

| ...................................................................(®)
...................................................................Ne (0)
A no (0 ,5 )...................................................................Ne (0)

VI. Činnosti s negativními aspekty (Postavu označte na příslušném řádku)
1■Sexuálně zabarvené
A no 2 , 0 ..................................................................... .Ne (0)
2. A grese/Z braně
A " ° 2,0 ..................................................................... N e 0
i c.
u/r'i i .
A no (2 ,0 )..................................................................... N e (0)
3. S trach/Ú zkost
\
'
4. O dstup/Izolace
A" °
’°n\ .....................................................................JJe 0
5. O bvinění/Z esm ěšnění
n° |
....................................................................\ w n \
6. S ubm ise/Soutěžení
110 ‘ ’ ..................................................................... 6
7. B ariéry
A " ° (° ’5 )..................................................................... N e (0)

)

Normální (0-2)

Nerozhodný (3-5)

Podezřelý/Vyšetřit (6+)

Celkový počet bodů:----------------

Tyto výsledky samy o sobě neznamenají diagnózu tělesného, pohlavního nebo citového zneužití. Slouží pouze jak o vodítko
Pro další vyšetření pomocí rozhovoru s dítětem, lékařské prohlídky a soudního posudku.
*
F
© 1995 Peterson/Hardin (Upraveno podle Burnse & Kautmana, 1972
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Hodnocení jednotlivých položek Scrceningového dotazníku kinetické kresby
rodiny podle Petersona a Hardina:

I.

Celková kvalita kresby

1.

Zvláštnost/N eobvyklost

Míra neobvyklosti kresby se posuzuje jak z jejího kontextu, tak také z informací o
rodině dítěte.
2.

Pocit/Nálada

Náladu kresby můžeme klasifikovat například podle výrazů jednotlivých postav
v obličeji, jakou jednotlivé postavy vykonávají činnost a také jaké prvky dítě spontánně
přikreslí k rodině.
3.

Uspořádání

Uspořádání kresby určujeme podle rozmístění postav, předmětů a dalších objektů
v obraze. Při hodnocení vycházíme z kresby jako z celku, přičemž posuzujeme míru
chaotičnosti či míru řádu v kresbě.

II.

Vním aní členů rodiny dítčtem

V

tomto bodě hodnotíme velikost jednotlivých postav, jejich tvar a distorz

(zkreslení). Distorze vychází z odlišností, které se netýkají velikosti a tvaru, a díky nimž
vypadají členové rodiny neobvykle.

III.

Sebepercepce dítčte v rodinném systému

Zde se znovu klasifikuje velikost, tvar a distorze jednotlivých postav. Vychází se
z porovnání jednotlivých postav.

IV.

Styly

1.

O pouzdření

Opouzdření nastává v případě, pokud linie či předměty zcela obklopují nějakou
postavu/y.
2.

O hraničení

Ohraničení je obdobné jako opouzdření, jedná se o izolaci členů rodiny pomocí linií
či předmětů.
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Vepsaná slova

Jedná se o jakákoliv spontánně dopsaná slova v kresbě. Tento bod se tedy
nevztahuje na jm éna členů rodiny a pojmenování jako pes, kočka, či pojmenování činností
postav, protože zde nebyly dětmi uvedené spontánně, ale byly jim zadané.
4.

Rozm ístění po okrajích

Rozmístění postav po okraji neboli pravoúhle. Platí zde, že postavy musí být
minimálně na dvou různých okrajích papíru.
5.

Podtržení jednotlivých postav

Jedná se o zdůraznění čárou pod postavou (postavami). Nezapočítává se zde čára,
která tvoří základnu a okraj papíru.
6.

Srafování u horního okraje

Jedná se o čáry (stínování), které jsou nakreslené v horní části papíru (nad
postavami).
7.

Šrafování u dolního okraje

Jde o čáry, které jsou nakreslené pod nohama postav. Nezapočítává se zde podtržení
jednotlivých postav a dolní okraj papíru.

V.

Pojednání postav

1.

Průhlednost

Nebo-li prosvítání šatů, ve kterém například vidět obrys těla. Nezapočítává se zde
pokud dítě nakreslí uvnitř postavy miminko nebo vnitřní orgány.
2.

V ynechaná postava nebo sám autor(ka) kresby

Tento bod představuje vynechání jakéhokoli žijícího člena rodiny. (V mém případě
je hodnoceno vynechání otce, matky, postavy dítěte a postav sourozenců. Tyto údaje jsem
odvozovala nejen z kresby rodiny, ale také z kresby začarované rodiny a ze získaných
informací z rozhovoru s učitelem. Jiné postavy, jako například babičky a dědečky jsem zde
nehodnotila.)
3.

Jedna nebo více postav na rubu papíru

Jedná se o umístění jakéhokoli člena na opačné straně obrázku, než je zbylá část
rodiny.
4.

G um ování

Jde o jakékoli vygumované postavy.
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Plovoucí/V znášející se postavy

Jedná se o postavy, které jsou oddálené od okraje a svírající úhel maximálně 45° od
kolmice na obě dvě strany. Patří sem také hlavy, které jsou nakreslené samotné a nacházejí se
nad základnou v příslušném sklonu. V mém případě jsem jako vznášející postavy hodnotila
zobrazení, která se buď nacházela nad linií či stínováním určující zemi nebo zobrazení, která
se nacházela nad okrajem aniž by zde byla znázorněna zem.
6.

V isící postavy

Jde o všechny postavy, které visí na nějaké postavě či objektu.
7.

Padající postavy

Padající postavy jsou figury, které se nachází nad základnou a svírají s kolmicí úhel
větší než 45°. Patří sem také hlavy, které jsou nakreslené samotné a nacházejí se nad
základnou v příslušném sklonu.
8.

N akloněné postavy

Jsou to postavy, které jsou nakloněné od kolmice o 15° a více, až do 45°. (Postavy
nad 45° jsou padající.) Patří sem i postavy v příslušném sklonu opírající se o nějaký objekt.
9.

N eúplné postavy (vynechané ěásti):

Jedná se o postavy, které mají vynechané části těla (paže, ruce, nohy, tělo, chodidla).
(V mém případě jsem nehodnotila nezobrazení částí těla, pokud byla postava jasně zakreslená
za nějakým objektem, který tyto části těla zakrýval. Výjimku představovala jen extrémní
zobrazení samotné hlavy, přičemž zbytek těla byl schován například za křeslem.)
10.

Extenze/dlouhé nohy, ruce, náěiní

V

tomto bodě jsou hodnoceny postavy, které mají velmi dlouhé končetiny a nebo

mají v rukou či na chodidlech pevné dlouhé objekty (tyč), které je prodlužují. Nespadají sem
objekty měkké, jako je například provázek.

VI.

Č innosti s negativním i aspekty

1.

Sexuálně zabarvené

Jde o kresby v nichž se nachází obsah sexuálního charakteru, který může být
vyjádřen kresebné (např. nakreslené genitálie), ale také ve formě dopsaných slov.
2.

A grese/Zbraně

Kresby se zjevným nebo naznačeným agresivním obsahem.
3.

Strach/Ú zkost

Kresby, které obsahují tyto emoce.
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4.

Odstup/Izolace

Jedná se o kresby, kde je postava(y) v odstupu či izolaci od ostatních zobrazených
postav nebo o kresby, které svým obsahem vyjadřují odstup či izolaci.
5.

Obvinění/Zesm ěšnění

Kresby, v jejichž obsahu můžeme nalézt pocity obvinění nebo zesměšnění.
6.

Subm ise/Soutěžení

Jde o kresby, které vyjadřují submisi či soutěžení, což lze usoudit ze zobrazených
činností, z mimiky postav, ze slov připsaných do obrázku či z dalších přikreslených prvků
prostředí.
7.

Bariéry

Jedná se o překážky mezi jednotlivými členy rodiny, které mohou být např. ve formě
zdi, nebo velké květiny (stromu). Nehodnotí se zde linie mezi jednotlivými postavy
(opouzdření, ohraničení). Pokud je mezi postavami umístěné zvíře, tak se zde nezapočítávají
zvířata, která jsou součástí rodiny (pes, kočka), ale bariéru může tvořit např. slon.
(PETERSON, HARDIN: 2002, s. 65)

3.1.4

Zpracování a interpretace získaných údajů

Skupinu žáků, kteří se účastnily obou testů, jsem rozdělila do dvou skupin. První
skupinu tvoří děti, které pochází z rozvedených rodin a druhou skupinu, tzv. kontrolní,
představují žáci z nerozvedených rodin. Skupinu dětí z rozvedených rodin tvoří 16 dětí a
skupina kontrolní je tvořena počtem 44 žáků.

3 1 4.1

Zpracování údajů získaných z rozhovorů s třídním i učiteli

Pro každou třídu byla vypracovaná tabulka, do které jsem zaznamenávala pořadí
každého žáka kc kterému bylo přiřazené jeho číslo kresby z celkového počtu sebraných
kreseb Dále jsem zde zaznamenávala, jestli se jedná o skupinu kontrolní či zkoumanou,
'děla jsem zde pohlaví dítěte a poznámky od třídního učitele k dětem ze zkoumané
skupiny.
3,1,4.2

Zpracování kresebného testu rodiny a začarované rodiny

U testů kresby rodiny a kresby začarované rodiny jsem se zaměřila především na
ií»Hnnt1ivými členy rodiny, dále na hodnocení sebevědomí dítěte a
porovnávání vztahu mezi jo l
,
um/pné reality. Získané údaje jsem následně zpracovala ve formě
na klasifikaci kvality zobrazené reamy.
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tabulek četností, které mi umožnily lépe mezi sebou porovnat zkoumanou skupinu dětí
s kontrolní skupinou.
Uvědomuji si, že v kontrolní skupině žáků se mohou vyskytovat děti ze slabého
rodinného sociálního zázemí, aniž by zde došlo k rozvodu. Negativní zážitky dětí vycházející
ze špatného zázemí se také mohou v kresebných testech objevit a zkreslovat takto získané
výsledky. Vzhledem k tomu však, že zkoumaný vzorek je příliš malý, že vybraný vzorek
respondentů není jistě reprezentativní a postup metodického zpracování není standardizovaný,
budou se zde jistě nacházet mnoho jiných zkreslení. Mým cílem však není získat přesné
statistické údaje, ale jen možné korelace vycházející z této problematiky.

3.1.4.3

Klasifikace screeningového dotazníku kinetické kresby rodiny

Získané hodnocení ze kvantitativní části screeningového dotazníku kinetické kresby
rodiny jsem zpracovávala pomocí číslicových histogramů, jejichž srovnání mezi kontrolní a
zkoumanou skupinou jsem prováděla pomocí grafu histogramu. Dále jsem u obou skupin
porovnávala hodnoty modů, mediánů,

aritmetického

průměru, variačního

rozpětí

a

směrodatné odchylky. Část testu, která se týkala kvality jsem porovnávala znovu podle
tabulek.

3.1.5

Analýza získaných údajů

3.1.5.1

Analýza rodinných vazeb

Při této analýze jsem porovnávala zobrazení jednotlivých členů rodiny jak v testu
kresby rodiny tak v testu kresby začarované rodiny mezi skupinou dětí z rozvedených rodin a
kontrolní skupinou pomocí tabulek četností.
U kresby rodiny dětí z rozvedených rodin, byly ve 43,75% zobrazeny jen samotné
matky, přičemž zobrazení samotného otce se vyskytlo jen jednou. Jednalo se o případ, kde
však matka s otcem nežije. Dítěte se s otcem ani nemůže stýkat, protože otec žije v Americe.
Ve všech případech se tedy jedná a děti, které byly svěřeny po rozvodu do péěe matky. U tři
kreseb byly zobrazeny postavy obou rodičů, stim že v kresbě byly zobrazeni nevlastní

otcové.
Zajímavé je, že se zde vyskytly dvě kresby (12,5%), ve kterých byla zobrazena
postava otce aniž by otec s rodinou žil. Tento případ jsm e nazvala smyšlený otec. Dítě si sice
postavu otce nevymyslelo, ale smyslelo si jeho přítomnost v rodinném prostředí, v kterém se
již nenachází.

,
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se jednalo o vyobrazení prázdného bytu s přeškrtanou postavou (obrázek v příloze u
zkoumané skupiny č. 1) nebo o vyobrazení jen prázdného prostoru (obrázek v příloze u
zkoumané skupiny č. 4).

V

porovnání s kontrolní skupinou byla ve velké většině obrázků nakreslena celá

rodina (91%). U jedné kresby (2%) byla zobrazena jen matka (chyběla postava otce) a u druhé
byl zase zobrazen jen otec (chyběla postava matky). Ve dvou kresbách (5%) nebyl zobrazen
žádný rodič.
Dále jsem porovnávala četnost zobrazení otce a matky v podobě zvířat v kresbě
začarované rodiny u dětí ze zkoumané skupiny a dětí ze skupiny kontrolní. U dětí
z rozvedených rodin byla samostatná matka zobrazena v 5 obrázcích (31,25%). V jednom
případě se zde vyskytlo i zobrazení samostatného otce (6,25%), který však z rodinou nežije
(smyšlený otec).
Zajímavé je, že zobrazení obou rodičů, z nichž byl jeden nevlastní otec, se vyskytlo
u šesti dětí ( 37, 5%) a zobrazení obou rodičů, kde se nachází smyšlený otec se vyskytlo u
kreseb (25%) Dochází zde tedy oproti kresbě rodiny k významné změně. Tato změna se také
projevuje již v tom, že se zde nenalezla ani jedna kresba, ve které by nebyl zobrazen žádný
rodič.
U kontrolní skupiny byli v kresbě začarované rodiny v převážné většině zobrazeni
oba rodiče (95,45%)- U dvou kreseb (4,55%) nebyla zobrazena postava matky. Dochází zde
tedy také k změně výsledků v porovnání s kresbou rodiny.
p v to však je vidět že míra koherence mezi kresbou rodiny a kresbou začarované
rodiny je výrazně nižší u dětí z rozvedených rodin.
Tabulka četností výskytu členů rodiny v kresbě rodiny u dětí z rozvedených rodin

------------- --------------- 1------------------------------- ------------ ---------- --------------------- --------
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Tabulka rozdělení četností výskytu členů rodiny v kresbě rodiny u kontrolní skupiny
Četnosti
Obměna proměnné

absolutní

relativní

kumulované

Jen postava matky

1

2%

2%

Jen postava otce

1

2%

4%

Postavy obou rodičů

40

91%

95%

Nezobrazen žádný rodič

2

5%

100%

Celkem

44

100%

Tabulka četností zobrazení členů rodiny v kresbě začarované rodiny u dětí z rozvedených
rodin
Četnosti
Obměna proměnné

absolutní

relativní

kumulované

5

31,25%

31,25%

1

6,25%

37,5%

Zobrazení obou rodičů (nevlastni otec)

6

37,5%

75%

Zobrazení obou rodičů (smyslený otec)

4

25%

100%

0

0%

16

100%

Zobrazení jen matky
Zobrazení jen otce (smyšlený otec)

Nezobrazen žádný rodič
Celkem

— Tabu| ka

začarované rodiny z kontrolní skupiny
------------ -

---

---------------------------O------------------------------------------------------------------------ — —

Četnosti
Obměna proměnné

absolutní

relativní

kumulované

0

0%

0%

2

4,55%

4,55%

42

95,45%

100%

0

0%

44

100%

Zobrazení jen matky
Zobrazení jen otce
Zobrazení obou rodičů (nevlastní otec)
Nezobrazen žádný rodič
Celkem
60

3. Výzkumná část
3.1.5.2

.3.1 Zpracování výzkumu

Analýza sebehodnocení dětí

V

hodnocení kresby je velmi důležité, jakým způsobem dítě zobrazí sebe sa

Negativním ukazatelem, který může znamenat, že dítě si samo sebeméně váží, je, když
postava dítěte není v kresbě zobrazena.

U deti ze zkoumané skupiny nebyla postava dítěte v kresbě rodiny zobrazena ve
25%. Naproti tomu u dětí z kontrolní skupiny nebyla v kresbě rodiny vyobrazena postava
dítěte jen v 5%.

V
kresbě začarované rodiny u zkoumané skupiny nebylo dítě zobrazeno v 12,
Naproti tomu u kontrolní skupiny se jednalo o 9%.
Zajímavé je, že u dětí z rozvedených rodin počet zobrazení se zvýšil v kresbě
začarované rodiny oproti kresbě rodiny. Naopak u kontrolní skupiny došlo k opačnému jevu.

Přesto ale v celkovém porovnání se nezobrazení dítěte jak v kresbě rodiny, tak
v kresbě začarované rodiny, vyskytuje mnohem méně než u zkoumané skupiny dětí
z rozvedených rodin. Také je vidět, že míra koherence mezi kresbami rodiny a kresbami
začarované rodiny je zase větší u kontrolní skupiny než u skupiny zkoumané.

Tabulka četností zobraz ení postavy dítěte v kresbě rodiny u dětí z rozvedeních „v«„
Četnosti
Obměna proměnné

absolutní

relativní

kumulované

Zobrazení postavy dítěte

12

75%

75%

Postava dítěte nezobrazena

4

25%

100%

Celkem

16

100%

Tabulka četností zobrazení postavy dítěte v kresbě rodiny u kontrolní skupiny
Četnosti
absolutní

relativní

kumulované

Zobrazení postavy dítěte

42

95%

95%

Postava dítěte nezobrazena

2

5%

100%

44

100%

Obměna proměnné

Celkem
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Tabulka četností zobrazení dítěte v kresbě začarované rodiny u dětí z rozvedených rodin
Obměna proměnné
Zobrazení dítěte

absolutní
14

Dítě nezobrazeno
Celkem

Četnosti
relativní

kumulované

87,5%

87,5%

2

12,5%

100%

16

100%

Tabulka četností zobrazení dítěte v kresbě začarované rodiny u kontrolní skupiny
Obměna proměnné

Četnosti
relativní

absolutní

kumulované

Zobrazení dítěte

40

91%

91%

Dítě nezobrazeno

4

9%

100%

44

100%

Celkem

3.1.5.3

Analýza obsahu zobrazené reality

Zde jsem porovnávala zobrazenou realitu v kresbě rodiny mezi skupinou dětí
z rozvedených rodin a skupinou kontrolní. Vycházela jsem zde z hypotézy, že u dětí
z kontrolní skupiny se zobrazení reality mimo prostředí domova bude vyskytovat častěji než u
dětí ze zkoumané skupiny.
Vyobrazení jiné reality u dětí ze zkoumané skupiny se sice vyskytlo v menším
množství (18, 75%) než u kontrolní skupiny (29,5%), ale zase co se týká zobrazení domova a
jeho okolí je větší procentuelní zastoupení u skupiny kontrolní.

Tabulka četností kvality zobrazované reality u dětí z rozvedených rodin
Četnosti
Obměna proměnné

absolutní

relativní

validní

10

62,5%

76,9%

76,9%

3

18,75%

23,1%

100%

Celkem

13

81,25%

100%

Nezařaditelné

3

18,75%

Celkem

16

100%

Zobrazení prostředí
domova nebo ieho okolí
Zobrazení jiné reality

---- t v *

J ------------------------ --------------

kumulované
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Tabulka četností kvality zobrazované reality u dětí z kontrolní skupiny
Četnosti
Obměna proměnné

absolutní

relativní

validní

Zobrazení prostředí
domova nebo jeho okolí
Zobrazení jiné reality

30

68 ,2%

69,8%

69,8%

13

29,5%

30,2%

100%

Celkem

43

97,7%

100%

1

2,3%

44

100%

Nezařaditelné
Celkem

3.1.5.4

kumulované

Analýza hodnocení kreseb rodiny pom ocí screeningového dotazníku kinetické
rodiny

U tohoto dotazníku jsem nejprve prováděla hodnocení kvalitativní části dotazníku.
Jak jsem již uvedla, data jsem srovnávala pomocí tabulek.

Tabulka kvalitativního hodnocení u zkoumané skupiny
Celková kvalita kresby

Červené zn. Žluté zn. Zelené zn.

Zvláštnost/Neobvyklost 18,75%

Neklasifikovatelné

Celkem

37,5%

43,75%

0 ,0 %

100%

Pocit/Nálada

12,5%

43,75%

43,75%

0 ,0 %

100%

Uspořádání

0 ,0 %

6,25%

93,75%

0 ,0 %

100%

Tabulka kvalitativního hodnoc ení u kontrol ní skupiny
Celková kvalita kresby

Zelené zn.

Neklasifikovatelné Celkem

31,82%

68,18%

0 ,0 %

100%

Červené zn. Žluté zn.

Zvláštnost/Neobvyklost 0,0%
Pocit/Nálada

2,27%

31,82%

65,91%

0 ,0 %

100%

0 ,0%

9,09%

90,91%

0 ,0 %

100%

Uspořádání
V

porovnání těchto dvou tabulek nahoře je vidět, že červená značení se při celkovém

hodnocení kvality kresby vyskytují u dčtí ze zkoumané skupiny ve větší míře než u détí ze
skupiny kontrolní. I u žlutého značení se vyskytuje větší zastoupení détí z rozvedených rodin
a naopak u zelených značení se vyskytuje menší zastoupení dětí ze zkoumané skupiny.
Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří uspořádání kresby, ve kterém vycházejí děti zc
zkoumané skupiny lépe než děti ze skupiny kontrolní.
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Tabulka kvalitativního hodnocení u zkoumané skupiny
Vnímání členů rodiny

Červené zn.

Žluté zn.

Zelené zn.

Neklasifikovatelné Celkem

Velikost

6,25%

12,5 %

62,5%

18,75%

100%

Tvar

6,25%

37,5 %

37,5 %

18,75%

100%

Distorze

6,25%

43,75

31,25%

18,75%

100%

Tabulka kvalitativního hodnocení u kontrolní skupiny
Vnímání členů rodiny

Červené zn.

Žluté zn.

Zelené zn.

Neklasifikovatelné Celkem

Velikost

11,36%

47,73%

36,36 %

4,55%

100%

Tvar

4,55%

52,27%

38,64 %

4,55%

100%

Distorze

2,27%

52,27%

40,91%

4,55%

100%

Při porovnání tabulek zachycujících vnímání členů rodiny dítětem se vyskytuje u
dětí ze zkoumané skupiny velké procento neklasifíkovatelných položek. Na druhou stranu
v porovnání s kontrolní skupinou vychází děti z rozvedených rodin v dalších položkách lépe.
Především v oblasti zobrazení velikosti je vidět výrazný rozdíl mezi skupinami ve prospěch
zkoumané skupiny.

Tabulka kvalitativního hodnocení u zkoumané skupiny
—
v-Sebepercepce dítěte
Červené zn. Žluté zn. Zelené zn. Neklasifikovatelné Celkem
Velikost

12,5%

25%

37,5%

25%

100%

Tvar

18,75%

12,5%

43,75%

25%

100%

Distorze

18,75%

18,75%

37,5%

25%

100%

Tabulka kvalitativního hodnocení u kontrolní skupiny
—
c...... ....
Sebepercepce dítěte
Červené zn. Žluté zn. Zelené zn. Neklasifikovatelné Celkem
Velikost

6,82%

34,09%

54,55%

4,55%

100%

Tvar

4,55%

36,36%

54,55%

4,55%

100%

Distorze

6,82%

36,36%

52,27%

4,55%

100%
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U hodnocení sebepercepce dítěte v rodinném systému je patrný velký rozdíl mezi
zkoumanými skupinami v položce neklasifíkovatelný. Děti ze zkoumané skupiny vykazují
v tomto ohledu velké procentuelní zastoupení. V položce červené značení tato skupina
vykazuje také výrazně větší míru četnosti oproti kontrolní skupině. Na druhou stranu u
žlutého značení se vyskytuje větší míra zastoupení u dětí z kontrolní skupiny a z hlediska
zeleného značení je tomu sice naopak, ale vzájemné rozdíly nejsou tak významné.

Musím zde uvést, že hodnocení kvalitativní stránky kreseb bylo velmi náročné a i
když jsem se velmi snažila o co největší objektivitu, přesto je jasné, že provedená hodnocení
mohou být velmi sporná.

Hodnocení a srovnání získaných dat kvantitativní části screeningového dotazníku
kinetické kresby rodiny jsem prováděla nejdříve pomocí číslicových histogramů. V těchto
histogramech jsem porovnávala bodové ohodnocení mezi dětmi ze zkoumané a kontrolní
skupiny. Porovnávala jsem zde vlastně míru četnosti získaných jednotlivých hodnocení mezi
oběma skupinami. Aritmetický průměr je pro toho hodnocení nevhodný, protože je zde velké
ovlivnění hraničními hodnotami. Číslicový histogram oproti tomu jasněji vypovídá o
rozložení četností v jednotlivých bodových hodnocení.

Číslicový histogram screeningového
dotazníku kinetické kresby rodinu u
zkoum ané skupiny

Frekvence
2
č
7

Stem
2
3
4

2

5

L eaf
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0 0055
0000555
05

Frekvence
4
12
13
9
5
1

Stem
0
1
2
3
4
5

L eaf
0055
005555555555
0000000000000
000055555
00055
0

Total:44

Total: 16
Stem: 1, 00
Leaf: 0, 1

Č íslicový histogram screeningového dotazníku
kinetické kresby rodinu u zkoum ané skupiny

0

------------------------------

Stem: 1,00
Leaf: 0,10

65

3.1 Zpracování výzkum u

3. Výzkumná část
Srovnání histogram ů

frekvenčního zastoupení bodů

mezi zkoum anou

a

kontrolní skupinou
14

12

10
□ Zkoumaná skupina
O Kontrolní skupina

Je tedy vidět, že u dětí ze zkoumané skupiny se vyskytuje nejčastěji kolem 4 bodů.
Podle screeningového dotazníku patří toto hodnocení do nerozhodné kategorie. U dětí ze
zkoumané skupiny se zase největší zastoupení vyskytuje u 2 bodů, tyto děti tedy spadají
většinou do kategorie „normální“ která se pohybuje v rozmezí od 0-2 body.
Modus představuje nejčastější hodnotu bodů vyskytující se v dané skupině. Medián
zase znamená prostřední hodnotu ze všech získaných bodů v dané skupině. Aritmetický
průměr znamená součet všech bodů v dané skupině, který je následně dělen počtem dětí
v příslušné skupině. Variační rozpětí představuje rozdíl mezi nej větším a nejmenším počtem
bodů ve skupině. A nakonec směrodatná odchylka určuje míru rozptýlenosti jednotlivých
bodových hodnocení ve skupině kolem průměru. Čím je směrodatná odchylka menší, tím více
se sledované hodnoty hromadí kolem průměru (ŠKALOUDOVÁ: 1998).

porovnání bod ových ohodnocení mezi kontrolní a zkoum anou skupinou
M odus
M edián
A ritm etický
Sm ěrodatná
Variační
prům ěr
odchylka
rozpětí
4,0
4,0
3,81
0,85
3,0
Z k ou m anásku£»i?—
2,0
2,0
1,18
2,26
5,0
KontrolrnskupimL----Z tohoto srovnání j e 2novu ^
screeningovém dotazníku kinetické kresby rodiny
oproti dětem ze skupiny kontrolní. V porovnání

^
'

Zk° Umane skuPinY získ a ly ve

v ^ lam nt Veísí počet negativních bodů

se také ukázalo, že u dětí ve zkoumané skupině '
soustřeďují kolem průměru.

^

J

° dchy,ck a variačního rozpětí
° hodnoty získaných bodů se více
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SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ
U analýzy rodinných vztahů se vyskytly u zkoumané skupiny dětí ukazatelé, které

mohou poukazovat na tíživou rodinou situaci. Jako první bych viděla velké množství kreseb
ve kterých nebyl zobrazen ani jeden rodič. Tento jev může znamenat mnoho různých
problematických situací, jako například, že se dítě cítí být v této problematické situaci
osamocené (bez opory rodičů), či se zde mohou zrcadlit jiné konfliktní vztahy s rodiči a nebo
toto může vyjadřovat konkrétní situaci, že se dítě nachází často samo doma, protože rodiče
jsou nyní zatíženy jinými starostmi.
Dalším zajímavým ukazatelem bylo zobrazení u tří kreseb postavy otce v prostředí
domova dítěte, i když otec s rodinou nežije. Ve dvou případech, byly tyto žákyně označené
paní učitelkou, jako velmi těžce zvládající tuto rodinnou situaci. Zajímavé zde bylo, že
vyobrazení rodinného života bylo u těchto dvou kreseb zcela ideální. Kdybych neměla
informaci, že v rodině probíhá tíživá situace, označila bych pravděpodobně dané kresby jako
odrážející velmi pozitivní rodinné zázemí. Ve skutečnosti tomu bylo však naopak.
Předpokládám, že dívky ve své kresbě zobrazily svá přání, aby otec s rodinou žil i nadále.
Tedy z hlediska rodinných vztahů celou situaci velmi zidealizovaly, čímž unikly nepříjemným
pocitům, které by je postihly, kdyby zobrazily realitu.

Další zajímavé údaje se také nalezly při porovnání kresby rodiny, a kresby
začarované rodiny. V kresbě začarované rodiny se vyskytlo mnohem větší množství
zobrazených jak smyšlených tak i nevlastních rodičů a zároveň se ani v jednom případě
nevyskytlo oproti kresbě rodiny nezobrazení žádného rodiče.
Podle mého názoru, se kresba začarované rodiny liší od kresby rodiny tím, že méně
souvisí s realitou. Domnívám se v tomto případě, že děti u kresby začarované rodiny se
mohou lépe oprostit od hlídajících mechanismů, které jim nedovolí některé prvky v kresbě
rodiny zobrazit, protože právě příliš s realitou souvisí. Jakoby bylo pro děti snadnější v kresbě
ačarované rodiny vyjádřit jevy, které mohou být pro dítě nepříjemné, či neuskutečnitelné.
Podle mého názoru s tímto souvisí i psychologická charakteristika dětí mladšího školního
věku, u kterých je v tomto věku typické zaměření na realitu.
Na druhou stranu zde může hrát z tohoto hlediska významnou roli i zadání
d

ti’ ých instrukcí. V kresbě rodiny není v instrukci uvedeno, že má dítě zobrazit všechny

od kresby
členy rodiny, narozdíl ou
*
y začarované rodiny.
^ Dítě si tedy
y může dovolit některé
' •
nro něho určitým způsobem nepříjemné, vynechat a přitom zachovat
postavy, ktere jsou p*
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reálnost kresby. V tomto ohledu v porovnání s kontrolní skupinou se zde tento faktor v menší
míře také vyskytuje. Nezobrazení rodičů v kresbě rodiny u kontrolní skupiny se nalézá u dvou
kreseb, ale v kresbě začarované rodiny ani jednou.

Z hlediska porovnání zobrazení postavy dítěte v kresbě rodiny se ukázalo že u
zkoumané skupiny se vyskytovalo významně více nezobrazení postavy dítěte. I u kresby
čarované rodiny se procentuelně vyskytovala větší četnost nezobrazení postavy dítěte u
zkoumané skupiny. Zajímavé je, že u zkoumané skupiny se v kresbě začarované rodiny počet
nezobrazení postavy dítěte snížil oproti kresbě rodiny, kdežto u kontrolní skupiny tomu bylo
naopak.
Přesto je ale vidět, že celkově děti ze zkoumané skupiny v tomto ohledu méně často
vyobrazily v kresbách sebe, což může být ukazatelem špatného sebehodnocení a sebepojetí
dítěte.

Při hodnocení zobrazované reality se mezi skupinami také vyskytly rozdíly. Mezi
procentuelním zastoupením zobrazení domova a jeho okolí se naopak vyskytlo větší
zastoupení znázornění domova u dětí z kontrolní skupiny, což je proti mé hypotéze. Na
druhou stranu v zobrazení jiné reality než je prostředí domova se vyskytuje u dětí ze
zkoumané skupiny méně často, což je v souladu s mou hypotézou. Myslím si, že v tomto
ohledu hraje svou roli i počet nezařaditelných kreseb, který je u dětí ze zkoumané skupiny
významně větší než u dětí ze skupiny kontrolní. Nevyjádření prostředí ale zase může
vypovídat o určité problematičnosti, kterou dítě k danému prostředí (situaci) pociťuje. Na
základě toho si myslím, že děti z kompletních rodin častěji a veseleji tráví s rodinou čas mimo
prostředí domova než děti z rodin rozvedených. Jen na obrázcích z kontrolní skupiny se
vyskytly zobrazené reality vyjadřující pozitivní atmosféru například chat, dovolených u moře
(u vody) či zde byl zobrazen tábor nebo výlet. U dětí ze zkoumané skupiny se vyskytl jen
jeden obrázek dítěte, které jelo venku na kole a vedle něj stála jeho matka (obrázek v příloze u
zkoumané skupiny c. 19). V ostatních obrazcích jiného prostředí u zkoumané skupiny byla
obražena dívka hrající s tátou basketball, přičemž k nim přicházela matka (obrázek v příloze
.k umané skupiny č. 56). Jednalo se ale o zidealizovaný obrázek, protože otec s rodinou
..

posjej ní obrázek zobrazující jinou realitu zaznamenával zase automobilové závody, ve

u zv/nvala zobrazené postavy. V žádném případě se tedy nejednalo o zobrazení
kterých auta onro^uva
,1
nrn dítě příjemná (obrázek v příloze u zkoumané skupinv č. 7).
situace, která by byla pro
v j
r
ť
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Z hlediska hodnocení výsledků ze sereeningového dotazníku kinetické kresby rodiny
z kvalitativní části, se v porovnání celkové kvality kresby ukázal významně větší počet
negativních značeních u dětí ze zkoumané skupiny. U vnímání členů rodiny dítětem se
ukázalo větší procentuelní zastoupení negativních značení většinou u dětí z kontrolní skupiny,
s tím ale, že u dětí ze zkoumané skupiny se vyskytlo poměrně větší množství kreseb, které
nebyly klasifikovatelné.

Celkově jsem měla pocit z kreseb dětí zkoumané skupiny, že jsou více pečlivě
propracované než u dětí ze skupiny kontrolní. V tomto ohledu jsem vidím souvislosti s tím, že
u dětí z kontrolní skupiny, především u kluků ze čtvrtých tříd, se vyskytovaly hodně často
obrázky, které byly kreslené jen tužkou a zároveň z nich bylo patrné, že si s nimi autor nedal
moc velikou práci. Také v těchto obrázcích u kreseb začarované rodiny vyskytovala hanlivá
zobrazení členů rodiny zvířaty, jako například slepicí, krávou, prasetem. Tyto jevy se však u
dětí ze zkoumané skupiny neobjevily, přičemž se zde vyskytovala jen jedna kresba, která byla
méně propracovanější a kreslená tužkou. Domnívám se tedy, že děti ze zkoumané skupiny
přistupovaly k tomuto úkolu více precizněji a vážněji. Jako kdyby si uvědomovaly na základě
krizové rodinné situace větší význam rodinných vztahů oproti dětem ze kontrolní skupiny.
Tento jev jistě souvisí také s věkem dětí, kdy ve čtvrté třídě je již dítě od rodiny více
odpoutané a orientuje se hodně na vrstevnické vztahy. Podle mého názoru orientace na
vrstevníky však vychází z dobrého sociálního fungování rodiny. Myslím si, že pokud v rodině
probíhá krize je pozornost dítěte zase více otočena na rodinu.

V

hodnocení sebepercepce dítěte v rodinném systému se znovu vyskytuje velké

procento kreseb, které jsou v tomto ohledu neklasifikovatelné. Jedná se o kresby, kde nebyla
zobrazena postava dítěte. Červená značení se vyskytovalo častěji u zkoumané skupiny, oproti
tomu žlutá značení se vyskytují více u skupiny kontrolní. Z hlediska pozitivního zeleného
hodnocení je větší výskyt zase u kontrolní skupiny. Myslím si, že mohu říci, že v mém
případě sebepercepce v rodinném systému u dětí z rozvedených rodin zrcadlí v kresbě více
ativních prvků než u dětí z rodin kompletních. Z negativní prvek považuji také velké
to neklasifikovatelných případů. Tento výsledek také odpovídá hodnocení sebepojetí
' oininině Podle mého názoru se tedy krizové situace probíhající v rodině,
dětí ve zkoumané sKupmv tomto případě rozvod, promítá negativním způsobem do sebepojetí dítěte.
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Při kvalitativním hodnocení jednotlivých kreseb mi bylo jasné, že velkou roli zde
bude hrát věk dítěte. Děti ve druhé třídě nejsou ještě tolik motoricky zdatné, jako děti ve
vyšších třídách. Kresby jsem se tedy snažila hodnotit v závislosti s věkem dětí, aby zde
nedocházelo ke skreslení.

U kvantitativního hodnoceni screeningového dotazníku kinetické kresby rodiny
získaly děti ze zkoumané skupiny jasně větší počet negativních bodových ohodnocení což je
v souladu srnou hypotézou. V kresbách détí z rozvedených rodin se tedy vyskytovalo větší
množství negativních kresebných prvků, které odrážely negativní rodinou situaci.

Myslím si, že se mi zde podařilo najít korelaee, které mohou poukazovat „a možnou
pravdivost mých předpokladů a domněnek vztahující se k této nňni 7 '
.
, ,.
J
k teto prací. Zároveň se zde objevily i
jiné souvislosti, jako například kresba tužkou u staríích dětí. Při hodnocení jednotlivých
kreseb jsem si ale jasně uvědomovala, že má klasifikace nemůže být objektivní protože se
v jednotlivých kresbách vyskytovalo mnoho sporných prvků, které šly stéží klasifikovat Dále
mi je také zcela jasné, že počet dětí ze zkoumané skupiny byl velmi nízký, takže se získané
výsledky nedají vůbec zobecňovat. Přesto si ale rnvslím
^
•
e mys,im> ze se mi u mé zkoumané skupiny
podařilo najít negativní odraz rozvodových situací v kresebném projevu dětí.
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Otázka, která se nabízí k této diplomové práci, je, jak získané údaje souvisí s profesí
pedagoga. Jak jsem již uvedla, počet dětí z rozvedených rodin je poměrně velký, takže je
velká pravděpodobnost, že se učitel ve své třídě s touto situací setká i ve více případech. Na
jednu stranu je důležité, aby pedagog byl o probíhající rodinné krizi informován. Díky své
nevědomosti může zbytečně přetěžovat dítě a neadekvátně přistupovat k zhoršení jeho
školních výsledků a chování dítěte. Na základě těchto vědomostí také může předcházet
situacím či diskusním tématům, které by dítěti mohly ublížit. Pedagog zvláště u dětí mladšího
školního věku patří k osobám, ke kterým se děti často pozitivně emocionálně vztahují a
uznávají je za autoritu. Učitel se tedy nachází v pozici, ve které může dítěti pomoci
s reflektováním probíhajících problémů, čímž může podpořit vyrovnání se dítěte s touto
situací.
Na druhou stranu si však nemyslím, že by bylo správné, aby se učitelé pomocí
těchto kreseb snažili identifikovat rodinnou situaci dětí. V první řadě se většinou pedagog o
probíhající rozvodové situaci dozví přímo od rodičů a nebo si toho povšimne v jiných
projevech dítěte ve třídě. Za druhé se nelze zcela opírat jen o kresebný projev dítěte, jako to
můžeme vidět například v případě zobrazení „smyšleného" otce. Jistě, že mnohé informace
nám doplní rozhovor s dítětem, jenže pokud se nachází ve třídě velké množství dětí, je
provádění rozhovoru náročným úkolem. S touto problematiku se totiž vynořuje otázka, do
jaké míry je dobře, aby pedagog analyzoval psychický stav dětí. Profese pedagoga
představuje

kvalitní

vykonání

pedagogické

činnosti

a dobré

analyzování

dětských

psychických stavů spadá spíše do protese psychologické. Nemyslím, že je dobré, aby
docházelo k velkému křížení těchto dvou profesí, protože pak nemůže být ani jedna
vykonávána na kvalitní úrovni.
Je však pravdou, že průběh kvalitní pedagogické činnosti přesto úzce souvisí
s psychickým stavem dítěte. Z tohoto hlediska si myslím, že využití těchto kresebných testů
může
lůže pedagogovi pomoci hlavně při zjišt ování jak dítě přibližně situaci vnímá a jak se s ní
dokáže vyrovnat. Průběh rozvodu není vždy stejný. V jednom případě to může znamenat pro
dítě tragédii, v jiném případě osvobození. Domnívám se, že profesionální přístup pedagoga
v tomto ohledu spočívá právě v jeho schopnosti na tyto situace citlivě reagovat, ale zároveň i
ve schopnosti zachovat si spravedlivý přístup ke všem žákům. Tedy, že za těchto okolností
dokáže být pedagog k dětem ohleduplný, bez toho, aby si je zaškatulkoval a bez toho, aby je
neadekvátně zvýhodňoval oproti ostatním žákům.
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