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Anotace 

 

Bakalářská práce je zaměřena na kresbu předškolních dětí očima rodičů. Cílem 

práce je zjistit, zda se rodiče zajímají o kresbu svého dítěte, zda mají doma nějaké 

pomůcky k výtvarným činnostem, zda věnují dostatečnou pozornost detailům v kresbě 

dítěte a zda si s dítětem o nakresleném obrázku povídají. 

V teoretické části jsem se zaměřila na předškolní období, kresbu a její vývojová 

stádia. Krátce jsem se zmínila o rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 

vzdělávání, který je závazný pro všechna předškolní zařízení.  

V praktické části jsem dělala výzkumné šetření formou dotazníku pro rodiče. 

Výzkum proběhl na dvou mateřských školách, z nichž jedna byla na vesnici a druhá 

byla ve městě. 

 

Klíčová slova: kresba, vývoj výtvarného projevu, předškolní věk, rodiče 

 

  



Abstract  

 

This work focuses on the drawing of the pre-school children through their 

parents’ eyes. The aim of the work is to find out whether the parents care about their 

child’s picture, whether they have any art tools at home, whether they pay enough 

attention to the details in the child’s picture and whether they talk about it together. 

I concentrated on the pre-school period, the drawing and its stages of 

development in the theoretical part. I briefly mentioned the general educational 

programme for the pre-school education obligatory for all pre-school institutions. 

I carried out a survey via questionnaire for the parents in the practical part. The 

research took place at two kindergartens, one in a village and one in a city. 

 

Keywords: drawing, development of an artistic expression, pre-school age, parents 
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ÚVOD 

 

Děti během dne vybarvují a kreslí velké množství obrázků, které mají být dárkem 

pro jejich blízké, zejména pro maminky.  

Často jsem zaslechla od rodičů v šatně, jak svým dětem říkají: „To máš tolik 

obrázků? Co s nimi doma budeme dělat? Půjdeme ven, nech je tady.“ Mnohokrát jsem, 

pak viděla zapomenuté obrázky na okně v šatně. Rodiče si ani neuvědomí, jakou 

hodnotu mají obrázky jejich dětí, které přitom dětem daly velkou práci. Přišlo mi to 

jako velká škoda, protože některé obrázky dětí byly velmi zdařilé a povedené.  

 Kresba rozvíjí fantazii, dětskou přirozenost a je to pro ně zábavná forma hry. 

Z jejich obrázků lze také vyčíst jak přání, tak i náladu, pocity a zážitky. Tato 

problematika mě přivedla k výběru tématu bakalářské práce – Kresba předškolních dětí 

očima rodičů. Právě na rodičích totiž hodně záleží, zda si bude dítě rádo a často kreslit. 

I když zájem dítěte o kresbu ovlivňují i jiné faktory (percepčně motorické, osobnostní, 

situační aj.), postoj rodiče je nezanedbatelný.  

V teoretické části se jen krátce zmíním o předškolním období. Větší část je 

věnovaná kresbě a jejím vývojovým stádiím. Také jsem se zaměřila na řeč barev a 

symboly kresby, které se často objevují v dětské tvorbě. Vycházela jsem z uvedených 

odborných publikací, v nichž se názory na kresbu dětí velmi liší. 

Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření formou dotazníků pro rodiče. 

Zajímalo mě, zda si rodiče o nakresleném obrázku povídají, zda věnují dostatečnou 

pozornost detailům v kresbě a jestli mají doma nějaké pomůcky k výtvarným 

činnostem. Porovnávala jsem dotazníky od rodičů z vesnické mateřské školy a z velké 

městské mateřské školy pomocí grafů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ 

 

V této kapitole se krátce zmíním o základní charakteristice předškolního období. 

Náhledů na toto období je větší množství. V některých odborných publikacích je za ně 

považované celé období od narození po nástup do školy. Ve většině odborných 

publikací se uvádí, že je tato etapa chápána jako věk mezi třetím až šestým rokem 

dítěte. 

 Například Vágnerová (1996) uvádí období od 3 do 6–7 let.  Langmeier a 

Krejčířová (2006) zase říkají, že předškolní období je „věkem mateřské školy“. Toto 

hledisko nemůžeme brát zcela vážně, protože mnoho dětí do školky nechodí a rodinná 

výchova je stále základem. Mateřská škola napomáhá k dalšímu rozvoji dítěte, 

nenahrazuje však výchovu rodinnou.  

Tuto fázi mnoho lidí považuje za období iniciativy. Dítě má potřebu objevovat, 

zvládat a tvořit. Je plné energie a všestranně se věnuje všem nabízeným činnostem. 

V jeho aktivitách se odráží chuť poznávat stále nové věci. Aktivita mu také pomáhá k 

tomu, aby se dokázalo prosadit ve skupině vrstevníků. Postupně si osvojuje běžné 

normy chování, sociální role a dokáže přijatelně komunikovat. 

Toto období je jedno z nejzajímavějších, je ho třeba chápat jako přípravu na život 

ve společnosti. Hlavní činností v tomto období je hra. Jak uvádí Vágnerová (1996), 

předškolní děti vyjadřují ve svých hrách, vyprávěních, i kresbách svůj vlastní názor na 

svět. Ze hry můžeme ledacos poznat, např. chování dítěte, můžeme pozorovat rozvíjení 

jemné a hrubé motoriky atd. 

Konec tohoto období nastává s nástupem do školy. Toto období nesouvisí jen 

s fyzickým věkem, ale především psychickou, sociální i tělesnou zralostí. Mluvíme o 

tzv. školní zralosti.  
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2 KRESBA  

 

 2.1 Historie kresby 

Již J. A. Komenský (1592–1670) píše ve svém Informatoriu školy mateřské, že 

děti mají být zasvěcené do „malířství a písařství“. Dítěti se má dát do ruky křída. Chtěl 

spojit aktivitu dítěte se smyslovým poznáváním světa (Uždil, Šašinková, 1980). 

Komenský svými myšlenkami předešel svojí dobu. 

Na rozdíl od Komenského J. J. Rousseau (1712–1778) kreslení podcenil, viděl 

v něm jen nástroj poznání reality. F. Fróbel (1782–1852) se zabýval výchovou smyslů a 

využíval ruční práce ve svém výchovném programu. 

Dětská kresba se stala předmětem zájmu až ve 2. polovině 19. století. Monografie 

o dětské kresbě byla vydána roku 1887, autorem byl Corrado Ricci (1858–1934).  Ten 

tvrdí, že když dítě kreslí, nevnímá, že je zkoumáno, a také, že v kresebném vývoji dítěte 

je hlavním tématem člověk. Rovněž srovnává tvůrčí proces dítěte s dílem stvoření 

(Davido, 2008). 

Zkoumáním dětské kresby se u nás zabýval i Otakar Hostinský (1847–1910), 

významný estetik profesor František Čáda (1855–1918), profesor Zdeněk Matějček 

(1922–2004), který se zaměřoval na metodu – kresbu rodiny a Otokar Chlup (1875–

1965), který upozornil na diagnostické využití dětské kresby. 

Ze začátku sloužila kresba hlavně k hodnocení poznávacích složek dětského 

vývoje. Dnes se rozvíjí diagnostika projektivní. Z kresby se dovídáme například o 

vitalitě, emocionalitě, aktivitě a zájmech dítěte (Davido, 2008). 

 

2.2 Kresba jako velká neznámá 

Dětská kresba je jedním z nejvhodnějších přístupů k poznání osobnosti dítěte. 

Zahrnuje v sobě hru, snění a realitu. Kresebného projevu se využívá při testování 

mentální úrovně dítěte, slouží jako prostředek ke komunikaci, k vyjádření znalosti 

svého těla a zkoumání efektivity dítěte (Davido, 2008). 

V předškolním věku dítěte kresba představuje zvláštní prostředek k vyjádření 

myšlenek, citů a přání. Je pro dítě přirozenou součástí jeho vývoje, je pro ně hrou, 



11 
 

zábavou, přináší mu pocit uspokojení a radosti, je možností také něco vytvářet a uplatnit 

svoji fantazii a představivost. Výsledkem této hry je trvalý produkt – čára, barevná 

skvrna. 

Kresba nám má odkrýt to, co dítě neumí vyjádřit slovy: radost, smutek, obavy, 

očekávání. Pro dítě je vlastně kresba komunikační prostředek. Tím nám dává možnost 

navázání kontaktu s dítětem. Již před padesáti lety Uždil a Razáková (1958) ve své 

Metodice výtvarné výchovy poukazují na poznatky obsahu dětské kresby. Píší, že nám 

dětská kresba o dítěti prozrazuje, co ho nejvíce zajímá, k čemu má vytvořený vztah, 

jaké má zkušenosti s tím a znalosti o tom, co právě maluje. Dle názoru Razákové (1963) 

je kreslení nejužívanější zobrazovací technikou.  Zmiňuje fakt, že to, co by se mohlo 

jevit pro dospělého jako náročný proces, pro děti zcela neplatí. 

Již v samém počátku dítě vidí své rodiče a sourozence psát, a tak se je často snaží 

napodobovat tím, že kreslí. 

 

2.3 Význam kresby z pedagogického a psychologického hlediska 

Významem kresby se zabývá také Mlčák (1996), který poukazuje na stálý zájem 

psychologů o intenzivní studium dětské kresby. Zároveň říká, že i v dnešní době 

můžeme zaznamenat odlišnost jednotlivých názorů na analýzu dětského kresebného 

projevu. Například učitel, který má potřebné znalosti z psychologie, dokáže porozumět 

kresbě dítěte. Ta se pro něho pak může stát vzdělávacím, diagnostickým, cenným 

poznávacím i výchovným nástrojem. Uždil (1966) ve své Metodice výtvarné výchovy 

píše o některých obecnějších vlastnostech kreslícího dítěte. Učitel může sledovat, jestli 

je dítě aktivní nebo pasivní, zda je jeho představivost bohatá nebo chudá a na jaké 

úrovni jsou jeho tvořivé schopnosti. 

Dle Mlčáka (1996) kresba dítěte odráží kvalitu jeho myšlení, vnímání, fantazii a 

kreativitu. Také ukazuje, na jaké úrovni je jemná motorika a vizuomotorická 

koordinace, paměť a povahové i intelektové schopnosti.      

Na to, zda je kreslení hra, se názory odborníků rozcházejí. Někteří spatřují 

v kreslení dítěte herní aktivitu, další projev potřeby seberealizace, jiní v kresbě vidí 

specifickou obrazovou řeč nebo naopak větší napodobování grafické činnosti dospělých 

(Uždil, 2002). 
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V psychologické diagnostice je k dispozici propracovaná a prověřená metodika 

využití kresby. Kresba je považovaná za důležitý zdroj informací a při její interpretaci 

využívají odborníci řadu standardizovaných kresebných testů. Tyto testy slouží 

k výkonové diagnostice a k rychlé orientaci psychologa. 

 

2.4 Vývojová stádia kresby 

Dětská kresba se vyvíjí v závislosti na vývoji jedince, a to bez ohledu na jeho 

umělecké schopnosti (Davido, 2008).  Ke každému věku patří specifický typ kresby. 

Dětské kresby procházejí stádii, která těsně souvisí s vývojem intelektu dítěte. Tuto 

domněnku jako první vyslovil G. H. Luquet a čas jeho názor potvrdil. Každý autor 

uvádí trochu jiná stádia zobrazování. 

 

2.4.1 O b d o b í  s k v r n  

Děti, kterým není ještě ani rok, vytvářejí „skvrny“. V tomto období většina dětí 

nemá možnost se výtvarně projevit. Rodiče se bojí, že se dítě poraní tužkou nebo 

pastelkou, může také počmárat nábytek.  

 

2.4.2 S t á d i u m  p r v n í c h  „ č m á r a n i c “  

Kolem jednoho roku začíná dítě procházet stádiem „čmáranic“. Tyto „čmáranice“ 

jsou pouhým zanecháním stopy náhodného a mechanického pohybu ruky. Dítě je zatím 

nespojuje s konkrétní představou nebo nějakou věcí. Jsou hlavně radostí ze vznikající 

stopy, bez konečného cíle a výsledku. Dítě s oblibou čmárá všemi směry, aniž by 

pozvedlo tužku. Jeho pohyby jsou neobratné, ale často osobité.  Začíná se pomalu 

rozvíjet motorika. Tužka pro dítě představuje prodlouženou ruku. 

„Čmáranice“ mají mnoho podob. Můžeme mezi nimi vidět klikatky, krátké čáry, 

klubíčka a spirály.  Nemají však zatím žádný smysl. Je to vlastně přípravné stádium 

vlastního kreslení.  
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2.4.3 S t á d i u m  „ č á r á n í “  

Toto období následuje (ve druhém a třetím roce) bezprostředně po období 

„čmáranic“.  V tomto období dítě kreslí uzavřené smyčky („loops“) se zjevným 

úmyslem napodobit písmo dospělých (Davido, 2008). 

První dětské čáranice mají tvar oválu a vznikají krouživým pohybem. Sklánějí se 

doprava a prozrazují, že střed pohybu vychází z ramenního kloubu, později se přidává 

loket a zápěstí. Dítě má radost z grafického pohybu, jenž zanechává viditelnou a trvalou 

stopu.  

Když se začnou tahy čáranic křížit ve vodorovném a svislém směru, jde o 

znatelný pokrok.  Krouživý pohyb se uklidňuje a dítě se snaží vytvořit ovál jednou 

čárou a uzavřít jej. Vzniká tvar, jenž může být přirovnán k hlavě, bramboru nebo jablku. 

V tomto stádiu dítě ještě neudrží dlouho pozornost, během kreslení původní nápad 

mění, pokud vůbec kresbu dokončí. Dítě někdy projeví záměr až v závěru kreslení. 

Jedná se o tzv. „náhodný realismus“. Dítě čmáranici nějak pojmenuje. 

Davido (2008) uvádí, že toto období přímo souvisí s rozvojem organických funkcí 

dítěte.  

 

2.4.4 S t á d i u m  „ h l a v o n o ž c ů “ ,  u n i v e r z á l n í c h  p o s t a v  

Kolem třetího až pátého roku začíná dítě svým obrázkům dávat určitý obsah. 

Postava-hlavonožec je symbolem zobrazení člověka. Je znázorněna kolečkem 

představujícím současně trup i hlavu zepředu, k němuž přiléhají dvě čárky, nohy, a 

často ještě další dvě – ruce. Krk a trup chybí. 

Postupně se zvyšujícím se věkem dítěte přibývají na postavě detaily (oči, ústa a 

pupík v podobě tečky nebo drobného kolečka). Při kresbě postavy kreslí dítě samo sebe.  

Kolem pátého až šestého roku se začíná objevovat ještě další kolečko. Postava je 

vždy nakreslena zepředu, ruce bývají zobrazeny v různé výšce. 

Až kolem šestého roku nakreslí dítě celé tělo se všemi končetinami a detaily. 
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2.4.5 S t á d i u m  „ v i z u á l n í h o  r e a l i s m u “  

Toto období se většinou objevuje mezi pátým a sedmým rokem dítěte. Dítě se 

snaží kreslit to, co vidí. Je to období průhlednosti obrázků (př.: v domě je vidět, co se 

děje). Kolem sedmého roku se objevuje profil. Kresba je více reálná. 
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3 SYMBOLY KRESEBNÉHO PROJEVU 

 

Podle Piageta je kresba jednou z forem symbolické funkce, v níž dítě projevuje 

svoje vlastní chápání světa (Vágnerová, 1996). Davido (2008) uvádí, že pod pojmem 

„symboly kresby“ se rozumějí vztahy, které lze vysledovat mezi určitým druhem 

obrázků a určitými osobnostmi. Nejčastěji dítě kreslí izolované představy: člověka, 

dům, auto, květinu. S člověkem postupně přichází do kreseb i jeho prostředí.  

 

Postava 

Postava vypovídá o autorovi více než jiné symboly. Dítě do kreseb promítá celé 

své „já“ (Davido, 2008). V lidské figuře dítě ze začátku kreslí jen hlavu. Postupně se 

přidávají detaily – oči, ústa, někdy i nos a vlasy. Uši dítě kreslí jen zřídka.  Nohy se 

objevují současně s hlavou. Někdy vychází z oválu hlavy řasnaté čáry, které jako by 

znamenaly ruce a nohy.  

K zobrazení trupu se dítě dostane až nakonec. Ze začátku bývá hlava větší než 

trup, protože hlava znamená víc. Trup mívá někdy i originální podobu. Ze začátku dítě 

muže i ženu znázorňuje stejně.  

Vývoj postupuje tím rychleji, čím více dítě kreslí a čím více je vystaveno 

pozitivním výchovným podnětům (Uždil, Šašinková 1980).  

Obraz člověka viděného ze strany souvisí s potřebou znázornit pohyb. Vzniká 

profil, který je nesymetrický a velmi obtížný. 

 

Dům 

Je vždy vybaven vlastnostmi, které souvisí s jeho užíváním. Má okna, zpravidla i 

komín a dveře s klikou. Dům patří k nejoblíbenějším dětským tématům. Je symbolem 

rodinného tepla, přístřeší. Některé děti kreslí domy, na nichž je přední stěna 

„zamlčena“, aby bylo vidět, co se děje v domácnosti. Nejčastěji dítě kreslí zcela běžný 

dům a zobrazí plošně jen jeho hlavní průčelí (Davido, 2008). Často se vyskytují i dva 

komíny. Někteří odborníci se domnívají, že v tom dítě spatřuje přítomnost obou rodičů. 
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Zvířata 

Zvířata jsou dětem velmi blízká. Ze začátku se moc neliší od obrazů lidí. Postava 

zvířete se rodí z postavy člověka. Dítě je kreslí zpravidla z profilu. Jenom hlava zvířete 

bývá zobrazována zepředu. Dle názoru Davida (2008) představuje zvíře ve skutečnosti 

samotné dítě a jeho vztahy k vnějšímu světu. Často dítě kreslí domácí zvířata. 

 

Strom 

Strom se ze začátku podobá vývojové linii lidské figury, panáka. Zpočátku je to 

jen vzhůru trčící linka, kterou v pravém úhlu a v pravidelných intervalech přetínají 

kratší vodorovné čáry. Na nich jsou umístěny ovály, které představují chomáče. Brzy je 

„R-princip“ (pravoúhlost) porušen a větve se odklánějí v kosém úhlu od kmene (Uždil, 

2002). Později přibývá vedlejších větviček, které se k hlavním přimykají zase nejčastěji 

v pravém úhlu. 

Ještě později se tento strom dělí na listnatý a jehličnatý. Listnatý strom bývá 

stromem ovocným a visí na něm plody. Listy vyrůstají na okraji mohutných větví. 

Struktura stromu se skládá ze dvou částí – stabilní části (kořenů, kmene, větví) a 

dekorativních prvků (listů, plodů a okolí). Dle názoru Davida (2008) představuje kmen 

stabilní „já“ jedince. Větve vyjadřují, jak dítě dokáže uplatnit svoji osobnost ve vztahu 

k okolí. Každé poškození kmene či větví může být známkou nějakého traumatu 

v minulosti.  

Existuje i baterie testů na kresbu stromu, kterou sestavili J. N. Buck a K. Koch 

(Kucharská, Májová, 2005). 

 

Dopravní prostředky 

Především auto, vlak i loď kreslí dítě také rádo. Má na tom zásluhu jeho bytostný 

zájem o pohyb a o všechno to, co se hýbe nebo umožňuje pohyb (Uždil, 2002). 
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4 ŘEČ BAREV 

 

Barvy jsou všude kolem nás, jsou neobyčejně tajemné a těžko rozluštitelné 

(Pleskotová, 1987). Nepřítomnost barvy v celé kresbě nebo pouze při zpracování 

určitých témat prozrazuje citovou prázdnotu. Při použití barvy se uplatňují různé 

vlastnosti – intenzita, hustota, viditelnost z dálky a odstín. Tam, kde se barva úzce váže 

s určitou představou a má hodnotu věcné konstanty (zelený strom), zůstává v dětské 

malbě zachována ve své znakové hodnotě (Uždil, 2002).  Barvy teplé dítě používá 

raději než barvy studené. Teplými barvami označuje věci jemu milé, ty, které se mu líbí 

a k nimž má zvláštní vztah. Celkově vzato nás teplé barvy podněcují ke zvýšené aktivitě 

a studené barvy mají opačný účinek. 

Červená barva patří k oblíbeným barvám u dětí předškolního věku, u nemocných 

dětí však červená nemá tak sytý odstín. Po šestém roce ukazuje na tendenci k agresivitě 

a na nedostatečnou kontrolu emocí. Je to barva, která je výrazem životní síly a aktivity. 

Člověk, který má rád tuto barvu, touží po silných zážitcích a po úspěchu. 

Modrou používají děti mladší než pět let. Nadměrné používání modré barvy o 

dítěti vypovídá, že má nad sebou větší kontrolu než dítě, které používá modrou barvu 

méně. Používání modré barvy v šesti letech znamená, že je dítě dobře adaptované. Tato 

barva je oblíbená u citlivých lidí, kteří mají bohatý vnitřní život. 

Zelená barva o dítěti vypovídá totéž, co barva modrá, ale více vyzdvihuje vztah 

dítěte k jednotlivým lidem v blízkém okolí. Člověk, který má tuto barvu rád, může mít 

sklon pečovat o druhé. 

Žlutá někdy ukazuje na velkou závislost dítěte na dospělém. Je to barva změny.  

Hnědá barva odráží špatnou rodinnou i sociální adaptovanost dítěte a jeho různé 

konflikty, tuto barvu rádo volí umíněné dítě. 

Fialovou barvu užívají malé děti jen málo. Je příznakem neklidu. Často se 

vyskytuje ve spojení s modrou a prozrazuje úzkost. Je oblíbenou barvou dětí v pubertě a 

těhotných žen. 

Černá se vyskytuje v jakémkoli věku. Prozrazuje určitou míru úzkosti. Někdy 

svědčí o bohatém vnitřním životě. 
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5 VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 

 

Výtvarné činnosti v předškolním věku by měly být přirozenou činností, jejímž 

základem je hra. Při hře s různými výtvarnými prostředky a materiály by dítě nemělo 

být omezováno v tvořivosti.   

Řadíme sem kreslení, malování, modelování, práci s papírem a nejjednodušší 

práce ze dřeva a přírodnin. Sama výtvarná práce a její zdařilý výsledek pak zvyšuje 

sebevědomí dítěte a působí na jeho duševní pohodu. 

Výtvarné činnosti spolu navzájem souvisí. 

 

5.1 Kreslení 

Kreslení je nejrozšířenější a nejvyhledávanější výtvarnou činností. Poskytuje 

dítěti možnost pohotově a bohatě vyjádřit vztah k zobrazovanému. Pomocí tužky či 

pastelky zachycuje dítě svoje myšlenky, přání a touhy. V předškolní výchově se má dítě 

seznámit s materiálem a naučit se vést linii různými směry, přerušovat ji, lomit a nabýt 

jistoty tahu a zručnosti. S přibývajícím věkem je kresba obsahově bohatší (Uždil, 

Šašinková, 1980).  

Při kreslení vedeme děti k šetrnému zacházení s materiálem. Nejvhodnějším 

kreslicím nástrojem pro děti jsou měkké a nelámavé materiály: tužky, pastelky, rudky, 

barevné křídy, voskové pastely a další netradiční nástroje: špejle, dřívko nebo seříznutá 

větvička. 

 

5.2 Malování 

Dítě štětcem ze začátku čárá, později rozmisťuje určité znaky po ploše podobně 

jako při kreslení. Hravou formou se zde seznamuje s barvou. Uplatňuje zde i 

dekorativní složku. Dítě má radost z barvy a přináší mu větší odvahu k práci, při 

malování si dítě vybírá barvy a řadí je přes sebe tak, jak se mu to líbí. S barvami dokáže 

různě experimentovat – míchá je, objevuje nové odstíny barev, maluje prsty a různými 

druhy štětců.  
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Dítě se postupně učí správně držet štětec (v jedné třetině), malovat na ploše 

vodorovné a vycházet od větších celků k podrobnostem. 

Při malování používáme temperové barvy a vodové barvy. 

 

5.3 Modelování 

Při modelování se dítě učí vyjadřovat své představy trojrozměrně, zdokonaluje 

manuální schopnosti, tříbí hmatový smysl, rozvíjí představivost a technickou zručnost 

(Uždil, Šašinková, 1980). 

Modelování pomáhá dětem lépe poznat skutečnost, rozvíjí pozorovací schopnosti, 

paměť pro tvary, vede k hlubšímu poznávání věcí a upevňuje citový vztah ke 

skutečnosti. Tato činnost klade větší nároky na soustředění dětí a na jejich vytrvalost. 

Umožňuje opravovat tvar, který se dítěti nelíbí. Dítě se postupně učí zvládnout přímé i 

krouživé pohyby dlaně a rukou, tvoří hnětením, mačkáním válením, koulením, 

vytahováním a uštipováním. Je důležité pracovat čistě. Při modelování používáme 

modelovací hlínu, plastelínu, modurit a samotvrdnoucí hmotu. 

 

5.4 Práce s různým materiálem 

Oblíbenou činností je i konstruování. Dítě zde spojuje svoje představy s využitím 

materiálů, což se pro ně stává hrou. Dítě má radost ze sestrojené věci.  

Toto zaměstnání má povahu hry s různým materiálem – stavebnicemi, venku pak 

s pískem, kamínky, dřívky, jehličím, mechem apod.  Pro dítě je tato činnost přirozenou 

potřebou sbírat tvarově zajímavé věci, jejímž výsledkem je nenapodobitelný výtvor. 

Vždy je vhodné dbát na bezpečnost a vhodnost materiálu. 
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6 VÝZNAM KRESBY PRO DÍTĚ 

 

Kresba má v životě dítěte nezastupitelný význam. Skrze kresbu vyjadřuje své 

myšlenky, přání, city, zážitky, ale také obavy z něčeho. Zde také dává formu svým 

představám, uplatňuje svoji fantazii a tvořivost. Je to pro něj zvláštní druh komunikace. 

Vývoj kresby je často srovnáván s vývojem mluvené řeči. Je na nás, jestli dokážeme 

obsahu sděleného porozumět.   

Pro dítě není důležitý výsledek, ale radost ze vzniklé kresby. Často bývá dětský 

obrázek dárkem pro jeho blízké. 

Kresba dítěte souvisí i s motorikou, zrakovou kontrolou a rozumovými úvahy. 

Pomocí kresby se rozvíjí i osobnost dítěte a potřeba seberealizace (Uždil, Šašinková 

1980).  

„Kresba má pro dítě i velký výchovný význam, zejména v navazování kontaktu a 

účinné spolupráce“ (Lisá, Kňourková, 1986, s. 180). Velmi přínosné jsou společné 

kresby rodičů s dětmi spojené například s vyprávěním příběhu nebo nějakého zážitku 

z procházky v přírodě. Vnímavost dítěte je v tomto věku velmi citlivá na nové zážitky.  

Z výzkumů vyplývá, že ze všech výtvarných aktivit je kresba pro dítě nejvíc 

spontánní činností. Není potřeba mít připravené velké množství pomůcek. Analýzou 

kresby se můžeme dozvědět například, co si dítě myslí o sobě a druhých lidech. Také 

nám kresba ukáže, jakými schopnostmi dítě disponuje (percepční, motorické, 

kognitivní). 

Postupně se rozvíjí i grafomotorika. Dítě by se mělo pomalu začít učit, jak má 

správně držet tužku či pastelku. Kresba v tomto věku není realistická, ale dítě do ní 

promítá své představy o světě či předmětu. 

Každé dítě předškolního věku by mělo mít o kreslení zájem. Pokud dítě nekreslí 

rádo, měli bychom pátrat po tom, z jaké příčiny. Kucharská, in Hadj Moussová, 

Duplinský a kolektiv (2002), uvádí, že se může jednat o lehčí odchylky v oblastech, 

které jsou zapojeny do kreslení, zejména v oblasti percepčně motorické (např.: 

dyspraxie). Vyhýbat se kreslení může i dítě, které má poruchu pozornosti, je 

hyperaktivní, nenaučilo se správně držet tužku a také dítě, které není v kreslení 

podporováno rodiči. 
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7 VÝZNAM DĚTSKÉ KRESBY PRO UČITELKU 

 

Dětská kresba o dítěti mnoho vypovídá. Prostřednictvím nakresleného obrázku 

může učitelka zjistit, v kterém vývojovém období se dítě nachází.  Pokud rozumí dětské 

kresbě, může také vidět nějaký problém v rodině. Z nakreslených obrázků lze také 

vyčíst náladu a rozpoložení dítěte, nelze ale dělat závěry z jednoho nakresleného 

obrázku (Uždil, 1974).  

V mateřské škole se nakreslené obrázky ukládají a popisují, učitelka tak vidí 

postupný vývoj v jemné motorice a v celkovém vývoji dítěte. 

Také společná kresba dětí je velmi důležitá. Společnou prací se učí komunikovat 

mezi sebou, musejí navzájem spolupracovat a dávat pozor, aby si navzájem své výtvory 

neničily (RVP PV, 2004). Vznikají tak krásné, tematické společné výtvory, které stojí 

za vystavení na nástěnce v mateřské škole. 

Učitelka se snaží, aby bylo kreslení zábavou a dělalo dětem radost. Vychází 

z jejich přirozenosti a zájmu učit se novým poznatkům, vede děti ke správnému úchopu 

tužky, pastelky a i nůžek. Snaží se, aby se nebály vyzkoušet nové techniky a metody. 

Také je vede k samostatnosti. Po ukončení činnosti děti pomáhají s úklidem pomůcek. 

Další přínos spatřuji v obohacení aktivit, které se v mateřské škole realizují. 

Nemusí to být jen kreslení, může to být například malba, lepení, stříhání, nebo také 

vytrhávání z papíru a modelování. Činnosti ve výtvarné výchově jsou nerozlučně spjaty 

s ostatními činnostmi v mateřské škole a každé téma, ke kterému se učitelka rozhodla 

by, mělo navazovat na zkušenost dítěte (Uždil, Šašinková, 1980). 

Některé děti velmi rády a často kreslí. Je na učitelce, aby tyto děti povzbuzovala, 

přinášela jim nové nápady a tím je podněcovala k tvořivosti a další aktivitě. Tím vlastně 

přispívá k podchycení jejich zájmu. 

Prostřednictvím kresby se dítě snaží vyjadřovat, jak vidí svět okolo sebe. Snažíme 

se rozvíjet jeho estetické cítění (Uždil, Razáková, 1958).  

Při sledování kresebných výtvorů, je důležité, aby si učitelka všímala sklonu 

papíru a způsobu řešení v daném prostoru, úchopu držení tužky, volby tématu a jeho 

zpracování, způsobu dokončení činnosti, detailů a výstižnosti podle zvoleného tématu 
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(Třesohlavá, Černá, Kňourková, 1990).  V žádném případě by neměla do činnosti dítěte 

násilně zasahovat, ale naopak by se měla snažit pochopit úsilí dítěte. 

Učitelka ukazuje prostřednictvím nástěnek ve třídě či v šatně kresebné výtvory 

dětí. Rodiče si je často prohlíží a samy děti je na své výtvory upozorňují. Někdy se 

stane, že se rodič podiví, co to dítě nakreslilo nebo jak to nakreslilo.  Často si také 

rodiče všímají nejen obrázků svého dítěte, ale i druhých dětí. Potom většinou hledají 

odpověď či radu u učitelky. Učitelka by jim vždy měla dokázat poradit, vysvětlit nebo 

pomoci najít řešení.  
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8 VÝZNAM A MÍSTO VÝTVARNÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ 

ŠKOLE 

 

Výtvarné činnosti jsou jedním ze způsobů, které umožňují dítěti poznávat okolní 

skutečnost. Pomocí této činnosti si zároveň ujasňuje souvislosti a vztahy mezi lidmi a 

věcmi. Výtvor dětí nikdy není jenom popisem věcí z vnějšího pohledu, ale vždy 

obsahuje moment jejich hodnocení a citového vztahu k nim. Z výtvarných činností 

můžeme vyčíst individualitu dítěte.  

Učitelka v mateřské škole by měla mít dobré znalosti psychologické stránky 

výtvarného projevu. 

Mateřská škola vytváří první začátky vědomého, emocionálně podloženého 

vztahu k umění (Uždil, Šašinková 1980). Může to být například obrázek v knize nebo 

jiné výtvarné dílo, které určuje dětskou orientaci ve světě hodnot. Dobře vedená 

výtvarná výchova utváří osobnost dítěte a mravní hodnotu.  

Velkou roli ve výtvarné výchově hraje i tvořivost. Uždil a Šašinková  (1980) 

uvádějí že, tvořivost je někdy zjednodušeně charakterizována jako „soustředění se na 

daný výkon“. Učitelka by měla vybírat takové úkoly, které jsou pro děti zajímavé a 

podněcují k aktivitě. 

Výsledkem ve výtvarné výchově v mateřské škole jsou společné výtvory dětí. 
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9 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

„Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje 

hlavní požadavky, podmínky, pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního 

věku“ (RVP, 2004, s. 6).  

RVP PV představuje základní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů i jejich uskutečňování (RVP, 2004). 

Je závazný pro všechny typy státních mateřských škol. Mateřská škola doplňuje 

rodinnou výchovu, snaží se obohacovat denní program dítěte a poskytuje dítěti 

odbornou výchovnou péči. 

RVP PV stanovuje cíle, které jsou rozdělené do kategorií – rámcové cíle, klíčové 

kompetence, dílčí cíle a dílčí výstupy (RPV PV, 2004). Tyto kategorie spolu navzájem 

souvisejí. 

Důležité jsou tři hlavní cíle: rozvíjet dítě, osvojit si základy hodnot naší 

společnosti a získat osobní samostatnost. 

Vzdělávací obsah je rozdělen do pěti oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho 

psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět (RVP PV, 2004). Tyto oblasti 

se navzájem propojují.  

V první oblasti, Dítě a jeho tělo, by se pedagog měl snažit vést děti ke zdravému 

životnímu stylu, stimulovat a podporovat růst vývoje dítěte. Tato oblast je zaměřena na 

zlepšení tělesné zdatnosti dětí, jeho pohybových dovedností, samostatnosti a zvládání 

základních návyků. 

 V oblasti Dítě a jeho psychika by se měl pedagog snažit podporovat duševní 

pohodu dítěte, psychickou zdatnost, měl by rozvíjet jeho řeč, poznávací procesy, city, 

vůli, kreativitu a sebevyjádření. Také by ho měl podněcovat v dalším učení a rozvoji. 

Oblast Dítě a ten druhý se zaměřuje na podporu vztahů k jiným lidem a snaží se 

obohacovat vzájemnou komunikaci. Zabývá se elementárními poznatky o okolním světě 

a o vlivu člověka na životní prostředí. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

10 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

První pokusy kresby jsou vlastně jen nahodilé. Postupem času se kresba dítěte 

zlepšuje. Z kreseb můžeme mnoho vyčíst a poznat. Například jestli nejsou v rodině 

nějaké problémy, jestli dítě něco netrápí apod. 

Problematikou kresby dětí se zabývalo již mnoho autorů. V minulosti vzniklo 

mnoho testů, které jsou součástí psychologických vyšetření a různých výzkumných 

šetření.  

Některé děti odmítají kreslit, protože mají obavu z výtvarného selhání. Odmítání 

kresebného projevu může mít i jinou příčinu. Například obtíže spojené 

s grafomotorikou (Hazuková, Šamšula, 2005). 
Ve své kresbě dítě znázorňuje své zážitky, myšlenky, dojmy, pocity a promítá do 

kresby své vlastní já. Ze začátku je pro dítě kresba hrou. Vlivem kresby se rozvíjí jemná 

motorika, vnímání, představivost a fantazie. 
Nezastupitelnou úlohu zde mají i rodiče. Záleží na nich, kdy dítěti dají poprvé do 

ruky nějaký výtvarný nástroj. Ze začátku by dítě mělo kreslit na větší plochu papíru. 

Určitě není dobré, aby se děti poprvé setkaly s výtvarnými materiály až po nástupu do 

mateřské školy.  Rodiče by neměli kritizovat a ani opravovat výtvarný projev dítěte. 

Také by nebylo dobré snažit se urychlovat vývoj dítěte a mít na něho přehnaně vysoké 

požadavky. Dítě by tak mohlo ztratit sebevědomí a jistotu. Jeho kresebný projev by pak 

zaostával. 

Každý den jsem s dětmi v kontaktu a často si společně povídáme o tom, co dělaly 

doma s rodiči a jak se měly. Často mě překvapovaly jejich odpovědi typu: „Když jsem 

přišla ze školky, tak jsem se dívala na pohádky…“ nebo „ Hrál jsem až do večeře hry na 

počítači…“ 

 Proto jsem začala přemýšlet, o tom, zda se rodiče svým dětem věnují. Vždyť 

většinu času tráví v mateřské škole a domů si je rodiče berou až v odpoledních 

hodinách. To mě přivedlo k myšlence, jak se asi rodiče dívají na kresbu svých dětí. 
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Výzkumné otázky: 

1. Chci zjistit, zda si rodiče s dítětem o nakresleném obrázku povídají. 

2. Chci zjistit, zda věnují rodiče dostatečnou pozornost detailům v kresbě. 

3. Chci zjistit, zda mají děti doma nějaké pomůcky k výtvarným činnostem. 
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11 METODIKA PRÁCE 

 

11.1 Popis vzorku 

Výzkum probíhal ve vesnické mateřské škole v Nechvalicích a ve městské 

mateřské škole ve Voticích. 

Třída mateřské školy Nechvalice se nachází v budově tamější základní školy, 

která je stará dvě stě let. Díky postupným rekonstrukcím má budova hezký vzhled a je 

dominantou klidného vesnického prostředí. Mateřská škola vznikla v roce 2007 a 

postupně se její kapacita navyšovala. Třída je heterogenní a její kapacita je naplněna 

v počtu 28 dětí. 

Mateřská škola ve Voticích vznikla roku 1976. Dnes je po rekonstrukci a je to 

jediná mateřská škola ve Voticích. Nyní má celkem sedm tříd, které jsou barevně 

odlišené. Každá třída má svou specifickou nabídku vzdělávání pro děti. Výzkum 

proběhl ve žluté třídě, kde vyučují tři učitelky. Tato třída je zaměřena na hudebně 

pohybové činnosti a pracovně výtvarné činnosti. 

Všechny třídy jsou heterogenní. Celkem tuto mateřskou školu navštěvuje 177 

dětí.  

 

11.2 Použité metody 

Použila jsem metodu anonymního dotazníku. V první části jsem zjišťovala osobní 

údaje o rodičích, kteří vyplňovali dotazník. V další části dotazníku jsem použila 

otevřené i uzavřené otázky.  

Otevřených otázek bylo 11. Z toho 3 otázky se zabývaly vývojem kresby, 3 otázky 

se zabývaly činnostmi a výtvarnými pomůckami, 4 otázky se zabývaly názorem rodičů 

na kreslení a 1 otázka se věnovala detailům v kresbě dítěte.  

Uzavřených otázek bylo 7. Ty se týkaly zájmu o kresbu dítěte, správného úchopu 

tužky a důležitosti kreslení v předškolním období. 

Celkem jsem položila 18 otázek.  
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 Zpracovaný dotazník jsem nejprve dala k přečtení své kolegyni, paní ředitelce a 

vedoucí bakalářské práce. Všechny otázky byly srozumitelné a nebylo je nutné dále 

upravovat.  

V obou mateřských školách byla umístěna krabice, kam rodiče dotazníky vhazovali. 

Po 14 dnech byla krabice otevřena a dotazníky vyhodnoceny. 

 

11.3 Realizace výzkumu 

Výzkum probíhal nejprve v jednotřídní mateřské škole v Nechvalicích koncem 

června roku 2012. Zde jsem rozdala 15 dotazníků, z toho se mi jich vrátilo 13. 

Návratnost byla tedy 86 %.  

Na dotazník odpovídaly pouze ženy. Věkové rozdělení žen bylo 26–40 let. Ve 

věku 26–30 let odpovídalo 23 % žen. Ve věku 31–40 let odpovídalo 77 % žen. Z toho 8 

% žen dosáhlo základního vzdělání, vyučeno bylo 31 % žen, středoškolské vzdělání a 

vyšší odborné vzdělání dosáhlo 23 % žen a vysokoškolského vzdělání dosáhlo 15 % 

žen. 

Druhá část mého výzkumu proběhla ve velké mateřské škole ve Voticích 

začátkem července roku 2012. Zde jsem rozdala 14 dotazníků v jedné třídě, z toho se mi 

vrátilo 13 dotazníků. Návratnost byla 92 %.  

Na dotazník odpovídalo 69 % žen a 31 % mužů. Věkové složení žen i mužů bylo 

různorodé.  

Ve věku 20–25 let odpovídalo 33 % žen. Ve věku 26–30 let odpovídalo 11 % 

žen. Ve věku 31–40 let odpovídalo 33 % žen. A ve věku 40 a více let odpovídalo 23 % 

žen. Z toho vyučeno bylo 33 % žen, středoškolského vzdělání dosáhlo 56 % žen a 

vyššího odborného vzdělání dosáhlo 11 % žen. 

Ve věku 26–30 let odpovídalo 25 % mužů. Ve věku 31–40 let odpovídalo 50 % 

mužů. A ve věku 40 a více let odpovědělo 25 % mužů. Z toho základního vzdělání 

dosáhlo 50 % mužů, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání dosáhlo 25 % 

mužů. 
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Tabulka č. 1 – MŠ Nechvalice 

Věk  Ženy Muži 

20-25 let 0 % 0 % 

26-30 let 23 % 0 % 

31-40 let 77 % 0 % 

40 a více let 0 % 0 % 

 

 

Tabulka č. 2 – MŠ Votice 

Věk Ženy Muži 

20-25 let 33 % 25 % 

26-30 let 11 % 50 % 

31-40 let 33 % 0 % 

40 a více let 23 % 25 % 
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12 NÁLEZY A INTERPRETACE 

 

Do této kapitoly jsem zařadila tři podkapitoly. Každá podkapitola obsahuje šest 

grafů s komentářem. 

 

12.1 Společná kresebná činnost rodiče a dítěte v domácím prostředí 

Společná činnost 

První graf znázorňuje, zda si rodiče i v dnešní době najdou čas na kreslení 

s dítětem. Výsledky ukázaly, že v mateřské škole v Nechvalicích byla odpověď 

jednoznačně kladná. Oproti tomu v mateřské škole ve Voticích je rozdíl o 8 %.  

Domnívám se, že by to mohlo být tím, že rodiče mají na vesnici hospodářství, 

jsou blíže spjati s přírodou a pravděpodobně mají i více času se svým dětem více 

věnovat.  

Při kresbě si rodiče s dítětem mohou povídat o tom, co dítě kreslí a proč. Na 

základě společné činnosti jsou si rodiče s dítětem bližší. Upevňují se tím mezilidské 

vztahy, komunikace a dítě cítí zájem ze strany rodiče.  

 

 

Graf 1. Společná činnost 
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Identifikace kresby 

V druhém grafu rodiče odpovídali, zda poznají, co jejich dítě nakreslilo. Rozdíl 

v kladné odpovědi byl o 15 %. Rozdíl v záporné odpovědi byl o 7 % nižší v mateřské 

škole ve Voticích.  

Pokud rodiče nepoznají, co jejich dítě nakreslilo, mohou se ho zeptat a nechat si 

od dítěte popsat, co vytvořilo. Dítě bude mít radost, že se o ně někdo zajímá a velmi 

rádo popíše svůj obrázek. Při společném povídání se vytváří kladné vztahy v rodině, 

dítě má pocit jistoty a bezpečí. Také se tím rozvíjí schopnost komunikace a řeč dítěte.  

Domnívám se, že většina rodičů zná své dítě natolik, že pozná, co právě 

nakreslilo.  

 

 

Graf 2. Identifikace obsahu kresby rodičů 
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Rozhovor 

Dítě velmi rádo a často samo popisuje, co právě kreslí. Jeho obrázek může 

vycházet například z nějakého zážitku. Výsledky ukázaly, že častěji si s  dětmi povídají 

rodiče, kteří bydlí na vesnici. Rozdíl v kladné odpovědi je o pouhých 8 %. 

Prostřednictvím rozhovoru se může rodič dozvědět, o co se dítě zajímá, co se mu 

líbí nebo co by si přálo. Děti často chtějí, aby jim dospělý nakreslil něco, co ještě 

nedokáží. Může to být například zvíře nebo nějaká pohádková bytost. Podle předlohy se 

to samy pokoušejí nakreslit.  

Rodiče by měli hodnotit kresbu svého dítěte šetrně a pravdivě. Svým zájmem dítě 

rodiče povzbuzují k další kresebné činnosti. I v obyčejných věcech dokáže dítě najít 

něco nevšedního a neopakovatelného. 

 

 

Graf 3. Rozhovor rodiče a dítěte o obrázku 
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Názor a myšlenka 

V mateřské škole v Nechvalicích uvedli rodiče nejčastěji estetický prožitek 

(radost). Oproti tomu v mateřské škole ve Voticích rodiče odpověděli, že motivační 

hodnocení. Názory na kresbu jsou velmi rozdílné.  

Názory rodičů z mateřské školy Nechvalice: 

„Je krásnej, i když se dítěti moc nelíbí, protože si myslí, že se nepovedlo.“ 

„Nemám dostatek dětské fantazie, když mám obrázek v práci, moje kolegyně pozná, co 

to je, to mě občas udivuje.“ 

„Záleží, jak konečné dílo vypadá, ale miluji je všechny.“ 

Rodiče z mateřské školy ve Voticích uvedli: 

„Vždy se mi líbí.“ 

„Vyvíjí se jeho fantazie.“ 

„Snažím se najít, co tím syn myslel, co chtěl vyjádřit.“ 

Uvedené výroky ukazují, že se nakreslený obrázek rodičům líbí a oceňují ho. 

Pokud rodič neoceňuje kresbu svého dítěte, může nastat krize výtvarného projevu. 

Takové dítě se vyhýbá kreslení, nemá dostatek sebevědomí, nerozvíjí se jemná motorika 

a další důležité funkce pro správný vývoj dítěte. Kucharská in Hadj Moussová, 

Duplinský a kolektiv (2002) uvádí, že pokud výtvor dítěte znehodnotí dospělý nebo mu 

nepřikládá žádný užitek, může dítě o kreslení ztratit zájem. Další příčinou pak může být 

i obava z výtvarného selhání, které může mít i další sociální důsledky například výčitky, 

posměch aj. (Hazuková, Šamšula, 2005).  

 

 

Graf. 4 Kresba a názor rodiče 
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Materiální vybavení 

Výsledky jsou patrné z tabulky pod grafem, která je uvedena v procentech. Mezi 

jiný materiál rodiče napsali odpadový materiál, plyšové drátky, textilní materiál, pěnový 

materiál, ozdobné nůžky, lepicí pásku, hlínu, modurit, křídy, fixy a barvy na textil. 

Z tohoto grafu a tabulky vyplývá, že mají rodiče doma různorodý materiál. Mezi 

tradiční materiál patří pastelky a tužka.  

Překvapilo mě, jak široký výběr materiálů mají rodiče pro děti doma k dispozici. 

Domnívala jsem se, že budou mít jen pastelky, tužky a voskovky. Pro dítě je tato 

různorodost materiálu vhodná, může tak experimentovat a všestranně se rozvíjet. 

 

 

Graf 5. Výtvarné pomůcky v domácím prostředí 
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Z předešlého grafu (5) vyplynulo, že mají rodiče doma velký výběr pomůcek pro 

výtvarné činnosti. Následující graf (6) nám ukazuje, které pomůcky jsou nejvíce 

preferovány v domácím prostředí. 

 

 

      Graf 6. Nejčastější pomůcky v domácím prostředí 
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12.2 Názor rodiče na kresebný projev dítěte v domácím prostředí 

Vývoj dítěte 

Rodiče z obou mateřských škol sledovali, že nejčastěji jejich dítě začalo kreslit ve 

věku 3 let. Výsledky z grafu jsou velice rozdílné. Přitom v odborné literatuře uvádí 

například Davido (2008), že kdyby rodiče dali dítěti, kterému není ještě rok, do rukou 

nějaký výtvarný materiál (např.: křídu), tak by dělalo „skvrny“. Ostatní odborníci 

uvádějí věk kolem jednoho roku dítěte. Domnívám se, že se rodiče bojí, aby se nějak 

dítě nezranilo při užití pastelky. 

Výsledky mě velice překvapily. Našly se i takové případy rodičů, kteří napsali věk 

4 až 5 let, což mi přijde velice dlouho. Bohužel ale z praxe znám několik dětí, které 

poprvé vzaly pastelku nebo štětec do ruky až v mateřské škole. Často měly i obavu, aby 

se neumazaly a aby se jim výsledek zdařil. Tyto děti velmi nerady kreslily či malovaly, 

byly často i uzavřené, tiché a dlouho jim trvalo, než si zvykly na nové prostředí. Vlivem 

působení učitelky a vlivu prostředí mateřské školy se přestaly bát a začaly kreslit 

s radostí. 

Důležitost kreslení spatřuji hlavně v celkovém rozvoji osobnosti a potřeby 

seberealizace. Lisá a Kňourková (1986) uvádějí, že má kresba i velký výchovný 

význam, zejména v navazování kontaktu a účinné spolupráci. Výzkumy prokázaly, že 

ze všech výtvarných aktivit je kresba pro dítě nejvíc spontánní činností.  

Dětská kresba je i ukazatelem grafomotorických schopností, vizuomotorické 

koordinace a citového vnímání světa kolem sebe (Lisá, Kňourková, 1986).  

 

 

Graf 1. Věk kreslení dítěte 
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Vývoj kresby dítěte 

V Grafu (2) nejčastěji rodiče zapsali výčet prvků (čáry, kolečka, …). Rozdíl ve 

výčtu prvků byl o 16 % nižší od rodičů z mateřské školy v Nechvalicích. Na druhém 

místě uvedli nejčastěji odpověď dle věku. Rozdíl byl o 23 %.  

V odborných publikacích se uvádí nejprve období „ skvrn“, stádium „čmáranic“, 

stádium „čárání“, stádium „hlavonožců“( Uždil, Davido,…). 

Rodiče napsali: 

„Nejprve čmárala, poté malovala hlavonožce, poté normální postavy.“ 

„Začátky od prvních čárek, a je teď schopna nakreslit obrázek, který poznám.“ 

„Nejprve to bylo takové abstraktní, poté to dostalo pomalu tvář a formu.“ 

 

 

Graf 2. Vývoj kresby dítěte 
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Detaily v kresbě 

Necelá polovina rodičů dokázala na tuto otázku odpovědět. Nejčastěji zmínili 

detaily postavy. Mnoho rodičů nedokázalo na tuto otázku odpovědět. Pravděpodobně 

tito rodiče nevěnují velkou pozornost tomu, co dítě kreslí.  

Odpovědi rodičů: 

„Mělo by kreslit více podle reality, rozlišit, co je větší a co je menší.“ 

„Nevím, ale domnívám se, že by dítě mělo zvládnout postavičku, domeček, auto, květiny 

a stromeček.“ 

„Čím starší dítě, tím více detailů (například u postavy).“ 

Většina rodičů se domnívá, že jejich dítě by na konci předškolního období mělo 

zvládnout nakreslit postavu se všemi detaily a jejich obrázek by měl být reálný. Možná 

by někteří rodiče uvítali nějakou přednášku nebo besedu o kresebném projevu dítěte. 

 

 

Graf 3. Detaily v kresbě dítěte 
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9. otázka: Víte, jaké detaily by se v kresbě 
dítěte předškolního věku měly objevit? 
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Výtvarné problémy 

Graf 4. znázorňuje, že téměř většina rodičů žádný problém v souvislosti s kresbou 

nevidí. Rozdíl byl o 15 %. Pouze několik rodičů uvedlo kladnou odpověď. Výsledky 

jsou patrné v grafu. 

 

 

Graf 4. Problém v souvislosti s kresbou 

 

Již z předchozího grafu je jasné, že většina rodičů žádný problém v souvislosti 

s kresbou nevidí. A pokud ano, tak to většinou byly prožitky nebo emoce.  

Překvapilo mě, že se tam objevila odpověď „zlomená ruka“. Domnívám se, že 

tyto děti vycházely ze svých zážitků (někdy třeba měly zlomenou ruku). 

Rodiče si myslí: 

„Nesplněné přání, veliký zážitek.“ 

„Určitý problém nevnímám, ale momentální náladu určitě. Smutek, radost, bolest.“ 

„Zlomená ruka (obsaženo v kresbě postavy)." 
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Graf 5. Kladná odpověď- problém s kresbou 

 

 

Výčet prvků 

Společné výsledky ukazují, že dítě nejčastěji kreslí postavy. Na druhém místě 

rodiče napsali květiny a někteří uvedli, že není nic, co by jejich dítě kreslilo často. 

Výsledky jsou patrné z grafu. 

Mezi nejčastější symboly kresebného projevu se v odborné literatuře uvádí 

postava, dům, zvířata a věci dítěti blízké. 

Rodiče vysledovali, že: 

„Kreslí často lidi.“ 

„Dopravní prostředky.“ 

„Stromy a zvířata.“ 
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11. otázka: V případě, že jste na předchozí 
otázku odpověděli ano, uveďte, jaký 

problém. 

prožitek, emoce 

neuvedeno 

zlomená ruka 



41 
 

 

Graf 6. Výtvarná činnost a symbol 

 

 

12.3 Význam kresby a preferované činnosti v domácím prostředí 

 

Jemná motorika 

Výsledky kladné odpovědi se lišily o 15 %. Pro dítě je velice důležité, aby se hned 
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12. otázka: Je něco, co Vaše dítě kreslí velmi 
často? 
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„K rozvoji jemné motoriky dochází postupně od velkých pohybů nebo od 

manipulace s většími předměty k menším pohybům a k ovládání malých předmětů“ 

(Doležalová, 2010, s. 37). 

 

 

Graf 1. Správné držení tužky (pastelky) 

 

 

Význam kresby 

Odpověď byla téměř jednoznačná. Pouze 8 % rodičů odpovědělo záporně. 

V odborné literatuře se uvádí, že kreslení rozvíjí i osobnost dítěte a potřebu 

seberealizace (Uždil, 1980). 
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13. otázka: Všímáte si, jestli Vaše dítě drží správně tužku  
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Graf 2. Důležitost kreslení 

 

Rodiče se domnívají: 

„Pomůže mu uvolnit ruku, a je to tak dobrý start při psaní ve škole. Uplatňuje v kreslení 

také svoji představivost a fantazii.“ 

„Dítě může kresbou vyjádřit to, co nedokáže říci.“ 

„Celkově se rozvíjí jeho osobnost a vývoj.“ 

 

 

Graf 3. Kreslení – kladná odpověď 
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Vliv kreslení na psaní ve škole 

 Rozdíly byly značné. Rodiče ze dvou mateřských škol odpověděli úplně 

rozdílně. V mateřské škole v Nechvalicích s tímto tvrzení nesouhlasilo velké množství 

rodičů. Rozdíl v této odpovědi byl 62 %. Naopak v mateřské škole ve Voticích s tímto 

tvrzením dost rodičů souhlasilo.  

To mě velice překvapilo. Osobně s negativním tvrzením nesouhlasím. Dítě si 

vlivem kreslení uvolňuje nejprve ramenní kloub a postupně celou ruku. Má to také vliv 

na jemnou motoriku a správné držení tužky, a to je velice důležité pro psaní ve škole. 

Děti v tomto věku jsou schopny nápodoby, chtějí umět všechno, co zvládne 

dospělý člověk. Mají též zájem číst a psát. „K budoucímu psaní je nutné dosáhnout 

určité úrovně rozvoje hrubé a jemné motoriky a její koordinace se smyslovým 

vnímáním – zejména koordinace ruky a oka“ (Doležalová, 2010, s. 21). Důležitá je i řeč 

a myšlení. Pro psaní je nutná souhra mezi všemi psychickými a fyzickými funkcemi. 

 

 

Graf 4. Kreslení a jeho vliv na psaní ve škole 
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16. otázka: Souhlasíte s tvrzením, že pokud 
dítě předškolního věku nekreslí, tak to nemá 

vliv na psaní ve škole? 
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Oblíbenost barev 

Z výzkumu v mateřské škole v Nechvalicích vyplývá, že nejoblíbenější dětí 

barva je červená. Oproti tomu v mateřské škole ve Voticích se rodiče domnívají, že 

nejčastější barva je červená a modrá. Rozdíl v červené barvě je o 16 %.  

V dnešní době je vliv barev všeobecně známý. Dítě používá barvu tak, že buď 

napodobuje přírodu, nebo se nechává vést svým nevědomím (Davido, 2008).  

Rodiče sledovali, že nejčastější jsou barvy: 

„ Červená, modrá.“ 

„Zelená, modrá.“ 

„ Nemá vyhraněnou barvu.“ 

 

 

Graf 5. Preferovaná barva u dětí  
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Oblíbené činnosti v rodině 

Rozdíl v pohybu je o 31 %. Rozdíl ve výtvarné výchově je o 23 %. Z grafu je 

patrné, že televize a počítač nejsou tak preferované, jak jsem se domnívala. Mezi jiné 

činnosti rodiče vypsali stavebnice a spolupráci s rodiči (pomoc při práci na zahradě 

nebo v domácnosti). 

 

 

Graf 6. Preferované činnosti  
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13 ZHODNOCENÍ VÝZKUMU 

Pomocí anonymního dotazníku jsem sledovala odpovědi rodičů na své výzkumné 

otázky. Odpovědi v dotazníku pro mě byly velice zajímavé. Prostřednictvím tohoto 

dotazníku jsem mohla nahlédnout na názory rodičů. Nyní uvádím odpovědi na 

výzkumné otázky.  

 

1. Chtěla jsem zjistit, zda si rodiče s dítětem o nakresleném obrázku povídají.  

 K výsledku mi pomohly otázky 1, 2, 3, 4 a 12. Dospěla jsem k závěru, že i 

v dnešní uspěchané době si rodiče najdou čas na kreslení s dítětem. Frekvence odpovědí 

ukázaly, že si většina rodičů se svým dítětem o nakresleném obrázku povídá a zajímá je, 

co dítě nakreslilo.  

Většina rodičů vidí v kresbě nevyslovená přání dětí, zážitky, všímají si, jak se 

jejich dítě dívá na svět a jaké zaujímá názory. Výsledky ukázaly, že častěji si s dětmi 

povídají rodiče žijící na vesnici. Většině rodičů se obrázky jejich dětí líbí.  

 

2. Chtěla jsem zjistit, zda rodiče věnují dostatečnou pozornost detailům v kresbě 

dítěte.  

K tomu mi pomohly otázky 7, 8, 9, 10, 11, 13 a 17. Nejprve mě zajímalo, jestli si 

rodiče všímali, v kolika letech začalo jejich dítě kreslit. Výsledky byly velmi rozdílné. 

Nejčastěji uvedli věk kolem 3 let dítěte. 

 Také mě zajímalo, jak se kresba jejich dítěte vyvíjela. Mnoho rodičů odpovědělo, 

že děti postupně kreslily různé prvky (například čáry, kolečka, pak čmárala). Většina 

rodičů na další otázku uvedla, že nejčastěji by se v detailech měla objevit postava se 

všemi prvky. Také si rodiče všímali, co jejich dítě kreslí rádo. 

Z uvedených příkladu vyplývá, že se rodiče snaží věnovat pozornost detailům 

v kresbě svého dítěte. Bohužel většina rodičů nezná vývojová stádia kresebného 

projevu. Popisovali je svými slovy podle své intuice.  

 

3. Chtěla jsem zjistit, zda mají děti doma nějaké pomůcky k výtvarným činnostem.  

Z dotazníku pro rodiče vyplynulo, že rodiče mají doma velké množství 

rozmanitých pomůcek k výtvarným činnostem. Téměř většina dětí má doma vhodné 
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podmínky pro výtvarné aktivity. Nejčastěji používají pastelky, tužky a dětské nůžky.   

Tento výsledek jsem ani nepředpokládala. Je jen dobře, že mají děti na výběr z tolika 

materiálů, a mohou se tak všestranně rozvíjet. 

V poslední otázce jsem zjišťovala tyto výsledky v otázkách 5, 6, a 18.  
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DISKUZE 

 

Otázkou, proč vlastně dítě kreslí, se zabývalo mnoho autorů. Na tuto otázku je 

těžké najít odpověď. „Kreslení je hra, která nevyžaduje partnera a nejenže zaměstnává 

ruce a zrak, ale příjemně a nenáročně uvádí v pohyb i vnitřní zkušenost dítěte. Ostatně 

kreslení je hrou, která převážně zaměstnává děti klidné povahy“ (Luquet, 1974, s. 83). 

Sully uváděl první dětské kreslení do souvislosti s hrou. Jiní autoři se domnívali, že je 

kresba obrázkovou řečí.  Také se objevily úvahy o napodobení psaní dospělých. Uždil 

(1974) uvádí, že začátky kreslení souvisí s vývojem dítěte a se vznikem osobnosti.  

Dětská kresba o dítěti vypovídá to, k čemu má vztah a co ho nejvíce zajímá. 

Rodiče nejčastěji uváděli, že jejich dítě rádo kreslí postavu, květiny, dům, zvířata a auta. 

Tyto výsledky se shodují s poznatky Uždilovými. 

V teoretické části jsem se zabývala vývojovými stádii kresby. Tuto otázku jsem 

položila i dotazovaným osobám. Většina dotazovaných osob svými slovy dokázala 

popsat, co by se mělo objevit v kresbě dítěte předškolního věku. Výsledky ukázaly, že 

nejčastěji dítě kreslí postavu s jeho detaily a věci, kterými je obklopeno. Uždil (2002) 

uvádí, že dítě je důsledně antropologické, středem jeho zájmu je člověk a teprve potom 

vše, co s člověkem úzce souvisí. Davido (2008) uvádí, že si dítě musí nejprve uvědomit 

svoje tělo (tělní systém). Více se ztotožňuji s názorem Uždila. 

Dále jsem se zabývala otázkou, jaké činnosti rodiče nejčastěji preferují. 

Z výsledků je patrné, že dle rodičů je nejčastější aktivitou pohyb a hned na druhém 

místě výtvarné činnosti. Byla jsem mile překvapena, jaké množství různorodého 

materiálu mají rodiče a děti doma. Na základě rozhovorů s dětmi v mateřské škole jsem 

se domnívala, že rodiče svým dětem nejčastěji pouští televizi nebo počítač. Jsem ráda, 

že tomu tak není.  

Kresba má pro dítě i velký výchovný význam. Prostřednictvím kresby navazuje 

dítě kontakt s dospělou osobou. Rodiče by měly kresbu svého dítěte hodnotit s citem, 

šetrně a pravdivě (Lisá, Kňourková, 1986). Také by se měli snažit povzbudit dítě k další 

kresebné činnosti. Pokud by dítě hodnotili neustále jen negativně, mohlo by se stát, že 

by dítě přestalo kreslit a vyhýbalo by se této činnosti. Tím by se nerozvíjela fantazie 
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dítěte a mohly by nastat problémy s grafomotorikou. Velmi výchovné jsou společné 

kresby rodiče a dítěte spojené s vyprávěním a se zážitky.  

Vývoj dětské kresby mohou rodiče sledovat od prvních začátků a mohou ji i 

vhodně ovlivňovat. Dítě kreslí typická jednoduchá schémata: sluníčka, lidskou postavu, 

květinu, strom, dům, auta aj. V tomto období závisí bohatost kresebných výtvorů na 

výchovné stimulaci rodičů a na láskyplné součinnosti rodičů s dítětem (Lisá, 

Kňourková, 1986). Děti, které vyrůstají v harmonickém a chápajícím rodinném 

prostředí, dovedou svou kladnou sociální zkušenost promítnout do kresby. 

Domnívám se, že by rodiče měli mít nějaké základní poznatky o vývojových 

stádiích kresby a o tom, proč je kresba pro dítě důležitá. K tomu by mohly pomoci 

různé přednášky a besedy pořádané například mateřskou školou. 

Učitelka mateřské školy je odborníkem a mělo by být samozřejmostí, že zná 

vývojová stádia kresebného projevu. V RVP PV jsou východiskem smyslu výtvarně 

výchovných aktivit dětí v MŠ tři rámcové cíle: rozvíjet dítě a vést ho k učení a poznání. 

Dále je důležité, aby si dítě osvojilo základní hodnoty a získalo osobní samostatnost 

(RVP PV, 2004). Přímých odkazů na výtvarnou činnost s dětmi je v RVP PV jen 

několik. Proto se jako nejobtížnější jeví rozpoznat a objevovat v obecných formulacích 

příležitosti pro výtvarné činnosti. 

 Učitelka by měla také děti v kreslení podporovat, měla by jim umět vytvořit 

vhodné podmínky, motivovat je přiměřeně jejich věku, seznamovat je s různorodým 

materiálem a naučit je, aby se nebály výtvarně se projevit. 

 Mateřská škola může také pomoci rodičům a dětem v rozvoji kresebného 

projevu. Nejenom, tím že může uspořádat společné přednášky na toto téma, ale může 

třeba zorganizovat společná setkání rodičů a dítěte v mateřské škole. 

V loňském roce například naše mateřská škola upořádala pro rodiče s dětmi 

vánoční dílnu. Účast byla velká, rodiče si společně s dítětem vytvořili vánoční svícen, 

z keramické hlíny si mohli vyrobit andělíčka a společně si nakreslili vánoční přáníčko. 

 Často v průběhu roku pořádáme výtvarné soutěže na určité téma. Děti doma 

společně něco vyrobí s rodiči a poté to přinesou do mateřské školy, kde z těchto 

přinesených věcí uspořádáme výstavu. Tím se vzájemně obohacujeme o nové nápady a 

rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci. 
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 Rodiče nám také často pomáhají tím, že přinášejí různé potřebné materiály na 

výtvarné činnosti. Například víčka od pet lahví, ruličky od toaletního papíru, krabičky 

od sýrů, kelímky od jogurtů aj. 
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ZÁVĚR 

 

Na základě teoretických poznatků, které jsem čerpala z odborné literatury, vznikla 

první část mé bakalářské práce. V ní jsem se zaměřila na předškolní období.  Velká část 

se zabývá kresbou, jejími vývojovými stádii, symboly a významem. Teoretickou částí 

jsem chtěla uvést čtenáře do problematiky kresby. 

V praktické části jsem se zabývala problematikou kresebného projevu z pohledu 

rodiče, k čemuž jsem využila anonymní dotazníky. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda si s dítětem o nakresleném obrázku povídají, zda 

věnují dostatečnou pozornost detailům v kresbě a zda mají děti doma nějaké pomůcky 

k výtvarným činnostem. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že i v dnešní uspěchané době, plné nejmodernější 

techniky, si většina rodičů dokáže najít čas a zajímá se o kresbu svého dítěte. Tomu 

jsem opravdu ráda. Domnívala jsem se, že se rodiče svým dětem moc nevěnují a raději 

je nechají dívat se na televizi. Zajímavé pro mě bylo zjištění, že se více zajímají rodiče 

z vesnice než z města. Mile mě překvapilo, že děti nemají doma jenom pastelky a tužku.  

Na závěr bych uvedla, že podle mého výzkumu si většina rodičů najde čas a dítěti 

se věnuje.  

Pokud chceme dětem lépe porozumět, měli bychom všechny výtvarné činnosti a 

aktivity podporovat a rozvíjet především v tomto věku. 

Toto téma bylo a je pro mě zajímavé. Dozvěděla jsem se mnoho nových informací 

a určitě bych se ještě dále chtěla touto problematikou zabývat do hloubky, neboť si 

myslím, že ještě mnoho věcí z pohledu rodiče je zahaleno tajemstvím. 
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SEZNAM PŘÍLOH  

 

Příloha 1- Dotazník pro rodiče 

 

Vážení rodiče, 

jmenuji se Pavlína Nováková a jsem studentkou kombinovaného studia na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro mateřské 

školy. 

Obracím se na Vás se žádostí o spolupráci na mé bakalářské práci s názvem 

,,Kresba předškolních dětí očima rodičů“. Cílem práce je zjistit, jak se vy rodiče 

díváte na kresbu svých dětí. Výsledky šetření budou vyvěšeny na nástěnce MŠ.  

Za tímto účelem si Vám dovoluji předložit dotazník s prosbou o jeho řádné a 

zodpovědné vyplnění.  Dotazník je anonymní. 

Předem Vám moc děkuji 

                                             Pavlína Nováková 

 

DOTAZNÍK PRO RODIČE  

Prosím zaškrtněte jednu nebo více z možností, popřípadě odpovězte na otázku. 

1. Pohlaví: 

o Žena                                                

o Muž 

 

2. Kolik je Vám let?  

o 20- 25 let                                  

o 26-30 let 

o 31- 40 let 

o 40 a více let 

 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

o Základní 

o Vyučen/a  

o Středoškolské 

o Vyšší odborné 

o Vysokoškolské 
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4. Kreslíte si doma s dítětem? 

o Ano 

o Ne 

 

5. Všímáte si, jestli vaše dítě drží správně tužku (pastelku)? 

o Ano  

o Ne 

 

6. Jaké máte doma k dispozici výtvarné pomůcky (materiál)? 

o Tužka 

o Pastelky 

o Voskovky 

o Vodové barvy a tempery 

o Dětské nůžky 

o Modelína 

o Lepidlo 

o Jiné (prosím uveďte jaké) 

 

7. Které výtvarné pomůcky používáte nejčastěji? (Uveďte) 

 

8. Kdy začalo Vaše dítě kreslit?  

 

9. Jak se jeho kresba vyvíjela? 

 

10. Poznáte vždy, co vaše dítě nakreslilo? 

o Ano 

o Ne 

 

11. Povídáte si s dítětem o nakresleném obrázku? 

o Ano 

o Ne 

 

12. Co si myslíte o nakresleném obrázku? (Uveďte) 

 

13. Víte, jaké detaily by se v kresbě dítěte předškolního věku měly objevit? 

(Uveďte) 

 

14. Vnímáte v souvislosti s kresbou vašeho dítěte nějaký problém? 

o Ano 

o Ne 
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15. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte, jaký 

problém. 

 

16. Jakou barvu Vaše dítě nejčastěji používá? (Uveďte) 

 

17. Je něco, co vaše dítě kreslí velmi často? (V případě, že ano uveďte prosím 

co) 

 

18. Myslíte si, že je kreslení pro dítě důležité? 

o Ano 

o Ne 

 

19. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli ANO, napište, proč si to 

myslíte. 

 

 

20. Souhlasíte s tvrzením, že pokud dítě předškolního věku nekreslí, tak to 

nemá vliv na psaní ve škole? 

o Souhlasím 

o Souhlasím částečně 

o Nesouhlasím 

 

21. Jaké činnosti Vaše dítě preferuje? 

o Výtvarné činnosti 

o Dívání se na televizi a počítač 

o Pohyb 

o Čtení pohádek 

o Rozhovor 

o Hudební činnosti 

o Jiné (uveďte) 

 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 


