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I. ÚVOD

Dětská kresba jako psychodiagnostická metoda v sobě nese značný potenciál, 

díky němuž můžeme poodhalit psychiku dítěte pro něj zcela přirozeným způsobem. 

Pomocí kresby o sobě dítě poskytne informace, které verbálně nedokáže nebo nechce 

říci. Můžeme tak získat orientační informace o úrovni kognitivního zrání, jemné 

motoriky, senzomotorické koordinace, kreativity, zrakového vnímání, představivosti 

a dále také můžeme zjistit, jak dítě vnímá samo sebe a své nejbližší okolí. 

Tato práce zabývající se dětskou kresbou, je rozdělena na dvě části – na část 

teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je koncipována do pěti kapitol. 

První kapitola nám přibližuje věk, ve kterém se nacházejí naši respondenti, 

tedy věk předškolní. V této kapitole nalezneme teoretický rámec tohoto období se 

zaměřením na dílčí složky, jako je kognitivní, emoční a motorický vývoj i 

socializace dítěte. 

Druhá kapitola je věnována tématu rodiny. Zabýváme se zde hlavními 

funkcemi rodiny, dále i tím, jak se v současnosti mění chápání a pojetí rodiny. Také 

se zaměřujeme na charakteristiku úplných a neúplných rodin. Pro účely této 

diplomové práce byly vybrány pouze rodiny, ve kterých došlo k rozvodu rodičů a v 

nichž zůstalo dítě v péči matky.

Ve třetí kapitole se proto dotýkáme tématu rozvodu zejména v souvislosti 

s dítětem. Popisujeme zde faktory, které mohou situaci týkající se rozvodu zhoršit a 

které naopak dítěti mohou pomoci vyrovnat se s tím vším snadněji.

Čtvrtá kapitola je věnována vlivu rozvodu na děti, které jsou v předškolním 

věku. Popisujeme zde, jak se může konkrétně tato věková skupina projevovat po 

rozvodu rodičů.

Poslední pátá kapitola pojednává o dětské kresbě, kde poskytujeme základní 

informace o této problematice, zabýváme se vývojem výtvarného projevu dětí a 

projektivními metodami. Detailněji se zaměřujeme na techniky: kresba začarované 

rodiny a kresba postavy i na jejich symboliku. U kresby postavy ještě zmiňujeme její 

vývoj. 

Výzkumná část si klade za cíl zjistit, zda je kresba dětí, jako významná 

projektivní diagnostická metoda, ovlivňována rodinnou situací, jak se tato situace do 

kreseb promítne a jak ji děti v předškolním věku dokážou verbálně popsat. 
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Výzkumný vzorek se zde skládá ze 30 předškolních dětí (od 4;11 do 6;3 let), 

polovina pocházela z úplné a druhá polovina z neúplné rodiny.

Byly zde využity dvě kresebné techniky – kresba postavy a kresba začarované 

rodiny a poté ještě následoval doplňující rozhovor. Zjišťovali jsme, jak děti 

z rozvedených rodin chápou rozvodovou situaci. Vysvětlení dětí společně s 

analýzami kreseb jsou shrnuty v kazuistikách. Dále jsme porovnávali kresby 

začarované rodiny dětí z úplných a neúplných rodin dle předem stanovených aspektů 

se záměrem zjistit, zda lze najít mezi těmito skupinami nějaké rozdíly.
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II. TEORETICKÁ ČÁST

1. Předškolní věk

1.1 Vymezení období

Předškolní věk je různými autory pojímán různě. Podle Vágnerové (2005) 

probíhá předškolní období od 3 do 6 – 7 let, konec tohoto období závisí na vstupu do 

školy. Říčan (2004) tvrdí, že předškolní věk trvá pouze mezi 3 a 6 lety. V šesti letech 

jsou podle něj děti již dostatečně zralé ke vstupu do školy, a to i ty děti, které jsou 

průměrné nebo dokonce i mírně podprůměrné děti. Matějček (2005a) ohraničuje 

předškolní období spíše činnostmi, na začátku aktivním zapojováním se do 

společnosti dětí a na konci nástupem do základní školy. Věkové rozmezí 

odpovídající těmto aktivitám je podle něj mezi 4 – 6 lety. Šulová (2010) zdůrazňuje, 

že v některých pracích je předškolní období chápáno od narození až po vstup do 

školy. Nejčastěji se však setkáváme s rozmezím od 3 do 6 let, takto budeme i my zde 

pojednávat o této vývojové etapě dítěte. 

Předškolní věk už z názvu poukazuje na to, že se v něm dítě má připravovat 

na vstup do školy, ale toto období není pouze přechodné, je to velice důležitá 

vývojová etapa, která dítě připravuje na budoucí život (Matějček, 2005a). 

V tomto období nepřibývá mnoho nově naučených činností, ale spíše se 

zlepšují a zdokonalují stávající úkony, upřesňuje se výslovnost jednotlivých hlásek, 

rozvíjí se slovní zásoba, intelekt, zlepšuje se motorická koordinace, pozornost i

paměť (Říčan, 2004).

Většina dětí v této době chodí do mateřské školy, a tím začíná vstup do 

společnosti, kde musí dodržovat různá pravidla a normy. Zatím se stýkalo jen 

s blízkou rodinou, ale teď už je připraveno jít do světa, kde bude potkávat své 

vrstevníky, navozovat s nimi vztahy a hrát si (Šulová, 2003). Hra je pro dítě v tomto 

období ústřední činností, kde se uplatňuje jeho fantazie, proto se tomuto věku také 

říká „kouzelný svět dětství“. Nejvíce kouzel zažívají děti mezi 3 – 4 roky, potom už 

kouzla postupně ubývají, ale někomu mohou vydržet až do dospělosti (Matějček, 

2005a).

Freud toto období označoval jako falické stadium, kdy vzniká Oidipův a 

Elektřin komplex. A podle Eriksona je krizí tohoto období nalezení rovnováhy mezi 

pocitem viny a iniciativou, vytváří se tady lidské svědomí (Hoskovcová, 2006).
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1.2 Kognitivní vývoj

Dítě předškolního období se nachází v předoperačním stadiu a přechází ze

symbolického, předpojmového myšlení na názorové, intuitivní myšlení. Myšlení 

dítěte ještě není logické a je díky tomu velice nepřesné. Stále je vázáno na konkrétní 

činnosti, které může dítě zažít a věci, které může vidět nebo se jich dotknout (Piaget 

& Inhelder, 2007). 

Dítě vnímá své okolí celostně, nedokáže odhadnout, co je to důležité a co ne, 

ale zaujme ho spíše nějaký nápadný zejména vizuální detail a ostatní vlastnosti 

ignoruje. Tomuto jevu se říká centrace a je to tedy zaměření se na jednu 

charakteristiku z celku a neschopnost vnímat situaci komplexně (Vágnerová, 2005).

Myšlení dítěte je egocentrické a projevuje se ve všech jeho aktivitách, např. 

při hře na schovávanou si myslí, že pokud si zakryje oči, tak ho nikdo neuvidí 

(Langmeier & Krejčířová, 2006) nebo pokud se ho zeptáme, zda má sourozence, 

odpoví ano, ale pokud se ho zeptáme, zda má jeho sestra sourozence, tak řekne ne

(Vágnerová, 2005). Dítě má tudíž svůj vlastní pohled na svět, svůj názor, svůj svět a 

myslí si, že tak to zkrátka je pro všechny. Nedokáže zatím pochopit, že každý má 

svůj názor, který může být i jiný než má ono samo. Předškolní dítě tedy předpokládá, 

že ostatní lidé, ví to, co ví ono samo a pokud člověk říká něco, s čím nesouhlasí, 

často to úplně přeslechne (Říčan, 2004). Také prozatím nepřijímá skutečnost, že věci 

mohou být relativní a my na ně můžeme pohlížet z více různých hledisek. Tomuto 

jevu se říká absoluticismus. Když dítě uvidí v televizi reklamu na nejlepší hračku na 

světě, chce jí, protože opravdu věří, že je nejlepší (Vágnerová, 2005).

Egocentrismus dítěte hraje velkou roli také u chápání a vnímání prostoru. 

Objekty, které se nacházejí blíže u dítěte, vnímá jako větší a vzdálenější vnímá 

menší. Děti také ještě nemají úplně dobrou prostorovou orientaci. V chápání času se 

zde projevuje prezentismus, dítě se zaměřuje na přítomnost, která je důležitější než 

budoucnost a i z tohoto důvodu nikam nespěchá a žije tady a teď. Chápe jen některé 

časové údaje, např. dříve a později (Vágnerová, 2005). V pěti letech mu je jasný už i 

vztah ukazovaného času na hodinách s nějakou činností – spánkem, jídlem nebo 

odchodem do mateřské školy (Allen & Marotz, 2002).

Způsob zpracování informací je u předškolních dětí založen zejména na 

magičnosti. Dítě mění jasně daná fakta podle svých přání a tužeb. Pokud si něco 

přeje a ono se to opravdu vyplní, následuje pocit viny, že za to může a že to 
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způsobilo. K „magickým schopnostem“ dítěte patří i oživování neživých věcí 

(animismus) a polidšťování (antropomorfismus) – věci myslí, spí i jedí. Dítě jim 

přisuzuje myšlenky a pocity, podle toho, co dělají (Říčan, 2004).

Děti tedy interpretují realitu a přijaté informace tak, aby pro ně byly emočně 

přijatelné, aby se cítily v bezpečí. Z toho důvodu se objevují konfabulace,

kombinace vzpomínky a fantazie, které vyplňují mezery v paměti a chápání reality. 

Dítě nelže, samo je přesvědčeno, že se událost stala přesně takto, jak ji popisuje 

(Šulová, 2003).

Postupně se v předškolním věku rozvíjí pojmové myšlení, kdy objevujeme 

analytickou a syntetickou složku nebo porovnávání. Na počátku tohoto období dítě 

umí identifikovat nějaké věci, ale nenachází mezi nimi spojitosti, vztahy, které by je 

mohly propojit do určitých kategorií – postupně objevuje jednodušší vztahy až 

nakonec i ty složitější, komplexnější (Šimčíková-Čížková et al., 2005).

Dále využívají děti analogické usuzování, které je založeno na rozlišení 

důležitých a nedůležitých vlastností objektu. Jak jsme napsali výše, toto je pro 

předškolní dítě velice náročné, proto se objevují nepřesné analogie. Kolem pěti let 

věku dítěte je už alespoň snazší rozlišit a pochopit protikladné analogie, např. ryba 

má ploutve a pták křídla. A zhruba ve stejném věkovém období se začíná také 

objevovat kauzální uvažování, dítě se neustále ptá „Proč?“. Očekává, že musí být 

nějaký jasný důvod, proč se dějí určité věci. Ptá se kvůli tomu, aby se ujistilo a 

dosáhlo pocitu jistoty. Díky charakteristikám myšlení předškoláka nemusí být 

odpověď vůbec logická, stačí taková odpověď, která ho uspokojí a zdůvodní mu 

situaci. Někdy si ji děti zdůvodní i sami a řeknou si, jak je hodné to sluníčko, že svítí, 

asi musí vědět, že jsem právě venku (Vágnerová, 2005). Kognitivně i emocionálně 

zralejší děti k nám často přicházejí s velkým množstvím pro nás většinou 

nečekaných, z jejich strany vážně míněných otázek, ale také s mnoha variantami 

řešení, s různými hypotézami a předpoklady. V těchto úvahách hraje samozřejmě i 

nezanedbatelnou úlohu kreativita dítěte (Podd'iakov, 2012).

V předškolním věku se objevují i základní matematické operace, které dítě 

provádí cca od 1 do 10, ale není to čistě jen naučené, dítě již chápe, že čtyři kostičky 

jsou více než jedna (Říčan, 2004). V pěti letech už umí děti vyjmenovat, jak jdou za 

sebou čísla do 20 a některé už i do 100. Dále by mělo být dítě schopno už ve třech 

letech poznat základní barvy, ve čtyřech letech i některá písmena, obzvláště ta, která 
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pro ně mají zvláštní význam (např. počáteční písmeno svého jména nebo M jako 

maminka) a ke konci čtvrtého roku už i některá písmena píší. V pěti letech často

umějí abecedu a v šesti letech začínají postupně slabikovat a některé děti už i číst 

celá slova (Allen & Marotz, 2002).

Paměť je v tomto období mimovolná a bezděčná, dítě si pamatuje živelně, 

bez úsilí zapamatovat si. Nepoužívá žádné strategie k zapamatování si, pamatuje si 

vše nové, jedinečné nebo co na ně udělá dojem. Počáteční pokusy o úmyslné 

zapamatování se objevuje ke konci předškolního období, kdy už dokáže dítě i lépe a 

déle udržet pozornost (Šimčíková-Čížková et al., 2005). První naše vzpomínky se 

mohou objevovat už kolem čtyř let, ale spíše si jsme schopni vybavit pouze nějaké 

útržky, které jsou velice nepřesné. Kolem šestého roku se už začínají objevovat 

komplexnější a realističtější vzpomínky kvůli nástupu dlouhodobé paměti (Šulová, 

2003).

V tomto vývojovém období se také velmi zdokonaluje a rozvíjí řeč. Rozvíjí 

se v souvislosti s jemnou i hrubou motorikou, sluchovou a zrakovou percepcí a 

samozřejmě také s prostředím, ve kterém dítě vyrůstá (Bednářová & Šmardová, 

2011). Rodiče i učitelky podporují rozvoj řeči dítěte tím, že si s ním povídají, 

odpovídají na jeho zvídavé dotazy a také mu předčítají (Říčan, 2004). Kritické 

stádium pro rozvoj řeči už ale nastává mezi 15. měsícem věku dítěte a třemi roky. 

Pokud si rodiče (nejdůležitější je zde matka nebo pečující osoba) v tomto období 

s dítětem nepovídali a řeč dítěte nebyla každodenně rozvíjena, může to mít zásadní 

následky na řečový vývoj a kvalitu řeči dítěte (Šulová, 2010).

Během předškolního období ale zdokonalí svůj projev buď úplně nebo 

s nějakými nepřesnostmi, které se mohou přirozeně postupem času vytratit a nebo se 

dítě díky logopedické péči naučí, jak správně určitá písmenka a slova vyslovovat 

(Langmeier & Krejčířová, 2006). Ve třech letech je zcela běžné, že dítě často 

zaměňuje hlásky za jiné nebo je vyslovuje trošku jinak a také nepřihlíží ke gramatice 

- tomuto jevu se říká agramatismus (Vágnerová, 2005).

Dítě je fascinováno mluvenou řečí, velice rádo poslouchá i vypráví příběhy, 

pohádky. A čím je starší tím déle dokáže udržet pozornost (Langmeier & Krejčířová, 

2006). Obzvláště se dětem líbí, když jim někdo vypravuje příběhy ze svého dětství. 

Tuto úlohu zvládají většinou nepřekonatelně babičky nebo dědečkové. Dítě zjišťuje, 
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že jeho prarodič byl také někdy dítětem, což ho k němu přibližuje, protože dospělí se 

díky tomu vlastně staví s dítětem na stejnou úroveň (Matějček, 2005a).

Kolem čtvrtého roku dítě v určitých okamžicích používá hlasitou řeč bez 

záměru s někým komunikovat, této řeči se říká egocentrická řeč. Objevuje se 

zejména v situacích, když má dítě řešit nějaký úkol, stavebnici nebo něco 

podobného. Samo sebe instruuje, vyjadřuje svoje pocity a tím, že vyjádří nahlas své 

myšlenky, tak mu to pomůže zorientovat se v situaci. Egocentrická řeč je tedy 

spojena s myšlením (Vágnerová, 2005). Dalším typem řeči, který děti začínají 

používat je vnitřní řeč, která slouží jako regulátor chování (Langmeier & Krejčířová, 

2006).

Děti jsou velice zvídavé a typické otázky, které s oblibou používají, jsou: 

proč, co, kdo, jak. Nejčastější otázkou bývá „proč“, děti se totiž nyní zajímají o 

důvod a příčiny (Bednářová & Šmardová, 2011). Zajímají je nejčastěji témata 

narození a smrti, je to pro ně v tomto věku velice lákavé, i když se smrti zároveň i 

bojí. Ptají se, jak se děti rodí, co se stane s někým, kdo umře a proč umřel (Říčan, 

2004).

Postupně se dítě zlepšuje v konverzačních schopnostech. V konverzaci 

dokáže vyjadřovat svoje emoce, poskytovat informace a vyprávět příběhy nebo 

události, které zažilo. Rozhovor umí již rozvíjet a udržet ho (Bednářová &

Šmardová, 2011).

Během tohoto vývojového období se mění úroveň myšlení v souvislosti s 

řečí. Na počátku řeč ještě není tak dokonalá, projevuje se to tím, že dítě dokáže 

udělat nějakou činnost, ale nepojmenuje ji. Mezi čtvrtým a pátým rokem se tato 

situace obrací, řeč se dostává na lepší úroveň než myšlení. Dítě si zde vymýšlí 

novotvary pro neznámé objekty nebo situace (Šimčíková-Čížková et al., 2005).

V důsledku zrání dítěte a vývoje řeči se rozšiřují i znalosti dítěte. Zná své 

jméno, dokáže pojmenovat alespoň základní barvy, umí vyjmenovat číslice od 1 do 

10, jak jdou za sebou a kolem šestého roku už dokáže i sčítat předměty za pomoci

prstů (Langmeier & Krejčířová, 2006).
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1.3 Emoční vývoj

Emoce předškolního dítěte jsou sice stabilnější než v předchozím vývojovém 

období, ale stále ještě děti dokážou velice rychle střídat své emoce a stavy, které 

bývají velmi intenzivní a spontánní (Langmeier & Krejčířová, 2006). Zejména ze 

začátku období bývají děti náladové, chvilku mají výbornou náladu, překypují 

energií a za chvilku mohou být vzteklé a nevrlé, ale bývají také soucitné a citlivé

(Allen & Marotz, 2002).

V předškolním období dítě ujde velký kus cesty v souvislosti s chápáním 

emocí. Kolem tří let už dovede identifikovat situace, díky kterým se projeví pozitivní 

emoce, ve čtyřech letech i negativní. A v pěti letech se rozvíjí emoční inteligence, 

dítě je empatické, obětavé. V základních emocích se předškolní děti již orientují

dobře, ale komplexním ještě zcela nerozumí. Do pátého roku je pro ně tedy 

nepochopitelné, že by mohl člověk cítit v jednom okamžiku více než jednu emoci, po 

pátém roce už to začínají chápat, ale myslí si, že pokud někdo pociťuje více emocí, 

tak musí být zákonitě buď jen pozitivní, nebo jen negativní. Ambivalenci emocí dítě 

začíná přijímat kolem šestého roku. V tomto věku si uvědomuje, že výraz člověka 

nemusí mít jen jeden význam, že lidé nemusí dávat své pocity najevo a o něco 

později dokonce i to, že vnější projev emocí může sloužit jako zástěrka emocí 

skutečných (Vágnerová, 2005).

Porozumění prožitkům, příčinám chování jiných lidí a citovým konfliktům

dítěte (např. vidí hádku rodičů) můžeme pozorovat v symbolické hře dětí, ve které si 

zkoušejí různé role. Díky tomu se na chvilku dítě stává někým jiným, zažívá jiné 

pocity a situace a tím se u něj posilují sociální pravidla a procvičuje si zde i 

schopnost žertovat, rozvíjí se určitý smysl pro humor (Piaget & Inhelder, 2007). 

Nejen že začíná chápat pocity jiných lidí, ale v tomto období se vyvíjí i jeho vlastní 

sebepojetí, umí popisovat, co dělá rádo a co ne, i když je to zatím výrazně 

ovlivňováno aktuálně prováděnou činností (Langmeier & Krejčířová, 2006).

Toto období je kritické také kvůli formování prosociálních vlastností a 

dovedností dítěte, jako je kooperace, solidarita, společná zábava a celkově zralejší 

komunikace, kamarádství, sympatie. Sympatie k jiným dětem projevuje dítě už ve 

třech letech tím, že si s některými dětmi hraje více než s ostatními (Matějček, 2005a).

Pro emoční vývoj dítěte jsou důležité společné aktivity s rodiči, nezáleží na 

tom, zda se jedná o nějaký výlet, hru nebo domácí práci. Tyto společné aktivity 
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přispívají k rozvoji vztahů, dítě tráví čas se svými nejdůležitějšími lidmi, které vidí 

při společné interakci a může se od nich učit (Šulová & Zaouche-Gaudron, 2003).

S emocionálním vývojem souvisí i vývoj morálky a etiky. Děti v tomto věku 

již vědí, co se má a nemá dělat a vyžadují i od ostatních, aby se podle toho řídili. 

Když rodiče řeknou nějaké neslušné slovo, dítě je velice často okřikne, že se to 

nesmí říkat. Dítě si je také vědomo základních zásad slušného chování – poděkovat a 

poprosit. Velice často ale můžeme být svědky toho, že to neudělá, protože se stydí. 

Objevuje se tu tedy konformita, která se projevuje v tom, že dítě chce vypadat a dělat 

věci stejně jako ostatní (Matějček, 2005a). Na druhou stranu také zkouší, jaké to je 

porušovat tato pravidla a zákazy, protože chce zjistit, co se poté stane a jaké to bude 

mít následky. Vzápětí po provedeném činu, může mít ale obrovský pocit viny, a 

proto se raději přizná dospělému (Šulová, 2003).

V tomto období nastává psychosociální konflikt mezi iniciativou a pocitem 

viny a vyvíjí se zde svědomí. Pro dítě jsou velice výhodné vztahy a kontakt 

s vrstevníky, díky nimž nepociťuje takovou vinu, protože jsou oproti dospělým stejně 

nemotorní nebo nešikovní, jako je ono samo (Erikson, 1968). Pocit viny je 

v předškolním věku běžný, ale pokud by byl nepřiměřený, způsobený 

pravděpodobně násilným prosazováním norem a zásad ze strany rodičů, mohlo by to 

zapříčinit problematický vývoj identity dítěte (Morgensternová, Šulová, & Schöll, 

2011).

Dospělí, kteří se každodenně s dítětem stýkají, jsou základem pro formování 

jak svědomí, tak i morálního vývoje. Je třeba, aby byli trpěliví a snažili se s dítětem 

probírat jemné nuance mezi určitými jevy – rozdíl mezi půjčením a ukradnutím nebo 

mezi vtipem a zlomyslností (Šulová, 2003). Normy a pravidla, která mají již děti 

zvnitřněná, si procvičují zejména ve vrstevnických hrách. V souvislosti s tím, může 

ale docházet i ke konfrontacím a to v těch případech, když mají ostatní děti 

interiorizované jiné normy (Morgensternová, Šulová, & Schöll, 2011).

1.4 Socializace

Socializace je dalším velice důležitým vývojovým úkolem tohoto období. Pro 

primární socializaci dítěte je stále nejdůležitější jeho rodina a z počátku zejména 

vztah s matkou (nebo jinou pečující osobou, která zastává tuto roli). Tato pečující 

osoba by měla dítěti poskytovat pocit bezpečí a jistoty, vhodnou a přiměřenou 
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stimulaci, být vůči němu empatická, vnímavá k jeho potřebám a tužbám. Tímto vším 

matka přispívá ke zdravému psychickému vývoji jedince a po určité době se do 

tohoto procesu zapojuje i otec, sourozenci a další dospělí (Šulová & Zaouche-

Gaudron, 2003). Nyní už se ale dítě zajímá i o společnost dalších dětí, „opouští“ 

rodiče a směřuje k ostatním dětem. Aby ale mohlo tento náročný krok učinit, musí 

doma pociťovat bezpečné zázemí, do kterého se může zase bez obav vracet (Říčan, 

2004). Kvalita vztahů v původní rodině bude ovlivňovat i vztahy mezi vrstevníky. 

„Bezpečná vazba mezi rodičem a dítětem vytvoří základ pro rozvoj dalších vztahů i 

vrstevnických“ (Vágnerová, 2005, s. 212).

Vývojovým úkolem tohoto období je i identifikace s rodiči, které vnímá jako 

všemohoucí. Dítě napodobuje gesta, zvyky a intonaci hlasu rodičů. Také plně přijímá 

dobré i špatné názory, postoje a hodnoty, které rodiče preferují. Formuje se zde 

pohlavní identita dítěte, jejíž vývoj souvisí s tím, jak se k sobě chovají rodiče. 

V tomto věku je podstatné více než kdykoli jindy vidět běžné dennodenní interakce 

mezi rodiči, protože se ukázalo, že tento věk je důležitý pro spokojené budoucí 

vztahy dítěte (Šulová, 2003). Při pozorování vzorů chování rodičů, ale i prarodičů, 

starších sourozenců, učitelek se dítě podvědomě učí. Když se potom ocitne 

v podobné situaci, tak se pravděpodobně zachová velice podobně jako jeho vzor. 

Dítě také vidí, jak se k sobě rodiče chovají, jak projevují různé druhy emocí a to 

takové, které jsou vhodné, ale i ty nevhodné. Když potom nastane situace, ve které se 

dítě zachová jako jeho matka v minulosti a toto chování není vhodné, matka ho za to 

pravděpodobně potrestá nebo mu vysvětlí, že takto by se člověk neměl chovat –

z čehož bývá dítě zmatené. Ale za chování, které je žádoucí, rodiče dítě odměňují 

(většinou intuitivně) a tím ho i posilují. Pokud dítě vidí, že rodiče častou čtou a běžně 

se v domácím prostředí knihy vyskytují, je pravděpodobné, že bude mít i ono samo 

zájem o knihy a do budoucna je možné i to, že bude mít kladnější vztah ke knihám a 

dokonce i k učení a škole (Šulová & Zaouche-Gaudron, 2003).

Podstatným mezníkem v životě dítěte je vstup do mateřské školy, kam by 

mělo nastoupit pouze zralé a připravené dítě. V mateřské škole se učí respektovat 

pravidla, řád a normy. Učí se také spolupracovat a sdílet aktivity s ostatními dětmi, 

což vyžaduje prosociální chování ale i prosazení sama sebe. Dítě totiž přichází do 

neznámé skupiny dětí, kde si musí nejdříve získat svoje určité postavení, nemá zde 

takové privilegované postavení jako doma. Pokud dítě zažívá pocit úspěšnosti, stává 
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se to součástí jeho identity a je sebevědomější. V tomto období je pro děti zábavnější 

a snazší soupeřit než spolupracovat. Ale začínají se zde formovat i přátelství, která 

vznikají nejčastěji na základě podobného vzhledu a společných aktivit i zájmů

(Vágnerová, 2005). Vznikají zde dokonce i první lásky, tyto vztahy však bývají 

velice proměnlivé, krátké a nestálé (Říčan, 2004).

Někdy může mateřská škola sloužit jako nápravné zařízení rodinné výchovy, 

je to pro dítě bezpečné prostředí, kde dochází celkově k pedagogickému působení na 

všech úrovních. Některé rodiny nejsou plně funkční, ale i ve funkční rodině se může

stát nějaká neočekávaná krizová situace, kterou je zasaženo i dítě, jako je úmrtí 

někoho z rodiny, rozvod rodičů apod. Mateřská škola pomáhá dítěti k vyrovnání se 

s těmito těžkosti už ze základu tím, že dítě může strávit část dne v bezpečné 

atmosféře, v citově vřelém a chápajícím prostředí, kde si může odpočinout od svých 

problémů a načerpat síly. Dítě potřebuje vyrůstat v takovémto konstantním, 

láskyplném prostředí kvůli svému zdravému psychickému i fyzickému vývoji a

pocitu bezpečí (Matějček, 2005a).

Rodiče často děti v předškolním věku přihlásí mimo mateřské školy ještě i na 

nějaké další kroužky a aktivity, což dělají většinou samozřejmě s dobrým úmyslem, 

aby se dítě rozvíjelo a něco nezameškalo. Tím ale mohou děti přetěžovat, protože 

v této vývojové fázi je pro něj zásadní nechat mu prostor a čas pro sebe, pro 

komunikaci s okolím a také pro volnou hru, kde uplatní svou fantazii (Šulová &

Zaouche-Gaudron, 2003).

1.4.1 Hra

Předškolní věk je obdobím různorodých her, které se proměňují z paralelních 

na společenské nebo dokonce i kooperativní. Komunikace u kolektivních her probíhá 

ale stále spíše formou monologů každého dítěte, než že by probíhal dialog (Říčan, 

2004).

V předchozím vývojovém období si děti sice také hrají, ale spíše tím 

způsobem, že cvičí naučené pohyby, v tomto období je hra mnohem komplexnější, 

kreativnější a dítě se při ní často snaží vytvořit něco nového a nejen procvičit své 

dovednosti (Langmeier & Krejčířová, 2006).

Při hře hrají velkou úlohu kreativní a velice živé fantazie. Tyto fantazie a 

fantazijní představy pomáhají dětem uchopit a pochopit lépe realitu (Šimčíková-
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Čížková et al., 2005). Fantazie se projevuje i při hře, kdy slyšíme, že dítě používá 

slovní spojení „jakoby“, to mu pomůže, aby se mohlo stát to, co si přeje, i když

chápe, že to vlastně není úplně logické. Děti kolem čtyř let si také nezřídka vymýšlejí 

nějakého imaginárního kamaráda, s kterým si povídají a hrají. V tomto věku to ale 

není nic neobvyklého, dítě tímto způsobem často bojuje s pocity strachu (Matějček, 

2005a).

Předškolní věk je důležitý také pro diferenciaci pohlaví, děti si tedy postupně 

osvojují ženskou nebo mužskou roli. Dívky si začínají hrát spíše s panenkami a 

chlapci s autíčky nebo se zbraněmi. Rodiče se často bojí, že budou chlapci 

agresivnější, když si budou hrát se zbraněmi, ale agresivita se zvyšuje spíše kvůli 

neadekvátnímu chováním rodičů, fyzickým trestům nebo také hádkám (Říčan, 2004).

Hrají se zde hry různého typu, také se u dětí začíná vyskytovat zájem o různé 

nástroje, které jsou samy o sobě fádní, protože se nijak nepohybují, ale dospělí je 

používají k různým zajímavým činnostem. Mezi tyto předměty patří nůž, nůžky, 

vařečka nebo šroubovák. Děti si tedy vlastně hrají na běžné činnosti, které dělají 

rodiče – holčičky vaří v kuchyni, šijí šaty a chlapci něco opravují nebo si vyrábějí 

„zbraně“, se kterými bojují. V tomto věku se také projevuje touha dětí zjistit, co je 

uvnitř nějaké věci, hračky. Často se tedy stává, že ještě než si dítě začne s něčím hrát, 

nejdříve to rozebere. Na podobném principu funguje i puzzle nebo lego, které mají 

děti většinou velmi v oblibě (Matějček, 2005a).

Ve čtyřech letech umí dítě spolupracovat s ostatními, ale spíše dává přednost 

tomu, že si vše udělá samo bez pomoci dospělého. Kolem čtyř let jsou děti ještě 

hodně sobecké a nechtějí tedy nikomu půjčovat hračky, pokud si někdo jiný jeho 

hračku půjčí, tak žaluje rodičům nebo učitelkám. Což se kolem pěti let mění a už je 

ochotno svoje hračky půjčovat a střídat se (Allen & Marotz, 2002). 

Hra i výtvarná činnost předškolních dětí má obrovský význam pro 

psychoterapii, protože dítě nedokáže slovy vyjádřit to, co můžeme pozorovat v jeho 

hře nebo v kresbách. Prostřednictvím těchto činností dítě zpracovává svoje různé 

strachy a nejasnosti (Říčan, 2004).

1.5 Motorický vývoj

Předškolní dítě nezažívá tak velké změny motoriky, jako tomu bylo 

v předchozím vývojovém období, ale jde zde spíše o zdokonalování pohybů, které už 



18

jsou naučené. Zlepšuje se pohotovost, koordinace a rychlost těchto pohybů

(Langmeier & Krejčířová, 2006). Přestože tyto změny nejsou tolik nápadné jako 

dříve, jsou pro dítě velice významné, zejména z důvodu jeho postavení a pozice 

v kolektivu ostatních dětí. Toto postavení totiž zaujímá z velké části na základě svojí 

pohybové obratnosti při oblékání, osobní hygieně i při jídle (Říčan, 2004). Motoriku 

dělíme na hrubou a jemnou.

1.5.1 Hrubá motorika

Hrubá motorika se u dítěte, kterému jsou tři roky, projevuje tak, že umí chodit 

a běhat i po nerovném terénu. Bez pomoci chodí po schodech nahoru i dolů a přitom 

střídá nohy, ale z posledního schodu ještě někdy skáče snožmo. Dítě v tomto věku 

zvládne také na krátkou chvíli udržet rovnováhu na jedné noze, skákat snožmo na 

místě, jezdit na tříkolce a kopat do většího míče. Čtyřleté dítě již dokáže skákat na 

jedné noze i přeskočit překážku vysokou 12 až 15 cm. Také umí chodit v jedné 

přímce, pokud nalepíme na zem pásku či nakreslíme čáru. Vlastnoručně řídí nějaké 

vozítko, jako je tříkolka nebo autíčko. Bez problémů se v něm pohybuje, zvládne 

zatáčet i vyhýbat se překážkám. Dále také leze po dětských prolézačkách, žebřících i 

po stromech. Dítě v pěti letech zvládá chůzi pozpátku, udělá kotrmelec, přejde přes 

kladinu a dokonce i udrží rovnováhu na jedné noze po dobu deseti sekund. Také je

schopno dotknout se prsty na rukou špiček chodidel bez pokrčení kolen, střídat nohy 

při skákání přes švihadlo a udělat deset skoků dopředu v jedné řadě bez pádu. Dále 

se zde objevují první pokusy o jízdu na kole, většinou ještě s přídavnými kolečky. 

V šesti letech se již jízda na kole zlepšuje společně i s plaváním a kopáním do míče. 

Dětem se zvětšuje síla, mají přesnější pohyby a rády vyvíjí namáhavé tělesné aktivity 

(Allen & Marotz, 2002).

1.5.2 Jemná motorika

Na počátku předškolního období, tedy ve třech letech, jsou již děti schopny 

samy se s větší či menší pomocí najíst. Mají osvojeny také hygienické návyky, jako 

je mytí rukou a čištění zoubků, ale je potřeba na ně stále dohlížet, protože nejsou 

důkladné a snadno se nechají jinými podněty vytrhnout z této činnosti. Většina dětí 

také již ovládá močový měchýř. Při oblékání si zvládnou rozepnout či zapnout velké 

knoflíky, ale svlékání jim jde zatím lépe než oblékání, možná je pro ně zábavnější. 
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Při hře umí postavit věž z osmi kostiček i most, míčem hází vrchem bez přesného 

zacílení a chytají ho do nastavených rukou. V tomto věku děti již lépe zacházejí 

s tužkami, drží je pouze prsty a umí napodobit svislé, vodorovné i kruhové tahy. 

Čtyřleté děti jsou manuálně zručnější, proto se umí většinou oblékat již bez pomoci a 

zavazovat si tkaničky přesněji a také se strefovat kladívkem do hřebíků. V házení 

míčem se stále zlepšují, dokážou dohodit dál a lépe mířit. Rády si modelují 

z plastelíny jednoduché objekty, jako je cukroví nebo hadi a věž už postaví z deseti a 

více kostiček. V tomto období kreslí děti realističtěji a s určitým záměrem, ale často 

se stává, že dodatečně svůj obrázek přejmenují. V pěti letech děti kreslí čtverec a 

nějaká písmena podle předlohy. Mnohem lépe zacházejí s tužkou, vybarvují si 

omalovánky a stříhají zatím nepřesně podle vyznačené linie. V tomto období už 

můžeme rozpoznat dominanci ruky. Šestileté děti se zdokonalují v psaní číslic a 

písmen, lépe vystřihují různé jednodušší tvary a umí nakreslit trojúhelník podle 

předlohy. V oblékání jsou již naprosto samostatné (Allen & Marotz, 2002). 

Motorika, kterou dítě vyvíjí v souvislosti se specifickými činnostmi jako je 

kreslení a psaní se nazývá grafomotorika. Děti ve věku mezi třemi a čtyřmi roky při 

kreslení pohybují rukou pravidelně a souvisle, mohou kreslit izolované nebo klikaté 

čáry a kruhy. Mají příčný úchop tužky s nataženým ukazováčkem.  Mohou provádět 

pohyby určitým směrem a cíleně se vracet různými pohyby k výchozímu bodu. Děti 

mezi čtyřmi a pěti roky jsou schopny kreslit hlavonožce a kříž. Dokážou uchopit 

štětec a spojit dva body jednou čarou a vědomě změnit směr při pohybu tužky. Děti 

od pěti do sedmi let kreslí již postavy, správně drží tužku, jsou schopny psát nebo 

kreslit v linkách a nakreslí trojúhelník i kosočtverec (Looseová, Piekertová, &

Dienerová, 2001).

Pokud dítěti dělají tyto činnosti problém, je možné s nimi cvičit jemnou 

motoriku různými praktickými cviky jako je např. postupné dotýkání se palcem 

jedné ruky ostatních prstů, „běh“ po stole pomocí ukazováčku a prostředníčku, 

utvoření brýlí pomocí prstů, modelování plastelíny, stavba z kostek, kreslení a

stříhání (Mlčáková, 2009).
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2. Rodina

2.1 Definice rodiny

Definic rodiny je mnoho a nenajdeme jedinou definici, na které by se všichni 

shodli. Podle psychologického slovníku je rodina „… společenská skupina spojená 

manželstvím nebo pokrevními vztahy a odpovědností a vzájemnou pomocí“ (Hartl & 

Hartlová, 2000, s. 512). Další definici poskytují Langmaier a Kňourková (1988, s. 

62), která zní: „Rodina je institucionalizovaná biosociální skupina, vytvořená 

přinejmenším ze dvou členů odlišného pohlaví, mezi nimiž neexistuje pokrevní pouto, 

a z jejich dětí.“ Obsáhleji vysvětluje rodinu Odehnal (1984, s. 115 cit. podle Výrost, 

1998, s. 304): „Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který 

poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro 

mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu 

interakce a umožňuje mu praktické ověření získaných dovedností v rámci rodiny. 

Uplatňuje se jako regulátor chování jedince a poskytuje mu společensky žádoucí 

normy. Pod vlivem rodinného působení se vytváří postoj k personálnímu okolí, sobě 

samému i společnosti obecně.“

Existuje mnoho dalších definic rodiny, všechny mají ale společnou myšlenku, 

že rodina je systém, ve kterém na sebe jeho členové působí a vzájemně se ovlivňují

(Sobotková, 2007). Identita a role každého člena rodiny je formována ostatními členy 

rodiny v závislosti na jejich chování, které je ovlivněno hodnotovými preferencemi 

rodiny. Rodina tedy „… poskytuje zázemí potřebné ke společenské seberealizaci, je 

zdrojem zkušeností a vzorců chování, které nemůže získat v jiném prostředí“ (Fischer &

Škoda, 2014, s. 155).

V tomto rodinném systému dochází v průběhu času ke změnám, které jsou 

podle Matějčka (2005b) kontinuální nebo diskontinuální. Kontinuální změny jsou 

změny vývojové, pozvolné a přirozené, které jsou způsobeny stárnutím členů rodiny. 

Naproti tomu diskontinuální změny jsou nečekané, neobvyklé a kritické. Mohou se

týkat rozchodu nebo rozvodu, narození dítěte nebo úmrtí v rodině. Tyto události jsou 

náročné a vyžadují, aby se rodinný systém obrnil silami, adaptoval se a překonal tyto 

stresující krizové situace.
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2.2 Současná rodina

V současnosti můžeme nalézt mnoho změn týkající se rodiny. Čím dál 

častějším fenoménem současnosti jsou dvoukariérová manželství, protože nyní mají 

zejména ženy více možností volby, než měly dříve, kdy se pouze (nebo hlavně) 

staraly o domácnost a vychovávaly děti. Jejich osud byl spíše předurčen pravidly 

tehdejší společnosti, byly rozděleny typické mužské a ženské role i činnosti. Nyní 

mohou ženy studovat, pracovat, mít děti nebo nemít děti – mají svobodnou volbu. 

Roste tedy vzdělanost žen. Velice často můžeme vidět, že žena se nakonec rozhodne 

mít děti, ale chce dál pokračovat ve své kariéře, a tak musí zastávat mnoho rolí. Je 

manželka, matka i pracující osoba zároveň. S tímto souvisí další trend současnosti a 

to je odsouvání rodičovství i manželství do vyššího věku (Šulová, Fait, & Weiss,

2011).    

Díky tomu, že matka i otec pracují, netráví s dětmi již tolik času, jako tomu 

bylo dříve, bývají rodiče nahrazováni nejčastěji prarodiči, chůvami nebo jsou děti 

zanechány samy u počítače či u televize. Toto přímo souvisí s obrovským rozvojem 

elektrotechniky, díky němuž spolu rodiny mohou trávit méně společného času a 

méně přímo komunikovat (Špaňhelová, 2010).

Dále se setkáváme s páry, které mají děti, ale nejsou svoji nebo s páry, které 

nechtějí děti, poté i s matkami samoživitelkami, krátkodobými manželstvími, kde si 

partneři vyzkoušejí, co chtějí a co ne. Celkově bychom mohli říci, že lidé se nechtějí 

úplně připoutat, chtějí si nechat „otevřená zadní vrátka“, kterými by případně mohli 

utéci. Nepřemýšlejí tedy o manželství jako o trvalé a stabilní hodnotě. I proto se 

nezřídka setkáváme s rodinami, které jsou vlastně složené ze dvou neúplných rodin a 

tvoří dohromady opět úplnou rodinu. To jsou případy, kdy má žena i muž každý 

vlastní děti a poté mají i děti společné (Šulová, Fait, & Weiss, 2011). Podle 

Sobotkové (2007) se nyní objevují ještě trendy jako je nedobrovolná bezdětnost, 

rodiny nevlastní a homosexuální.

2.3 Základní funkce rodiny

Za základní funkce rodiny považujeme:

 Biologicko-reprodukční funkci – zahrnuje pokračování rodu i plánování 

rodičovství.
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 Ekonomicko-zabezpečovací funkci – finanční a hmotné zabezpečení 

rodiny.

 Emocionální funkci – nejdůležitější je zde láska rodičů, díky které 

pociťuje dítě jistotu, bezpečí a oporu, dále jde o sdílení pocitů a možnost 

jejich vyjadřování.

 Socializačně-výchovnou funkci – má za úkol vychovat děti a zajistit jejich 

úspěšné včlenění do společnosti ostatních dětí a později i dospělých a 

vytvářet s nimi vztahy. 

Obecně bychom mohli říci, že základní funkcí rodiny je plnění primárních 

potřeb dětí. Velice důležitá je ale i přiměřenost a rozmanitost podnětů ve správném 

vývojovém období dítěte, protože předčasná stimulace je zbytečná a pro dítě 

zahlcující. Mezi primární potřeby dítěte tedy Matějček (2005b) řadí:

 Potřebu citové jistoty a bezpečí, která je naplňovaná zejména díky vztahu 

s pečující osobou, nejčastěji tedy matkou a díky této jistotě poté může dítě

aktivně vyhledávat nové věci a objevovat svět. Pokud rodiče ale 

neposkytují dítěti tuto jistotu, dítě nemá potřebu aktivního hledání a může 

se stát úzkostnějším.

 Potřebu různorodosti a kvality vnějších podnětů, které aktivizují 

organismus jedince na potřebnou úroveň.

 Potřebu neměnnosti a řádu ve vnějších podnětech. Díky této 

systematičnosti a smysluplnosti se mohou z podnětů stávat zkušenosti a 

nové poznatky, slouží tedy i jako základ pro učení.

 Potřebu uplatnění se ve společnosti a získání společenské hodnoty, díky 

čemuž má dítě přiměřené sebevědomí a objeví svoji identitu. To vede 

následně i k osvojení určitých životních rolí a cílů. 

 Potřebu perspektivy a otevřené budoucnosti, díky které si dítě udržuje 

svoji aktivitu a je podněcováno k lepším výkonům

Pokud rodina nenaplňuje některou z funkcí a neuspokojuje potřeby dítěte, 

mluvíme o poruchách funkčnosti rodiny. Podle toho můžeme rozdělit rodiny na:

 Funkční – tyto rodiny naplňují veškeré funkce a je v nich zajištěn dobrý vývoj 

dítěte, vyskytují se ve většině případů.
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 Problémové – tyto rodiny zažívají problémy s určitými funkcemi, ale snaží se 

svoji situaci řešit. Nedochází zde k závažnému ohrožení vývoje dítěte ani 

fungování rodiny. 

 Dysfunkční – u těchto rodin jsou již závažně narušeny některé nebo všechny 

funkce, které ohrožují vývoj dítěte a které rodina nedokáže sama napravit a 

zvládnout. Proto musí někdy zasahovat vnější instituce buď sanačními 

opatřeními, nebo v některých případech i odebráním dítě z rodiny. 

 Afunkční – tyto rodiny neplní vůbec svoje funkce a jsou závažným způsobem 

škodlivé dětem (může se vyskytovat týrání nebo zneužívání dětí). V tomto 

případě se jednoznačně dítě odebírá z rodiny (Dunovský, 1986).

2.4 Úplná a neúplná rodina

Ideální by bylo předpokládat, že každá úplná rodina splňuje všechny funkce a 

dítě se vyvíjí přesně, jak by mělo. Z výše uvedených procent vidíme, že tomu tak 

není ve všech případech, ale můžeme obecně předpokládat, že většina dětí žijících 

v úplných rodinách se bude zdravě vyvíjet v citově vřelém, bezpečném a podnětném 

prostředí. 

Pro děti je totiž zásadní rodičovská dvojice, která je jinak nezastupitelným 

modelem chování. Během běžných denních aktivit dítě vidí zástupce pohlaví, jak 

mezi nimi probíhají různé interakci – jak spolu mluví, hádají se a poté se usmiřují. 

Poskytují dítěti identifikační vzory, díky nimž se začne formovat představa vlastního 

pohlaví a k němu náležící specifické chování. Dítě se učí zejména observací a 

nápodobou. A nejen to, dokonce si i samo může procvičovat v interakcích s rodiči 

svoje chování, kde získává dovednosti ve verbální i neverbální komunikaci, vzorce 

chování a vytváří si vztah k sobě samému i ostatním (Šulová, 2010).

Rané zkušenosti dítěte jsou v souvislosti s pečující osobou (nejčastěji 

matkou) důležité pro jeho celkový psychický a kognitivní vývoj, tak i pro formování 

vlastní identity (Šulová, Fait, & Weiss, 2011). Dítě se adaptuje na chování matky 

určitou vazbou, která je charakteristická konkrétním chováním. Mezi tyto vazby 

řadíme bezpečnou, úzkostnou, úzkostně vyhýbavou vazbu a ambivalentní vztah. Pro 

vytvoření bezpečné vazby, která je pro vývoj dítěte optimální, je nezbytné, aby byla 

matka schopna uspokojovat potřeby dítěte, aby byla spolehlivá a neměnná. Tato 

bezpečná vazba se projevuje vzájemností citového vztahu mezi matkou a dítětem, 
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z čehož vyplývá i potřeba fyzického kontaktu, dítě se pociťuje jistotu a bezpečí. Tato 

vazba v začátcích života dítěte má vliv i na vytváření osobnosti dítěte, na jeho 

vlastnosti, sebevědomí i navozování vztahů (Vágnerová, 2005).

Pokud jde o otce, běžně můžeme slyšet, že není potřebný, alespoň dokud je 

dítě malé, on ale zastává velice důležitou komplementární roli, o které jsme se 

zmínili výše. Pro dítě je také přínosné to, že se k němu rodiče chovají jinak, 

s každým z nich zažívá něco jiného a získává jiné podněty. Matka je pro něj 

přístavem klidu, bezpečí, péče, tělesného kontaktu a pomoci, když něco bolí. Otec 

naopak s dítětem experimentuje, hraje si s ním, staví ho do nových někdy i 

nebezpečných situací, které se musí dítě naučit zvládnout a díky tomu se stane 

odolnější. Přítomnost a interakce s otcem ovlivňují vývoj řeči i pohlavní identitu 

dítěte (Šulová, 2010).

Za neúplnou rodinu považujeme rodinu, kde chybí jeden z rodičů. Tato 

situace může nastat v případech matek samoživitelek nebo může být způsobena

úmrtím, vážnou nemocí jednoho z rodičů nebo nejčastěji jejich rozvodem, kterému 

se zde budeme věnovat detailněji.
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3. Rozvod

Dle názoru Matějčka (2002, s. 39) může být rozvod považován „… za určité 

základní společenské sanační opatření, které má zamezit nesouladu a těžkým 

konfliktům mezi manželi, má skončit problematické spolužití a umožnit další životní 

perspektivy.“ Za těchto podmínek je rozvod společností akceptován, ne vždy se ale 

tato pozitivní očekávání a následky vyplní, naopak velice často dochází po rozvodu 

k dalším konfliktům, hádkám, stresu i frustraci, rodiče chodí po soudech, dohadují se 

o majetek a výživné. Nemůžeme rozvod chápat jako přechodnou situaci, která se 

objeví a zase zmizí. Ale měli bychom vnímat, že je to spíše proces, který může trvat 

ještě mnoho a mnoho let před i po rozvodovém řízení.

Dalo by se snad i říci, že je rozvod považován za kulturní normu, díky 

vysokému procentu rozvodovosti. Pravděpodobnost rozvodu je nejvyšší v prvních 

letech manželství a poté, když děti opustí rodinu. Tato období odpovídají vývojovým 

krizím ve vztahu, které se uvádí mezi 3 – 7 lety (to odpovídá nejčastěji předškolnímu 

věku dítěte) a poté mezi 17 – 25. Oficiálními udávanými důvody rozvodu jsou 

rozdílnosti v typech osobností, zájmech a také názorech (Piler, 2010). Jak jsme výše 

uvedli, za rozvody pravděpodobně stojí i jiné chápání rodiny, mezi které mohou 

patřit ještě i vysoká očekávání partnerů od vztahu, tolerance mimomanželských 

vztahů, tlak na výkonnost jedince i změna hodnotového žebříčku (Sobotková, 2007).

Podle Matějčka a Dytrycha (2002) bychom zde měli hovořit o třech stádiích. 

Je to manželský nesoulad, rozvrat a rozvod. Nesoulad vzniká z hádek a 

nedorozumění partnerů, který není nikým diagnostikován. Může ale přejít v rozvrat, 

který už je vážnější a poukazuje na nefunkčnost některé z funkcí rodiny. Toto 

stadium může přejít v rozvod, což je již formální ukončení manželství, kdy do 

přirozeného běhu rodiny zasahují vnější instituce. 

Je velice snadné považovat rozvod za nejhorší vyústění rodinné situace, ale 

běžně se děje i to, že rodiny žijí v trvalém rozvratu, ale z mnoha různých důvodů o 

rozvod nepožádají. 

My se nyní zaměříme na ty, kteří stojí ve středu dění a kteří jsou situací 

rozvodu rodičů pravděpodobně nejvíce zasaženi, na děti.
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3.1 Vliv rozvodu na děti

Rozvod a následné rozdělení rodiny je velice náročné období, které se dotýká 

partnerů, širší rodiny a zejména dětí. I velice malé děti jsou v tomto období pod 

silnou psychickou zátěží. Rodiče si ale mohou myslet, že jsou úplně v pořádku, často 

si myslí, že malé děti zhruba do tří let nic nevnímají. Nebo si nemusí ničeho 

všimnout z toho důvodu, protože se důsledky této psychické zátěže mohou projevit 

až ve vzorcích chování v období adolescence (Matějček & Dytrych, 2002).

Rozvod je nesporně riskantním faktorem psychologických problémů v dětství 

a dospívání. Společnost se ale všeobecně domnívá, že rozvod má na děti jen 

negativní důsledky, tak to pravděpodobně není. Hetherington a Kelly (2002), kteří 

prováděli longitudinální studie s rodinami, tvrdí, že pouze 25 % lidí, jejichž rodiče se 

rozvedli, trpí vážnými dlouhodobými sociálními, emocionálními nebo psychickými 

problémy v dospělosti, což stále znamená, že 75 % jedinců, kteří zažili rozvod 

rodičů, nemá dlouhodobé a vážné poškození v dospělosti, které by vyžadovalo 

nějakou zdravotnickou péči. Ale stále je zhruba dvakrát větší riziko vážných 

problémů vyžadujících odbornou péči u jedinců z rozvedených rodin než u jedinců 

z úplných rodin.

Vliv rozvodu na děti mohou nejvíce ovlivnit rodiče a velmi záleží na kvalitě 

vztahu s bývalým partnerem. Pokud se zvládnou rychle vzpamatovat, odloží pocity 

hněvu a uvědomí si, že jejich děti je v tomto období potřebují nejvíce, tak jim tím 

výrazně pomohou zvládnout tuto situaci. Toto uvědomělé a vyrovnané chování ale 

v tak náročné životní situaci, která mění celý život člověka, není vůbec jednoduché 

(Smith, 2004). Velice často se proto stává, že toto rodiče nezvládnou a vtahují děti do 

svých sporů, kde je pro děti bolestivé i jen přihlížet jejich hádkám a bojům. Někteří 

rodiče soupeří o lásku svých potomků tím, že se je snaží převést na svou stranu a 

pomlouvají před nimi bývalého partnera (Warshak, 2003).

Každé dítě se s rozvodem rodičů a následným stavem vyrovnává individuálně 

na základě věku, emoční zralosti i pohlaví. Pohlaví dítěte se všeobecně v literatuře 

uvádí jako důležitá proměnná a konstatuje se, že chlapci zvládají rozvod obtížněji 

než dívky, jsou citlivější a projevují se hůře. Tento rozdíl se může vyskytovat díky 

tomu, že děti jsou častěji v péči matky a chlapci chybí mužský vzor, chybí mu otec. 

Dalším důvodem horšího chování u chlapců může být to, že neprojevují emoce 

v takové míře jako dívky, protože „chlapci přece nepláčou“ (Smith, 2004). Jak se 
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dítě vyrovnává s rozvodem, také dále závisí na jeho psychické odolnosti, která se 

charakterizuje jako „… schopnost odolávat tlakům prostředí a udržet si nad 

působením prostředí kontrolu“ (Hoskovcová, 2006, s. 7). Aspekty, které přispívají 

k větší psychické odolnosti, jsou optimismus, kladné hodnocení sama sebe, 

používání copingových strategií, podpora sociálního okolí (pro dítě je to zejména 

matka) a také v některých případech náboženství.

Vliv rozvodu na děti byl v mnoha studiích zkoumán tak, že žádali již dospělé 

jedince, aby retrospektivně zhodnotili, jak celou tu situaci vnímali dříve a jak teď. Ve 

studii Laumann-Billingse a Emeryho (2000) se ptali vysokoškolských studentů 

zpětně právě na pocity ohledně situace rozvodu rodičů. Polovina respondentů 

uváděla, že i po tak dlouhé době od rozvodu rodičů s tím mají pořád spojené velice 

nepříjemné pocity, tři čtvrtiny si myslí, že by se stali jinými lidmi, kdyby se rodiče 

nerozvedli, a čtvrtina respondentů je přesvědčená, že jejich přátelé z úplných rodin 

žijí šťastnějšími životy. Myslí si tedy, že prožili náročnější dětství, ale necítí se 

předurčení k opakování stejných chyb, které udělali rodiče. Celkově uváděli tito 

vysokoškolští studenti bolestivé vzpomínky i pocity na rozvod rodičů a také větší 

míru stresu, než ti z úplných rodin. Tyto pocity prožívají i jedinci, kteří v dospělosti 

fungují bez jakýchkoliv problémů. Stupeň stresu, který respondenti jako děti zažívali, 

koreluje s množstvím konfliktů rodičů, s kvantitou a kvalitou kontaktu s oběma 

rodiči, s novým partnerem rodičů a s výší příjmu. Čím více se rodiče hádali, tím 

spíše se respondenti dívají na svět přes filtr rozvodu.

V další longitudinální studii (Wallerstein & Lewis, 2004), která trvala asi 25 

let, popisovali respondenti, že se jejich životy radikálně změnily téměř přes noc –

ještě po 25 letech si vzpomínají stále na ten šok, pocity neštěstí, osamělosti a vzteku, 

které zažívali. Situaci rozvodu popisovali jako život ovlivňující událost a nejen jako 

akutní stresor, který nějak překonali. Respondenti byli také náchylní k zažívání 

menší spokojenosti se svým životem, většími depresemi, úzkostí a nižším 

sebehodnocením. 

Dítě a otec

Významným faktorem porozvodové péče je trávení času dítěte s otcem (tedy 

rodičem, s kterým dítě nebydlí). Fabricius a Luecken (2007) ve své studii zkoumali

vztahy mladých dospělých s jejich otci. Zjistili, že čím více času žily děti se svým 
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otcem po rozvodu rodičů, tím byl lepší jejich vztah s otci v mladé dospělosti, toto 

platí, jen pokud nebereme v potaz konflikty rodičů. Ale čím více zažilo dítě konfliktů 

mezi rodiči, tím horší mělo vztah se svým otcem a v mladé dospělosti cítili více 

stresu ve spojitosti s rozvodem rodičů. Chudší vztah dítěte s otcem a více stresu 

predikovalo také horší zdravotní stav dítěte. V této studii nebyl objeven žádný vztah 

mezi konflikty rodičů před dítětem a časem dítěte s otcem, tudíž více času stráveného 

s otcem bylo prospěšné při větším či menším počtu konfliktů a vyšší míra vystavení 

rodičovským konfliktům byla škodlivá v obou případech – ve větším i menším 

množství času stráveného s otcem.

Podle Hetheringtona a Kellyho (2002) děti, které pocházejí z rozvedených 

rodin, pociťují podobné pocity blízkosti k matce jako děti z úplných rodin, ale pocity 

blízkosti k otci jsou jiné. Zatímco 70 % dětí z úplných rodin si bylo blízkých se 

svými otci, stejné pocity měla pouze třetina dětí z rozvedených rodin. Zažívaly tedy 

odcizení se od otce nebo jeho úplnou absenci v jejich životě.

Butler, Scanlan, Robinson, Douglas, & Murch (2003) ve své studii pomocí 

rozhovorů zjistili, že děti vnímají své otce (tedy toho rodiče, se kterým nebydlí) jako 

viníky celé situace a také nemají pocit, že by se o ně otec zajímal. Ale tento negativní 

pohled na otce je zde dáván do souvislosti s konflikty rodičů a s kvalitou vztahu mezi 

dítětem a otcem ještě před touto rozvodovou situací.

V další výzkumné studii (Portnoy, 2008) zjistili, že adolescenti z rozvedených 

rodin vnímali své otce jako méně pečující a asi jedna třetina dokonce pochybovala, 

zda je otec v dětství miloval nebo ne.

Laumann-Billings a Emery (2000) se ptali respondentů, co považují zpětně za 

nejvíce negativní efekt rozvodu. Většina dětí uvedla, že je to ztráta kontaktu s otcem, 

který jim velice chybí – toto zdůrazňovali ve vyšší míře chlapci než dívky.

Emoce

Jednou z nejzřetelnějších emocí, které děti projevují, je smutek, ten dávají 

najevo nejčastěji pláčem. Pokud tuto emoci rodiče nijak nereflektují a nesdílejí ji 

s dítětem, může se cítit velice osamělé. Další projevovanou emocí může být také 

vztek, který pramení již z minulosti - z pocitů odmítnutí, zklamání nebo nejistoty. 

Terčem hněvu může být ale kdokoli, může to být otec, který odešel nebo matka, 

která otce „nechala“ odejít nebo nový partner rodiče nebo dítě samo. Děti mohou 
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dále prožívat pocity viny – myslí si, že zavinily rozchod rodičů a měly tomu nějak 

zabránit. V neposlední řadě se může objevit i závist dětem, které žijí v úplných 

rodinách. Postupem času se v některých případech objevuje i úleva nebo naděje 

(Smith, 2004). 

Děti po rozvodu projevují také vyšší stupeň deprese, smutku, úzkosti a nižší 

sebehodnocení. Dívky z rozvedených rodin jsou v některých případech signifikantně 

depresivnější než dívky z rodin úplných, zatímco chlapci jsou zoufalejší a méně 

odvážnější s tím, jak se snižuje stupeň jejich psychické pohody (Portnoy, 2008). 

Úzkosti a strachy dětí se mohou týkat více oblastí, ale většinou jde o 

budoucnost – děti se bojí, že na ně rodič (většinou otec) úplně zapomene a už se 

s ním nikdy neuvidí. Časté úzkostí dětí se týkají toho, zda rodiče tuto celou situaci 

sami zvládnou (Smith, 2004).

Chování

Reakce dětí na rozvod mohou být velice různé, např. antisociální chování, 

problémy s autoritami, 2 – 3 krát pravděpodobněji podléhají v adolescenci 

delikventnímu chování (alkohol, drogy) než dospívající z úplných rodin s tím, že 

pravděpodobnější je to u chlapců než u dívek (Portnoy, 2008). 

Vzdělání

Celkově dosahují tyto děti nižšího vzdělání, častěji zanechají školy a mají 

horší studijní výsledky (Portnoy, 2008). Horší školní prospěch je často způsoben 

úzkostmi díky stresovému prostředí, ve kterém dítě žije. Dítě následkem toho hůře 

udržuje pozornost, špatně se ve škole soustředí, a proto mívá horší známky. Tím, že 

dostává horší známky, často přestává mít zájem o školu a přestane se ještě více 

snažit, díky čemuž může mít ještě horší známky – u chlapců jsou tyto změny 

dokonce ještě i zřetelnější než u dívek (Matějček & Dytrych, 2002).

V jiné studii (Guidubaldi & Duckworth, 2001) bylo zjištěno, že děti 

pocházející z rozvedených rodin dosahovaly horších výsledků ve čtení i počítání, 

chovaly se hůře, byly méně oblíbené i sociálně schopné a do školy chodily mnohem 

více nepravidelně, byly agresivnější a vzdorovitější, než jejich spolužáci z úplných 

rodin.
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Ale kombinace zájmu otce o aktivity s dítětem a poskytování finanční 

podpory zvyšuje pravděpodobnost, že dítě vysokou školu dostuduje (Menning, 

2002). Lansford (2009) říká, že děti, jejichž rodiče se rozvádějí, mohou mít 

přechodně problémy v akademické oblasti a interpersonálních vztazích, ale většina z 

nich nemá dlouhodobé negativní důsledky.

Vztahy

Jedinci z rozvedených rodin mívají první pohlavní styk dříve než jedinci 

z úplných rodin a mívají také větší počet sexuálních partnerů během střední školy. 

Dívky z rozvedených rodin dříve dostávají menstruaci, dříve mají pohlavní styk, 

protože mají špatné schopnosti sebeovládání – tato situace se vyskytuje kvůli tomu, 

že v rozvedených rodinách není směřováno k učení dovednostem potřebným 

k získání sebekontroly nebo sebeovládání, tak jako v úplných rodinách. V dospělosti 

prožívají tito jedinci méně stabilní vztahy a častěji se rozvádějí. Toto se děje zejména 

kvůli jejich pocitu podmínečnosti ohledně vztahů, ostražitosti v závazcích a vnímání 

rozvodu jako možnosti velice snadné a přístupné (Portnoy, 2008). Děti, které zažily 

rozvod rodičů, se mohou častěji v dospělosti rozvádět i kvůli tomu, že nevidí 

manželství jako závazek na celý život (Amato & DeBoer, 2001).

Tyto myšlenky podporuje i Wallerstein a Lewis (2004), kteří říkají, že 

v dospělosti děti po rozvodu ve vztazích zahrnujících intimitu prožívají problémy, 

v manželství jsou méně spokojení, objevuje se tam více sporů, více myšlenek na 

rozvod a celkově i více rozvodů. V čemž také hraje roli konfliktní rodinné prostředí, 

které oslabuje vztahové dovednosti dítěte. 

Jedinci, kteří zažili rozvod rodičů se také častěji vdávají/žení ve velice 

mladém věku jako jejich matky, které se také vdávaly již kolem 18 let.

Pravděpodobně chtějí založit novou a lepší rodinu, než ve které vyrůstali (Matějček

& Dytrych, 2002).

Můžeme tedy říci, že některé následky rozvodu rodičů trvají až do dospělosti. 

Týká se to menší spokojenosti, horšího zdravotního stavu, emočních i vztahových 

problémů, nižšího příjmu a celkově horší úrovně života. Tyto následky se objevují 

ale v průměru, každé dítě reaguje individuálně. Rozdíly mezi dětmi z rozvedených a 

z úplných rodin jsou sice statisticky významné, ale jsou malé. Většina dětí, které 

prožily rozvod rodičů a žijí jen s jedním z nich, nevykazuje psychopatologii, ale tyto 
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děti nesporně nějakou dobu po rozvodu rodičů psychicky trpí a můžou se u nich 

objevit dočasné problémy (Lamb, 2007).

Většina dětí i dospělých se dokáže s rozvodem vyrovnat a někdy z něj 

dokonce i těžit. Velice zajímavé je, že jedinci z rozvedených rodin se vyskytují 

mnohem častěji v extrémech – velice schopných nebo problémových. V souvislosti s 

tím autoři vypozorovali ve své šestileté studii pět základních porozvodových vzorců

(Hetherington, Kelly, 2002):

1. Prospěchářský

Tyto děti vycházejí velice dobře s ostatními lidmi a bývají vyzrálé, v chování 

mají ale někdy problémy a také mají tendence být manipulativní. Jako mladí dospělí 

si v profesionální sféře vedou dobře.

2. Starající se 

Tyto děti na sebe vzaly už v brzkém věku zodpovědnost a musely se starat o 

někoho jiného, díky tomu mají v budoucnu tendence vyhledávat ty, kteří potřebují 

pomoc. Mají podobné kladné vlastnosti jako předchozí skupina, ale nejsou 

manipulativní. Do této skupiny patří většinou dívky, které bývají velice pečlivé a 

zodpovědné, v porovnání s předchozí skupinou, kam patří více než polovina chlapců. 

Děti z této skupiny v dospělosti velice často profesně pomáhají ostatním.

3. Vypočítavý, kalkulující

Tyto vzorce se objevují až v adolescenci zejména u dívek, které se musely 

starat o svého závislého rodiče už v brzkém věku – tyto vztahy jsou ještě 

intenzivnější než v předchozí skupině. Samozřejmě ale nejsou schopny vyřešit situaci 

rodičů a to jim způsobuje úzkosti, dokonce ještě i před rozvodem a nejistotu ohledně 

svých schopností zvládnout životní výzvy a jiné události. Také mají tendenci k tomu, 

mít na sebe hodně vysoké nároky a často mají pocit, že toho nedosáhly dost a nejsou 

dostatečně dobré. Jako dospělí jsou sice úspěšní sociálně, akademicky a 

profesionálně, ale mívají deprese a nízké sebevědomí.

4. Dostatečné dobří

Tato skupina představuje zhruba polovinu dětí, které jsou, podle svých 

vlastností a chování, jako děti v obecné populaci.
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5. Agresivně nejistí

Tyto děti pravděpodobně pocházejí z rodin, kde byly běžné konflikty, 

odmítnutí a zanedbávání. Mají problémy se vztekem, stresem, vzdorovitým

chováním a v adolescenci s konzumací alkoholu a delikvencí. Spadá sem největší 

počet těhotných dívek a suicidálních pokusů. Skupina se v této výzkumné studii ještě 

rozdělila do dvou podskupin. První byla charakteristická antisociálním chováním a 

druhá skupina depresemi a úzkostmi.

3.2 Rizikové faktory

Různorodé stresory spojené s rozvodem, mohou ovlivnit u některých rodičů 

jejich schopnost být dobrým rodičem, pokud nemají emocionální, sociální nebo 

materiální zdroje k adekvátnímu zvládání tohoto stresu (Crnic, Gaze, & Hoffman,

2005).

Ve výzkumné studii (Clarke-Stewart, McCartney, Vandell, Owen, & Booth,

2000) byly zkoumány důsledky separace rodičů během rozvodu na děti ve věku od 

jednoho roku do tří let, na základě hodnocení kognitivních a sociálních schopností, 

problémů v chování, bezpečné vazby s matkou. Děti, které žily s oběma rodiči, měly 

lepší výsledky než děti, které žily pouze s matkou. Bylo ale zjištěno, že psychický 

vývoj dítěte nebyl ovlivněn samotnou separací rodičů, souviselo to ve velké míře 

také s matčiným příjmem, vzděláním, etnickou příslušností, depresivními symptomy, 

celkovým chováním matky vůči dítěti a s množstvím konfliktů s otcem. Nejlepších 

výsledků zde dosahovaly děti, jejichž matky byly vzdělané a měly adekvátní rodinný 

příjem, nebyly depresivní a věděly, jak dítěti poskytnout stimulaci a podporu. Je tedy 

zřejmé, že chování, názory a spokojenost matek, ať rozvedených, svobodných nebo 

vdaných, ovlivňuje nejvíce chování dítěte v jeho nejranějším období. 

Mezi zásadní rizikové faktory tedy patří: 

Pokračující konflikty mezi rodiči i po rozvodu

Už tento samotný faktor je pravděpodobně jedním z nejhorších pro děti, 

protože 20 – 25 % párů pokračuje i po rozvodu ve svých konfliktech, a to i před 

dětmi. Také se děje to, že děti jsou nosiči negativních zpráv mezi rodiči nebo slyší, 

že jeden rodič mluví negativně o tom druhém – pomlouvá ho nebo dítě dokonce i 

navádí (Portnoy, 2008).
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Pokud jsou děti dlouhodobě vystaveny konfliktům rodičů, které se nesou 

v duchu agresivních interakcí, je pravděpodobné, že se stanou v interakcích 

s ostatními také agresivnější a vzdorovitější (Hipwell, Murray, Ducournau, & Stein,

2005). Toto potvrzují i Kelly a Emery (2003), kteří říkají, že čím častější nepřátelské 

konflikty mají mezi sebou rodiče, tím spíše budě dítě trpět emočními i 

behaviorálními problémy. 

Můžeme se v této souvislosti také zabývat tím, zda a jak jsou rodiče schopni 

děti před těmito konflikty uchránit. Bohužel bylo zjištěno, že děti se účastní jedné 

třetiny rodičovských konfliktů, s tím, že se rodiče dokonce před dětmi hůře ovládají. 

To znamená, že ty nejhorší hádky a spory se odehrávají právě před očima dětí (Papp, 

Cummings, & Goeke-Morey, 2002).

Neschopní a nekompetentní rodiče

Rozvod je velmi stresová životní událost pro rodiče dítěte, některé matky 

mohou být po náročném rozvodu méně citlivé a vřelé a otcové více uzavření vůči 

dětem, trávit s nimi mnohem méně času a jednat s nimi hodně impulzivně. 

Neadekvátní, neefektivní, nekvalitní rodičovství nebo jeho úplná absence, má 

dlouhotrvající efekt na děti – rodiče neposkytují dětem vřelost a podporu, které jsou 

nezbytné pro jejich vývoj pozitivního sebevědomí a sebehodnocení. A často tyto 

situace vyústí v přehnanou kontrolu nebo naopak v nedostatečnou kontrolu ze strany 

rodičů. Toto může způsobovat problémy u dětí v učení se vztahů a sebevědomí 

nezbytného pro úspěšné fungování v životě (Portnoy, 2008).

Také Matějček a Dytrych (2002) zdůrazňují, že některé matky, které silně 

pociťují to, že selhaly v manželství, se začnou vůči dítěti projevovat nadměrně 

ochranitelsky, stávají se na něm více závislé a nezdravě se na něj upínají. Můžou 

požadovat od dítěte, aby cítilo to samé jako ona a aby jí vynahradilo to, v čem ji 

zklamal bývalý manžel. Často se svěřují i třeba předškolnímu dítěti se svými 

problémy a požadují od něj útěchu nebo alespoň porozumění. Tomuto stavu se říká 

převrácení rolí.

Ekonomický úpadek

S ekonomickým úpadkem se potýká velké množství zejména matek, které 

zůstanou samy s dětmi. Místo dvou platů musí rodina vystačit s platem jedním a 
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s alimenty. Zhoršení ekonomické situace a celkové úrovně života může mít efekt na 

emoční stabilitu a schopnost rodičovství. Ve spojení s obtížnou ekonomickou situací 

mohou i děti prožívat vyšší stupeň deprese, která je dále ovlivňuje. S rozvodem často 

také souvisí změna bydliště, školy a ztráta své vrstevnické skupiny. Pro dítě to 

znamená narušení jeho stabilního prostředí a následné obtížné přizpůsobení se 

(Portnoy, 2008).

Ztráta ostatních podporujících vztahů

Díky rozvodu se mohou přetrhat vztahy s příbuznými, přáteli, učiteli, trenéry

a dalšími pro dítě důležitými osobami, dítě ztrácí jistotu a zázemí (Kelly & Emery, 

2003).

Nový partner

Situace, kdy si maminka najde nového pána, je pro dítě velice náročná, 

obzvláště pokud se to stane brzy po rozvodu (po tom, co odešel otec). Problematické 

je také opakované přivádění nových partnerů. Nastává rychlé seznamování se, někdy 

může být vyžadována jakási fyzická blízkost nebo určité oslovování, což dítěti 

nemusí být úplně příjemné, vyvolává to v něm pocity nejistoty a zmatku. Dítě může 

být zmatené, neví, ke komu patří maminka, ke komu tatínek, ke komu ono samo, 

komu na něm záleží a kdo ho má rád. Obecně se ale s novým partnerem vyrovnávají 

lépe mladší děti než starší a dívky než chlapci (Matějček & Dytrych, 2002).

3.3 Protektivní faktory

Mezi faktory, které ochraňují děti před následky rozvodu, patří osobnostní 

charakteristiky dítěte, které vedou k pozitivnímu zvládání. Mezi ně patří inteligence, 

sebevědomí, nezávislost, zralost, úspěšnost. Děti s těmito vlastnostmi zvládají situaci 

kolem rozvodu rodičů lépe než děti, které tyto vlastnosti nemají a také se v porovnání 

s těmito dětmi viní méně z rozvodu rodičů. Dále mezi tyto faktory řadíme přítomnost 

pozitivní sociální podpory, která může přicházet od kohokoli, sourozenců, přátel, 

vrstevníků, učitelů nebo od trenérů. Děti, které mají pozitivní osobnostní vlastnosti 

(vyjmenované výše), vyhledávají tyto podporující vztahy aktivněji a mají tendenci 

přizpůsobovat se mnohem rychleji, než děti, které neoplývají těmito vlastnostmi. 

Jako skupina jsou také fyzicky atraktivnější, lépe vycházejí s ostatními a mají dobré 



35

sociální schopnosti. Pro děti po rozvodu je také prospěšné, když je rodič, s kterým 

dítě žije, kompetentní. Takový rodič je vřelý, sociálně podporující, poskytuje 

odpovídající podporu a disciplínu, má adekvátní očekávání od dítěte a efektivně 

komunikuje (Portnoy, 2008).

Vřelost a vstřícnost rodičů může být ale v některých případech nižší díky 

stresu rodičů a jejich zaměřením se na sebe a svůj vztah. Zejména u malých dětí 

může vřelost a vstřícnost rodičů přispět k zachování pouta mezi rodiči a dítětem 

v době rozvodového procesu, což pozitivně ovlivní následky rozvodu na dítě 

(Sutherland, Altenhofen, & Biringen, 2012).

Mezi další protektivní faktory patří i zapojení kompetentního rodiče, s kterým 

dítě nebydlí. Je zde ale důležitější kvalita času stráveného s tímto rodičem, než 

kvantita (Portnoy, 2008). A v neposlední řadě je důležité vědět, že se dítě dokáže 

lépe vyrovnat s rozvodem, když vidí, že se s ním dokázali vyrovnat jeho rodiče 

(Lansford, 2009).
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4. Vliv rozvodu na děti v předškolním věku

Pro děti v předškolním věku je velice důležité mít stabilní rodinné zázemí. 

Rozpad rodiny je pro ně jako rána z čistého nebe. Je to naprosto nečekané, protože si 

dítě myslelo, že jeho svět, takový jaký je, je trvalý. Nechápe, proč se rodiče rozešli 

ani jaké to bude mít následky, protože v tomto období uvažuje egocentricky – tedy 

bez náhledu na postoje rodičů. A díky tomuto egocentrickému myšlení si 

neuvědomuje, že se pokazilo něco ve vztahu mezi rodiči a myslí si, že stačí, aby se 

otec vrátil zpátky domů a vše by bylo zase jako dříve (Vágnerová, 2005). Také si 

myslí, že se všechno děje kvůli němu samému, že udělalo něco špatně, a proto 

tatínek odešel. Dalším typem těchto starostí dítěte je to, že se obává, zda neodejde 

pryč i maminka, když tatínek odešel. Což může vést k regresivnímu chování, které 

náleží nižšímu věku, než ve kterém se dítě nachází. Může mu dělat velké problémy 

odloučení od své pečující osoby, špatně usíná, pomočuje se nebo přestává dokonce i 

mluvit (Smith, 2004), může být také plačtivé nebo smutné (Šulová, Fait, &Weiss, 

2011).

Nair a Murray (2005) ve své výzkumné studii zkoumali prediktory 

attachmentu u dětí v předškolním věku pocházejících z rozvedených a z úplných 

rodin. Zjistili, že matky, které se rozvedly, byly obecně mladší, dosahovaly nižšího 

vzdělání i příjmu. V porovnání s nerozvedenými matkami také uváděly vyšší míru 

stresu, deprese i konfliktů s manžely. Výsledky této studie poukazují na to, že 

rozvedené matky používají méně pozitivní rodičovský styl, což vede k větší nejistotě 

vazby mezi matkou a dítětem. Bylo také zjištěno, že předškolní děti mají jeden rok 

po rozvodu nižší skóre bezpečné vazby než děti z úplných rodin.

Dalším důležitým tématem je to, jak děti v tomto období chápou rozvod 

rodičů, tím se zabývali Ebling, Pruett a Pruett (2009). Ptali se dětí ve věku mezi 3,5 –

7,5 lety, co znamená rozvod a jak ho chápou. Definice dětí byly spíše jednodušší, ale 

velice přesné. Nejčastěji zaznívala odpověď, která zahrnovala změnu uspořádání 

v bydlení. Pokud ale porovnáme odpovědi nejmladších a nejstarších dětí z této 

studie, odpovědi mladších dětí byly většinou vágnější kvůli jejich omezenějším 

verbálními a kognitivními schopnostem. Dále měly děti za úkol nakreslit svoji 

rodinu. Ze vzorku 41 dětí tento úkol odmítly udělat 4 a 24,3 % dětí nakreslilo oba 

rodiče dohromady přímo vedle sebe, zbytek dětí zakreslil rodiče odděleně – toto 

znázornění rodiny bylo považováno za zdravý indikátor zvládnutí změny vztahu 
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rodičů. Hodnocení bylo zde ale velice přísné, autoři studie považovali rodiče za 

oddělené, i když bylo uspořádání na obrázku matka-dítě-otec. Po nakreslení obrázku 

následovaly dvě otázky, které zjišťovaly, jak děti vnímají právníky a soudce. Na tyto 

otázky nedokázalo 77 % dětí vůbec jasně odpovědět, byly na ně ještě příliš malé. 

Nakonec děti hrály různé situace z rodinného prostředí podle svého výběru. 

Objevovala se zde témata jako návrat rodičů zpátky k sobě, konflikty a hádky rodičů. 

Závěrem této studie bylo zjištění, že děti i v takto brzkém věku rozumí rozvodu 

rodičů více, než si lidé obecně myslí a aktivně se s ním vyrovnávají, i když nejsou 

možná schopny své pocity a myšlenky vyjádřit verbálně.

Dítě v tomto věku již přijalo sociální normy, které i interiorizovalo, má proto

představu o tom, co se smí a co ne, co je správné a co špatné (Šulová, Fait, & Weiss,

2011). Nechápe tedy sice úplně přesně, co se děje, ale cítí, že je něco špatně. Vnímá 

to, že si ho rodiče všímají méně než dříve, protože jsou pohlceni svými vlastními 

pocity, zaměřují se hlavně sami na sebe a mohou kvůli tomu opomíjet potřeby dítěte 

nebo změnu jeho chování (Smith, 2004). Podle Matějčka a Dytrycha (2002) změna 

chování dítěte nemusí být vůbec nijak výrazně zjevná, dítě se nehroutí a nepláče. 

Rodiče si tedy mohou myslet, že je úplně v pořádku a nepodnikat žádné kroky pro 

zlepšení. 

V tomto období si děti (obzvláště holčičky) velice rády hrají „na maminku a 

na tatínka“ s ostatními vrstevníky v mateřské škole. V těchto hrách předvádějí 

modely ženskosti a mužskosti, jak je vidí doma. Toto je samozřejmě mnohem 

jednodušší pro ty děti, které žijí s oběma rodiči. A tak se mohou děti z rozvedených 

rodin, které nemají takové zkušenosti, cítit zahanbené a méněcenné (Matějček, 

2005a). Další problémy mohou nastat při vstupu dítěte do základní školy, což je jeho 

první velký krok do života, který je již sám o sobě náročný, ale pokud nemá dítě 

doma příznivé prostředí, je to pro něj ještě obtížnější. Následkem toho může mít 

problémy s učením nebo se začít projevovat somaticky (Šulová, Fait, & Weiss, 

2011).

Celkově bychom mohli říci, že vliv rozvodu na předškolní děti může být 

poměrně rozsáhlý. Z výsledků studie Hetheringtona a Kellyho (2002) vyplývá, že 

děti, které byly v tomto věku, když se jejich rodiče rozvedli, mají v jedné pětině až 

jedné čtvrtině ještě šest let po rozvodu rodičů problémy ve škole, v chování i 

v sociální a emoční oblasti. A v adolescenci měly tyto děti častěji problémy 
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s alkoholem, drogami, delikventním chováním, brzkým otěhotněním a dokonce se 

objevoval i větší počet suicidálních pokusů než jedinci z úplných rodin. U dětí 

z rozvedených rodin se takto projevovala pětina respondentů a u dětí z úplných rodin 

to byla jedna desetina až jedna sedmina.
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5. Dětská kresba

Kresba je velice oblíbenou činností dětí již od útlého věku. Je to činnost 

zábavná, tvořivá a velice přirozená, která tu je snad odjakživa. Děti dříve sice 

nekreslily tužkou na papír, ale kreslily po zdech jeskyně nebo klacíkem po zemi

(Uždil, 2002). Zájem o zkoumání této oblasti se projevil během 70. let 19. století, po 

zhruba 100 letech opadl a v poslední době se znovu objevil v souvislosti se 

zkoumáním vývoje dětské psychiky (Louis, 2005).

Pro psychologii ale i pedagogiku je na kresbě podstatné zejména to, že se v ní 

dítě projeví mnohokrát více než při rozhovoru. Bývá to tak kvůli tomu, že ještě 

nemusí dokázat verbálně uchopit svoje myšlenky, pocity, úzkosti a také z toho 

důvodu, že některé věci ani říci nechce, ale do kresby to podvědomě i tak zakreslí. 

Ve výzkumu Wessona a Salmona (2001) zjišťovali, při jaké činnosti děti vypovídají 

nejvíce o nějaké emočně náročné životní situaci. Výzkumu se účastnily děti ve věku 

pět a osm let, které měly nejdříve popsat, kdy se cítí šťastné, smutné a vystrašené a 

potom měly vždy myslet na nějakou událost, při které se tak cítily. Tuto událost děti 

kreslily, verbálně ji popisovaly a rekonstruovaly situaci pomocí vyprávění, 

předvádění a rekvizit. Bylo zjištěno, že největší informační hodnotu měla metoda 

rekonstrukce situace a těsně za ní byly kresby dětí. Dalším výstupem bylo to, že děti,

které mluvily o události během kreslení nebo rekonstruování situace, poskytly 

dvakrát více informací, než děti, které o tom pouze vyprávěly.

Dítě se tedy jak v kresbě, tak v rekonstrukci situace může vyjadřovat pomocí 

symbolů, které jsou pro něj přirozenějším způsobem vyjadřování, než je verbálné 

komunikace (Babyrádová, 2004). V různých věkových obdobích používají děti jiné 

symboly, závisí to tedy na jejich rozumových i motorických schopnostech dítěte. 

Význam symbolů je ale velice individuální, proto není možné najít jeden význam 

symbolu a používat ho u všech jedinců (Cognet, 2013). 

Většina dětí má ke kresbě pozitivní postoj, který je dán zejména tím, že je 

dítě ke kresbě vedeno rodiči nebo učitelkami v mateřské škole. Kresba by se měla 

vyvíjet podle určitých zákonitostí, což bývá ovlivněno vývojem motoriky, ale i 

frekvencí kreslení dítěte a přístupem rodičů (Langmeier, Krejčířová, 2006).
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5.1 Vývoj dětské kresby

V psychologii existuje několik možností, jak můžeme nazývat určitá stádia 

výtvarného vývoje dětí a zde si uvedeme některé z nich. Díky těmto poznatkům jsme 

schopni orientovat se a rozpoznat, zda je dítě zdravé a správně se vyvíjí.

Vágnerová (2005) uvádí tyto tři fáze: presymbolická a senzomotorická, dále 

fáze přechodu na symbolickou úroveň a nakonec fáze primárního symbolického 

vyjádření. V presymbolické fázi se nacházejí batolata, která kreslí jen proto, že je 

pro ně tato činnost zábavná, ale výsledek je nezajímá. Ve druhé fázi už děti začínají 

chápat, že mohou nakreslit něco, co vidí v reálném světě a svoje díla pojmenovávají, 

až potom, co je dokončí. Mohou kreslit maminku, a když je obrázek hotový řeknou, 

že je to pejsek. Během poslední fáze již děti zvládnou nakreslit, co měly v úmyslu. 

Postupem času, jak se dítě zdokonaluje v jemné motorice, získává nové schopnosti a 

dovednosti, dosahuje vyšší kognitivní zralosti, se výtvor dítěte opravdu začíná 

podobat skutečnosti.

Pravděpodobně nejkomplexněji popisuje vývoj kresby dítěte Davido (2002), 

protože ho popisuje od úplného začátku, kdy ještě dítě ani nekreslí. Jedná se o 

období do prvního roku života dítěte, kdy vlastně děti ani od rodičů tužku do ruky 

nedostávají, aby si něco neudělaly. Pokud by se tak stalo, děti by kreslily jakési 

skvrny, tomuto stadiu se proto říká období skvrn. Na to navazuje období čmáranic, 

kdy dítě čmárá všemi směry po papíře i mimo něj a užívá si tento pohyb. Mohlo by 

se zdát, že na těchto obrázcích nemůžeme nic interpretovat, není tomu tak. Vidíme 

sílu tlaku na tužku, tloušťku čar, úchop tužky i množství využité plochy papíru.

Dalším obdobím probíhajícím mezi dvěma a třemi lety je čárání. U této 

činnosti dítě dlouho nevydrží, protože nedokáže ještě tolik udržet pozornost, a tak ho 

vyruší jakýkoli podnět. Výsledkem tohoto čárání bývají nepravidelné ovály i 

smyčky, z kterých se postupem času začne tvořit kruh, který je základem pro kresbu 

postavy, stromu i sluníčka (Uždil, 2002). Proto mezi třemi až čtyřmi roky dítě 

vstupuje do stadia hlavonožce, ve kterém kreslí postavy formou právě těchto 

hlavonožců., jež se skládají z kruhu, který představuje hlavu i tělo zároveň, ke 

kterému jsou přikresleny různé čárky symbolizující končetiny (Zradičková 

Šafránková, 2009). 

Na toto období navazuje intelektuální realismus, který trvá přibližně od čtyř 

do sedmi let. Kresby se začínají čím dál více podobat skutečnosti, ale většinou v nich 
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chybí ještě smysl pro perspektivu. Kvůli tomu nastává často fenomén sklápění, při 

kterém dítě nenakreslí správně sedící lidi kolem stolu, ale spíše to bude vypadat, jako 

lidé ležící na zemi (Di Leo, 1996). Kresby jsou komplexnější, než byly 

v předcházejícím období, místo samotně stojícího stromu, je na obrázku i pozadí –

tráva s kytkami, slunce i obloha s ptáčky (Bednářová & Šmardová, 2011). 

Nejčastějším tématem je stále kresba člověka, která se již oproti hlavonožci mnohem 

více podobá skutečnosti. Dále děti rády kreslí zvířátka, která z počátku zobrazují 

vlastně jako upraveného člověka. Obličej je přibližně stejný až na některé 

modifikace, tělo dítě pouze pootočí a končetiny nakreslí na jednu stranu. Zvíře 

rozeznáme od člověka zejména díky specifickým detailům, jako je ocas nebo drápy. 

Dalším velice oblíbeným tématem je kresba domu, který bývá zobrazován jako 

čtverec se střechou ve tvaru trojúhelníku, na které bývá často komín. Dům má také 

jednoduchá okna i dveře s klikou (Uždil, 2002). Mnohdy kreslí děti domy tak, že je 

můžeme vidět i zevnitř. Tomuto jevu, který se vyskytuje i u kresby postavy, se říká 

transparentnost. Je běžné, že se tento jev objevuje mezi sedmi a devíti roky, ale 

velice často toho dítě již při nástupu školy zanechá (Perout, 2005).

Přibližně od sedmi do jedenácti let se dětská kresba nachází v období, které se 

nazývá vizuální realismus. Zde již děti kreslí to, co vidí, oproti předchozímu 

období, kdy kreslily, co znají. Kresba se nyní stává méně subjektivní. Objevují se zde 

pokusy o profil obličeje, který bývá z počátku období ještě nedokonalý (Davido, 

2002). Čím jsou děti starší, tím jsou kritičtější ke svým kresbám, až většina z nich 

často přestane kreslit nebo tuto činnost velice omezí a někteří se k ní zase vrátí kolem 

patnácti let. U dětí, které se kresbě věnují, narůstá obliba ve stínování a také kresby 

podle předloh. Dále u nich můžeme často také objevit karikatury z toho důvodu, že 

se chtějí vyhnout určitému zobrazení skutečnosti, které je pro ně náročné a tak z toho 

udělají vlastně vtip. A my můžeme díky karikaturám vnímat kreativitu a 

individualitu dítěte (Perout, 2005).

Poslední rozdělení, které si uvedeme je od Lowenfelda, ten rozděluje vývoj 

kresby do šesti stadií. První je období čárání, které podle něj probíhá mezi dvěma až 

čtyřmi roky, poté do sedmi let nastává etapa preschematická, do devíti let již 

schematická, do dvanácti let se děti nacházejí ve fázi kresebného realismu, do 

čtrnácti let v pseudonaturalistické fázi a poslední etapou je fáze rozhodování, která 

trvá do sedmnácti let (Perout, 2005).
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5.2 Kresba v diagnostice

Kresba se hojně využívá v psychologii v práci s dětmi i kvůli tomu, že děti 

bývají ochotné kreslit, nepřijde jim to jako nějaká zkouška nebo test, uvolní se u toho 

a i díky tomu je kresba skvělým prostředkem pro navození kontaktu odborníka 

s dítětem. Proto je vhodné zahrnout kresbu, nejčastěji postavy, rodiny nebo i volnou 

kresbu, do své testové baterie a zařadit ji na první místo. 

Z kresby můžeme orientačně zjistit úroveň jemné motoriky, percepce, 

kognitivní zralosti. Dále i temperament, vlastnosti a emoční prožívání dítěte, jeho 

zájmy a postoje k nějakému tématu nebo osobě – nejčastěji se jedná o rodinné 

příslušníky a samozřejmě i k sobě samému, tedy sebepojetí, sebevědomí (Šicková-

Fabrici, 2002), což zahrnuje i vnímání svého těla, znalosti o něm a jeho umístění na 

papíře – tedy ve světě (Davido, 2002). Mohli bychom to shrnout definicí Matějčka 

(2005, s. 147), podle nějž je dětská kresba dítěte „… jakýmsi hmatatelným 

svědectvím o jeho duševním vyspívání.“

Kresba nemusí vždy umožnit poznání duševního života dítěte, je důležité 

rozpoznat, kdy tomu tak je a nehledat vynucený smysl některých symbolů (Cognet, 

2013). Také není ale nikdy založena na náhodě, jak by si někteří odpůrci mohli 

myslet, nýbrž na zkušenostech, myšlenkách a pocitech dítěte (Novák, 2004).

Standardem při používání kresebných technik by mělo být zajištění vhodného 

prostředí (dostatečné světlo, psací plocha, vyvětraná místnost, žádné rušení z okolí 

apod.) i pomůcek, dále také pozorování dítěte během kreslení a po dokončení 

obrázku následné dotazování a rozhovor.

Dále je důležité vědět, že kresba, pravděpodobně ještě více než jiné 

diagnostické metody, závisí na stavu jedince, tzn. pokud je dítě unavené, nemocné 

nebo smutné, může to velice ovlivnit nebo i dokonce znehodnotit výsledek. 

Diagnostika na základě kreseb v mnoha nevydařených případech může 

vypadat jako čtení z křišťálové koule. Není ale možné z jednoho jediného obrázku 

bez použití jiných kresebných technik, dotazníků nebo rozhovoru, zjistit, jaké je dítě, 

jaké má starosti, emoce, inteligenci nebo zda je funkční rodina, ve které vyrůstá. Při 

použití jedné metody bychom tedy jistě neměli vytvářet žádné závěry nebo 

zákonitosti. Kresba slouží spíše jako srcreening, která nám poodhalí, co se 

pravděpodobně děje a co by mohlo být problematické (Novák, 2004). Správně 
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bychom tedy měli použít více diagnostických metod a dát do souvislostí získané 

údaje a pracovat s nimi nadmíru opatrně obzvláště u projektivních technik.

5.2.1 Projektivní kresebné metody

Základem všech „… projektivních technik je přijetí vědomé „hry“ s méně 

přehlednou a neznámou situací. Tím se umožní, aby nevědomé mechanismy vykonaly 

akt projekce“ (Šípek, 2000, s. 12). Aktem projekce je zde myšlen proces, kdy člověk 

přenáší své obsahy (pocity, myšlenky, vlastnosti) do nějaké situace, předmětu nebo 

osoby. Díky tomu jsme schopni poodhalit vnitřní nevědomé i vědomé psychické 

stavy jedince (Hartl, Hartlová, 2000). Tyto metody jsou těžko uchopitelné, 

získáváme při nich obrovské množství informací a možných odpovědí klienta. A 

problematická zde je zejména nejednotnost při skórování, kdy může každý psycholog 

dojít k více či méně odlišným závěrům, přičemž závisí na osobnosti, schopnostech a 

obzvláště na zkušenostech psychologa s konkrétní technikou. Podle Šípka (2000, s. 

104) nemůže být výsledek „… nikdy lepší, než je psycholog sám.“ Mezi jednu 

z největších výhod projektivních technik patří minimální možnost klamných 

odpovědí respondenta, díky tomu, že častěji než při jiných technikách neví, jaký je 

náš záměr. 

Mezi projektivní kresebné techniky patří např. Draw a Person Test od 

Machoverové, Test stromu od Kocha, Kresba rodiny od Matějčka a Kresba 

začarované rodiny od Matějčka a Strohbachové. Detailněji se zde budeme zabývat 

pouze Kresbou začarované rodiny, která je důležitá pro naši empirickou část.

5.3 Kresba začarované rodiny

Tato projektivní technika vychází z kresby rodiny a zavedli ji u nás Matějček 

a Strohbachová v roce 1981 pro zjištění rodinných vztahů, atmosféry v rodině, 

vztahů členů rodiny z pohledu dítěte i k vyjádření sebe sama. Instrukce k ní zní: 

„Nakresli obrázek, jako kdyby přišel kouzelník a každého z vás začaroval do 

nějakého zvířete. A ty si musíš vymyslet, jaké zvíře by se na koho asi hodilo“

(Matějček & Dytrych, 2002, s. 35). 

„Kresba začarované rodiny stimuluje ve větší míře symbolické zpracování 

prožitků a postojů k vlastní rodině“ (Svoboda, Krejčířová & Vágnerová, 2009). Pro 

dítě je tedy snazší zakreslit svoje opravdové někdy i nevědomé prožitky a postoje ke 
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členům svojí rodiny v kresbě začarované rodiny, protože je to vše skryto 

v symbolech. Děti se totiž nevědomě brání o svých rodičích, sourozencích nebo 

dalších příbuzných vypovědět něco nehezkého nebo něco co by je mohlo poškodit. 

Díky začarované kresbě a následnému doptávání je někdy možné poodhalit více 

informací (Matějček & Dytrych, 2002).

Během kreslení dítě pozorujeme, jak postupuje, zda váhá nebo si je jisté, jak 

se chová i jak ke kresbě přistupuje. Poté si všímáme samotného zpracování obrázku, 

jak využívá plochu obrázku, jak dlouho kreslí, zda vybarvuje, zda se zabývá detaily 

nebo spíše celkem a také zda kreslí i pozadí. Po dokončení obrázku bychom si ještě 

měli s dítětem popovídat, zjistit, kdo je začarován do kterého zvířete a nechat si 

dovysvětlit, co z obrázku není zjevné. Důležité je zde mít na paměti mediální vlivy 

nebo roční období, které působí na děti a které mohou velmi ovlivňovat, jaká 

zvířátka budou dětmi kreslena (Matějček, 2005b).

Kresba rodiny je pro děti poměrně technicky náročná – obzvláště pro ty 

menší, proto se nedoporučuje dívat se na ni z hlediska kognitivního vývoje dítěte. 

V tomto případě jde spíše o obsah, který nám chce dítě sdělit, než o stupeň jeho 

kreslířských dovedností. Pokud bude kresba začarované rodiny příliš primitivní 

oproti jiným kresbám, bude to souviset s něčím jiným, než s inteligencí dítěte 

(Novák, 2004).

5.3.1 Sémiotika

Základní faktory, kterých si na kresbě začarované rodiny všímáme a 

hodnotíme je, jsou: pořadí a umístění objektů, velikosti objektů, způsob zobrazení a 

také vynechání nějakého člena rodiny. Pořadí a velikost objektů nám indikuje 

významnost určité osoby – první zakreslená osoba je považována za nejdůležitější. 

Velikost může poukazovat také na důležitost, na dominanci či skutečnou velikost 

této osoby nebo na to, že je v současnosti tato osoba středem pozornosti. Dále 

můžeme hodnotit rodinné koalice podle umístění jednotlivých členů (Cognet, 

2013).

Také bychom si jistě měli všimnout vynechání nějakého člena rodiny, což 

může znamenat jeho popření, ale měli bychom také přihlédnout k vysvětlení dítěte. 

Na obrázku nemusí být nakreslena nějaká osoba, protože nebyla doma, když přišel 

kouzelník nebo může být v tu chvíli právě začarovávána (Svoboda, Krejčířová, & 
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Vágnerová, 2009). Vynecháním člena rodiny se zabývali i Dunn, O'Connor, & Levy 

(2002), kteří ve své výzkumné studii hodnotili kresby rodiny u 180 dětí ve věku mezi 

pěti až sedmi lety. Tyto děti pocházely z různého rodinného zázemí, některé byly 

vychovávány nevlastními rodiči nebo vlastní matkou a nevlastním otcem, jiné měly 

pouze jednoho rodiče a poslední kontrolní skupinou byly děti z úplné vlastní rodiny.

V této studii byl zjišťován vztah mezi typem rodiny a biologickou příbuzností 

v souvislosti s vynecháváním rodinných příslušníků v kresbách. Děti z nevlastních 

rodin a děti z rodin jen s jedním rodičem častěji vylučovaly některé členy rodiny než 

děti z úplných, vlastních rodin. Vylučování rodinných příslušníků probíhalo podle 

biologické příbuznosti, respektive tedy nepříbuznosti. Děti, které měly oba 

biologické rodiče, v kresbách častěji zobrazovali oba dohromady. Výsledky tedy

poukazují na to, že biologická příbuznost je důležitým aspektem kreseb rodin malých 

dětí.

Dalším faktorem je způsob zobrazení jednotlivých členů. Pozorujeme, zda 

dítě nakreslilo jednodruhovou či vícedruhovou rodinu, přičemž jednodruhovou kreslí 

spíše menší nebo méně vyzrálé děti. Pokud jsou ale zvířata různá a jen některé osoby 

jsou zakresleny do stejného zvířete, může to poukazovat na touhu po identifikaci 

s tímto členem rodiny, na harmonický vztah nebo na touhu po sblížení. Při 

interpretaci zvířat bychom měli brát určitě ohled na sociokulturní zázemí dítěte, na 

různé vlivy i na pohled dítěte na konkrétní zvíře. Může se stát, že dítě zakreslí 

někoho do pavouka, ale ten pro něj není děsivý nebo nebezpečný, ale může ho mít 

doma jako domácího mazlíčka, a tak k němu mít kladný vztah. Výběr zvířat u dětí je 

také ovlivněn kognitivním zráním a emoční vyspělostí (Svoboda, Krejčířová, &

Vágnerová, 2009). Mladší chlapci kreslí nejčastěji tatínka jako lva, psa nebo koně, 

zatímco starší dávají přednost slonům nebo také koním. U dívek je to podobné, 

v mladším věku začarovávají otce nejčastěji do psa a ve starším věku do slona nebo 

medvěda. Obecněji bychom mohli říci, že děti kreslí s pozitivním významem 

nejčastěji běžná domácí zvířata (pes, kočka, králík, morče) a potom také silná a velká 

zvířata (slon, lev, žirafa) a s negativnějším významem zvířata na nižší vývojové 

úrovni jako je žížala, myš nebo ryba (Vágnerová, 2005).

Neměli bychom také zapomínat na sledování barevnosti obrázku, 

která umocňuje náš celkový dojem z něj a může naší interpretaci obohatit o další 

dimenzi. Děti v předškolním věku používají pastelky zcela nahodile, nakreslí např. 
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zelenou krávu nebo červeného psa. Děti, které jsou spíše introvertní, používají menší 

počet barev, mezi něž patří zelená, modrá nebo šedivá. Tyto barvy jsou spíše 

chladnější. Extraverti naopak využívají mnoha pastelek a často se na jejich obrázcích 

objevuje žlutá, červená a oranžová (Davido, 2002). Děti, které jsou v nějaké náročné 

životní situaci, velice často používají kombinaci šedivé, černé, fialové i žluté barvy. 

O vyrovnanosti dítěte vypovídá rovnoměrné použití různých barev, kdy vystřídá 

alespoň tři pastelky. Díky barvám tedy můžeme odhadnout emocionalitu dítěte, ale i 

jeho sociální zapojení nebo daltonismus (Novák, 2004). Při interpretaci barev 

bychom měli být velice opatrní, výběr barev souvisí i s kulturní odlišností, módními 

tendencemi i vlivem médií. Pro komplexnější zjišťování barvových preferencí, je 

možné použít např. Lüscherův test. Pro naše potřeby ale stačí základní symbolika

nejpoužívanějších barev (Šicková-Fabrici, 2002; Davido, 2002):

Červená – tato barva je symbolem vášně i agresivity, stává se ale, že některé 

děti do šesti let používají jenom ji, to je naprosto v pořádku. Na agresivitu nebo 

zvýšenou emocionalitu může poukazovat používání červené jako dominantní barvy 

až po šestém roce dítěte.

Růžová – symbolizuje něžnost, naivitu a nezralost, více je používána děvčaty.

Modrá – tuto barvu používají hojně děti mladší pěti let, je to barva 

vyrovnanosti, adaptace a také je považována za barvu matky. 

Fialová – fialovou barvu vidíme na obrázcích spíše zřídka a poukazuje na 

nějakou náročnou adaptaci, smutek nebo neklid dítěte.

Zelená – obecně je zelená v povědomí jako barva naděje, ale symbolizuje 

zejména sociální vztahy.

Žlutá – žlutou barvu vnímá většina lidí jako barvu optimismu a energie. 

V kresbách dětí může ale poukazovat i na závislost dítěte na nějaké osobě.

Oranžová – je barvou extravertů, energie, síly a sociability dítěte.

Hnědá – v pozitivním smyslu může být hnědá považována za barvu 

spolehlivosti a trpělivosti a v tom negativnějším za barvu regrese nebo poukazuje na 

problematiku v rodině.

Černá – je vnímána jako barva smutku, deprese nebo úzkosti. Tuto barvu 

používají nejčastěji adolescenti.   
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5.4 Kresba postavy a její testy

Kresba postavy je velice často používanou metodou psychologů obzvláště 

kvůli své jednoduchosti i rychlosti a také kvůli tomu, že se při ní výborně navozuje 

kontakt s dítětem, pro které je tato technika většinou zábavná a psycholog získá 

alespoň základní orientaci v problematice.

Test kresby lidské postavy od Goodenoughové pochází z roku 1926, 

předpokládala, že s přibývajícím věkem přibývá i detailů na postavě a zvyšuje se 

přesnost i kvalita kresby. Test tedy sloužil k diagnostice inteligence. Úkolem je 

nakreslit nějakého pána, jak nejlépe to dítě dovede. Autorka tohoto testu rozdělila 

postavu na 52 prvků, podle kterých vyhodnotíme obrázek a pomocí tabulky získáme

mentální věk dítěte, který může být dále vyjádřen i pomocí IQ. Tímto způsobem 

vlastně srovnáváme kresby dítěte s kresbami, které jsou přiměřeny jeho věku, čímž 

určujeme vývojový stupeň dítěte. Překážkou může být to, že do kresby postavy 

vstupují emoce dětí, díky nimž může být výsledek velmi zkreslen (Davido, 2002).

V roce 1963 byla vydána rozšířená verze tohoto testu Goodenough-Harris 

Drawing Test. Harris obohatil tento test o kresbu ženské postavy a doplňkem tohoto 

testu může být navíc ještě i vlastní portrét jedince. Test není pojat jako zkouška 

inteligence, ale je založen projektivně. Ještě před tímto testem v roce 1949 vyšel 

další projektivní test lidské postavy s názvem Draw a Person Test od Machoverové. 

Tato metoda se používá, jak u dětí, tak i u dospělých. Jedinec má tedy za úkol 

nakreslit jakoukoli postavu, poté otočit papír a na druhou stranu nakreslit postavu 

opačného pohlaví než byla postava první. Předpoklad této metody je takový, že dítě 

do první nakreslené postavy projikuje samo sebe a do druhé postavy většinou 

promítá nějakou pro něj důležitou osobou, nejčastěji rodiče (Svoboda, Krejčířová, &

Vágnerová, 2009).

Test kresby postavy byl modifikován v roce 1982 Šturmou a Vágnerovou i 

pro českou populaci s názvem Test kresby postavy. Postava je zde rozdělena do 35 

položek, 15 z nich je zaměřeno na obsah a 20 na formální stránku – tedy na způsob 

provedení. Každá položka, která se na obrázku vyskytuje a je splněna podle 

požadavků, je hodnocena jedním bodem. Výsledné hodnocení získáme součtem 

výsledků z obsahové a formální části. Vysoký celkový skór mívají děti, které jsou 

vyzrálé, inteligentní, často bývají také velmi pečlivé a vysoce motivované ke kresbě. 
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A naopak nízkého skóru dosahují děti s nižší úrovní rozumových schopností, které 

bývají i roztržité a neklidné (Šturma & Vágnerová, 1982). 

Díky kresbě postavy můžeme přibližně odhadnout rozumové schopnosti 

dítěte a dále je využívána kvůli své projektivní hodnotě. Rozumové schopnosti lze 

pomocí testu kresby lidské postavy zjistit pouze u předškolních nebo mladších 

školních dětí. Přibližně kolem desátého roku dosáhnout děti určité úrovně, která se 

již dál nerozvijí tak markantně, jako tomu bylo v předešlých letech, a proto již nemá 

smysl touto cestou zjišťovat inteligenci dítěte. Výjimkou je nejnovější verze testu 

kresby postavy – Draw a person intellectual abillity (DAP:IQ), který je vhodný jak 

pro děti, adolescenty tak i pro dospělé. Tento test byl ve výzkumné studii (Imuta, 

Scarf, Pharo, & Hayne, 2013) hodnocen jako screeningová metoda k měření 

inteligence u dětí i dospělých. V prvním experimentu bylo 100 dětí ve věku mezi 

čtyřmi a pěti lety a v druhém experimentu bylo 100 dospělých. Všichni respondenti 

absolvovali DAP:IQ a Wechslerův test inteligence. V obou experimentech byla 

nalezena slabá korelace mezi výsledky DAP a Wechslerem. Závěrem této studie je, 

že bychom se v projektivním měření inteligence neměli stoprocentně spoléhat na 

tento test kresby postavy. Skutečnost, že výsledné obrázky postav korelují 

s Wechslerovým testem, samo o sobě nepostačuje k vyslovení závěru, že tento test 

kreslení je efektivním screeningem inteligence. 

Další výzkumné studie týkající se této problematiky se zabývaly tradiční 

verzí kresby postavy. Sisto (2000) zkoumal souvislost mezi kresbou postavy a 

celkovým kognitivním vývojem na základě úkolů Piageta na vzorku 211 dětí (104 

chlapců, 107 dívek) od 7 do 11 let. Děti nejdříve nakreslily postavu a potom jim bylo 

administrováno pět Piagetových úkolů. Výsledná data poukazují na významnou 

korelaci kresby postavy se třemi úkoly. Je tedy možné nalézt vzorce k ohodnocení 

kognitivní vývojové tendence založené na Piagetově modelu díky kresbě lidské 

postavy.

Dále také Arden, Trzaskowski, Garfield, & Plomin (2014), kteří zkoumali

vliv genů dětí na kresbu lidské postavy a její spojitost s inteligencí o dekádu později 

u 7752 jednovaječných dvojčat ve věku 4 a poté 14 let. Bylo zjištěno, že ve věku 4 

let mají větší vliv na kresbu lidské postavy genetické rozdíly než rozdílnost 

rodinného prostředí. Děti, kterým se podařilo získat velký počet bodů v kresbě 

postavy, měly lepší výsledky při měření IQ. To znamená, že inteligence a schopnost 
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vyjadřovat se pomocí kresby spolu souvisejí a závěrem této studie tedy je to, že pro 

čtyřleté děti je nakreslení lidské postavy úkol, který určitým způsobem poukazuje na 

inteligenci dítěte. 

Pokud se na kresbu postavy podíváme z projektivního hlediska, zjistíme, že 

dítě do postavy často promítá sebe samo, svoje vlastnosti, strachy, obavy i touhy a 

dokáže nám tímto způsobem ukázat své potřeby nebo problémy. Díky kresbě postavy 

můžeme tedy usuzovat na sebepojetí dítěte, jeho emocionalitu a osobnostní 

charakteristiky (Davido, 2002). Je také ale možné, že do nakreslené postavy, 

projikuje dítě ideální obraz sebe sama (Šicková-Fabrici, 2002).

5.4.1 Sémiotika 

Při projektivním hodnocení kresby postavy bychom si měli všímat zejména 

těchto znaků: velikost postavy, umístění na ploše, absenci určitých částí těla, způsob 

provedení kresby, kvalitu čar a dále i způsob zpracování jednotlivých částí těla a 

oblečení (Zradičková Šafránková, 2009). 

Vzhled čar

Typ čar, které dítě kreslí, nám o něm mohou mnoho napovědět. Pokud kreslí 

dítě tenké, slabé nebo pouze naznačené linie, nejspíš bude nejisté a bojácné s nízkým 

sebevědomím. Tyto děti mívají tendence k mnohonásobnému opravování, gumování 

a přeškrtávání. Opakem jsou děti kreslící silné, výrazní linie - ty bývají často 

sebevědomé, ale mohou být i agresivní. Vyrovnané děti by měly mít sílu čáry 

přiměřenou a měly by ji umět i korigovat (Davido, 2002). 

Pokud nejsou děti schopny navázat linku, kreslí přerušované linie a při 

kreslení jsou roztěkané a nesoustředěné, může to značit jakousi organicitu (Perout, 

2005) a dále je to typický znak nejistoty a úzkosti (Kucharská & Májová, 2005).

Z hlediska typu čar bychom mohli děti rozdělit do dvou skupin. První 

skupinou by byly děti, které preferují spíše křivky. Tyto děti bývají spíše klidné a 

citlivé. Druhou skupinou by byly děti, které kreslí nejčastěji přímky. Ty jsou 

považovány za více realistické a iniciativní. Nejideálnějším stavem je samozřejmě, 

když děti kreslí jak křivky rovnoměrně přímky (Petrová, 2009).
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Umístění postavy na papíře

S umístěním postavy na papíře souvisí i velikost postavy (o které 

pojednáváme níže). Na tyto dva faktory bychom se měli dívat společně. Většina dětí 

kreslí optimálně velké postavy uprostřed papíru, některé děti ale nakreslí extrémně 

malou postavičku, kterou ještě umístí do rohu papíru. O těchto dětech bychom si 

mohli myslet, že budou nejisté, vystrašené nebo také málo sebevědomé. V případě 

obrovské postavy, které se kreslíři ani nevejde na papír, předpokládáme, že bude mít 

jedinec problémy s dodržováním hranic a pravidel (Zradičková Šafránková, 2009).

Nyní se ještě podle Davida (2002) zaměříme pouze na umístění postavy. 

Postava umístěná ve středu papíru naznačuje vyrovnanost a zdravé sebevědomí 

jedince. Postava, která je ve vrchní části papíru, může signalizovat pýchu nebo také

snílkovství. A pokud se nachází v dolní části, můžeme uvažovat o stabilitě dítěte.

Velikost postavy

Velikost postavy je pro nás velice podnětným faktorem, protože díky tomu 

zjistíme informace o sebevědomí dítěte, jeho jistotě i touze po uplatnění. Běžná 

postava by měla tvořit 70 – 80 % plochy papíru (Zradičková Šafránková, 2009). 

Pokud je postava enormně velká, můžeme přemýšlet o agresivitě, kompenzaci 

méněcennosti dítěte nebo jeho touze po prosazení se a vyniknutí (Svoboda, 

Krejčířová, Vágnerová, & 2009). Naopak velice malé postavy kreslí nejčastěji děti, 

které mají nízké sebevědomí, jsou úzkostné, stydlivé a nejisté (Zradičková 

Šafránková, 2009). Pokud se ale vyvíjí dítě adekvátně a je dobře adaptováno, jeho 

nakreslená postava bude pravděpodobně přiměřeně velká a bude adekvátní i 

k nakreslenému okolí (Davido, 2002). 

Tímto tématem se zabývali Cox a Wright (2000), kteří ve své studii sledovali 

výšku postav v závislosti na pohlaví. Pětileté a sedmileté děti měly za úkol nakreslit 

pána, paní, chlapce a dívku. Bylo zjištěno, že postavy dospělých byly všemi dětmi 

zobrazovány vyšší než postavy dětí. Kresby chlapců a děvčat se ale lišily v tom, že 

chlapci kreslili postavy přibližně stejně vysoké, ale dívky zakreslovaly ženy vyšší 

než muže. Důvodem je pravděpodobně to, že dívky mnohem více kreslí různé 

detaily, aby se jim tedy všechny vešly na postavu, musí ji udělat větší. Dalším 

důvodem by mohlo být to, že dívky kreslí ženám sukně a neodhadnou správně délku 

nohou, nezredukují je, tzn. nakreslí sukni v délce nohou a pod ní ještě dokreslí nohy.
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Absence určitých částí těla

U tohoto aspektu více než u ostatních si musíme uvědomit i vývojové úrovně 

dítěte, u menších dětí jsou tedy absence částí těla poměrně běžné. U starších dětí 

sledujeme vynechání podstatných částí těla (jako je hlava, trup, končetiny), to může 

poukazovat na emoční problémy dítěte nebo také na vyčerpání, stres či apatii. 

Vynechané ale i zdeformované nebo velmi zdůrazněné partie souvisejí s problémy 

právě v těchto místech (Zradičková Šafránková, 2009).

5.4.2 Vývoj kresby postavy

První pokusy o kresbu postavy kreslí děti již kolem tří až čtyř let a patří mezi 

nejranější a nejčastěji kreslená témata vůbec. Lidé jsou nejzajímavější a 

nejdůležitější „věcí“, kterou může dítě zakreslit. Pravděpodobně je tomu tak kvůli 

citovému poutu, které má dítě zprvu má dítě velice silné k matce, poté k otci, 

sourozencům, postupem času i k širší rodina a kamarádům (Uždil, 2002).

Děti začínají kreslit postavu, když získají, díky zkušenostem i pozorováním 

jiných lidí, představu o svém tělesném schématu Jak jsme uvedli již výše, tyto 

prvotiny dětí se nazývají hlavonožci. Základem pro jejich kresbu je zvládnutí 

oválných čáranic, z kterých se později stane část hlavonožce, která slouží vlastně 

jako hlava i tělo zároveň. Dítě to takto ale nevnímá, je to pro něj spíše prostor, kam 

bude za nějakou dobu dokreslovat části obličeje. K tomuto prázdnému 

nepravidelnému oválu tedy dítě dokreslí čáry, kterých může být větší množství, 

potom vypadá hlavonožec občas spíše jako slunce nebo nakreslí dítě pouze dvě čáry 

představující končetiny, které kreslí, protože jsou podstatné kvůli pohybu

(Šimčíková-Čížková et al., 2005). Největší pozornost dítěte je ale soustředěna na 

obličej a hlavu, které jsou zásadní pro komunikaci. Hlava je také část, která je 

zakreslována největší, pravděpodobně i z toho důvodu, aby tam dítě dokázalo 

vměstnat všechny detaily obličeje (Di Leo, 1996). Nejdříve jsou kresleny oči 

v podobě teček a ústa v podobě čárky, později se přidává i nos, také zobrazovaný 

čárkou a první náznaky vlasů. Postupně začnou děti dokonce kreslit i ruce, které jsou 

připojovány k hlavě. Tyto detaily se stále zdokonalují a nachází svá správná místa

(Zradičková Šafránková, 2009).

Mezi čtvrtým a pátým rokem děti začínají rozlišovat hlavu, trup, ruce 

s prsty a nohy. Proporce těchto částí těla nejsou správné, trup bývá často mnohem 
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menší než hlava, která je stále ve středu zájmu dítěte (Bednářová & Šmardová, 

2011). Tuto myšlenku podporuje i Uždil (2002), který říká, že trup je pro dítě 

naprosto nedůležitou částí, a proto na něj děti začínají kreslit různé detaily, aby mu 

daly nějakou funkci a smysl jeho výskytu. Mezi zakreslované detaily patří knoflíky 

nebo pupík, což poukazuje na transparentnost. 

V šesti letech děti již znázorňují lépe proporce těla, ale stále se ještě stává, že 

neodhadnou správně velikost trupu nebo končetin v porovnání se zbytkem těla. 

Postava bývá postupně kreslena z jednotlivých částí, které jsou na sebe napojovány, 

působí členitě a geometricky (Kucharská & Májová, 2005). Ruce jsou v tomto 

období již připojovány k trupu na různých místech, směřují do stran nebo vzhůru a 

bývají většinou ještě jednodimenzionální. V některých kresbách můžeme ale vidět i 

dvojdimenzionální ruce, které jsou připojeny v ramenou (Davido, 2002). Mezi 

novými detaily můžeme spatřit uši, vlasy, které trčí pouze kolem obvodu hlavy

(Uždil, 2002) a propracovanější oblečení, jež může být přizdobené kostičkami nebo 

pruhy, které se opakují (Kucharská & Májová, 2005).

Kolem sedmi let se ještě více zdokonalují proporce těla a objevuje se už i krk 

s rameny, na které dítě napojuje správně paže. Ruce již nebývají tolik rozpažené a 

nohy jsou také kresleny více u sebe. Postavy bývají oblečené i s těmi nejmenšími 

detaily, jako jsou např. tkaničky u bot, kapsy nebo pokrývka hlavy (Bednářová &

Šmardová, 2011). Dívky mají tendenci více svoje postavy zdobit, zvýrazňovat oči, 

kreslit obočí i řasy a šaty s ozdobami. Z postav dělají princezny. Chlapci si na 

zdobení většinou moc nepotrpí a více se soustředí na proporce těla (Matějček, 

2005a).

Začínají se také objevovat postavy kreslené z profilu, které jsou kresleny 

hlavně kvůli záměru dítěte vyjádřit pohyb. Začátky jsou velice těžké a nedokonalé. 

Dítě musí změnit stereotypní kreslení postavy a vybavit si, jak asi člověk vypadá 

z profilu a pokusit se to zakreslit. Prvními pokusy jsou smíšené profily, postavy 

mívají většinou obě oči, jsou natočené, ale nohy často zůstávají ve stejné poloze jako 

při kresbě frontální (Uždil, 2002). Přibližně v devíti letech děti pokračují a pokoušejí 

se zakreslit pohyb. Postava už bývá kompletní, proporcionálně adekvátní s velkým 

množstvím detailů (Šimčíková-Čížková et al., 2005).
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III. VÝZKUMNÁ ČÁST

6. Cíl a výzkumné otázky

Cílem této diplomové práce je zjistit, zda je kresba dětí, jako významná 

projektivní diagnostická metoda, ovlivňována rodinnou situací, jak se tato situace do 

kreseb promítne a jak ji dítě dokáže verbálně popsat.

Výzkumná část směřuje ke zmapování toho, jak předškolní děti (od 4;11 do 

6;3 let) chápou a vnímají rozvodovou situaci v rodině, pomocí analýzy dvou 

kresebných technik – kresby postavy a kresby začarované rodiny a následného 

doplňujícího rozhovoru. Dále také směřuje ke zjištění, zda lze najít rozdíly mezi 

kresbami dětí z úplných a neúplných rodin.

Výzkumné otázky

1. Jak rozumí předškolní děti rozvodové situaci v rodině?

2. Liší se v některých aspektech kresby začarované rodiny u dětí z úplných a 

neúplných rodin v předškolním věku?
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7. Charakteristika výzkumného souboru

Výzkumná část této diplomové práce je zaměřena na předškolní děti, ve věku 

mezi pěti až šesti lety. Toto věkové omezení bylo nastaveno zejména kvůli použité 

metodě kresby začarované rodiny, která by mohla být pro mladší děti hůře 

pochopitelná. Do výzkumu byly zahrnuty děti z úplných a neúplných rodin. 

V případě neúplných rodin to byly pouze děti, jejichž rodiče se rozvedli a nyní jsou 

v péči matky.

Sběr dat probíhal od listopadu 2014 do března 2015 v šesti mateřských 

školách, které zde nebudu z důvodu větší anonymity uvádět. V těchto školách bylo 

rozdáno 75 dotazníků a vrátilo se jich 30. Výzkumný soubor tedy tvoří 30 dětí ve 

věku mezi 4;11 a 6;3 lety, z nichž bylo 18 chlapců a 12 děvčat. Polovina těchto dětí 

pocházela z úplných rodin a druhá polovina z rodin neúplných. 

Na rozložení respondentů dle pohlaví poukazuje graf č. 1. Z celkového počtu 

30 dětí bylo 18 chlapců a 12 dívek, v poměru 60 % ke 40 %. V obou skupinách bylo 

po devíti chlapcích a šesti dívkách.

Graf č. 1: Rozložení respondentů dle pohlaví
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Graf č. 2 poukazuje na rozložení podle věku respondentů. Věk se pohyboval 

mezi 4;11 a 6;3 lety. Průměrný věk zde činil 5;5 let.

Graf č. 2: Rozložení respondentů dle věku

Respondenti z neúplných rodin se lišili v tom, před jakým časem se rodiče 

rozvedli. Na dobu od rozvodu rodičů poukazuje graf č. 3. Nejčastěji se rodiče těchto 

dětí rozváděli před dvěma lety, což znamená, že nejčastěji byly děti ve věku tří až 

čtyř let. 

Graf č. 3: Rozložení respondentů dle doby od rozvodu rodičů
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8. Metodika výzkumné práce

Nejdříve byla vždy kontaktována ředitelka mateřské školy. Poté, co byla 

dohodnuta spolupráce, byly učitelkami rozdány nestandardní dotazníky

maminkám, jejichž děti splňovaly předem daná kritéria. Dotazníky jsou zaměřené na 

rodinnou situaci a vztahy mezi rodinnými příslušníky. Matky je neodevzdávaly do 

rukou učitelek, ale do jakési urny kvůli posílení pocitu anonymity. 

Samotný sběr dat s dětmi se konal vždy na půdě mateřské školy v tiché 

místnosti bez přítomnosti jiných osob. Výzkumné metody byly zadávány pokaždé 

individuálně a doba trvání práce s dítětem se pohybovala mezi 30 – 40 minutami. 

Nejdříve byla dětem zadávána kresba postavy, která zde sloužila zejména kvůli 

navázání kontaktu s dítětem, pro odhad kognitivní úrovně dítěte a orientaci 

v problematice. Druhou použitou metodou zde byla projektivní technika – kresba 

začarované rodiny a následný doplňující rozhovor s dítětem, sloužící k získání 

informací o rodinné situaci z pohledu dítěte. Po celý čas bylo dítě pozorováno a 

nahráváno na diktafon. Informace získané těmito metodami byly zpracovány do 

kazuistik a dále následovalo porovnání kreseb mezi skupinami.  

Dotazník (příloha č. 1)

Na začátku dotazníku bylo vysvětleno, k čemu slouží, jaké jsou podmínky 

výzkumu a jak bude nakládáno s daty. Dále byly maminky požádány o písemný 

souhlas s tím, že se jejich dítě zapojí do tohoto psychologického výzkumu, a že 

budou výsledky dítěte prezentovány anonymně v této diplomové práci. Pokud měly 

maminky zájem, mohly vyplnit svoji e-mailovou adresu a byly jim zaslány

naskenované obrázky dítěte s komentářem. Také zde bylo uvedeno telefonní číslo, na 

které mohly volat pro bližší informace. 

První dvě otázky byly pro všechny stejné a podle toho, jak maminky 

zodpověděly otázku č. 3 (zda jsou rozvedené nebo vdané) se rozdělily na dvě části a 

vyplňovaly určitou sadu otázek. V části pro rozvedené nás zajímalo, jak dlouho jsou 

rozvedené, jak dlouho vztah trval, jaký mají ony vztah s bývalým manželem i jaký 

má dle jejich názoru vztah dítě s otcem. Také nás zajímalo, jak často se otec s 

dítětem stýká a jaký si matky myslí, že měl rozvod vliv na dítě. V části pro vdané 

matky jsme se ptali, jak vnímají svůj vztah k manželovi, jak dlouho trvá a jak 
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vnímají vztah dítěte s otcem atd. Všechny tyto otázky sloužily k základní orientaci 

v tom, jak funguje rodina, jaká je současná situace a jaké jsou v ní vztahy.

Některé otázky jsou záměrně otevřené, u jiných musely matky vybírat z 

daných možností. Ze všech otevřených otázek jsme mohli poznat, jak matky uvažují, 

jaký mají rukopis a mít o nich alespoň nějaké informace, které by přímo 

nezodpověděly (jako se to dělo u osobních informací). Z těchto otevřených otázek 

byla pro nás nejzajímavější ta, kde měly matky popisovat vliv rozvodu na dítě.

Kresba postavy – Šturma, Vágnerová

Test kresby postavy je určen pro děti mezi 3;6 a 11 lety, může se zadávat 

individuálně i skupinově. Individuální hodnocení má své výhody v tom, že se lépe 

naváže vztah s dítětem zejména u předškolních dětí. Test navázal na původní práci 

Goodenoughové i na Harrisovu modifikaci tohoto testu.

Instrukce zní: „Chtěla bych, abys mi na tento list papíru nakreslil/a obrázek 

pána. Nakresli obrázek opravdu tak, jak nejlépe to dovedeš. Máš na to dost času, 

pracuj velmi pečlivě.“

Dítě kreslí měkčí obyčejnou tužkou na čistý bílý papír velikosti A4, který je 

před něj postavený na výšku. K dispozici nejsou ani pastelky ani guma, i když 

cokoliv z toho dítě vyžaduje. Dítě podporujeme a chválíme dle potřeby a snažíme se 

vytvořit dobrou atmosféru, ve které by se necítilo jako při zkoušce. Na jakékoliv

dotazy dítěte reagujeme buď pouze zopakováním zadání, nebo řekneme, že to záleží 

pouze na něm. Čas na kreslení není nijak ohraničen, metoda je ale časově velice 

nenáročná. Většina dětí stihne obrázek nakreslit do pěti minut. Po nakreslení obrázku 

ještě žádáme dítě, aby nám o něm něco řeklo. A také si necháváme vysvětlit nejasné 

části.

Kresba postavy byla hodnocena podle testu kresby postavy. Zde uvádíme 

sledované znaky a jejich hodnocení (Šturma & Vágnerová, 1982):

Obsahová část:

1. Trup – dvojdimenzionální provedení.

2. Krk – dvojdimenzionální znázornění, krk odděluje hlavu od trupu.

3. Ústa – každý jasný způsob znázornění.

4. Nos – každý jasný způsob znázornění.

5. Detaily očí I. – obočí nebo řasy.
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6. Detaily očí II. – panenka oka.

7. Vlasy I. – jakýkoliv způsob provedení, stačí čmáranice po obvodu hlavy.

8. Vlasy II. – lepší než čmáranice, nesmí být jen po obvodu hlavy.

9. Paže – jakýkoliv způsob provedení.

10. Prsty – jakýkoliv způsob provedení, musí být vidět na obou rukou.

11. Prsty ve správném počtu.

12. Chodidla nebo boty – jakýkoliv způsob provedení, stačí jednodimenzionální.

13. Oděv I. – jakékoliv znázornění oděvu, stačí knoflíky nebo klobouk.

14. Oděv II. – alespoň 2 součásti oděvu, jež nejsou průhledné.

15. Oděv III. – úplné oblečení zřetelně znázorněné.

Formální část:

16. Proporce hlavy – hlava je menší než polovina trupu a větší než desetina trupu.

17. Profil – správně znázorněn bez chyb.

18. Nos je dvojdimenzionální.

19. Proporce oka – vodorovný rozměr oka je větší než svislý.

20. Připojení paží – obě jsou připojeny ke krku nebo k trupu.

21. Připojení paží k trupu na správném místě – na ramenou.

22. Paže nejsou upaženy.

23. Ramena – spolehlivě vyznačena.

24. Paže dvojdimenzionální – délka paží je větší než šířka.

25. Proporce paží – obě jsou přibližně stejně dlouhé jako trup.

26. Symetrie paží – obě jsou přibližně stejně dlouhé i široké.

27. Kloub lokte – znatelný, uprostřed paže.

28. Prsty ve dvou dimenzích – všechny prsty jsou delší než širší.

29. Trup – délka je větší než šířka.

30. Připojení obou nohou k trupu.

31. Nohy jsou dvojdimenzionální – délka je větší než šířka.

32. Proporce nohou – délka nesmí být menší než délka trupu a ne větší než dvě

délky trupu.

33. Symetrie nohou – obě jsou přibližně stejně dlouhé i široké.

34. Proporce chodidla – dvojdimenzionální, délka je větší než šířka.

35. Chodidlo je rozčleněno – zřetelné oddělení podpatku nebo paty.
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Pokud je položka splněna podle požadavků, připisujeme bod, pokud ne, 

připisujeme nulu. Nápomocné jsou k tomuto hodnocení v manuálu ukázky obrázků 

náležící ke každému znaku. Vidíme zde tedy příklady, jak by to mělo i nemělo 

vypadat. Získáme tak hrubý skór z obsahové a formální části, když tyto skóry 

sečteme, dostaneme skór celkový, který převedeme na steny nebo IQ. Normy jsou 

zvlášť pro dívky a chlapce (Šturma & Vágnerová, 1982).

V našem případě jsme toto hodnocení využili k orientačnímu zjištění 

kognitivní úrovně dítěte a dále jsme se zaměřovali na možnou symboliku těchto 

aspektů: vzhled čar, umístění postavy na papíře a její velikost. V některých případech 

jsme se zaměřovali i na aspekty, které byly něčím neobvyklé.

Kresba začarované rodiny – Matějček, Strohbachová

Kresba začarované rodiny může být stejně jako kresba postavy zadávána 

skupinově i individuálně, ale zde je individuální administrace ještě přínosnější než u 

kresby postavy. Instrukce ke kresbě zní: „Nakresli začarovanou rodinu, tak jako 

kdyby přišel kouzelník a každého z rodiny začaroval do nějakého zvířete, které by se 

pro něj nejlépe hodilo.“ Dítě má k dispozici 12 základních barev s obyčejnou tužkou 

a bílý papír velikosti A4, který si může otočit, jak chce. Ohledně dotazování i 

povzbuzování platí to samé, jako u kresby postavy.

Následný doplňující rozhovor ke kresbě začarované rodiny

Dotazování probíhá nejčastěji po nakreslení obrázku, ale ne výjimečně i 

během kreslení. Ptáme se na tyto otázky (nemusíme se ptát vždy na všechny tyto 

dotazy, tón rozhovoru udává spíše dítě):

 „Pověz mi, jaká zvířátka jsi tady nakreslil? Kdo se stal kým? A proč zrovna 

tímto zvířetem?“

 „Jaké zvíře bys ještě nakreslil, kdybys uměl kreslit jako malíř?“

 „Máš rád toto zvíře? Co je na něm nejlepší? Co ti na něm nejvíce vadí?“

 „Které ze zvířat je tady nejhodnější, nejvíce zlobí?“

 „Která zvířata jsou si tady nejpodobnější?“

 „Kdo se s kým nejvíce kamarádí? Co spolu nejraději dělají?“

 „Které z těchto zvířat si nejméně rozumí s ostatními. Proč k nim nepatří?“

(Altman, 2013, s. 9)
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Během tohoto dotazování byly pokládány i dotazy ohledně rodinného zázemí. 

U dětí z rozvedených rodin nás zajímalo zejména, jak vnímají a chápou situaci 

rozvodu – tedy to, že s nimi otec nebydlí.

Pozorování

V průběhu kreslení dítě pozorujeme, všímáme si a zaznamenáváme jeho 

neobvyklé chování – vizuální i auditivní. Sledujeme, jaké aspekty v kresbě přinášely 

dítěti problémy, kde nejvíce váhalo nebo se nějak nezvykle projevovalo. Také si 

zaznamenáváme, jak při kresbě dítě postupuje, což je důležité zejména u začarované 

rodiny, kdy pozorujeme pořadí vzniku členů rodiny. Toto vše může mít vliv na 

vyhodnocení kreseb.

Kazuistiky

Kazuistiky v této diplomové práci shrnují informace o dítěti získané 

z pozorování a dotazníku vyplněného matkami. Dále zahrnují analýzu kresby 

postavy a začarované rodiny s následným doplňujícím rozhovorem, zabývajícím se 

rodinnou situací dítěte. Některé kazuistiky jsou doplněné i o informace od učitelek. 

Učitelky někdy poskytovaly proaktivně informace o dítěti nebo jsme se jich záměrně 

dotázali na nejasnosti se záměrem obohatit kazuistiku. 

Kazuistiky jsou prováděny pouze u dětí z neúplných rodin kvůli detailnějšímu 

přiblížení každého dítěte, se snahou o zachycení jeho vnímání a chápání této náročné 

životní situace, jakou je rozvod rodičů a následné změny po rozvodu.

Porovnání

Dále bylo prováděno porovnání dvou skupin, a to dětí z úplných a dětí 

z neúplných rodin. Zaměřovali jsme se na sledování těchto znaků: 

Pořadí nakreslení rodinného člena - 1. místo

 matka

 otec

 sourozenec

 „já“ (= dítě samo)

 někdo jiný
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Vynechání člena rodiny

 matka

 otec

 „já“

 nikdo nechybí

Počet členů rodiny

 0 - 1

 2

 3

 4 a více

Rozmístění členů rodiny

o nejbližší osoba k „já“

 matka

 otec

 někdo jiný

 nelze zjistit

o blízkost mezi matkou a otcem

 blízko u sebe

 daleko od sebe/je mezi nimi jiná osoba

 nelze zjistit

Způsob zobrazení

o vnější podobnost zvířat

 jednodruhová rodina

 vícedruhová rodina – nikdo se nepodobá

 vícedruhová rodina – někdo se podobá

 nelze zjistit 
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o stejný druh zvířete jako „já“

 matka

 otec

 sourozenec

 nelze zjistit/není podobnost

o matka začarovaná do …

o otec začarovaný do …

Barevnost 

 žádné barvy

 minimum barev (vše namalované jednou barvou nebo několik vybarvených 

aspektů)

 někteří členové barevní, jiní ne

 většina nebo vše barevné

Výskyt neživých předmětů

 ano

 ne

Množství detailů

 mnoho detailů

 minimum nebo žádné detaily

Poloha papíru

 na výšku

 na šířku
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9. Výsledky

9.1 Kazuistiky

Kazuistika č. 1

Jana (5;2 let)

Jana pochází z neúplné rodiny a má mladší sestru (1 rok). Bydlí se svou 

matkou, sestrou a přítelem matky – otcem její sestry. Rodiče se rozvedli, když jí bylo 

14 měsíců a dle názoru matky na ni rozvod neměl žádný vliv, protože byla příliš 

malá. Matka se s bývalým partnerem nestýká, ale Jana má prý „vřelý“ vztah s otcem, 

se kterým se vídá pravidelně jednou za 14 dní. Její obrázky nalezneme v příloze č. 2.

Test kresby postavy

Tato kresba pána je velice vydařená, obsahuje všechny podstatné části těla. 

Nenacházíme zde ale velké množství detailů nebo oblečení, paže jsou stále ještě 

upaženy a trup není dostatečně velký. Postavě původně chyběly uši, ale po mém 

dotazu, zda je pán hotový, je Jana spontánně dokreslila. Celkový hrubý skór zde činí 

16 bodů, odpovídá to 7. stenu. Výsledek se nachází v lepším průměru, naznačuje to, 

že je Jana kognitivně zralá, inteligentní a pečlivá. 

Co je na této kresbě nejzajímavější, je její velikost a umístění. Postava je 

extrémně maličká a je umístěna v pravém dolním rohu, což by mohlo poukazovat na 

nejistotu a nízké sebevědomí dítěte. Navzdory tomu jsou ale čáry poměrně silné a 

rázné a kresba netrvala déle než 30 sekund. Dalším zajímavým momentem je to, že si 

Jana velice netypicky otočila papír na šířku. Pro kresbu postavy je to nepraktické a 

neodpovídá to zadání, ale nechala jsem ji pracovat a čekala jsem, jak využije tohoto 

prostoru.

Začarovaná rodina

Jana okamžitě pochopila zadání a začala kreslit. Nejdříve nakreslila všechna 

zvířata obyčejnou tužkou a potom je vybarvovala. Po celou dobu pracovala pečlivě, 

vytrvale a vyplazovala u toho jazyk.

Na obrázku vidíme pět zvířat. Jako první byla nakreslena sestra, která je 

začarovaná do kočky a má nebezpečně dlouhé drápy. Dále je tu matka začarovaná do 

obrovského hada, který vyplazuje jazyk. Janička nemá ráda hady, protože mohou 

být jedovatí. Tento je prý hodný, ale kamarádí se nejméně s ostatními zvířátky. Po 
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nakreslení hada dlouze přemýšlela, nakreslila svou mladší sestru („miminko“) v 

podobě růžového prasátka, do jeho těsné blízkosti zakreslila přítele matky (tedy 

otce své mladší sestry) jako jednorožce, bájné a vzácné zvíře, které se zde jako 

jediné výrazně usmívá. Sdělila, že má dva tatínky. Na otázku, zda se vídá s tím 

tatínkem, který s nimi nežije, odpověděla: „Ne, tomu sebrali řidičák, protože je 

hloupej a toho hodnýho máme doma, ten není hloupej.“ Její vysvětlení, jak je možné, 

že má dva tatínky: „Asi ten hloupej mě totiž nudí a ten hodnej ne, ten chce, abych 

byla hodná, aby mě policajti nezamkli do vězení.“ Po celou dobu našeho rozhovoru 

pojmenovávala tatínky pouze těmito označeními. Vypadalo to, jako kdyby tato 

označení měla od někoho odposlouchána. Ke svému biologickému otci 

nevyjadřovala absolutně žádné kladné pocity. Jako poslední byl nakreslen černý pes, 

což je její skutečný pes. Poté si sama uvědomila, že se tam nenakreslila. Nechtělo se 

jí tuto práci ukončit, ale místo toho, aby zakreslila samu sebe, tak ještě pečlivě 

dobarvila hada.

Jana má jednu sestru (miminko), při našem rozhovoru zmiňovala dále ještě

další dvě ženská jména a chvilku říkala, že to jsou také sestry a za chvilku, že to jsou 

kamarádky. V tomto případě jsem se ještě doptala paní učitelky, zda dokáže objasnit, 

kdo jsou tedy ty sestry/kamarádky, ale ani ona nevěděla. Z jejího vyprávění to 

působilo, že je má obě velice ráda a jsou pro ni důležité, zejména ta, kterou nakreslila 

jako první v podobě kočky.   

Shrnutí

Jana se zdá být bystré děvče, které je velice pečlivé, pracovité, ale ve skrytu 

duše nejisté. Ze začátku působila jako tichá dívka, která se nejdříve pravděpodobně 

velmi styděla a odpovídala tak tiše, že ji téměř nebylo slyšet. Postupně se ale 

rozpovídala, přecházela z tématu do tématu a bylo náročné ji sledovat, zejména když 

hovořila o rodině. Obzvláště během povídání o tatíncích mluvila velice rychle a 

vypadalo to, jako by to všechno byly nějaká fráze, které často slýchá a má je tedy 

naučené. Pravděpodobně musí být velice zmatená, když má dva tatínky, kdy jeden je 

„hloupý“ a druhý „hodný“ – idealizovaný jednorožec. Matka je na obrázku sice jako 

„hodný had“, který ale spíše vypadá, že začne na někoho útočit. 
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Kazuisitka č. 2

Jakub (5;7 let)

Jakub pochází z neúplné rodiny a má dva starší bratry (18 a 22 let). Rodiče se 

rozvedli, když mu byly dva roky. S otcem se stýká každý druhý týden o víkendu, v 

současnosti je ale otec na dva měsíce na dovolené v cizině. Dle matčina názoru 

neměl rozvod na Jakuba žádný vliv, protože otec netrávil doma mnoho času, spíše 

byl v práci nebo v hospodě. Jakubovi obrázky můžeme vidět v příloze č. 3.

Test kresby postavy

Kubův výsledek z testu je průměrný, hrubý skór činí 14 bodů a odpovídá to 6. 

stenu. Vidíme všechny podstatné části lidského těla. Chybí zde ale ramena a ruce 

jsou napojeny ve špatné části těla, jsou jednodimenzionální a zakončené nesprávným 

počtem prstů. Kromě čepice chybí jakékoli jiné detaily. Čepice je zimní, kvůli ní 

chtěl dokreslit, jak sněží, ale potom to přehodnotil na déšť a nakonec na kroupy. 

Kromě kresby pána se Kuba velice zabýval prostředím – slunce, mraky, kroupy.

Z počátku byl pán nakreslen bez nosu a uší, které Kuba spontánně dokreslil, 

když jsme si o něm povídali. Když už byl obrázek takto hotový, ještě ho napadlo, že 

by tam mohla být i paní, aby tam nebyl pán sám. 

Postava je relativně malá v horní polovině papíru, a ačkoliv má pod sebou 

čáru, která představuje zem, tak vlastně létá. Nakreslení této čáry bychom mohli ale 

chápat jako chytré vyřešení toho, že postava zabírá na papíře velice málo místa a 

tímto způsobem si prostor Kuba zmenšil. 

Začarovaná rodina

Kubův obrázek začarované rodiny je velmi barevný a kromě rodinných členů 

je zakresleno opět i pozadí. Vidíme zde dále čtyři „osoby“, z nichž pouze dvě jsou 

zvířata. Jako první nakreslil červenou postavu, která představuje kouzelníka. Poté 

otce v podobě žirafy, na níž sedí panáček. V tomto okamžiku nebylo jasné, zda 

pochopil zadání, proto jsem mu ho znovu několikrát zopakovala. Jeho odpovědi byly 

ale matoucí. Na otázku, kdo je začarován do žirafy, řekl „žirafa a panáček“, po

dalším zopakování instrukce odpověděl „žirafák“. Nakonec to pochopil a řekl, že je 

to otec, který s nimi nebydlí doma. Jakubovo vysvětlení, proč s nimi tatínek nežije: 

„Protože mamka nemá peníze a taťka, když jsem byl ještě malý miminko, tak nám ty 
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peníze nedal, a proto už u nás není.“ Dále mluvil o tom, že je otec nyní na dovolené 

a on se těší, až přijede.

Zmiňoval se i o bratrovi, který je přímo v tomto okamžiku začarováván do 

nosorožce, proto není zatím vidět. Poté nakreslil na zem žlutý výčnělek, který

funguje tak, že „když na tohleto někdo šáhne, tak se zase změní za člověka.“ To je 

velice kreativní myšlenka. Poté uvažoval, že by nakreslil druhého bratra jako pejska, 

ale ten se mu tam dle jeho slov už nevešel. Posledním nakresleným zvířetem je zde 

vosa – maminka. Jeho odpověď na otázku, zda se kamarádí žirafa s vosou: „Nevim, 

možná že se kamarádí jinak.“ Nakonec to vysvětlil tak, že se kamarádí málo.

Do panáčka je zakreslena sestra – podle dotazníku od matky by měl mít 

pouze dva bratry. Zajímalo mě, jestli je tedy od tatínka. A Kuba na to odpověděl: 

„někdo je od tatínka a někdo není od tatínka, někdo je jindy, v jinym domě.“ Vystihl 

to poměrně přesně.

Shrnutí

Jakub je kognitivně vyspělý adekvátně svému věku, po celou dobu se dokázal 

dobře soustředit, ale neměl dostatek trpělivosti nebo odhodlání na to, aby dokončil 

vše, co nějak začal, např. dodělat žirafě skvrny a u obrázku pána dokreslit kroupy. 

Dále mu také trvalo delší dobu, než pochopil zadání, ale u obou obrázků projevil 

velkou fantazii. Snažil se nakreslit vše, co umí a předvést své schopnosti, ale také se 

neustále ujišťoval a dotazoval, co může a co ne. Z jeho povídání o rodině vidíme, že 

chápe, co se v rodině stalo, má sice poměrně vágní, ale dostačující vysvětlení. 
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Kazuistika č. 3

Michal (5;3  let)

Michal pochází z neúplné rodiny a má jednoho staršího bratra (8 let). Rodiče 

se rozvedli teprve před čtyřmi měsíci, je to tedy pro něj velice čerstvá událost. Matka 

uvádí pozitivní vliv rozvodu na děti, zklidnily se a jsou spokojené. Problém vidí 

pouze v tom, že Michal odmítá jezdit s otcem pryč, a tak zůstávají doma a zatím se 

vídají pouze jednou měsíčně.

Michal, drobný chlapec se silnými brýlemi, levák, si přinesl sebou plyšovou 

hračku – zajíce, kterého celou dobu držel v náručí nebo ho měl posazeného na klíně. 

Mnohokrát jsem ho musela v průběhu kreslení povzbuzovat a podporovat. Často 

říkal nevím a projevoval se hodně nejistě. Také si v průběhu kreslení pro sebe říkal: 

„počkej“, „zase jsem to udělal blbě“ a často vzdychal. Vypadalo to, že je ta situace 

pro něj náročná nebo možná i nezábavná. Michalovi kresby jsou v příloze č. 4.

Test kresby postavy

Postava je nakreslena velice nedokonale, chybí krk, ramena, uši, vlasy i 

jakékoli detaily. Vidíme zde pokus o zakreslení prstů, ale tvarově se to prstům vůbec 

nepodobá a nohy jsou také takové nejasné. Právě nohy Michal opravoval, nakreslil je 

nejdříve moc blízko u těla a potom se je pokoušel prstem „vygumovat“. Kresba 

trvala téměř tři minuty, ale prozatím byl pán bez jedné ruky a úst. Během povídání si 

o obrázku, si sám uvědomil, že mu tam tyto dvě části chybí. Celkový hrubý skór činí 

10 bodů, což odpovídá 4. stenu. Výsledek se tedy pohybuje v horším průměru, 

naznačuje to nižší úroveň kognitivní zralosti. Je ale také pravděpodobné, že jeho 

výkon byl ovlivněn nedávným rozvodem rodičů.

Vidíme zde mnoho různých typů čar, silné, slabé, dále i začerňování a 

přerušované čáry, které poukazují na roztěkanost, nesoustředěnost a úzkosti. To samé 

nám naznačuje i velikost postavy. Postava působí, stejně jako kresba začarované 

rodiny, smutným dojmem.

Začarovaná rodina

Zadání u kresby začarované rodiny jsem musela třikrát opakovat, než to 

pochopil, ale ani potom se mu nechtělo kreslit a celou dobu potřeboval ujišťovat a 

povzbuzovat. Po nějaké době se tedy odhodlal a začal kreslit kouzelníka, který má 

dokonce i primitivní klobouk a hůlku. Na rukou nevidíme prsty, zajímavé je, že 
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Michal prsty nakreslil a následně je začáral. Mohli bychom zde přemýšlet o tom, zda 

je perfekcionista, kterému se nepovedly prsty nakreslit, a tak je začáral nebo bychom 

mohli uvažovat o nějaké problematice v této oblasti, např. problémy v sociálních 

kontaktech. Poté nakreslil úžasně barevnou slepici, která představuje bratra. Slepička 

je tam prý sama smutná, ale nevěděl, co by se dalo udělat, aby už nebyla. Poté už 

nevěděl, koho by měl dál kreslit. Při tom, když jsme spolu mluvili, tak si vzpomněl 

na matku, ale nedokázal vymyslet, do čeho by ji začaroval, i když mi vyjmenovával, 

že zná mnoho zvířat. 

Tento úkol byl pro něj nejspíš velice náročný. Protože však rozvod a 

odstěhování otce proběhlo poměrně nedávno, chtěla jsem tomu nechat spíše volný 

průběh a netlačit ho mými otázkami. Většinu času na všechno odpovídal „nevim“. 

Pouze řekl, že s nimi tatínek nebydlí a „někdy za náma přijede, když nejsme ve 

školce“. 

Shrnutí

Nejsem si jistá, zda má maminka pravdu, že měl rozvod pozitivní vliv, i když 

Michala neznám. Ale tento chlapec, který seděl přede mnou, byl odevzdaný, laxní, 

smutný a nejistý. O své rodině neřekl prakticky nic, pouze vyprávěl nadšeně o tom, 

že tráví čas s dědečkem a bratrem. O mamince ani tatínkovi mluvit vůbec nechtěl. 

Pravděpodobně je pro něj celá porozvodová situace ještě příliš čerstvá. Na druhou 

stranu je ale také možné, že se mi s ním nepodařilo navázat tak dobrý kontakt, aby se 

mi otevřel.
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Kazuistika č. 4

Romana (5;2 let)

Romana je jedináček a pochází z rozvedené rodiny. Když se narodila, bylo 

matce teprve 18 let. Rodiče se poté rozvedli, když byly Romaně tři roky a matka 

zastává názor, že dcera ani nezaregistrovala, že by se něco stalo. Ale uvádí, že má 

Romana „povrchový“ vztah s otcem, s nímž tráví dva víkendy v měsíci.

Romana je velice upovídaná, roztržitá, dalo by se říci, že i drzá, dále také 

nepozorná, celou dobu se vrtěla na židli, otáčela hlavou, ukazovala mi obrázky, které 

byly pověšeny na zdech, a chlubila se, které jsou její. Její obrázky nakreslené pro 

účely této diplomové práce jsou v příloze č. 5.

Test kresby postavy

Při kreslení neustále mluvila. Pána začala kreslit od nohou, přičemž říkala, že 

umí nakreslit „krásný botičky“, což z obrázku není úplně zjevné. Tím skončila a 

říkala, že dál už nic neumí nakreslit, ale hned v zápětí pokračovala s kresbou. Pán je 

velice malý a umístěný v dolní části papíru. Tento pán je prý její otec, který má 

„velkou sílu a já jsem ho jednou bouchla sekerou a ono ho to bolelo, tak já mám taky 

sílu jako bejk“.

Postava je disproporcionální s těžce napojovanými částmi těla 

na nesprávných místech, bez dlaní pouze s prsty zakreslenými jako čárky, stejně jako 

nos a vlasy. Celkově je jednoduše nakreslená bez jakýchkoli detailů či oblečení. 

Výsledný hrubý skór v testu dosahuje 13 bodů, to odpovídá 5. stenu, tedy 

průměrnému výsledku. Většina čar je několikrát obtažená, přerušovaná a působí 

křečovitým dojmem – tento jev v kresbě začarované rodiny prakticky nevidíme.

Začarovaná rodina

Kresba začarované rodiny může vypadat na první pohled poměrně zvláštně, 

ale Romana má obrovskou fantazii a celé mi to v průběhu kreslení vysvětlovala. 

Nejdříve si všimneme, že si otočila papír poměrně netradičně na výšku. Jako první 

nakreslila kočku, která je přímo uprostřed, je to její matka, protože „je taky taková 

černá“. Jako jediná je i celá vybarvená. První nápad byl ale takový, že začaruje 

matku do čarodějnice, protože tak po ránu vypadá, ale rozmyslela si to, že to není 

zvířátko. Vedle kočky nakreslila boudu a říkala: „tady napíšu boudu a přivážu to 

k sobě, aby jako kočka do boudy pasuje… hele … je tam přiřetězovaná.“ A 
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vymyslela si u toho příběh, že kočka za ní běhá a tahá za sebou tu boudu, Romana jí 

tedy odvázala a vzala domů, protože je to její matka. Dále pokračovala v kreslení 

stromu a obrovské gorily na něm. „Velký strom a tady velký pupek a velká hlava, 

velká a tady uši a dělá uaaaa, je to velká gorila a řve uaaaaa – to bys ohluchla, 

kdyby to byl živej obraz ... ale bojim se u toho.“ Z toho jasně vidíme, jaký má vztah 

k otci. Gorila je obrovská, řve, je namalovaná úplně jinou barvou než všechno 

ostatní, vyčnívá nebo také nepatří mezi ostatní. Poté mluvila o tom, že spolu rodiče 

„nebydlí v jednom baráku, oni se nemohli moc dohodnout, tak babička to rozhodla a 

oni bydlej daleko od sebe.“ Hned co toto dořekla, odběhla od tématu a ukazovala mi 

nějaký svůj obrázek, který nakreslila ve školce. Až po delší době vyjádřila fantazii, 

že by chtěla, aby se tatínek vrátil domů: „Gorila se nevešla do dveří, tak jsme 

provrtali dveře, zvětšili jsme je a gorila už mohla jít dovnitř.“ Ale asi si sama 

uvědomuje, že by to nešlo jen tak jednoduše. Také mluvila o tom, že tatínek bydlí 

v Paříži nebo u moře.

Jako třetí je zde nakreslena babička v podobě psa – úplně vpravo. Babičku 

tedy pravděpodobně vnímá jako hlídacího psa, který rozhoduje, co se bude v rodině 

dít. Poté si uvědomila, že nenakreslila sebe a tak přemýšlela, že by se chtěla nakreslit 

jako králíka, ale poté ji napadlo, že místo toho se nakreslí jako strom. Tato volba je 

velice netypická, její zdůvodnění znělo: „protože mám stromy ráda“.

Doptávala jsem jí, kdo se s kým nejvíce kamarádí a tak se rozhodla, že to 

zakreslí – to jsou ty čáry, které spojují některá zvířátka. Ona se nejvíce kamarádí 

s maminkou a tatínek s babičkou. A jako poslední zakreslila sestřenici a strýce jako 

dvě malé gorily na stromě pod otcem.

Shrnutí

Romana je velice živé, výřečné a kreativní dítě, které chvilku neposedí. Při 

kreslení vyprávěla, jak se narodila mamince, jak jí píchali uši a maminka tam rozbila 

dveře a křičela atd. Mnoho jejích příběhů se dotýkalo nějaké agresivní tematiky. Zdá 

se, že svým způsobem rozumí porozvodové situaci, ale projevovala i přání, aby se 

otec vrátil domů, i když si uvědomuje, že si spolu už rodiče nerozumí. 

Kresbu rodiny Romana pojala velice kreativně. Nechybí jí tam otec a 

dokonce zakreslila i sestřenici a strýce. Na obrázku vidíme pět zvířat, dva stromy, 

boudu a čáry, které poukazují na to, kdo se s kým nejvíce přátelí.
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Kazuistika č. 5

Honza (5;0 let)

Honza pochází z neúplné rodiny a má mladší sestru, které jsou tři roky. 

V současnosti žijí všichni u nového partnera matky, který není otcem ani jednoho 

z dětí. Rodiče se rozvedli, když byly Honzovi tři roky. Otec si děti bere téměř každý 

víkend, ale stará se o ně spíše jeho sestra, on má již také novou partnerku, která má 

dvě děti a tráví čas spíše s nimi. Matka, které bylo teprve 17 let, když porodila 

Honzu, v dotazníku uvádí, že po odstěhování bývalého manžela nenastaly u dětí 

žádné změny.

Honza prakticky vůbec nemluví, když něco řekne, není mu rozumět a mluví 

v jednoslovných, maximálně dvouslovných spojeních. Nosí velice silné brýle, je 

pravák a měl špatný úchop tužky. 

Okamžitě, co jsem se s ním seznámila, mi bylo jasné, že bude pro něj 

problematické ne-li nemožné pochopit zadání a nakreslit něco, natož se mnou o 

něčem mluvit. Jeho pokusy o kreslení nalezneme v příloze č. 6.

Test kresby postavy

Po zadání vůbec nijak nereagoval a jen se na mě díval. Zadání jsem 

několikrát opakovala. Nakonec začal něco kreslit a nakreslil jakousi skvrnu. Ptala 

jsem se, jestli je to pán, zavrtěl hlavou a řekl „auto“ (jedno z mála slov, které 

používá). Dala jsem mu další papír a ptala jsem se, jestli ví, jak pán vypadá. 

Nedostávalo se mi ale vůbec žádné odpovědi ani reakce. Byla jsem proto nucena 

vyjmenovávat mu části lidského těla. Nakreslil kruh a po mém povzbuzování a 

radách dokreslil ještě čárky, které pravděpodobně symbolizují končetiny. Na otázku, 

co jsou které části těla, pouze ukazoval a po každé ukázal něco jiného.

Tento výtvor nelze podle testu kresby postavy skórovat. Podle mého názoru 

se jedná o kresbu, odpovídající stadiu čárání, které probíhá mezi dvěma a třemi roky. 

Začarovaná rodina

Zadání zde nebylo vůbec pochopeno, neustále říkal „toto?“ Postupně jsem se 

ho začala ptát, jaká zná zvířátka a ani na to se mi nedostalo žádné odpovědi. Po delší 

době vzal černou pastelku a nakreslil něco, co připomíná auto, ale z posunků a 

„búúú“ mi došlo, že to bude asi kráva. V souvislosti s tím říkal „Míla ... di, di“. 
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Když jsem se ptala, kdo by to mohl být, neodpovídal. Povzbuzovala jsem ho, aby 

nakreslil ještě nějaké zvířátko, a tak vzal do ruky žlutou pastelku a začal dělat kruhy. 

Neřekl mi jaké je to zvíře, zkusila jsme se zeptat, zda je to had. To mi odkýval, ale je 

možné, že hada vůbec kreslit nechtěl a pouze bezmyšlenkovitě kreslil. Na jakékoliv 

další dotazy jsem odpověď nedostala.

V tomto případě bylo nezbytné doptat se na informace paní učitelky. 

Vysvětlila, že Míla je nový partner maminky, který je zemědělec a chová býky. 

Můžeme tedy uvažovat o tom, že k němu bude mít Honza silný vztah, když ho uvedl 

vlastně jako jedinou osobu. Také uvedla, že Honza chodí do mateřské školy jen na 

pár hodin a po celou dobu je tam s ním i jeho matka. Honza je velmi nemocný, má 

vrozenou poruchu, při které se mu netvoří cukr v krvi a mnoho času strávil 

hospitalizovaný v nemocnici. 

Shrnutí

Z těchto výsledků je evidentní, že je Honzova kognitivní zralost velice nízká 

a motoricky i verbálně je neobratný. Paní učitelka také uvedla, že Honza téměř 

nemluví, až na některá sprostá slova. Při tomto rozhovoru ale žádné sprosté slovo 

nepadlo. Honza nechtěl odejít a vyžadoval, abych si s ním hrála. Nebylo možné se 

s ním rozloučit, až ho téměř násilím odvedla paní učitelka. Projevoval se velice 

podobně jako děti v dětském domově, které se také rychle dokážou připoutat 

k cizímu člověku.
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Kazuisitka č. 6

Klára (5;10 let)

Klára je z rozvedené rodiny a má mladší sestru (3 roky). Rodiče se rozvedli 

před půl rokem. Maminka vnímá, že byla Klára hodně smutná a duchem nepřítomná, 

ale poslední dobou se situace mění, častěji se usmívá a je aktivnější. S tatínkem má 

dle matky „vřelý“ vztah, pravidelně spolu tráví každý druhý víkend, ale vídají se i 

častěji, protože tatínek bydlí nyní u svých rodičů, prarodičů Kláry. Její kresby 

můžeme vidět v příloze č. 7.

Test kresby postavy

Kresba postavy je v tomto případě nakreslena velice dobře, nechybí zde 

žádné podstatné části kromě prstů. Zajímavým aspektem je propracovanost oblečení, 

která je v tomto věku poměrně neobvyklá. Pán má na sobě tričko se zipem, kalhoty 

s kapsami, v ruce drží peněženku a boty jsou zakresleny i s podpatkem. V porovnání 

s kvalitou oblečení je obličej zakreslen mnohem jednodušeji. Klára ale výborně 

zvládla napojení nohou i rukou, kde vidíme i velkou snahu o zakreslení ramen.

Klára si papír otočila na šířku, a i když jsem ji upozornila, že by ho měla mít 

na výšku, nereagovala. Postava proto vypadá, že je velká. Můžeme si zde dále 

všimnout různých typů kreslených čar – silné, slabé, zvýrazněné, napojené i 

nenapojené. 

Výsledný hrubý skór v testu dosahuje 21 bodů, to odpovídá 9. stenu, tedy 

nadprůměrnému výsledku. Poukazuje to na vysokou úroveň kognitivního zrání, 

vysokou inteligenci, výbornou jemnou motoriku i pečlivost dítěte. 

Kresba začarované rodiny

Zadání ihned pochopila a pustila se v naprosté tichosti do kreslení. Její kresba 

začarované rodiny je barevná a veselá, vidíme zde šest zvířátek a kouzelníka, který 

byl nakreslen jako první. Dále zakreslila Klára samu sebe do kočky (druhá zleva), 

poté otce jako psa, největší zvíře, které je uprostřed obrázku. Vedle něj byla 

nakreslena maminka v podobě kočky. Můžeme si všimnout, že maminka s tatínkem 

jsou největší zvířata umístěná ve středu papíru, jsou tedy pravděpodobně pro Kláru 

nejvíce důležití. Jsou sice v těsné blízkosti, ale zároveň jsou k sobě zády. Jako 
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čtvrtou nakreslila úplně doprava svoji sestru také jako kočku. A do horní části papíru 

nakreslila „zeď s hvězdičkama“, o které mi nic víc neřekla. 

Na otázku, zda je již obrázek hotový, odpověděla, že jí tam ještě chybí asi 

babička a děda. Nejdříve nakreslila babičku také do kočky, která je mezi Klárou a 

jejím otcem a jako poslední byl nakreslen vlevo dědeček do psa.

Na obrázku jsou pouze dva druhy zvířat, která jsou ale vybarvena adekvátně 

podle skutečnosti a jsou genderově rozlišená – ženy jsou kočky a muži jsou psi. 

Neuvažujeme zde, že Klára nakreslila pouze dva typy zvířat kvůli tomu, že by jiná 

neznala, v průběhu následného rozhovoru jich vyjmenovávala mnoho. Spíše se zde 

tímto způsobem projevila touha po identifikaci a také pospolitosti rodiny.

O tom svědčila i odpověď na otázku, kdo se s ostatními nejméně kamarádí: 

„kouzelník, protože k nám nepatří“. Po celou dobu odpovídala pouze v krátkých 

větách, ale rozpovídala se u otázky, kdo se s kým nejvíce kamarádí: „Maminka se 

mnou a s Terezkou (sestra), babička s dědou. Tatínek byl jejich syn, babička ho má 

ráda. Taťka s babičkou a dědou bydlí, my za ním občas jezdíme. Taťka je smutnej, že 

ho mamka nemá ráda. On měl tetu, ta ale potřebovala odjet, když jsme s ní šli krmit 

labutě, odjela. A mamka má ráda novýho strejdu.“ Klára chápe, co se v rodině stalo, 

maminka přestala mít ráda tatínka, tak se odstěhoval a oba si našli nové partnery. 

Během tohoto povídání se zdála být nervózní, měla tenzi v rukách, proplétala prsty a 

stále se vrtěla. 

Shrnutí

Klára je velice inteligentní, milá a pracovitá. Ze začátku téměř nemluvila, ale 

postupně se rozpovídala a překvapivě mluvila hodně o své rodině a pomocí kresby 

začarované rodiny vystihla pravděpodobně velice přesně, jak to v jejich rodině 

funguje. Myslím si, že je to díky její inteligenci i přístupu rodičů, kteří ji informovali, 

co se děje. Podle obrázku i jejího vyprávění také soudím, že má velkou oporu i 

v prarodičích.
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Kazuisitka č. 7

Mirek (5;0 let)

Mirek je jedináček a pochází z neúplné rodiny. Jeho rodiče se rozvedli, když 

mu byly tři roky a v současnosti mají oba dva nové partnery. Mirek tedy bydlí 

s matkou a jejím přítelem, kterému říká táta. Se svým biologickým otcem se vídá 

nepravidelně o víkendech. Matka nevidí žádný negativní vliv rozvodu na dítě.

Mirkovi obrázky se nacházejí v příloze č. 8.

Test kresby postavy

Mirkovi se do tohoto úkolu vůbec nechtělo a dlouho opakoval: „Nevim, nic.“

Musela jsem ho hodně povzbuzovat, než začal kreslit. Na tomto obrázku nicméně 

nevidíme pána, ale malého hlavonožce, který má ovšem ruce s prsty. Prsty Mirek 

velice pečlivě několikrát počítal, stejně jako počítal nohy i ruce, přesto vidíme na 

pravé ruce šest prstů. Podstatnou částí každé postavy je trup, který zde chybí. Ruce i 

nohy musely být proto napojeny k hlavě, na níž nakreslil velmi rozmáchlými pohyby 

vlasy. Výsledný hrubý skór z testu dosahuje pouze 5 bodů, to odpovídá 2. stenu, 

tedy podprůměrnému výsledku, což poukazuje na nižší úroveň rozumových 

schopností i motoriky nebo také na nízkou motivaci ke kresbě.

V rychlosti ještě k hlavonožci nakreslil do horní části papíru „domek“ a do 

dolní „pavučinu s pavoukem“. Poté jsem si již od něj brala papír, ale ještě si ho vzal 

zpět a dokreslil „ohňostroj, kterej praská“ a z pavučiny udělal „sluníčko“. Bohužel 

mi nebyl schopný vysvětlit, proč tam tyto ostatní předměty kreslil. Pravděpodobně 

chtěl předvést, že umí kreslit i jiné věci nebo zaplnit prázdný prostor na papíře.

Všude také vidíme tečky nebo drobné čárky, které pravděpodobně vypovídají o jeho 

roztěkanosti a neklidu.

Začarovaná rodina

Mirek se pro tento úkol nejprve nadchnul, poté si to rozmyslel a chtěl si jít 

hrát. Musela jsem ho opět povzbuzovat a ujišťovat, že to zvládne. Zadání jsem 

několikrát opakovala. Zareagoval na to slovy: „Já umim jen dinosaury a 

spidermana.“, o kterých se rozpovídal, pravděpodobně to jsou jeho oblíbené 

postavy.
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Na obrázku kresby začarované rodiny vidíme pět nějakých zvířat, která 

nejsou rozeznatelná. Jako prvního nakreslil Mirek sám sebe jako lva a komentoval to 

slovy: „Kdo bude zlej, toho zabije, má břicho, ocas.“ Nachází se přibližně ve středu 

papíru a jako jediný je celý nakreslen oranžovou barvou. 

Dále nakreslil maminku v podobě kočky. Je to největší a pravděpodobně také 

nejdůležitější postava úplně vpravo. Kočku by v tom hledal málokdo, vidíme zde 

počáteční etapu kreslení zvířat, kdy děti nakreslí vlastně postavu člověka a přikreslí jí

nějaké typické znaky pro to konkrétní zvíře. Zde Mirek nakreslil srst, vousky a větší 

počet nohou. Zajímavé je, že zvířátka mají zakreslené trupy, ale pán na předešlém 

obrázku ne. 

Poté dlouze přemýšlel a nakonec řekl: „Tak třeba babička lízátko.“ Nakreslil 

zvíře, které se nachází v levém horním rohu a řekl, že je to žirafa. Zvířátko, které 

připomíná sluníčko, bylo nakresleno jako čtvrté. Je to otec začarovaný do ježka, 

který „… píchá píchavkama toho, kdo je zlej.“ Jako poslední zvíře byla zakreslena 

teta, z kontextu jsem pochopila, že jde o partnerku otce. Kresbu komentoval slovy: 

„Je to zlej ježek, kterej se mračí a má tam zuby.“ Poté řekl, že je to děda a udělal 

zvířeti ruce a nohy. Následně opět trval na tom, že je to teta. Teta také dle jeho slov 

jako jediná zlobí. Ačkoli ji tedy vidí negativně, je nakreslena v těsné blízkosti hned 

vedle Mirka. Na moji otázku, kdo se s kým nejvíce kamarádí, odpověděl: „Ježek 

patří k ježkovi, je to jeho miminko.“ Tímto výrokem poukázal na to, že chápe, že 

tatínek patří nějakým způsobem k tetě, ale neví, jak přesně. 

Shrnutí

Po celou dobu byl Mirek velice neklidný a roztržitý, neustále se vrtěl na židli, 

padaly mu pastelky na zem, mluvil o jiných dětech, spidermanovi a dinosaurech. 

Držel se ale stále agresivní tematiky. Bylo poměrně náročné vracet ho neustále 

k našemu tématu. Dle jeho kreseb vidíme, že je kognitivně i motoricky slabší a 

pravděpodobně příliš netuší, co se děje v jeho rodině, i když si uvědomuje, že tatínek 

má nějakou „tetu“. Verbálně mi o rozvodu nebo o tom, že s nimi tatínek nežije a 

naopak s nimi žije jiný tatínek, neřekl nic a od tohoto tématu odbíhal.
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Kazuisitka č. 8   

Sandra (6;0 let)

Sandra pochází z neúplné rodiny a má tři sourozence – dvě sestry (10 a 27 let) 

a jednoho bratra (10 let). Doma žije s matkou, babičkou, sestrou a bratrem. Nejstarší 

sestra má svoji rodinu. Sandry rodiče se rozvedli před pěti lety, když jí byl jeden rok. 

Matka v dotazníku uvedla, že se otec s dětmi stýká nepravidelně o víkendech, ale 

Sandra s otcem má prý vztah „v pořádku“. Její obrázky jsou v příloze č. 9.

Test kresby postavy

Nakreslený pán je umístěný v horní polovině papíru a zabírá více než 

polovinu prostoru. Je nakreslen velmi nedokonale, výsledný hrubý skór dosahuje sice 

10 bodů, ale v jejím věku by měla být kresba mnohem propracovanější. Toto 

odpovídá 2. stenu, výsledek je tedy podprůměrný. Poukazuje to na nižší celkovou 

úroveň rozumových schopností a jemné motoriky.

Pán nemá nakreslený nos, správný počet prstů ani chodidla. V oblasti krku je 

postava tvořena analyticky – jednotlivé části jsou na sebe nepřirozeně připojovány. 

Sandra dále napojila ke krku jednodimenzionální ruce zakončené prsty, které 

připomínají spíše drápy. Trup je neadekvátně dlouhý a končetiny naopak extrémně 

krátké.

Začarovaná rodina

Zadání jsem zde opakovala třikrát, protože to Sandra nedokázala pochopit. 

Poté se pustila do kreslení a byla hotová do dvou minut.

Celý obrázek nakreslila pomocí červené barvy, což může stejně jako kresba 

postavy poukazovat na její nižší kognitivní zralost. Obrázek působí velice prázdně, 

vidíme zde pouze dvě zvířátka a kouzelníka. Nejdříve nakreslila kouzelníka

s hůlkou, poté ptáčka, který je více vpravo, ten představuje maminku. A nakonec 

druhého ptáčka, což je ona sama. 

Jak ptáčci, tak i kouzelník, jsou zakresleni primitivním způsobem. Těžko říci, 

zda se Sandra pokoušela nakreslit ptáčky z profilu nebo oběma chybí jedno oko. 

Několikrát jsem se ptala, jestli je to celá její rodina. Odpovídala většinu času 

jednoslovně. I zde jsem se dozvěděla pouze: „Jo.“ Nakonec jsem se jí pokusila i 

zeptat, jestli kouzelník nezačaroval její sourozence. Pokývala hlavou, ale 
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nevymyslela žádná zvířátka. Oproti tomu, jak velice rychle kreslila, jí trvalo 

nesmírně dlouho, než něco vymyslela. Po delší době ji napadlo: „Třeba ježečka.“,

který má představovat „maminku“ . Po upozornění, že už maminku nakreslila, řekla: 

„Tak ségru.“ Bratra už vymyslet nedokázala, ale dozvěděla jsem se, že: „Péťa je 

dvojčátek s Vaneskou… někdy na mě sou zlý… třeba oni pak na mě řvou.“ Když 

jsme se dostaly k otci, řekla pouze: „Není s náma doma.“ A na otázku, jestli ví, proč 

tomu tak je, už nijak nereagovala. Nejspíš je po tolika letech již zvyklá na rodinné 

uspořádání, kde je pouze matka, babička a sourozenci.  

Během kreslení rodiny tlačila hodně na tužku a po celou dobu tužku špatně

držela. Tento fenomén se objevil pouze u začarované rodiny, během kresby pána 

měla úchop správný.

Shrnutí

Sandra pracovala tiše a rychle, mluvila velice málo a potichu. Její kresby jsou 

jednoduché a neobsahují prakticky žádné detaily, ale linky jsou kresleny jistě a 

poměrně rovnoměrně. Do začarované rodiny nakreslila pouze sebe a matku, tudíž jí 

chybí tři sourozenci i otec. V tomto případě bychom mohli předpokládat, že nakreslí 

i babičku, která s nimi žije. Na to, kolik má blízkých příbuzných, je její kresba rodiny 

poměrně vylidněná. 

Sandra má v září nastoupit do základní školy, pokud bychom měli soudit jen 

dle těchto výsledků, určitě bychom pochybovali, zda je to dobrý postup.
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Kazuisitka č. 9

Tomáš (4;11 let)

Tomáš je z neúplné rodiny, rodiče se rozvedli, když mu byl teprve rok. Ze 

začátku o něj měl otec zájem, ale ten postupně vyprchal. Přibližně od dvou let ho již 

Tomáš vůbec nevídá. Matka v dotazníku označila vztah Tomáše s otcem za „žádný“.

V současnosti žije Tomáš se svým starším bratrem (7 let), matkou a jejím partnerem.

Tomáš je velice klidný, tichý a drobný chlapec, který měl na sobě špinavé 

oblečení téměř dvojnásobné velikosti, než kterou potřebuje. Jeho obrázky se 

nacházejí v příloze č. 10.

Test kresby postavy

Tato nakreslená postava zaujme nejdříve svojí velikostí. Je maličká a 

umístěná do horní poloviny papíru. Malá postava poukazuje na nízké sebevědomí a 

umístění postavy do horní poloviny papíru by mohlo značit snílkovství. 

Výsledný hrubý skór z testu dosahuje 8 bodů, které odpovídají 4. stenu. 

Tento výsledek lze označit jako horší průměr, který by mohl poukazovat na nižší 

úroveň kognitivní zralosti. Pán je proporčně nakreslený nesprávně, chybí mu krk, 

díky tomu Tomáš napojil ruce k hlavě a tělo jako by nebylo s hlavou vůbec spojeno. 

Kromě rukou je vše zakresleno jednodimenzionálně. Na rukou vidíme i velice 

zvláštní prsty, Tomáš nejdříve nakreslil horní linku ruky, poté pečlivě zakreslil 

správný počet prstů, ale spodní stranu ruky nakonec spojil s druhým a třetím prstem. 

Ve výsledku to vypadá jako panáček s nedodělanými křídly. Pán má vybarvené tělo, 

protože „má košili“.

Začarovaná rodina

Oproti kresbě postavy projevoval nejdříve nejistotu, říkal: „Nevim, neumim, 

nevim.“ Na první pohled vidíme, že je kresba velice barevná, jsou tu nahodile 

použité téměř všechny barvy, které měl Tomáš k dispozici. Ale samotná zvířátka 

nejsou tak docela k rozeznání.  

První zvířátko je on sám jako „barevná kočka“, která je na obrázku vlevo 

nahoře. Napravo od ní Tomáš nakreslil svého bratra v podobě motýla, „… protože 

umí lítat“. Po nakreslení motýla byl bezradný, tvrdil: „Já prostě nevim.“ Snažila

jsem se ho podporovat a ujišťovat, nakonec se rozesmál a řekl: „Tak beruška bude 
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táta.“ Zajímalo mě, jestli s nimi bydlí a odpověď byla kladná. Znamená to tudíž, že 

partnerovi matky říká táta. Ptala jsem se ho opatrně i na toho druhého tátu a řekl: 

„Petr, Petr, maminka nám říkala, že je to náš táta. Pak sme zapálili svíčku, abysme 

viděli, aby se neobjevil duch.“ Těžko tedy soudit, jaké informace o svém 

biologickém otci byly Tomášovi sděleny. 

Jako poslední byla nakreslena matka v podobě lišky, která je umístěna pod 

beruškou. Na otázku, kdo se s kým nejvíce kamarádí, odpověděl: „Beruška 

s kočičkou, motýlek s liškou a liška s beruškou.“ Znamená to, že se kamarádí on 

s otcem (partnerem matky), bratr s matkou a otec s matkou. Také uvedl, že nejvíce 

zlobí „maminka, protože mě plácá a někdy nemám snídani.“ Snažila jsem se dál 

doptávat, ale odpovědi se mi již nedostalo. Mohli bychom zde uvažovat o kvalitě 

vztahu k matce.

Shrnutí

Tomáš pracoval velice pečlivě a soustředěně. Mluvil tiše a klidně s výjimkou 

toho, když hovořil o matce, kdy si pohrával s tužkami a mluvil mnohem hlasitěji.

U kresby začarované rodiny volil poměrně netradiční zvířata. Svého 

biologického otce nezakreslil, ale nakreslil nového otce hned jako druhého v pořadí a 

matku až jako poslední. Také uvedl, že matka se kamarádí s jeho bratrem a otcem, 

ale ne s ní. Je tedy možné, že s matkou nemá až tak vřelý vztah, ale s novým otcem 

nejspíše vychází dobře. Snažila jsem se zeptat i paní učitelky, jaký má na tuto moji 

domněnku názor. Uvedla, že komunikace s matkou je velice náročná, chlapec 

přichází často hladový, potom se ve školce přejídá a oblečený chodí běžně tak, jak 

jsem ho i já viděla. Tomášek to tedy zřejmě nemá vůbec jednoduché.
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Kazuisitka č. 10

Zdeněk (6;3 let)

Zdeněk pochází z neúplné rodiny, jeho rodiče se rozvedli před rokem. Nyní 

žije s mladší sestrou (4 roky), babičkou, dědou a maminkou, která absolvovala 

zvláštní školu. S otcem se Zdeněk vídá velice sporadicky a dle matky s ním má 

chlapec „špatný“ vztah, ale rozvod ho údajně nijak neovlivnil. Zdeněk dostal odklad 

školní docházky. Jeho kresby si můžeme prohlédnout v příloze č. 11.

Test kresby postavy

Nakreslený pán je zde opět poměrně dost malý a je umístěn do spodní části 

papíru. Pán má všechny podstatné části, dokonce i uši a správný počet prstů, není zde 

ale nakreslený krk a nohy. I když to vlastně není úplně pravda, Zdeněk nakreslil 

pánovi dvojdimenzionální nohy i s botami a následně je vyšrafoval, stejně jako 

zbytek těla. V závěru to vypadá spíše jako sukně. Při kreslení vyvíjel velmi silný tlak 

na tužku, postava je tudíž velice tmavá. Silné linie, kterými pána vystínoval,

poukazují na sebevědomého jedince, v tomto případě ale jde spíše o jeho afektivitu.

Výsledný hrubý skór v testu činí 15 bodů a odpovídá to 5. stenu, tedy 

průměru. Zdeňkovi byly připočítány body ve spojitosti s nohami, protože je nakreslil, 

pouze je poté ještě zamaloval. Stále jsou ještě ale rozeznatelné a podstatné je to, že si 

uvědomuje, že má postava nohy a umí je i nakreslit. Po povzbuzení, aby řekl něco o 

tomto obrázku, řekl: „Je to opravář. Opravuje auta.“

Začarovaná rodina

Na počátku Zdeněk projevoval nejistotu: „Já neumím zvířátka.“ Dlouho mu 

trvalo, než začal kreslit. Obrázek této rodiny ale nakonec obsahuje pět rodinných 

členů. Jako prvního nakreslil sám sebe jako oslíka, který se nachází vlevo dole. Poté 

ho napadlo, že nakreslí svého kamaráda jako koníka, proto jsem mu musela 

připomenout, že se jedná o jeho rodinu, a tak začaroval do koníka maminku. Při tom 

pracoval velmi nejistě, trvalo mu velice dlouhou dobu, než udělal čáru. Stále se na 

mě ohlížel, jak na to reaguji. Koník je bezesporu největším zvířetem na obrázku a je 

uprostřed papíru, působí velmi dominantně. 

Dalším nakresleným zvířátkem byla babička jako prasátko. Opět přestal 

kreslit a vyžadoval podporu. Potom si vzpomněl ještě na dědu, kterého nakreslil 
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v podobě žirafy hned vedle sebe, dokonce i přes oslíkův obličej. A říkal: „Už nikdo 

tam neni.“ Zeptala jsem se, jestli tam už opravdu nikdo není. Odpověděl ne a potom 

se rozesmál a vykřikl: „Adélka! … tak třeba králík.“ Adélka je jeho sestra.

Zvířátka jsou různě barevná, ale žádné není vybarvené. Každé má i jiný počet 

nohou, žirafa je má vyšrafované, jako pán. Oslík má jako jediný správný počet 

nohou, koník má tři, prasátko dvě a králík dokonce šest. Tendence šrafovat si 

můžeme všimnout i na zádech oslíka a prasátka – Zdeňka a babičky. 

Po nakreslení obrázku jsem se ptala, kdo se má nejvíce rád. Odpověď zněla: 

„Králík a prasátko… žirafa a koník.“ Na otázku, kdo má rád oslíka, řekl, že neví a 

vypadal u toho smutně. Oslík, tedy on sám, prý nejvíce zlobí. Během rozhovoru o 

otci byl o poznání tišší. Řekl pouze: „Je pryč, nevim kde je.“ Na všechny další 

otázky reagoval buď slovem „nevim“ nebo mlčením.

Shrnutí

Zdeněk je velice nejistý, stydlivý chlapec, který má nízké sebevědomí. 

Extrémně často potřeboval povzbuzení a podporu. Stále se na mě ohlížel a očekával 

nějakou reakci nebo souhlas. Podle jeho chování i řeči, ve které velmi zaostává, bylo 

pravděpodobně vhodné, že dostal odklad školní docházky.

Nejzajímavějším a také asi nejvarovnějším znakem je zde šrafování, které 

může značit nějaké emoční problémy. Zdá se, že v oblasti nohou ve spojitosti se 

šrafováním i počtem nohou, by zde mohla být nějaká společná problematika. 

Netroufneme si ale navrhnout, jaká.

Obrázek začarované rodiny má pět členů. Jsou zde nakresleni všichni členové 

rodiny, s nimiž žije v domácnosti, ale tatínka nenakreslil. Z jeho reakcí bylo znát, že 

neví, proč je tatínek pryč. Je možné, že tomu nerozumí nebo nemusel být informován 

o tom, co se v rodině děje.

.
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Kazuistika č. 11

Lukáš (6;2 let)

Lukáš je z neúplné rodiny a v současné době žije s maminkou, dvěma 

sestrami (0;3 a 2 roky) a jejím novým partnerem, otcem obou jeho sester. Jeho rodiče 

se rozvedli před třemi roky a otec se od té doby s Lukášem vídá pravidelně o 

víkendech. Dle matky je jejich vztah „v pořádku“. 

Lukáš byl do této mateřské školy přeřazen kvůli svému špatnému chování. Je 

hyperaktivní a se spolužáky si příliš nerozumí. Učitelka sdělila, že je velmi 

dominantní, neklidný, ale dobrosrdečný. Pravidelně také chodí za učitelkami a 

vyžaduje fyzický kontakt – objetí, pohlazení. Lukášovi obrázky se nacházejí 

v příloze č. 12.

Test kresby postavy

Tento pán je oproti ostatním kresbám jiných dětí veliký, ale ve skutečnosti je 

tato velikost poměrně optimální. Pokud bychom hodnotili pouze velikost postavy, 

řekli bychom, že jde o zdravě sebevědomého a dobře adaptovaného chlapce.

Lukáš v testu kresby postavy dosáhl 13 bodů, které odpovídají 4. stenu.

Tento výsledek řadíme do horšího průměru. Pán je nakreslen částečně 

jednodimenzionálně a částečně dvojdimenzionálně. Jediné, co mu chybí, jsou vlasy. 

Obtíže se objevily u končetin. Ruce míří směrem nahoru a každá je viditelně jinak 

dlouhá. Na pravé ruce má jeden prst navíc, což ho velice znepokojilo a nevěděl, co 

s tím má dělat. Nešťastný byl také z nohou „Udělal sem mu sukni, chtěl sem je spojit, 

aby byly dvě no...“ Evidentně plánoval udělat dvojdimenzionální nohy, ale nevěděl, 

jak a místo toho vznikla sukně.  

Po pánovi začal vpravo dole kreslit spirálu. Nevěděl, proč ji nakreslil, ale 

kreslil ji v průběhu našeho povídání. Pravděpodobně je to z důvodu jeho neklidnosti. 

Potřeboval nějak zabavit ruce. 

Začarovaná rodina

Lukáš zadání odkýval, ale nakreslil křižovatku. Zopakovala jsem instrukce. 

Na obrázku je nakresleno pět zvířat a všechna jsou vybarvená adekvátně podle 

reality kromě žáby, matky, která zůstala bílá.
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Nejdříve nakreslil žábu. Je to zvířátko, které zůstalo jako jediné nevybarvené 

a nachází se uprostřed papíru. Řekl, že je to on sám, ale v zápětí se rozmyslel a 

rozhodl, že je to maminka. Poté již nakreslil sám sebe v podobě ježka, který se 

nachází nalevo od žáby, ačkoli ho nejdříve začal kreslit napravo, vidíme tam 

přeškrtnuté bodliny. 

Jako třetí byla nakreslena beruška, která symbolizuje jeho dvouletou sestru. 

Poté Lukáš nakreslil svoji druhou sestru jako hnědou opici, která se nachází napravo 

od berušky. Mladší sourozenci jsou většinou zakreslováni jako malá zvířátka, 

rozměry této opice jsou proto vcelku netradiční. Velice zvláštní je také to, že obě 

jeho sestry mají vyšrafované obličeje. Nejdříve oběma nakreslil oči a pusu a poté to 

zamaloval. Mohli bychom uvažovat o nějakých emočních problémech.

Na moji otázku, zda už je to hotovo, řekl: „Jo …. Ne, Radek.“ Nějakou dobu 

přemýšlel, do jakého zvířete ho začaruje a nakonec se rozhodl pro medvěda, protože 

„Radek pije pivo a chodí do práce, medvěd pije med." Žlutá skvrna symbolizuje 

med, který mu teče z pusy. Smál se u toho, přišlo mu to legrační. Medvěd se jako 

jediný velmi podobá více člověku než zvířeti. Ptala jsem se, kdo je Radek a odpověď 

zněla: „Hm, on s náma bydlí.“ Na otázku, zda s nimi bydlí i otec, řekl: „Ne.“

Z těchto zvířátek nejvíce zlobí: „Beruška lítá někam, zlobí.“ A nejvíce se 

kamarádí beruška s ježkem – on se sestrou, ale nejhodnější je žabka – matka. 

Shrnutí

Lukáš je neklidný a neposedný, ale po celou dobu se choval vzorně a snažil 

se. Kreslil velice rychle, až bylo chvilkami těžké ho sledovat. Mnohokrát se stalo, že 

bezmyšlenkovitě začal něco kreslit, ale během toho nebo až po nakreslení si všiml, 

že je něco špatně a potom se kvůli tomu trápil (prsty a nohy u postavy nebo mnoho 

čar u kresby začarované rodiny).

Mluvil o tom, že má maminka hodně práce. Pravděpodobně kvůli mladším 

dětem a je možné, že na něj nemá tolik času a nevěnuje mu takovou pozornost, jakou

by potřeboval. Tuto pozornost právě proto možná vyžaduje od učitelek v mateřské 

škole. 

Na obrázku začarované rodiny je nakresleno pět členů, včetně partnera 

matky, ale jeho biologický otec zde nevystupuje. Vůbec o něm nemluvil, jen 

potvrdil, že s nimi nebydlí doma a bydlí tam partner maminky.  
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Kazuistika č. 12

Tereza (5;7 let)

Tereza pochází z neúplné rodiny a je jedináček. Po rozvodu, který proběhl 

před dvěma a půl lety, se matka s Terezou odstěhovaly k matčiným rodičům, tedy 

prarodičům Terezky. Ona se s otcem vídá pravidelně každý druhý víkend a dle 

matky mají spolu „vřelý“ vztah. Matka také soudí, že po jejich rozvodu byla Tereza 

často smutná, tichá a také plačtivá, ale přibližně po roce se situace zlepšila a 

postupně se z ní stávala zase ta veselá holčička, která tráví velice ráda čas se svým 

otcem. Její obrázky se nacházejí v příloze č. 13.

Test kresby postavy

Tento pán je opět poměrně malý, ale nachází se přímo uprostřed papíru. 

Výsledný hrubý skór je vysoký a dosahuje 18 bodů, které odpovídají 8. stenu, tedy 

nadprůměrnému výsledku. Tereza je kognitivně zralá, pečlivá a pracovitá. 

Nedostatky u pána vidíme zejména v oblasti trupu a rukou, které jsou 

disproporcionální a na jedné ruce je šest prstů. Můžeme si ale všimnout dokonce i 

snahy o zakreslení oblečení v horní polovině těla.

Nejdříve se Terezce nepovedla nakreslit levá ruka, a tak hledala gumu, když 

jí nenašla, zeptala se mě: „Máš gumu?“ Vysvětlila jsem jí, že to bude muset 

zvládnout bez gumy, nevadilo jí to a rychle se s tím vyrovnala.  

Začarovaná rodina

Kresba začarované rodiny obsahuje čtyři velice malá zvířátka, která jsou 

nakreslena s mnoha detaily. Všechna jsou i vybarvená adekvátně realitě, což 

poukazuje také na Terezčinu inteligenci. Na pastelky vyvíjela velice malý tlak, proto 

je vše světlé a nevýrazné. Velikost zvířat i slabé linky svědčí o nízkém sebevědomí 

dítěte.

Nejprve Tereza nakreslila čáru, která představuje zem a na ni umisťovala 

zvířata. Jako první ze zvířat nakreslila srnku, která představuje maminku. Je to 

největší zvíře na obrázku. Kvůli tomuto aspektu i kvůli pořadí nakreslení bude pro 

Terezu pravděpodobně velice důležitá. Hned vedle ní nakreslila sebe jako divokého 

zajíce. A začala vyprávět, že její otec „… má statek, tam má daňky a ovce, já mu 

s nima pomáhám, krmim je.“ Také mluvila o tom, že je myslivec a ona s ním chodí 
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na posedy. A sama mi spontánně začala vysvětlovat: „Chodim za nim jen v sobotu 

nebo v neděli, on nebydlí s náma, přestali se mít s maminkou rádi a my sme se 

musely přestěhovat k babičce.“

Dalším nakresleným zvířetem je zde babička v podobě žáby a jako poslední 

byl nakreslen děda jako želva, protože „… je taky tak pomalej.“

Shrnutí

Tereza je inteligentní, pracovitá, upřímná, veselá a spontánní dívka, která 

nemá ale nijak vysoké sebevědomí. Oba obrázky jsou nakresleny velice kvalitně a 

propracovaně, ale je tam také velké množství prázdné plochy.

Vypadá to, že velice dobře rozumí současné rodinné situace a zdá se, že má 

dobrý vztah s otcem i matkou. V tomto případě bychom čekali, že do začarované 

rodiny nakreslí také otce. Tereza zobrazila ale své prarodiče, s nimiž v současné době 

bydlí. 
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Kazuistika č. 13

Vojtěch (5;9 let)

Vojta, chlapec z neúplné rodiny, žije s matkou a bratrem (8 let). Matka 

s otcem se rozvedli před rokem a nyní se otec s dětmi vídá, jak často může. 

Pravidelně se vídají každý víkend a často i přes týden, protože bydlí ve stejné 

vesnici. Podle matky je vztah otce s Vojtou „v pořádku“. Vojtovi kresby můžeme 

nalézt v příloze č. 14.

Test kresby postavy

Kresba tohoto pána je nakreslena průměrně. Výsledek dosahuje 17 bodů, 

které odpovídají 6. stenu. Pán má veselý výraz a nechybí mu ani uši. S tělem měl 

Vojta už trošku problém, postava je velmi disproporcionální. Trup je dlouhý a ruce i 

nohy nejsou stejně široké. Také pro něj bylo náročné napojit k trupu levou nohu. Pán 

má ale krk i dvojdimenzionální prsty ve správném počtu, na které se velmi soustředil.

Pán zabírá přibližně polovinu papíru, nachází se uprostřed, ale i tak působí 

díky své extrémní štíhlosti takovým nejistým dojmem. Na nejistotu poukazují i 

roztřesené linie.  

Začarovaná rodina

Tato začarovaná rodina čítá šest rodinných členů a jeden strom. Vše je 

nakresleno barvou, která ve většině případů odpovídá realitě, ale nic není kompletně 

vybarveno. Můžeme si všimnout, že Vojta začal vybarvovat strom, ale při tom si 

vzpomněl, že musí ještě někoho nakreslit. Tuto činnost opustil a už se k ní nevrátil.

Prvním nakresleným zvířátkem zde byl ptáček, který představuje jeho 

maminku. Je to ústřední zvíře, které hlídá všechny ostatní. Druhý byl zakreslen jeho 

bratr jako housenka. Poté nakreslil sám sebe jako králíka, … protože „je to moje 

oblíbený zvíře, mám doma takovýho plyšáka.“ Jako další zvířátko nakreslil Vojta 

modrého pstruha, který symbolizuje babičku. Dále udělal strom a na něm veverku, 

což je jeho děda a vpravo do rohu zobrazil nakonec svoji druhou babičku v podobě 

pejska a říkal u toho „On už totiž jeden děda umřel.“ Tím mi vysvětlil, proč tam 

nenakreslil i druhého dědu. Pejsek je jako jediný nakreslen pouze obyčejnou tužkou, 

má vyšrafovaný obličej a společně s dědou jsou odděleni od zbytku rodiny stromem.
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Po nakreslení jsem se ptala, jestli mu tam nikdo nechybí a po chvilce 

přemýšlení odpověděl: „Táta, mám ho taky namalovat?“ Já jsem mu řekla, že to 

záleží na něm, a tak reagoval slovy: „Tak já ho tam dělat asi nebudu.“ Na otázku 

„Proč?“ už ale nedokázal najít odpověď. Začal mi ale vyprávět, jak tátovi pomáhá 

v dílně a na zahradě. Z vyprávění to znělo tak, že s ním má velice dobrý vztah. A je 

nesmírně zajímavé, že si na něj vzpomněl, ale nezakreslil ho. Možná s tím má 

spojenou nějakou obavu nebo nejistotu týkající se toho, zda otec k jeho rodině 

vlastně ještě patří. Uvedl také: „Máma na tátu hodně křičela a táta na mámu taky… 

a asi se dohodli, že se táta přestěhuje.“ Na otázku, zda je to takhle lepší nebo horší, 

když bydlí jinde, řekl, že lepší.

Shrnutí

Vojta je skromný, šikovný chlapec, který se na práci velmi soustředil, ale 

přesto dokázal kreslit rychle. Postava i zvířata jsou poměrně malá a nevýrazná. 

Mohli bychom usuzovat na nižší sebevědomí dítěte. Vojta zakreslil do začarované 

rodiny šest rodinných členů. Má tedy evidentně velkou rodinu, ke které má blízko. 

Hezky mluvil i o otci a jejich společných aktivitách. Během rozhovoru o rozvodu 

rodičů dokázal vysvětlit i důvod, proč se tatínek odstěhoval. Pravděpodobně tedy 

chápe, proč spolu rodiče již nebydlí. 
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Kazuistika č. 14

Pavel (6;0 let)

Pavel je z neúplné rodiny, rodiče se rozvedli před dvěma lety, když byly 

Pavlovi čtyři roky. Pavel má staršího bratra (14 let), který má jiného biologického 

tatínka, ale ten s nimi nikdy nežil. Maminka v dotazníku uvedla, že si tatínek bere 

děti dvakrát do měsíce a nemyslí si, že by rozvod děti nějak ovlivnil. Pavlovi 

obrázky, které zde nakreslil, jsou v příloze č. 15.

Test kresby postavy

Jeho reakce na zadání: „Pána neumim, ale hasičák bych možná uměl, pána 

neumim, ale domeček bych uměl.“ Povzbuzovala jsem ho a začal kreslit pána. 

Pánovi nakreslil obličej a říkal, že už nic neumí, takto to pokračovalo neustále 

po nakreslení nějaké části postavy. Pán má těžce napojované části těla, nejsou zde 

zobrazená ramena a ruce jsou připojeny ke krku, přesto Pavel získal v testu 19 bodů, 

které odpovídají 8. stenu, tedy nadprůměrnému výsledku. Postavě jsou zakresleny 

různé detaily, jako jsou tváře, nosní dírky, vlasy, uši i prsty, které nahlas počítal a 

poté mi je dokonce i všechny pojmenoval. Nakreslil i prsa a pupík, mohli bychom si 

myslet, že poukazují na transparentnost. Když ale Pavel kreslil prsa, tak se u toho 

hodně smál a říkal: „Jako že se de vykoupat.“ Znamená to, že je pán nahý. 

Na této kresbě nejvíce upoutají pozornost obrovské úsměvy pána, slunce i 

mraků. Vše vypadá velmi pozitivně, až to působí možná přehnaně. Když kreslil 

mraky, říkal: „To je táta mrak, tady je máma mrak a tady je klouček mrak.“ Vypadá 

to jako ideální rodina. 

Začarovaná rodina

Na zadání reagoval slovy: „Neumim nakreslit kouzelníka … já moc zvířátek 

neumim, zvířátka jsem nikdy nekreslil.“

Začarovaná rodina působí velice smutně, je tu pouze jedno zvíře, medvěd. 

Ten představuje jeho bratra, „… protože je taky takovej velkej.“ Poté se mu už 

nechtělo kreslit žádná zvířata a pouze jsem se od něj dozvěděla, že maminka by 

mohla být začarovaná do „vepříka“. Dále jsme se bavili o tatínkovi a sám od sebe mi 

řekl: „Máma s tátou se rozvedli, víš, protože táta mámu štval. Ale za mnou on jezdí.“
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Malý počet lidí je pravděpodobně z důvodu nízké motivace. Nechtělo se mu 

kreslit zvířata a neustále mi nabízel, že nakreslí hasičské auto.

Shrnutí

Pavel je velice upovídaný, mluvil o tom, jak a kde staví dům. Také byl 

zvědavý, kdo jsem a proč chci od dětí obrázky, jaké děti mi ještě budou kreslit 

obrázky apod. Mluvil tak rychle, že nestíhal ani dýchat. 

Celou dobu jsem ho musela vracet od různých témat zpátky ke kreslení. A 

v průběhu pořád říkal, že něco neumí, ale když se mu dostalo povzbuzení, okamžitě 

začal pracovat. V kreslení se projevoval mnohem nejistěji než v mluvení. Téma 

začarované rodiny pro něj nebylo zajímavé, proto neměl tendenci snažit se a nakreslil 

tak pouze jedno zvířátko. Je to ale velice bystrý, kognitivně zralý chlapec, který 

pravděpodobně chápe, co se v rodině děje.
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Kazuistika č. 15

Veronika (5;6 let)

Veronika pochází z neúplné rodiny, její rodiče se rozvedli před třemi lety. 

V současnosti žije s maminkou a patnáctiletou starší sestrou. Maminka v dotazníku 

uvedla, že se Veronika s otcem vůbec nevídá a rozvod na ní neměl žádný vliv. Její 

obrázky můžeme nalézt v příloze č. 16.

Test kresby postavy

Pán byl v tomto případě nakreslen za jednu minutu velice jistými čarami. 

Tomuto pánovi byla nakreslena nejdříve hlava s obličejem, potom dvě čáry 

zakončené botami a ruce s prsty v nesprávném počtu. Poté se Veronika chvilku 

zadívala na svůj obrázek a dokreslila čárku, která oddělila trup od nohou. Postava je 

nakreslena velice jednoduše. Pánovi chybí krk a vše kromě bot je nakresleno 

jednodimenzionálně. Jediným detailem je zde obočí a vlasy, které zasahují do očí. 

Výsledný hrubý skór tohoto pána dosahuje 11 bodů, které náleží 4. stenu, horšímu 

průměru, tedy nižší úrovni kognitivní zralosti. 

Na výzvu, aby pověděla po dokončení něco o obrázku, řekla pouze: „Má 

vlasy, pusu, oči, obočí a ještě mu chybí nos.“ Poté dokreslila nos.

Začarovaná rodina

Tato rodina obsahuje tři zvířata a kouzelníka. Vše je detailně zpracované a 

vybarvené – prakticky vše je žlutočerné, což je ale pochopitelné s ohledem na výběr 

zvířat. Nejdříve byl nakreslen kouzelník, poté největší a nejpropracovanější žirafa, 

která symbolizuje matku, pravděpodobně nejdůležitější osobu ve Veroničině životě. 

Jako druhá byla zakreslena nejmenší žirafa, což je ona sama. V tomto momentě 

odložila tužku a řekla, že má hotovo. Na otázku, zda nikdo nechybí, pohotově 

zareagovala: „To sem ale popleta, chybí tam Natálka.“ Natálka je její starší sestra, 

kterou začarovala také do žirafy a nakreslila ji mezi matku a samu sebe. Žirafy prý 

nakreslila, protože je má ráda.

Poté jsem se zeptala, zda je to vše a odpověděla: „Táta je v Londýně, tak ho 

tam nemůžu namalovat. On vydělává hodně penízků, aby mi mohl koupit psa a 

hračky.“ Když toto dořekla, vzala si černou pastelku a začala obrázek horizontálně i 

vertikálně přeškrtávat. Komentovala to slovy: „Tady sem nakreslila cihlovou zeď.“
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Na otázku, proč je tam ta zeď, řekla: „Aby zvířátka nemohla utýct… Kouzelník je 

začaroval a zamknul.“ Tato zeď i Veroniky vysvětlení působí velice neobvykle, 

pravděpodobně to bude mít nějakou spojitost s jejím otcem. Zeď připomíná spíše 

mříže, za která kouzelník zavřel zvířátka. 

Shrnutí

Veronika je drobná, roztomilá a trošku zvláštní holčička, která žije ve svém 

světě. Na obou jejích obrázcích můžeme najít prvky agresivity – u pána razantní 

čáry, vyšrafovanou část obličeje a u kresby začarované rodiny zeď, která připomíná 

mříž. Po celou dobu seděla neklidně, často se otáčela ve směru jakéhokoliv zvuku.

Veronika pravděpodobně neví o rozvodu a bylo jí poskytnuto vysvětlení, že 

je otec v cizině. Další možností je také to, že byla o rozvodu informovaná, ale 

vytěsnila to nebo mohla být také instruována, aby o tom nikde nemluvila.

9.1.1 Shrnutí kazuistik

Díky těmto kazuistikám jsme získali ucelenější pohled na kognitivní zralost 

dětí, vyjadřování se pomocí symbolů a vnímání i porozumění rozvodové situaci 

v rodině. Kognitivní zralost byla zjišťována pomocí kresby postavy. Výsledky těchto 

dětí se pohybovaly v celkovém rozpětí od 2. až po 9. sten. U těchto dětí nelze proto 

předpokládat jakákoli souvislost mezi kognitivním zráním a rozvodem rodičů nebo 

porozvodovou situací.

Další hodnocenou technikou byla kresba začarované rodiny. Neobjevili jsme 

žádná typická zvířata, která by se zde opakovaně vyskytovala. Nejčastěji kreslená 

zvířata zde celkově byla: kočky, psi, žáby, žirafy a ptáčci. Chlapci kreslili oproti 

dívkám častěji ježky, medvědy, berušky a králíky. Většina dětí nedokázala vysvětlit 

svůj výběr zvířat. V ostatních případech byla vysvětlení založená na primitivní vnější 

podobnosti nějakého aspektu či na prostém vysvětlení, že má dítě toto zvíře rádo. 

Zajímavým faktorem v kresbách začarovaných rodin zde byla častá absence 

biologického otce, naproti tomu byli nezřídka kresleni noví partneři rodičů – zejména 

partner matky, s kterým žije dítě v jedné domácnosti. Některé děti dokonce také 

nezakreslily matku nebo samy sebe. Absence „já“ není až tak netypická ve srovnání 

s absencí matky.
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Většina začarovaných rodin čítá čtyři a více členů. Dále se zde objevuje časté 

vybarvovaní a používání mnoha barev, ale už ne v takové míře zakreslování detailů.

9.1.2 Zodpovězení otázky č. 1

Jak rozumí předškolní děti rozvodové situaci v rodině?

Některé děti tuto situaci vysvětlit nedokázaly z důvodu nedostatku verbálních 

schopností, emoční náročnosti tématu nebo introverze. Ale všechny promítly do 

kresby to, jak tuto rodinnou situaci vnímají.

Většina těchto předškolních dětí ale zvládla vysvětlit rozvodovou situaci na 

svůj věk velice dobře. Některá vysvětlení byla sice vágnější, jiná byla ale naopak

vcelku přiléhavá situaci. 

Většina těchto dětí rozumí rozvodové situaci v souvislosti se změnou

bydliště svého nebo jejich otce. Dále také v souvislosti s hádkami a neshodami 

rodičů před rozvodem. Některé děti dále uváděly, že se rodiče již nemají rádi

nebo že se rozvedli kvůli penězům.

Tyto výsledky poukazují na spojitost kognitivní zralosti s úrovní 

pochopení této situace. Děti, jejichž výsledky z testu kresby postavy byly 

podprůměrné nebo i průměrné, podávaly vysvětlení jako: „Není s náma doma.“

„Někdy za náma přijede, když nejsme ve školce.“ „Je pryč, nevim kde je.“ Děti, které 

dosáhly lepšího průměru nebo nadprůměru, poskytovaly většinou komplexnější 

vysvětlení: „Chodim za nim jen v sobotu nebo v neděli, on nebydlí s náma, přestali 

se mít s maminkou rádi a my sme se musely přestěhovat k babičce.“ „Taťka bydlí s 

babičkou a dědou, my za ním občas jezdíme. Taťka je smutnej, že ho mamka nemá 

ráda. Mamka má ráda novýho strejdu.“

9.2 Porovnání skupin

V této části porovnáváme kresby začarované rodiny u dětí z úplných (ukázky 

obrázků viz příloha č. 17) a neúplných rodin dle předem daných kritérií.

Pořadí nakreslení rodinného člena – 1. místo

Na první místo kreslilo 12 dětí ze všech 30 nejčastěji matku. Rozdíl zde byl 

nalezen ale v kreslení otce a „já“. Čtyři děti z neúplných rodin nakreslily samy sebe 

na první místo, ale otce nakreslilo na první místo jen jedno dítě. V porovnání s tím 
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kreslily děti z úplných rodin na první místo otce ve třech případech a „já“ se tam 

vyskytlo pouze jednou.

Vynechání člena rodiny

Největší rozdíl se zde vyskytuje u vynechání otce, kterého děti z úplných 

rodin nevynechaly nikdy, ale děti z neúplných rodin ho nezakreslily v celých 11 

případech. 

Dalším rozdílem tady bylo zakreslení všech členů rodiny. Tento aspekt 

splnilo osm dětí z úplných rodin, ale pouze tři děti z rodin neúplných. 

Počet členů rodiny

U třech dětí z neúplných rodin se objevilo zakreslení pouze jedné osoby, 

naproti tomu nenakreslily děti z úplných rodin ani v jednom případě pouze jednu 

osobu. Jinak byly výsledky poměrně vyrovnané, 18 všech těchto dětí nakreslilo čtyři 

a více osoby. 

Rozmístění členů rodiny

o nejbližší osoba k „já“

V tomto aspektu se lišily kresby pouze v tom, že čtyři děti z úplných rodin 

nakreslily nejblíže k sobě otce. Oproti dětem z neúplných rodin, které nenakreslily 

nikdy otce jako nejbližší osobu.

U mnoha dětí nebylo často možné získat tento údaj, protože chybělo „já“ 

nebo byla blízko „já“ jiná osoba. Tou byli u obou skupin nejčastěji sourozenci nebo 

prarodiče.

o blízkost mezi matkou a otcem

Zde se kresby dětí velice lišily zejména díky tomu, že u dětí z neúplných 

rodin často nebyl nakreslen otec. A ve třech ze čtyř případů, kdy nakreslený byl, se 

nacházeli s matkou daleko od sebe. V kresbách dětí z úplných rodin vidíme, že 

celých devět dětí nakreslilo matku s otcem vedle sebe.
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Způsob zobrazení

o vnější podobnost zvířat

14 dětí z celkových 30 kreslilo vícedruhové rodiny, v nichž se nepodobalo 

žádné zvíře. Podobnost zvířat se vyskytovala většinou pouze u dětí s nižší úrovní 

kreslířských dovedností, které kreslily všechna zvířata prakticky stejně. Mezi 

skupinami nebyly nalezeny žádné výrazné rozdíly.

o stejný druh zvířete jako „já“

V tomto aspektu vidíme rozdíl v tom, že děti z neúplných rodin nakreslily ve 

třech případech matku a „já“ jako stejná zvířata a děti z úplných rodin to takto 

nenakreslily nikdy. 26 dětí z obou skupin kreslilo jiná zvířata nebo u nich nebylo 

možné tento aspekt zjistit z důvodu absence „já“. 

o matka začarovaná do …

Matky dětí byly u obou skupin zobrazovány nejčastěji jako kočky – v šesti 

případech. Děti z neúplných rodin poté kreslily nejčastěji hady, žáby, vosy, lišky 

nebo koně. A děti z úplných rodin kreslily mimo kočky dále také kozy, žáby, kachny 

nebo žirafy.

o otec začarovaný do …

Otec byl u dětí z úplných rodin kreslen v osmi případech jako pes, kůň nebo 

liška. U dětí z neúplných rodin bylo těžké tento aspekt hodnotit, protože otec nebyl 

často vůbec zakreslený, objevila se zde zvířata jako gorila, žirafa, pes a ježek.

Barevnost 

Na kresbách dětí z úplných rodin se častěji vyskytovalo to, že bylo vše 

vybarvené, ale i druhý extrém, kdy nebyly použity barvy žádné. Celkově tomu tak 

bylo u devíti dětí. Naproti tomu se u kreseb dětí z neúplných rodin nejčastěji 

objevovala možnost, kdy něco vybarvily a něco ne, to jsme zaznamenali u šesti dětí. 

Výskyt neživých předmětů

Neživé předměty mělo tendenci kreslit pět dětí z neúplných rodin a tři děti z 

úplných, ale většina všech dětí kreslila pouze zvířátka a lidi. 
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Množství detailů

Detailnější kresby kreslily ve větší míře děti z úplných rodin – ve 12 

případech, u dětí z neúplných rodin tomu tak bylo v osmi. Kresby s malým 

množstvím detailů nakreslilo celých sedm dětí z neúplných rodin a pouze tři děti 

z rodin úplných.

Poloha papíru

V tomto aspektu se děti z různého rodinného prostředí nijak nelišily. Děti 

z obou skupin kreslily v 70 % kresbu rodiny na papír, který měly položený na šířku. 

9.2.1 Shrnutí porovnání

Celkově bychom mohli konstatovat, že v některých aspektech se kresby dětí 

z úplných a neúplných rodin liší a v některých se naopak shodují.

Nejvýraznějšími rozdíly jsou zde zakreslování „já“, otce, blízkosti mezi 

matkou a otcem, blízkosti mezi „já“ a otcem, volba stejného zvířete u „já“ a matky, 

vynechání nějakého člena rodiny a kreslení detailů. Tyto aspekty se týkají těchto 

znaků (viz výše):

 Pořadí nakreslení rodinného člena – 1. místo

 Vynechání člena rodiny

 Rozmístění členů rodiny – nejbližší osoba k „já“, blízkost mezi matkou a 

otcem

 Způsob zobrazení – stejný druh zvířete jako „já“

 Množství detailů

Naopak téměř žádné rozdíly nebyly nalezeny u těchto znaků:

 Počet členů rodiny

 Způsob zobrazení – vnější podobnost zvířat, matka začarovaná do…, otec 

začarovaný do…

 Barevnost 

 Výskyt neživých předmětů

 Poloha papíru
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9.2.2 Zodpovězení otázky č. 2

Liší se v některých aspektech kresby začarované rodiny u dětí z úplných a neúplných 

rodin v předškolním věku?

Největší odlišnosti vidíme u výběru kreslených osob v souvislosti s osobou 

otce. Ten byl dětmi z neúplných rodin velice často vynecháván na rozdíl od druhé 

skupiny dětí, u nichž byl zakreslen vždy. Děti z neúplných rodin měly také větší 

tendenci vynechávat i ostatní členy rodiny.

Rozdíly v kresbě začarované rodiny se týkaly také zakreslení první osoby –

„já“ a otce. „Já“ bylo dětmi z neúplných rodin kresleno častěji na první místo než 

dětmi z rodin úplných a otec byl naopak nakreslen na prvním místě pouze jednou. 

Dále zde byly zjištěny rozdíly ve vzájemném umístění osob, kde se lišila 

blízkost mezi matkou a otcem i blízkost mezi otcem a „já“. Na obrázcích dětí 

z neúplných rodin byli tito členové rodiny od sebe vzdáleni oproti kresbám dětí 

z úplných rodin, kdy byly tyto osoby kresleny častěji v blízkosti u sebe. 

Další odlišnosti spatřujeme také v úrovni propracovanosti kreseb, tedy 

v množství zakreslených detailů, kterých kreslily děti z neúplných rodin méně. 

Posledním rozdílem v kresbách dětí bylo zakreslení matky a „já“ do stejného 

zvířete, takto to nakreslily tři děti z neúplných rodin, druhá skupina kreslila vždy jiná 

zvířata.

Žádné rozdíly zde nebyly objeveny zejména v množství členů rodiny, 

barevnosti obrázku, poloze papíru, ale ani u volby zvířat, do kterých byli členové 

rodiny začarováni. Všechny děti bez rozdílu věku, pohlaví nebo rodinného zázemí 

kreslily nejčastěji kočky, psy, žirafy, žáby, ptáčky, prasátka a lvy.
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IV. DISKUZE

Cílem této práce bylo zjistit, zda je kresba dětí ovlivňována rodinnou situací,

jak se tato situace do kreseb promítne a jak ji dítě dokáže verbálně popsat. Tohoto 

cíle jsme se pokusili dosáhnout pomocí dvou otázek.

Otázka č. 1: Jak rozumí předškolní děti rozvodové situaci v rodině?

Většina těchto předškolních dětí dokázala vysvětlit rozvodovou situaci na 

svůj věk velice dobře. Nejčastější vysvětlení dětí souvisela se změnou bydliště a

s hádkami rodičů před rozvodem. Některé děti dále uváděly, že se rodiče již nemají 

rádi nebo že se rozvedli kvůli penězům. 

Podobného výsledku dosáhly i Ebling, Pruett a Pruett (2009), kteří zjistili, že 

nejčastější odpovědi dětí zahrnovaly změnu uspořádání v bydlení. Také uvedli, že 

mladší děti kvůli omezeným verbálním i kognitivním schopnostem vyslovovaly

vágnější tvrzení. Věk jejich respondentů se pohyboval mezi 3;6 – 7;6 lety. V našem 

případě, kdy jsme měli respondenty ve věku mezi 4;11 – 6;3 lety, se ukázala spíše 

spojitost kognitivní zralosti s úrovní pochopení této situace.

Z našich výsledků dále vyplývá, že většina dětí vnímá svého otce pozitivně. 

Výjimkou byla dívka (viz kazuistika č. 1), která přímo uvedla, že její biologický otec 

je hloupý a také jí nudí. Další chlapec naznačoval větší vinu na straně otce (viz 

kazuistika č. 14) a ještě jedna dívka (viz kazuistika č. 4) projevila nepřímo, že otec je 

velká gorila, která řve a ona se u toho bojí. Vnímáním rozvodu rodičů se zabývali i 

Jennings a Howe (2001), kteří dělali rozhovory s dětmi a poukázali na negativní 

změny u dětí ve vnímání otce. Děti ho popisovaly jako toho, kdo nese větší vinu a 

neuvědomuje si v takové míře jako matka pocity dítěte. Ale tento negativní pohled 

na otce závisel zejména na konfliktech rodičů a na kvalitě vztahu mezi dítětem a 

otcem ještě před touto rozvodovou situací.

Otázka č. 2: Liší se v některých aspektech kresby začarované rodiny u dětí z úplných 

a neúplných rodin v předškolním věku?

Rozdíly v kresbě začarované rodiny se týkaly obzvlášť pořadí a výběru 

kreslených osob v souvislosti s osobami „já“ a otce. „Já“ bylo dětmi z neúplných 

rodin kresleno na první místo častěji než dětmi z rodin úplných. A v kresbách dětí 

z neúplných rodin byl mnohem častěji vynecháván otec. Je zde otázkou, zda děti 
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zobrazovaly skutečnost, kde žijí v domácnosti bez otce nebo otce nezakreslovaly 

kvůli tomu, že již pro ně není důležitou osobou. Mohli bychom o tom uvažovat také 

jako o špatné adaptaci dítěte nebo jako o přirozeném projevu na tuto situaci. U našich 

respondentů nebyla objevena žádná souvislost mezi vynecháním otce a dobou od 

rozvodu a ani s tím, jak často se dítě s otcem vídá.

Z našich výsledků dále vyplývá, že děti v mnoha případech místo otce 

kreslily spíše nového partnera matky a jednou byla zobrazena dokonce i nová 

partnerka otce. Tento výsledek se liší od závěrů Dunna, O’Connora, & Levyho 

(2002), kteří zjistili, že pokud dítě vynechá nějakého člena rodiny, bývá to zejména 

ten, který není biologicky příbuzný.

Dále se lišily kresby dětí z úplných a neúplných rodin ve vzájemném umístění 

osob. Děti z úplných rodin kreslily „já“ ve třetině případů blízko otce, oproti kresbám 

dětí z neúplných rodin, které nenakreslily otce nikdy jako nejbližší osobu.

Děti z neúplných rodin také kreslily rodiče daleko od sebe v porovnání s 

kresbami dětí z úplných rodin, ve kterých byli matka s otcem vedle sebe ve tři čtvrtě 

případech. Tento fenomén se objevil i ve výzkumné studii Eblinga, Pruetta, &

Pruetta (2009), kteří zjistili, že méně než jedna čtvrtina dětí z rozvedených rodin 

nakreslila rodiče vedle sebe. Podle autorů může být tento fenomén podpořen i 

přísností studie. Rodiče zde byli považováni za oddělené, i když bylo mezi nimi 

nakresleno dítě. V jiné studii (Dunn, O’Connor, & Levy, 2002) bylo ale naopak 

objeveno, že děti z rozvedených rodin kreslí rodiče dohromady, což dle autorů 

poukazuje na dobré přizpůsobení se dítěte. 

Děti z neúplných rodin kreslily dále častěji samy sebe a matku jako stejné 

zvíře. Mohli bychom zde uvažovat o větším připoutání se na matku nebo touze po 

větší identifikaci s ní, když otec odešel. Fantazie o jeho návratu, které jsou v tomto 

věku běžné, se zde prakticky neobjevovaly. Pouze jedna dívka (viz kazuistika č. 4) je

projevila nepřímo, když říkala, že si chce vzít gorilu – otce domů. 

Jsme si vědomi, že tento výzkum díky svým limitům přináší určitá omezení.

Pravděpodobně největším limitem této studie je malý vzorek respondentů, u kterého 

byly porovnávány dvě skupiny, což by bylo jistě vhodnější pro kvantitativní přístup. 

Bohužel zde nebyl možný přímý přístup do žádné poradny nebo mateřské školy. 

Proto bylo zapotřebí oslovovat různé mateřské školy, které se ale často nechtěly 

žádného výzkumu účastnit, a tak odmítly. Pokud byl přístup povolený, vyskytoval se 
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problém u matek, které nechtěly zapojovat dítě do výzkumu, tento jev se objevoval 

nejvíce u těch rozvedených. Z pochopitelného důvodu nejspíš nechtěly, aby se někdo 

zabýval už tak bolestným obdobím.

Nemalý vliv na neochotu učitelek a zejména matek měla i mediální kauza, při 

které logopedka vyčetla z kresby začarované rodiny dítěte, že je zneužíváno otcem, 

dítě bylo rodině odebráno a otec poté spáchal sebevraždu. Problematické bylo také 

to, že děti jsou velice často nemocné, v mateřských školách probíhají neustále nějaké 

akce, proto bylo potřeba docházet do školek opakovaně. Dalším důvodem, proč bylo 

obtížné získat děti, byly osobní údaje v dotazníku (o matce byly nepovinné), i když 

bylo jasně uvedeno, že budou všechny výsledky zpracovány a prezentovány 

anonymně. A ještě bylo mnohokrát zdůrazňováno, že vyplnění jména je nutné jen 

kvůli zjištění, kterého dítěte se to týkalo a následné umožnění spojit si získané 

informace. 

Velký vliv na to, kolik se z určité instituce vrátilo dotazníků, měl i přístup

učitelek, které rozdávaly matkám dotazníky. Ideální by tedy pravděpodobně bylo, 

kdybych mohla dotazníky rozdávat sama. Bohužel to prakticky nebylo možné. Na 

druhou stranu je možné, že učitelky jsou pro rodiče jakési autority, což bych já jako 

cizí osoba a studentka asi nebyla. 

Kvalitativní výzkum zde ale nebyl zvolen jako východisko, kvůli malému

množství respondentů. Kresba by měla být dle mého názoru hodnocena kvalitativně, 

můžeme se sice podívat na určité znaky a kvantitativně je vyčíslit, ale bude to 

pravděpodobně z jednoho nebo dvou obrázků, které budou zadávány skupinově. To 

znamená, že nemáme šanci komunikovat jednotlivě s každým dítětem, nemůžeme ho 

pozorovat a doptávat se. Tyto informace jsou stěžejní pro pochopení obrázku i 

myšlení dítěte.

Dalším limitem tohoto výzkumu je také to, že zde nebylo zajištěno, zda jsou 

úplné rodiny v našem vzorku zároveň rodinami plně funkčními. Úplnost rodiny 

nezaručí i její funkčnost. Některé úplné rodiny mohly být proto dysfunkční, což 

mohlo zřejmě zvýšit „abnormální“ tendence v kresbách těchto dětí. Pro získání 

alespoň základních informací o rodině jsme zde použili dotazník. Vhodnou variantou 

by bylo provést rozhovor s rodiči, ale ani tak by nebyl závěr úplně jistý a 

pravděpodobně by s požadavkem rozhovoru bylo ještě náročnější získat respondenty. 
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Výsledky dětí mohly být ovlivněny jejich momentální náladou, zdravotním 

stavem, výskytem nějakých nečekaných událostí nebo kvalitou navázání kontaktu 

s dítětem. Je tedy možné, že kdyby kreslily děti obrázek jiný den nebo měsíc, 

obrázky by vypadaly jinak. Stejně tak by mohly být obrázky interpretovány možná 

jinak, kdyby je posuzoval někdo jiný. Subjektivně chybné interpretace nebo 

přeceňování jejich významu jsou rizika kresebných metod, kterým jsme se zde 

snažili vyhnout.

Dále mohly být výsledky ovlivněny i nerovnoměrným rozložením chlapců a 

dívek, v poměru 18 ku 12. V obou skupinách bylo devět chlapců a šest dívek.

Jsme si také vědomi, že dotazník, který byl zkonstruován pouze pro účely 

tohoto výzkumu, nebyl standardizován. U některých otázek byly na výběr možnosti, 

které mohly předdefinovat výsledky respondentů, i když zde byla vždy možnost 

doplnit i individuální odpověď.

Současné výsledky by snad mohly být přínosné jak pro psychology, učitele, 

tak zejména pro rodiče. Protože rodiče jsou těmi nejdůležitějšími lidmi, které dítě 

má. Bohužel jsme se ale u většiny matek setkali s tím, že si vůbec neuvědomují, že 

rozvod a následná situace po rozvodu ovlivní dítě nehledě na to, jak je malé nebo 

velké. Matky si mnohdy myslely, nebo se tak alespoň projevovaly navenek, že dítě 

tuto životní změnu ani nezaregistrovalo. Z našich výsledků ale vyplývá, že už i 

předškolní děti mají poměrně dobrou představu o tom, co se doma děje. Vnímají, že 

se něco pokazilo ve vztahu rodičů, že se kvůli tomu otec musel odstěhovat. Ty děti, 

které nejsou z různých důvodů schopny takovéto myšlenky verbalizovat, svoje pocity 

zakreslovaly do svých obrázků. 

Vzhledem ke kvalitativnímu typu výzkumu jsme zde získali pouze omezená 

data, která se nedají zobecňovat na širší populaci. Pro další výzkum by bylo proto 

vhodné navýšit počet respondentů a rozdělit je např. do skupin podle toho, zda 

v současnosti žijí pouze s matkou nebo i s jejím novým partnerem. A bylo by jistě 

zajímavé zjistit, zda se liší vnímání rozvodové situace u sourozenců nebo zda 

bychom mohli nalézt nějaké genderové rozdíly.

V rámci zkvalitnění metody by mohlo být dále přínosné použít více 

kresebných technik a také se hlouběji zaměřit na zjištění kvality rodinného prostředí 

dítěte pomocí rozhovorů s rodiči – nejlépe i s matkou i s otcem. V každém případě je

třeba vyvarovat se výše zmíněných limitů, které si nyní plně uvědomujeme. 
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V. ZÁVĚR

V této diplomové práci jsme se věnovali dětské kresbě jako diagnostickému 

nástroji. Zjišťovali jsme, zda je kresba dětí ovlivňována rodinnou situací a jak se tato 

situace do obrázků promítne. Dále bylo také zkoumáno, zda dokážou tyto předškolní 

děti verbalizovat svoje pocity a myšlenky. Vše bylo zjišťováno ve spojitosti s tím, 

z jakého rodinného prostředí dítě pocházelo – z úplné nebo z neúplné rodiny, kde 

došlo k rozvodu rodičů a dítě bylo svěřeno do péče matky.

V teoretické části této práce jsme se zabývali charakteristikou předškolního 

věku, kde jsme se soustředili zejména na kognitivní a emoční vývoj, jemnou 

motoriku a socializaci dětí. V další kapitole jsme poskytli informace o rodině, jejím 

současném pojetí a charakteristice úplných i neúplných rodin. Detailněji jsme se 

věnovali tématice rozvodu ve spojitosti s tím, co zažívají děti rozvedených rodičů a 

jak na tuto situaci mohou reagovat. Zejména jsme se zabývali tím, jak vnímají 

porozvodovou situaci předškolní děti. Poslední kapitola pojednávala o dětském 

výtvarném projevu dětí a metodách, které byly použity v této diplomové práci. Těmi 

byly: kresba postavy a kresba začarované rodiny. 

Ve výzkumné části byly sepsány kazuistiky, které obsahovaly informace o 

dítěti a jeho rodině, analýzu dvou kresebných metod a výpis zajímavých pasáží 

rozhovoru s dítětem o jeho rodině. Z výsledků těchto kazuistik vyplývá, že děti 

pravděpodobně chápou rozvod rodičů více, než si mnozí lidé mohou myslet. Většina 

dětí poskytla vysvětlení, která byla relevantní situaci. Přestože se tomuto tématu 

některé děti vyhýbaly nebo nedokázaly verbálně uchopit myšlenku, jejich pocity a 

jejich aktivní vyrovnávání se s touto situací je znát z vytvořených kreseb.

Naše výsledky poukazují i na spojitost kognitivní zralosti s úrovní pochopení 

této rozvodové situace. Děti, jejichž výsledky z testu kresby postavy byly 

podprůměrné nebo i průměrné, podávaly vágnější vysvětlení, než děti, které dosáhly 

lepšího průměru nebo nadprůměru. Ty poskytovaly většinou adekvátnější a 

komplexnější vysvětlení.

Dále jsme zaměřili na porovnání kreseb začarované rodiny u dětí z úplných a 

neúplných rodin. Zjistili jsme, že děti projikují do svých kreseb to, jak vnímají 

rodinnou situaci. U dětí z rozvedených rodin jsme našli v kresbě začarované rodiny 

některé společné znaky. Většina těchto dětí nezakreslila do své rodiny otce,

objevovali se zde naopak často noví partneři matky. Dále se kresby dětí z neúplných 
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rodin lišily od těch z rodin úplných ve vzájemném umístění osob. Děti z neúplných 

rodin nezakreslily nikdy „já“ a otce vedle sebe a pouze v jednom případě byla matka 

s otcem v těsné blízkosti. Tyto děti kreslily dále mnohem méně detailnější kresby, 

než děti z úplných rodin.

Výsledky této práce potvrdily, že díky kresbě, jako projektivní diagnostické 

metodě, můžeme poodhalit, co dítě prožívá, jaké má pocity, obavy i touhy. Zjistili 

jsme, že se v některých aspektech liší kresby dětí z úplných a neúplných rodin a také 

to, že předškolní děti většinou chápou poměrně dobře rodinnou situaci. 

Práce s dětmi pomocí těchto metod, které zde byly použity, byla náročná, ale 

krásná. Tato zkušenost mě obohatila o mnoho praktických poznatků, které jistě 

využiji ve svém profesním životě. 
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Příloha č. 1 Dotazník pro maminky

Vážené maminky,
jmenuji se Nikola Kotenová a jsem studentkou psychologie. Ráda bych Vás tímto 

požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku za účelem spolupráce na mé diplomové 
práci, která se zabývá psychologickými aspekty dětské kresby. 

Zejména bych Vás tímto také poprosila o souhlas zapojit do výzkumu Vaše dítě. 

Pro dítě to znamená pouze nakreslit dva obrázky a popovídat si o nich se mnou. S obrázky i 

se všemi získanými údaji bude pracováno anonymně. Zároveň Vás prosím, abyste dítě o 

tomto výzkumu předem neinformovali, mohlo by to zkreslit získaná data. 

Naskenované kresby Vašeho dítěte a výsledky Vám mohu poté zaslat na Váš e-mail. 

Pokud o to máte zájem, vyplňte níže Váš e-mail.

Předem Vám děkuji za spolupráci. Pro další informace volejte na tel.: xxxxxxxxx.

Osobní údaje:  

(nepovinné údaje) (povinné údaje)

Matka Dítě

Jméno: Jméno:

Datum narození: Datum narození:

Vzdělání:

Zaměstnání:

E-mail:

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím, aby se moje dítě zapojilo do 

psychologického výzkumu. Také souhlasím s tím, že výstupy dítěte budou anonymně 

prezentovány v této diplomové práci.

Datum, místo: Podpis:

Informace k dotazníku

Tento dotazník slouží ke zmapování rodinného zázemí, ve kterém dítě vyrůstá. U některých 

otázek stačí pouze zakroužkovat hodící se možnost a u jiných otázek je potřeba údaje 

doplnit.

Vyplňte prosím tento dotazník pravdivě, děkuji.

1. Počet Vašich dětí, jejich věk a pohlaví:

…………………………………………………………………………………………………

2. S kým žijete v domácnosti kromě dítěte/dětí?   (zde je možné označit více hodících se 

odpovědí)

a) s otcem mého dítěte

b) s partnerem, který není otcem mého dítěte

c) bez partnera

d) s širší rodinou: ……………………………………………...…………… (doplňte)

e) jiná možnost: …………………………………………………...……….. (doplňte)

3. S otcem Vašeho dítěte/dětí jste:

a) rozvedená (vyplňte otázky na straně 2 – otázky č. 4 - 11)

b) v manželství/partnerství (vyplňte otázky na straně 3 – otázky č. 12 -17)
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4. Jak dlouho jste rozvedená?

…………………………………………………

5. Jak dlouho nežijete s otcem Vašich dětí?

…………………………………………………

6. Jak dlouho trvalo manželství?

…………………………………………………

7. Jaký máte v současnosti vztah s otcem Vašeho dítěte/dětí:

a) žádný

b) vřelý

c) v pořádku

d) povrchový

e) špatný

f) jiná možnost: ……………………………………………………………(doplňte)

8. Jaký má podle Vás v současnosti vztah dítě se svým otcem?

a) žádný

b) vřelý

c) v pořádku

d) povrchový

e) špatný

f) jiná možnost: ……………………………………………………………(doplňte)

9. Je dítě se svým otcem v kontaktu?

a) ano

b) ne

10. Pokud ano, jak často a na jak dlouho to obvykle bývá? 

………………………………………………………………………………………………

11. Jaký vliv měl rozvod na Vaše dítě? Popište prosím konkrétně, jaké změny nastaly. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………Děkuji Vám za Váš čas.
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12. Jak byste charakterizovala Váš vztah s partnerem?

a) šťastný

b) nešťastný

c) v pořádku

d) průměrný

e) jiná možnost: ……………………………..……………………….………. (doplňte)

13. Co byste si přála změnit na Vaší současné rodinné situaci?

a) vůbec nic

b) téměř všechno

c) jen některé maličkosti

d) jiná možnost: ……………………………..……………………………..… (doplňte)

14. Jak dlouho trvá Váš vztah?

………………………………………………...

15. Jaký má podle Vás v současnosti vztah dítě se svým otcem?

a) žádný

b) vřelý

c) v pořádku

d) povrchový

e) špatný

f) jiná možnost: …………………………………………………………….. (doplňte)

16. S kým tráví dítě nejvíce svého volného času?

a) s matkou

b) s otcem

c) s jinou osobou: ………………………………………………………….. (doplňte)

17. Popište, jak trávíte s partnerem a dítětem/dětmi společný čas. Jaké máte společné 

aktivity a jak často je spolu děláte? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… Děkuji Vám za Váš čas.
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Příloha č. 2 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 1 (Jana)
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Příloha č. 3 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 2 (Jakub)
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Příloha č. 4 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 3 (Michal)
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Příloha č. 5 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 4 (Romana)
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Příloha č. 6 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 5 (Honza)
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Příloha č. 7 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 6 (Klára)
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Příloha č. 8 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 7 (Mirek)
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Příloha č. 9 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 8 (Sandra)
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Příloha č. 10 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 9 (Tomáš)
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Příloha č. 11 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 10 (Zdeněk)
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Příloha č. 12 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 11 (Lukáš)
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Příloha č. 13 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 12 (Tereza)
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Příloha č. 14 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 13 (Vojtěch)
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Příloha č. 15 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 14 (Pavel)
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Příloha č. 16 Kresba postavy a začarované rodiny – kazuistika č. 15 (Veronika)
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Příloha č. 17 Kresby začarované rodiny – děti z úplných rodin
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