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ANOTACE
Sledovat a vést výtvarné vyjadřování ţáka s psychiatrickou diagnózou. Formulovat a
modelovat různé typy výtvarných úkolů, realizovat je v podmínkách zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy. Vytvořit hodnotící výtvarné portfolio ţáka, studovat jeho
moţné uplatnění v oblasti speciální výtvarné výchovy a sledovat jeho moţné přínosy pro
dlouhodobé, systematické hodnocení ve výtvarné výchově s ohledem na komplexní vývoj
ţáka. Vyhledávání a studium odborné literatury.
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ANOTACE
Monitor and lead creative expresion of the pupil with a psychiatric diagnosis. Articulate
and model the different types of tasks, implement them in terms of equipment for the
exercise of the constitutional and protective education. Create a portfolio of fine art student
evaluation, to study its possible application in the field of special art education and to
monitor its possible benefits for long-term, systematic assessment in art education with
regard to the comprehensive development of the pupil. The search and study of literature.

KEYWORDS
art education, perception,sensuality, imagination, making art, communication, portfolio,
assessment, child drawing, ontogenesis, psychiatric diagnosis,mental disorders

ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá sběrem, tříděním a reflektováním výtvarných projevů
konkrétního dítěte během školního období. Teoretická část obsahuje informace získané
studiem odborné literatury, které se týkají pojmů výtvarná výchova, vnímání, citlivost,
představivost, tvorba, komunikace, portfolio, hodnocení, dětská kresba, ontogeneze,
psychiatrická diagnóza, vývojové poruchy. Empirická část byla zaměřena na rozvoj
duševních a sociálních schopností v souvislosti s rozvojem kresby, chlapce
s psychiatrickou diagnózou.
Práce je zpracována metodami kvalitativního výzkumu. Jedná se o případovou studii
s následnou analýzou výsledků činnosti, tedy jeho výtvarných projevů.

ABSTRACT
This thesis deals with the collection, sorting and by reflecting artistic expressions of a
particular child during the school year. The theoretical part contains information obtained
from the study of literature concerning the concepts of art education, perception,
sensitivity, imagination, creation, communication, portfolio assessment, children's
drawing, ontogeny, psychiatric diagnosis, developmental disorders. The empirical part
focused on the development of intellectual and social abilities in connection with the
development of drawings, a boy with psychiatric diagnosis.
The work is processed by the methods of qualitative research. It is a case study with
subsequent
analysis
results
of
operations,ie
his
artistic
expressions.
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ÚVOD
Diplomová práce se zabývá sběrem, tříděním a reflektováním výtvarných projevů
konkrétního dítěte během školního období. Teoretická část obsahuje informace získané
studiem odborné literatury, které se týkají pojmů výtvarná výchova, vnímání, citlivost,
představivost, tvorba, komunikace, portfolio, hodnocení, dětská kresba, ontogeneze,
psychiatrická diagnóza, vývojové poruchy.
Empirická část byla zaměřena na rozvoj duševních a sociálních schopností
v souvislosti s rozvojem kresby, chlapce s psychiatrickou diagnózou. Práce je zpracována
metodami kvalitativního výzkumu. Jedná se o případovou studii s následnou analýzou
výsledků činnosti, tedy jeho výtvarných projevů.
Zařízení Dětský domov se školou bylo zřízeno v roce 2003 z nutnosti právě pro
děti, které neměli moţnost proţít spokojené dětství a navíc mají dětským psychiatrem
diagnostikováno psychiatrické onemocnění.
Tyto děti vyţadují kaţdodenní vysoce specifickou péči. Velmi důleţitá je včasná
diagnostika a následná cílená lékařská a speciálně pedagogická péče. Primárním úkolem
těchto zařízení je sjednat nápravu, umoţnit dítěti vstup do společnosti, vstup silné
osobnosti. Nezapomenutelným bodem je však pomoc celé rodině, snaha celkové nápravy,
pomoci.
Práce se hodlá opřít o dlouholeté praktické zkušenosti zaměstnanců zařízení pro výkon
ústavní výchovy.
Teoretická část objasňuje problematiku ústavní výchovy pomocí zákonů, jejich novel a
následných úprav.
V empirické části je prostřednictvím kvalitativního výzkumu doloţen skutečný stav
vývoje dítěte v ústavní péči, dále je práce rozšířena o četné zajímavé přílohy vztahující se
k této problematice. Výzkum je opřený o výtvarné vyjádření v několika rovinách
komplexnosti výtvarné výchovy jako vzdělávacího oboru ale i jako prostředku sdělení.
Práce se zaměřuje na klienty (dále jen děti), kteří i ve své nelehké ţivotní roli mohou být
přínosem pro svoji společnost, pro své vlastní já.
Většina dětí není zcela seznámena se svými moţnostmi, se svými klady. Jejich
nefungující rodinné zázemí jim tuto moţnost neposkytl, bylo jim odepřeno proţít
9

bezstarostné dětství. Kvalitní dětství vytváří silné a stabilní osobnosti. Osobnosti, které se
umí procházet v tomto světě plných nástrah, osobnosti, které umí pracovat se svými
emocemi, náladami. Osobnosti, které dokáţou alespoň z části plnit svoji roli ve
společnosti.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 RODINA A DĚTSTVÍ
„Termínem socializace označujeme proces utváření a vývoje člověka působením sociálních
vlivů a jeho vlastních aktivit, kterými na tyto sociální vlivy odpovídá; vyrovnává se s nimi,
podléhá jim, či je tvořivě zvládá“.1
V Úmluvě o právech dítěte, která byla 20.listopadu 1989 přijata Valným
shromáţděním OSN, se praví, ţe „dítětem se rozumí lidská bytost mladší 18 let“….
Dítětem je tedy člověk, který se nachází pod zákonně definovanou péči jiných osob,
zpravidla rodičů.
Za dětství budeme povaţovat celkové rozpoloţení jedince dětského věku, jehoţ
podstatou je vstřícně otevřená, důvěřivá vnímavost vůči lidem ve svém okolí. Jedná se zde
o odkázanost na druhé lidi, kteří by měli uspokojovat jeho biologické potřeby, potřebu
lásky, potřebu začleňování do mezilidských, sociálních, kulturních vztahů a poměrů,
edukační potřeby.
Potřeba lásky v dětství je pro mnohé z nás samozřejmostí. Pokud tato potřeba není
uspokojena, dochází k citovému strádání, dítě nedokáţe správně vnímat city druhých lidí,
není schopno v pozdějším věku určitého stupně empatie. V případě neuspokojování
sociálních potřeb není dítě v pozdějším věku schopno převzít svoji sociální roli, přejímat
zodpovědnost ani za sebe, v návaznosti ani za druhé a dochází ke špatnému vzorci
začleňování se do společnosti. Pokud v dětství kvalitně uspokojujeme tyto potřeby,
vstupuje dítě do společnosti radostně, dítě má za to, ţe svět krásný, dobrý, láskyplný, plný
překvapeních, na která se lze těšit. Edukační potřeba poté nastupuje zcela samovolně. Dítě,
které proţilo radostné dětství je dychtivé po dalších poznatcích, je plné touhy po poznání,
při nástupu do školky, později školy nemá potíţe ve skupině, stává se kvalitním členem
společnosti.2 Tato zásada můţe zcela platit i v případě, kdy se rodičům narodí dítě
s handicapem. Pokud je rodič milující osobnost, dávající svému dítěti lásku, uspokojující
výše uvedené potřeby, proţívá dítě i přes svůj handicap radostné dětství. Jeho potřeby jsou
samozřejmě s druhem handicapu rozličnější, specifičtější, také jeho vstup do společnosti
1

HELUS Z; Osobnost a její vývoj; Praha 2009;s.66
vydání Univerzita Karlova v Praze-Pedf, ISBN 978-80-7290-396-2
2
HELUS Z; Dítě v osobnostním pojetí:obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče; Portál
2004;ISBN 80-7178-888-0; s. 63-101
2.přepracované
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má svá specifika. V obou případech však do společnosti vstupuje sebevědomá osobnost
mající na zřeteli důleţitost sociokulturních hodnot.
Opačná situace nastává v případě, kdy rodič z nějakého důvodu nemůţe plnit
plnohodnotně uspokojování potřeb dítěte.
Moţností, proč k tomu dochází je několik. Můţe se jednat o prosté selhání, kdy rodič na
svoji úlohu nestačí, aţ po patologické jevy. Ve všech případech by však měl rodič v co
nejkratší době vyhledat odbornou pomoc.
V dnešní době existuje mnoho moţností, jak pomoci rodinám v nouzi. Prvním
nejdůleţitějším krokem je však potřeba uvědomění si a především osobní přijmutí
skutečnosti, ţe potřebuji pomoc. V České republice existuje mnoho center, středisek aj.,
kde pomoc poskytnou i pod záštitou anonymity.
„ Když se problémy dítěte týkají jeho výchovných a vzdělávacích problémů, je nezbytné
zapojit do terapie osoby z přirozeného prostředí dítěte, tedy rodiče, učitele, spolužáky,
kamarády. Problémy dítěte často bývají důsledkem narušených vztahů v tomto prostředí.“3
V případě, ţe pomoc v případě potřeby rodič nevyhledá, můţe se jeho problém zhoršovat a
vést k fatálním změnám ve vztahu k rodině, rodinným příslušníkům.
Moţností, proč mnoho rodin nevyhledá pomoc okamţitě je několik.
Jedním z nejčastějších důvodů je závislost na návykových látkách rodičů. Druhým
nejčastějším důvodem je sníţená rozumová stránka rodiče, tedy skutečnost, ţe rodič sám si
neuvědomuje tíţivou situaci. Ponechme stranou otázku, proč v takovém případě rodině
nepomůţe blízké okolí a řekněme si třetí nejčastější moţnost. Rodič nepoţádá o odbornou
pomoc, protoţe byť si je vědom, ţe neplní zcela správně výchovnou sloţku (moţná je i
upozorňován okolím), je z vlastních zásad přesvědčen, ţe jakékoliv instituce jsou zásahem
do soukromí, odtajnění anonymity.
Ve všech případech ale dochází k poškozování zdárného vývoje dítěte. Dítě začne
ve společnosti vykazovat odlišný vzorec chování neţ je ten normativní.

3

GAJDOŠOVÁ, E., HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žáků. 1. vyd. Praha : Portál,
2006. ISBN 80-7367-115-8.
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Strádá po stránce fyzické, trpí psychicky, stagnuje v realizaci svých rozvojových
moţností. Vlastností dětského kolektivu je všudy přítomná intuitivní upřímnost. Na kaţdou
odlišnost reagují ne vţdy pozitivně. Dítě se začne bránit. Vnitřně – stává se z něj silný
introvert postrádající zdravé sebepojetí. V případě vnější obrany bývá většinou pomoc
zvenčí rychlejší a snadnější. A to z jednoho hlavního důvodu, dítě pro svoji obranu začíná
uţívat svých fyzických i verbálních moţností. Stává se hlavním narušitelem skupiny, okolí
se začíná zaobírat rodinnými poměry.
Při dlouhodobé neutuchající nekvalitní péči o dítě, prokazatelnému poškozování
zdárného vývoje jedince, mnohdy nezbývá nic, neţ odebrání dítěte rodině.
A zde přichází tolik diskutovaná institucionalizace a deinstitucionalizace.
„Funkční společnost je závislá na dobrovolném dodržování společenských hodnot a norem
svými občany. Jen represivní cesta je neefektivní. Společnost musí mít stanovená
komplexní kritéria na korigování vlastních mechanismů, aby se korekce neprojevila jako
nefunkční rigida4.“5
Se skutečností, ţe se o dítě rodič nedokáţe postarat, dítě nemá jiného příbuzného, který by
převzal roli rodiče, musí být dítě umístěno do náhradní péče. V případech, kdy se jedná o
psychicky narušené jedince, je potřeba při výchově specifická pomoc.
Tolik diskutovaná ústavní péče můţe být i záchrannou pro zdárný vývoj dítěte, pro
kvalitnější začlenění se do společnosti. V těchto zařízeních je péče směřována
k individuálním potřebám kaţdého jedince. Je vypracován terapeutický plán, ten je
v pravidelných intervalech aktualizován podle momentálního posunu dítěte. Dítě se navíc
ocitá v prostředí, kde má moţnost zaţít úspěch, radost z pouhého bytí, dítě má moţnost
nabýt většího sebevědomí ve svém jednání, uvědomění si svých moţností, kvalit.

1.1 Vymezení pojmů ústavní a ochranná výchova
Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění
práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále
zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
Sociálně-právní ochrana dětí byla prvně institucionalizována v roce 1863, kdy byl
4

BARTÁK, M., VEBROVÁ, J., RYCHLÁ, R. a kol. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd.
Praha : Plot, 2008. ISBN 978-80-86523-89-7.
5
PEŠATOVÁ, I. Sociálně patologické jevy u dětí školního věku. 1. vyd. Liberec : Technická
univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-291-3.
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vydán říšský zákon domovský č. 105 říšského zákoníku. Tato právní norma obsahovala
vymezení péče o výţivu a výchovu chudých dětí i péči o zanedbávané děti v zařízeních
určených pro jejich nápravu. Výkon takto stanovené sociálně-právní ochrany zajišťovaly
na své náklady obce. Po 1. světové válce se sociálně-právní ochrana dětí stala předmětem
státního zájmu a některé povinnosti přešly na okresní a zemská ústředí péče o mládeţ.
Rozvoj péče o děti byl přerušen rokem 1938, ale okresní péče o mládeţ a zemská ústředí
působila, byť i s omezenými moţnostmi a aparátem, po celou dobu okupace. Další vývoj
ochrany dětí byl poznamenán změnou společenských podmínek. V 50. letech 20. století
spočívala sociálně-právní ochrana dětí pouze ve výkonu tzv. hromadného poručenství a
opatrovnictví.6 V případech, kdy bylo třeba dítě umístit do péče nahrazující péči rodičů,
bylo přijato pravidlo umísťovat děti zásadně do kolektivní péče. Organizačně byla tato
činnost svěřena Ministerstvu spravedlnosti. Zákonem č. 2/1969 Sb., došlo ke zřízení
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a do jeho působnosti je dodnes
sociálně-právní ochrana dětí začleněna. Velké změny přinesl zákon č. 359/1999 Sb., na
základě kterého je v současnosti systém sociálně-právní ochrany dětí zajišťován. Po přijetí
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vznikl i Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí.
Sociálně-právní ochrana dětí se vztahuje v ČR především na děti v následujících ţivotních
situacích:


rodiče dětí zemřeli; neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; nebo
nevykonávají nebo zneuţívají svá rodičovská práva;



děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodičům, a tato osoba neplní
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;



děti výrazně zanedbávají školní docházku, nepracují, i kdyţ nemají dostatečný
zdroj obţivy, poţívají alkohol nebo návykové látky, ţiví se prostitucí, spáchaly
trestný čin nebo opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují
občanské souţití;



děti opakovaně se dopouštějící útěků od rodičů nebo od jiných osob odpovědných
za výchovu dítěte;

6

Vládní strategie – VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, Národní akční plán.Dostupné z: http://vlada.cz
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děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohroţující ţivot, zdraví, svobodu, jejich
lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání
takového činu;



děti, které jsou na základě ţádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za
výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetrţitou péči o
děti



děti, které jsou ohroţovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými
za výchovu dítěte;



děti, které jsou ţadateli o azyl odloučenými od svých rodičů

Za výkon sociálně-právní ochrany dětí v České republice zodpovídají tyto úřady:
1. obecní úřady;
2. obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních městech
magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí)
3. krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy)
4. Ministerstvo práce a sociálních věcí
5. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Zákon upravuje výkon sociálně-právní ochrany dětí nejenom orgány sociálně-právní
ochrany dětí (tzv. OSPOD7), ale i jinými subjekty - jako například komise pro sociálněprávní ochranu dětí či krizová centra.
Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí. Částečně se sociálně-právní ochrany dětí týká i zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Česká právní úprava však vychází mimo jiné i z mezinárodních úmluv,
ke kterým se Česká republika v minulosti zavázala. Jedná se zejména o Úmluvu o právech
dítěte, kterou Česká republika podepsala dne 30. září 1990 a ve Sbírce zákonů pod č.
104/1991 Sb. Závazné jsou i dokumenty přijaté Haagskou konferencí o mezinárodním
právu soukromém obsahující rodinně-právní úpravy. Ve vztahu k ohroženým dětem lze za
významné považovat i Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí,

7

OSPOD=orgán sociálně právní ochrany dítěte dle zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní

ochraně dětí a mládeţe;http://www.mpvs.cz/files/clanky/7263/Zakon o socialne pravni ochrane
deti.pdf.)
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Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení a též Úmluvu o uznávání a
výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti.8

Ústavní výchova je opatření navrţené orgánem sociálně-právní ochrany dětí a
schválené soudem, je právně upravena zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Ústavní výchova slouţí preventivně
výchovným účelům, zajišťuje kaţdému dítěti právo na výchovu a vzdělání, vytváří
podmínky podporující jeho sebedůvěru, rozvíjí citovou stránku jeho osobnosti a umoţňuje
dítěti aktivní účast ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a
harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Před
nařízením ústavní výchovy9 je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit
náhradní rodinnou péčí nebo péčí v zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, můţe,
jako nezbytné opatření, nařídit ústavní výchovu (podle § 971 nového občanského
zákoníku) v případě, ţe je výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,
anebo jeho řádný vývoj váţně ohroţeny nebo narušeny do té míry, ţe je to v rozporu se
zájmem dítěte, anebo jsou-li tu takové váţné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho
výchovu zabezpečit, váţně ohroţena nebo váţně narušena a jiná výchovná opatření
nevedla k nápravě nebo jestliţe z jiných závaţných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte
zabezpečit. Soud při tom zvaţuje, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče
fyzické osoby. Nedostatečné bytové nebo majetkové poměry rodičů nebo osoby, kterým
bylo dítě svěřeno do péče, nemohou být samy o sobě důvodem k nařízení ústavní výchovy,
pokud jsou rodiče jinak způsobilí zabezpečit řádnou výchovu. Ústavní výchovu lze nařídit
nejdéle na dobu tří let. Pokud důvody pro nařízení ústavní výchovy trvají, je moţno, před
uplynutím tří let, od jejího nařízení, ústavní výchovu opakovaně prodlouţit a to maximálně
do 19 let věku dítěte.
Podle zákona má soud ústavní výchovu zrušit, pokud pominou důvody, které vedly
k jejímu nařízení, nebo pokud lze dítěti zajistit náhradní rodinnou péči.
8

;http://www.mpvs.cz/files/clanky/7263/Zakon o socialne pravni ochrane deti.pdf.)

9

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. 10 kroků deinstitualizace. Dostupné
z: www.msmt.cz.
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Zákon dále říká a upravuje preventivní péči a institucionální péči o dítě a rodinu ve
školských zařízeních tak, aby byl naplňován princip nejlepšího zájmu dítěte
prostřednictvím účinné spolupráce všech sloţek systému péče o rodinu a dítě, zejména
preventivní péčí, vytvářením podmínek pro znovusjednocení rodiny a návrat dítěte do
svého přirozeného prostředí nebo jeho umístěním do náhradní rodinné péče. Nejlepším
zájmem dítěte je takový stav, kdy je zachována ţivotní úroveň a podmínky nezbytné pro
jeho zdravý, tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj a je chráněno právo
dítěte na plný harmonický rozvoj jeho osobnosti a schopností. Plnohodnotné dětství a
osobní potenciál dítěte je plně vyvinut v rámci rodiny, cizí péče a podpora je dítěti
poskytována jen v nezbytně nutné míře.
Cílem preventivní, ústavní a ochranné péče je předcházet ohroţení dítěte, u něhoţ
nebylo rozhodnuto o ústavní výchově nebo ochranné výchově, a jeho rodiny, působit ke
zmírnění dopadu ohroţení, pomáhat dítěti a rodině k naplnění nejlepšího zájmu dítěte, a
napomoci při zajištění podmínek nezbytných pro jeho zdravý tělesný, duševní, duchovní,
mravní a sociální všestranný rozvoj, tak, aby bylo plně připraveno ţít ve společnosti
vlastním ţivotem a bylo vychováno v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody,
rovnosti a solidarity, úcty a sebeúcty, a při sanaci osobnosti dítěte a rodiny, jeho návrat do
původní rodiny, nebo pokud to není moţné, do náhradní rodinné péče.
Součástí péče je podpora a obnova kontaktů s rodinou, nebrání-li tomu zvlášť závaţný
důvod.

V praxi to znamená, ţe dítě je odebráno rodině jen v nezávaţnějších případech, na
dobu nezbytně nutnou, aby mohlo dojít k sjednání nápravy všech zúčastněných, a pokud to
dovolují podmínky, je opět navráceno rodině. Avšak nedílnou součástí je skutečnost, která
není nikde legislativně uvedena. Při nedostatečné nápravě dochází k návratu původních
negativních návyků rodiny, obzvláště v případě, kdy se rodina od samého počátku zříká
své zodpovědnosti za selhání. Nezřídka bývají zaměstnanci zařízení pro ústavní výchovu
během své praxe svědkem toho, kdy rodina zahájí spolupráci s Orgánem sociálně-právní
ochrany dětí (dále jen OSPOD) dítě je navráceno rodině a během následujícího roku opět
odebráno, coţ má na dítě s diagnostikovanou psychiatrickou poruchou velmi neblahý vliv.
Tyto děti většinou pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí a rodina si ani plně
neuvědomuje závaţnost zdravotního stavu dítěte, nutnost specifické péče.
17

1.2 Školská zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a náhradní
výchova

Školské zařízení je právnická osoba, příspěvková organizace nebo organizační
sloţka státu, která poskytuje školské sluţby, tj. sluţby a vzdělávání, které doplňují nebo
podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a
ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči.10
Zařízeními ústavní výchovy jsou:
a) diagnostický ústav (dále jen DÚ),
b) dětský domov (dále jen DD),
c) dětský domov se školou (dále jen DDŠ),
d) výchovný ústav (dále jen VÚ).
Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě
svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, dětem s nařízenou ústavní výchovou
nebo uloţenou ochrannou výchovou či předběţné opatření. V těchto zařízeních by měla
být poskytnuta i péče pro děti, které nejsou občany České republiky, ty však musí splňovat
specifické podmínky. Tato zařízení mohou poskytovat sluţby diagnostické, terapeutické a
poradenské, a to buď střednědobě, nebo dlouhodobě, na ţádost dítěte i rodiče, ambulantně,
pobytem, v prostředí dítěte, avšak vţdy při práci vyuţívají moderní terapeutické postupy,
pozitivní rozvíjení osobnosti. Úkolem zařízení je zajišťovat další fyzické osoby, které by se
na výchově dítěte mohly podílet.
Účelem zařízení je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte
nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky jiţ
vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dítěte, pomoc
dítěti při integraci do společnosti.
Výchovný ústav je zařízení, kde můţe pobývat i nezletilá matka, můţe zde být zřízena i
10

Zákon č. 218/2003 ze dne 25.6.2003 zákon o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeţe, §12 a §22. http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.
Zákon č.109 ze dne 5.2.2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. + §13 http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx..
www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon.
Zákon č.109 ze dne 5.2.2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. + §18
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.
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střední škola, učiliště, či škola praktická.
A) Náhradní výchovná péče – forma péče o děti, které nemohou být
z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině
Ústavní výchova – výchovné opatření, které nařizuje soud, pro děti ve věku 3 – 18 let, pro
dítě, které je v situaci, kdy jiná opatření nevedla k nápravě nebo rodiče o dítě nepečují.
Trvá tak dlouho, dokud je třeba dítěti být nápomocen, ÚV ruší soud.
Ochranná výchova – výchovné opatření, které ukládá soud za činy, které jsou u dospělých
posuzovány jako trestné, týká se především mladistvých 12 – 18 let, má výchovný a
preventivní účel, opět ji ruší soud.11
Středisko výchovné péče (dále jen SVP)– „SVP poskytují diagnostické, preventivně
výchovné a poradenské služby dětem, žákům a studentům, jejich rodinám, školám a
školským zařízením. Klientem SVP se může stát dítě, žák či student ve věku od 3 let do
ukončení přípravy na povolání, nejdéle však do 26 let věku.“ (Mertin, Krejčová, 2013)
Diagnostický ústav - přijímá děti s nařízeným předběţným opatřením, nařízenou ústavní
výchovou nebo uloţenou ochrannou výchovou; děti s uloţenou ochrannou výchovou také
na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity
jednotlivých zařízení umísťuje do dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů.
Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické,
výchovné a sociální, organizační (umísťování dětí do zařízení v územním obvodu DÚ
vymezeném ministerstvem, popř. mimo územní obvod), koordinační (směřující k
prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu
diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány
státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti).
Dětský domov – forma náhradní péče o děti s nařízenou ústavní výchovou (dále jen ÚV),
které nemají závaţné poruchy chování. Děti jsou zde umísťovány z důvodů nízké sociální
úrovně rodiny, či její úplné absence, děti týrané, zneuţívané, děti, jejichţ rodiče jsou ve
výkonu trestu.
Dětem je zde poskytnuta plnohodnotná péče, navštěvují školské zařízení v rámci jejich
individuality, zaměření, moţností. Škola zde není součástí domova. Základní organizační
jednotkou je výchovná skupina, rodinná buňka, kde jsou děti různého pohlaví.
11

Zákon č. 333 ze dne 15.10.2012 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Zákon č. 89 ze dne 3.2.2012 občanský zákoník s platností od 1.1.2014
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx

19

Dětský domov se školou – zajišťuje péči o děti s nařízenou ÚV nebo ochrannou výchovou
(dále jen OV), ve věku 6 – 18 let. Jsou zde umísťovány děti se závaţnějšími poruchami
chování, které potřebují specifickou péči v oblasti výchovné, vzdělávací, sociální, kulturní
a mnohdy i emoční. Součástí DDŠ je škola, která zcela plní funkci vzdělávací i výchovnou
dle rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP). Kaţdé dítě zde pracuje dle
individuálního vzdělávacího plánu dle jeho moţností, schopností, se snahou dosáhnout
výsledků srovnatelných v běţných školských zařízeních. Dítě je v DDŠ umístěno
dlouhodobě, po dobu celkové nápravy negativních vzorců chování, jeho zrušení opět
nařizuje soud.
Dětský domov se školou s výchovně léčebným reţimem – plní stejné funkce jako DDŠ,
avšak zde jsou umísťovány děti, kterým byla diagnostikována psychiatrická porucha,
rodina nezvládá, či z nějakého jiného důvodu nedokáţe zajistit plnohodnotnou péči.
Hlavním úkolem DDŠ s léčebným reţimem je zajistit dítěti takovou moţnou péči, aby
mohlo vést běţný ţivot v běţné společnosti. Pakliţe psychiatrický stav dítěte je natolik
váţný, ţe rodina není schopna ani po ukončení ÚV, OV zajistit dítěti plnohodnotnou péči,
je úkolem DDŠ s léčebným reţimem zajistit dítěti následný pobyt ve školském zařízení po
ukončení základní školní docházky. Výběr následné péče závisí na váţnosti
psychiatrického onemocnění dítěte – od běţných středních škol, po pobyty ve výchovných
ústavech pro děti se závaţnými poruchami chování, či závaţným psychiatrickým
onemocněním.
B) Náhradní rodinná péče – forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno
„náhradními rodiči“, v prostředí, které se nejvíce podobá ţivotu v rodině.
Do této skupiny řadíme osvojení, pěstounskou péči, opatrovnictví, dříve
také SOS dětské vesničky.12
Osvojení neboli adopce je forma, kdy fyzická osoba přijímá cizí dítě za vlastní, má za úkol
vytvořit obdobné vztahy jako v běţné rodině, zcela přejímá rodičovské povinnosti.
Pěstounská péče je určena pro fyzické osoby v případě, ţe dítě nelze z jakéhokoliv důvodu
zcela osvojit, pěstoun je povinen o dítě pečovat osobně, má práva i povinnosti rodičů.
V současné době se jedná o rozšířený trend, kdy jeden pěstoun má moţnost dostat
do péče i sourozence z nefunkční rodiny. Opatrovníka stanovuje soud v případě, kdy je
potřeba hájit práva dítěte a rodina tuto funkci nemůţe plnit. Nejčastěji se opatrovníkem
stává Orgán sociálně právní ochrany dětí.
12

Směrnice dostupná na www.sos-vesnicky.cz
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2 PSYCHIATRICKÁ ONEMOCNĚNÍ
2.1. Nejčastější diagnózy v školských zařízeních ÚV a OV, jejich projevy
Psychiatrické onemocnění můţe dítěti diagnostikovat pouze dětský psychiatr.
Nikdo jiný nemůţe dítěti psychiatrickou diagnózu přidělit ani předepsat účinnou
farmaceutickou léčbu. Úkolem zařízení pro výkon ústavní výchovy, v němţ je realizován
výzkum praktické části této práce, je nejen zajistit psychiatrické vyšetření dítěte, ale i jeho
následnou péči, tak jak ji určí lékař, psychiatr, který s tímto zařízením úzce spolupracuje a
děti jej pravidelně navštěvují. Tento úkol plní jak škola – tedy sloţka vzdělávací, tak
výchova – sloţka, která zajišťuje náhradní rodinnou péči, čímţ simuluje péči rodinnou.
Samozřejmostí je naprostá spolupráce obou sloţek, dále spolupráce psychologa a etopeda.
Je v zájmu všech zúčastněných (dětí, učitelů, vychovatelů i ostatních zaměstnanců
zařízení), aby psycholog a etoped byli v tomto zařízení přítomni nepřetrţitě, stejně jako
zdravotní sestra13, která jednak dohlíţí na pravidelnou medikaci dětí určenou psychiatrem,
stejně tak dohlíţí na ostatní zdravotní potřeby dětí, jako například pravidelné zubní
prohlídky, pravidelné prohlídky pediatra, péče o zrak, sluch, péče o nemocné dítě apod.
Dětský domov se školou zároveň zprostředkovává dětem pravidelné návštěvy
sexuologa, diabetologa, ortopeda, zajišťuje a poskytuje tedy péči v oblasti logopedie,
surdopedie, somatopedie, tyflopedie, psychopedie i etopedie a napomáhá tak řešit dětem a
jejich rodinám problémy s rozmanitými specifickými vývojovými poruchami školních
dovedností a také poruchami chování.
Mezi nejčastější psychiatrická onemocnění (diagnózy dle MKN 10 s důrazem na patřící a
nepatřící do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy z pohledu dětského psychiatra
– interní tiskovina), se kterými se ve své praxi zaměstnanci dětského domova se školou
setkávají, patří především:
A) Poruchy chování a emocí – ovlivňují nejen kognitivní schopnosti dítěte, ale i
percepčně motorickou oblast, emotivitu a sociální vztahy. Působí značné problémy
ve škole, v rodinách, v zařízeních, kde jsou děti umístěné. Hyperkinetická porucha

13

ČESKO. Zákon 96 ze dne 4.2.2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností související s poskytováním zdravotnických sluţeb.
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx., www.CLK.CZ – dostupný výklad

21

(F90) v sobě nese další poruchy – poruchy aktivity, pozornosti a chování. Dítě je
impulzivní, má výkyvy nálad, provádí činnosti ukvapeně, často se vytahuje,
provokuje, má sklon k agresivitě. Bývá uzavřené, nemá rádo změny, ale na druhé
straně je po nich, pro něj z nevysvětlitelných důvodů, dychtivé.
B) Poruchy příjmu potravy – nemusí se vţdy jednat o známé poruchy ale i atypické
poruchy příjmu potravy. Vţdy je nejdůleţitější dítě dlouhodobě sledovat, je potřeba
i laboratorních vyšetření, tak aby mohla být provedena co nejpřesnější diagnostika.
Problém můţe být somatického zaměření, ale i patologického, moţná neléčeného,
v návaznosti na jinou diagnózu. U dětí všeobecně by měl mít kaţdý na paměti, ţe
příjem potravy je citlivé téma, posměch či časté naráţky týkající se postavy jsou
velmi tenkým ledem i u dětí bez zdravotního zatíţení. Speciální pedagogové mohou
pomoci nácvikem ke zlepšení vnímání vlastního těla, přesná diagnostika by však
měla být vţdy dílem odborníků, specialistů.
C) Vývojové poruchy – mentální postiţení, vývojové poruchy řeči (např. dyslálie,
dysartrie, dysfázie) a učení (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie),
pervazivní vývojové poruchy (dětský autismus). Dítě s mentálním postiţením se
projevuje

opoţděným

vývojem,

nesamostatností,

chudší

slovní

zásobou,

zkratovitým jednáním, s častějšími výbuchy agrese. Pokud je dítě vychováváno
v rodině, anebo je plně přijímáno, bývá jeho diagnóza méně invazivní. Dítě
nepřijímané, s nedostatkem citu, mívá vývoj této diagnózy ještě horší, ovšem nutno
říci, ţe vše záleţí na individuálním přístupu ke konkrétnímu dítěti. Pokud má dítě
plně funkční rodinu, ale není plně přijímáno, chápáno, není mu dodán dostatek
citové opory, můţe jeho chování mít sklony k agresivním projevům, jako jsou např.
různé výbuchy hněvu či záchvatovité afektivní jednání.
D) Psychické poruchy se somatickými projevy - neorganická enuréza – samovolné
pomočování s vyloučením organického poškození močových cest. Jako spouštěč
této somatizace mohou být sexuální záţitky v raném věku, patologické rodinné
prostředí, týrání, odtrhnutí od rodiny. Zde pomáhá enuretický reţim, avšak jako
prvotní zájem vţdy musí být zjištění této příčiny, její náprava. Neorganická
enkopréza je opakované vyprazdňování stolice mimo místa k tomu určená (např.
při spánku apod.). Tato diagnóza ještě více sociálně poškozuje dítě, vyčleňuje jej
z kolektivu. Vţdy je nutné dítě vést k nácviku vlastní hygieny. Můţe jít o
pokračování inkontinence z útlého dětství nebo o úmyslnou defekaci navzdory
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normální schopnosti defekaci ovládat. Etiologie je různorodá (chybění přiměřené
výchovy k udrţování čistoty, psychologicky podmíněná porucha a jiné). Můţe být
sdruţena s enurézou.
E) Syndrom CAN – syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte,
„tělesné či duševní poškození nebo narušení vývoje dítěte, které vznikne v důsledku
nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti
považováno za nepřijatelné. Jde o soubor negativních důsledků špatného zacházení
s dítětem.“ (Vágnerová, 2014) Důleţitost včasné diagnostiky s ohledem na vlastní
přeţití dítěte a následná péče, je zásadní a velmi důleţitá práce nejen sociálních
pracovnic z OSPOD, ale zároveň i všímavosti např. učitelů. Do ústavní výchovy se
dostávají děti, které mohly být tělesně, sexuálně i psychicky týrané. Vykazují
odchylky v chování, mohou být extrémně agresivní, ale i plaché, apatické, bez
radosti, bez schopnosti vyjadřovat emoce. Jedná se o problém transgenerační – tedy
týraní týrají, nelze proto opomenout nezbytnost nácviku sociálních dovedností.
F) Sebepoškozování – „je záměrné autoagresivní jednání, které lze chápat jako
nepřiměřenou reakci na nezvládnutý stres. Jeho cílem není smrt, ale dosažení úlevy
od nesnesitelného napětí. Nutkání k sebezraňování je signálem narušení psychické
pohody, které může, pokud není léčeno, vést i k sebvražednému jednání.“
(Platznerová, 2009 in Vágnerová, 2014). „Příčiny sebepoškozování mohou být
různé, obvykle jde o interakci vrozených dispozic a negativních vnějších vlivů.“
(Vágnerová, 2014)
Rovněţ způsoby sebepoškozování jsou různé – od trhání si nehtů po řezání,
škrábání, pálení, polykání předmětů apod.
V mnoha případech je nutná pomoc nejen psychologa, ale i psychiatra, neboť
většina poškozených si neuvědomuje závaţnost a důsledky svého chování, na
druhou stranu můţe být lákavé takto neustále poutat pozornost svého okolí.

2.2. Péče o děti s psychiatrickým onemocněním, jejich vzdělávání
Ve všech případech platí, ţe nejdůleţitějšími investovanými komoditami do péče o
děti s psychiatrickým onemocněním, jsou čas a trpělivost. Prvním úkolem je určit pokud
moţno co nejpřesnější diagnózu příčin nestandardního chování dítěte.
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Další částí je o problému začít mluvit s dítětem, jemně, ale pravidelně, důsledně jej
upozorňovat na odlišnosti jeho chování. Následujícím krokem se stává prevence (ať uţ
sekundární či terciární), aby nedošlo k regresi a jako nezbytné se jeví dítě resocializovat,
začlenit znovu do běţné společnosti. V případě, kdy má dítě nařízenou ústavní nebo
ochrannou výchovu, je víc neţ zřejmé, ţe v běţném ţivotě svůj handicap nezvládalo, ať uţ
pro neumoţnění ze strany sociální, nebo kulturní. DDŠ má poté za úkol sjednat celkovou
nápravu, podat pomocnou ruku nejen dítěti, ale i jeho rodině, v případě, ţe je rodina
k tomu připravena.
V mnohých případech se však bohuţel stává, ţe rodina připravena není, často
nejeví zájem ani o dítě, ani o jeho výchovu a vzdělávání. Existuje celá řada faktorů
ovlivňujících tuto skutečnost, jako kupříkladu nedostatečná informovanost o onemocnění
dítěte, s následnou únavou či propadnutí beznaději z důvodu potíţí s chováním dítěte apod.
Zde je pomoc vcelku rychlá, snadno dostupná. Dalším faktorem je sociální zázemí.
V tomto případě musí dojít nejdříve k nápravě rodinného ţivota, souběţně k nápravě
chování a negativních tendencí dítěte. Problematiku péče o dítě s psychiatrickým
onemocněním lze řadit mezi multidisciplinární a komplexní, o dítě tedy pečuje tým
odborníků z oblasti pedagogiky (pedagogové, asistenti pedagoga), speciální pedagogiky
(logopedi, etopedi, vychovatelé), medicíny (psychiatři, psychologové, pediatři a další
specialisté v různých lékařských oborech, např. stomatologie, ortodoncie, oční lékaři, ale
také chirurgové aj. a zdravotní sestry nejen jako pomocný personál v lékařských
zařízeních, ale také jako odborná pomoc a dohled přímo v DDŠ) a další odborníci.
Dítě se však musí naučit úzce spolupracovat především se svými vychovateli a
učiteli, jelikoţ právě s nimi tráví nejvíce společného času. Nedílnou součástí odborného
týmu je sociální pracovnice, která je vţdy přítomna a připravena hájit zájmy dítěte na
veřejnosti, mapuje rodinou situaci dítěte, realizuje kontakt odborného týmu s rodinou tak,
aby mohlo docházet k vzájemné pomoci. Úzký odborný tým tedy tvoří učitel, vychovatel,
psycholog, sociální pracovnice, zdravotní sestra, vedoucí zařízení, vedoucí učitelka. Kaţdý
zastává a plní funkci ve své oblasti, zajišťuje potřeby dítěte s touto oblastí související. Tito
všichni pracují ve vzájemné spolupráci společně s dítětem aby bylo dosaţeno co nejlepších
výsledků. Ve zdárném rozvoji dítěte, a to jak ve výchově a vzdělávání, tak i po stránce
socializace, emoční vyrovnanosti, vhodných komunikačních strategií, sociability apod.
Pedagogové v DDŠ pracují se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi
takové ţáky řadíme podle zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším
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odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále podle vyhlášky 73/2005 a její novely
147/2011 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,
ţáků a studentů mimořádně nadaných:
se zdravotním postiţením – tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem,
vadami řeči, souběţným postiţením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo
chování, se zdravotním znevýhodněním – zdravotním oslabením, dlouhodobým
onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování a
ţáci se sociálním znevýhodněním – z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou, nebo
uloţenou ochrannou výchovou a ţáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení
azylu14.

14

ČESKO: zákon 561 ze dne 24.9.2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška 73 ze dne 9.2.2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí,
ţáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.
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3 VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ V DĚTSKÉM VĚKU
3.1 Rámcově vzdělávací plán
Základním cílem výtvarného oboru je podporování a rozvíjení výtvarných vloh
dítěte, jeho schopnosti citlivě vnímat, přemýšlet a vyslovovat se prostřednictvím
výtvarného jazyka. Nemalý význam má i výchova k širšímu nazírání na okolní svět,
pochopení svého místa mezi lidmi i sebe sama a v neposlední řadě se duševně rozvíjet a
obohacovat.
Pro výtvarné činnosti dětí v 1. – 3. Ročníku jsou charakteristickými rysy odvaha,
spontánnost, bezprostřednost, uvolněnost a emocionální přístup k světu, suverénnost a
jistota projevu, nedostatek zkušeností a malá kritičnost vlastní výtvarné činnosti. Přetrvává
široce rozvinutá fantazie a představivost i vnitřní potřeba vyjádření vlastního postoje
k světu.
Úlohou učitele je proto posilovat sebevědomí ţáků, podporovat jejich vlastní výtvarné
vyjádření, podněcovat jejich zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací a volbou
náročnějších úkolů, technik15.
Základním cílem pedagogů v ústavní výchově je podnítit v dítěti touhu po
vzdělávání. Primárně tedy uvědomění si vlastní důleţitosti jedince, následně jeho vlastních
kvalit a pozitivních dispozic pro společnost a v neposlední řadě se stát aktivním činitelem,
partnerem ve svém vzdělávání.

3.2 Ontogeneze a charakteristické rysy dětské kresby

Předškolní děti dovedou svůj pohled na svět velmi pěkně vyjádřit v kresbě nebo ve
hře. V kresbě se projevuje tendence zobrazit realitu tak, jak ji dítě chápe. Na počátku má
kresba charakter čmáranic, teprve později dítě zjistí, ţe můţe být prostředkem k zobrazení
reality a jeho produkt se tak stává představitelem něčeho. Kresba je pojímána spíše jako
vyjádření názoru dítěte na zobrazovaný objekt, jsou v ní zvýrazněny znaky, které jsou pro
15

z RVP ZŠ, Výtvarná výchova a její specifické cíle, přístupy k obsahu a organizaci výuky, MŠMT ČR;
Vzdělávací program základní škola;Praha 2003;druhé a doplněné aktualizované vydání;Fortuna;ISBN 807168-595-X;s.224-226
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dítě významné, zatímco reálná podoba tak podstatná není. Starší předškolák jiţ dokáţe
nakreslit rodinu.
Výtvarný projev je symbolickou činností. Podléhá sloţitým vývojovým procesům
(gesta, pohyb, řeč, grafické a prostorové vyjadřování). Podle Piageta stádia ontogeneze
dětského výtvarného projevu členíme takto:
A) Stádium čáranic – jedná se o období senzomotorické a psychomotorické aktivity.
Dítě má radost z pohybu, z pocitu, ţe za jeho pohybem zůstává nějaká stopa, zatím
však nejde o nějaké myšlenky či postoje. Toto období se mapuje kolem do druhého
roku dítěte.
B) Období předoperačního myšlení – počátek tohoto období lze zaznamenat kolem
druhého roku věku dítěte, kdy dítě při spolupráci s dospělým přisuzuje svým
čáranicím určité symboly, významy, jedná se o jakési zrcadlo jeho verbálních
pokusů. V tomto věku, zhruba do čtyř let věku dítěte začíná rozvoj představivosti a
egocentrismu. Po čtvrtém roku věku dítěte zhruba do období sedmi let se u dítěte
vytváří rozvoj názorného myšlení a představ. Čáranice získávají určitou symboliku
– jedná se o tzv. NAIVNÍ REALISMUS. V tomto období také díky spojení kresby
s představou dochází k asociaci, pokusu o pojmenování toho, co dítě tvoří.
C) Období konkrétních operací – toto období lze vymezit věkovou hranicí mezi 7 –
11 lety – dochází zde ke schopnosti konat operace v konkrétní situaci, do popředí se
dostává schopnost operovat s představou, snaha o napodobování, jsou patrny
konkrétní figury, vyjádření vztahů – jedná se o tzv. INTELEKTUÁLNÍ
REALISMUS.
D) Období formálních operací – poslední období začíná kolem jedenáctého roku
věku dítěte a trvá aţ do dospělosti – v počátcích tohoto období dochází k vývoji
abstraktního myšlení, rozvoji sebekritičnosti, k porušení hranice mezi asimilací
(spojení s představou) a akomodací (přímý styk s realitou, přizpůsobení se vnějším
podmínkám). U dítěte se mohou projevit pocity méněcennosti v důsledku jeho
přesvědčení,
ţe nezvládá kresbu dle svých představ, hrozí nebezpečí, ţe těmto pocitům dítě
podlehne a v budoucnu se nebude chtít kresbě věnovat, a to i přes své případné
nadání k této činnosti
Kaţdá dětská kresba má také výtvarné zákonitosti, typické pravidelnosti při zobrazování
skutečnosti, jako je R princip (kouzlo pravého úhlu, např. první větve na dětských kresbách
27

stromů jsou v pravém úhlu…), věcnost, symetrie, rytmus, opakování toho, v čem se dítě
cítí jistější, nevyváţenost kompozice – jako např. deformace nebo střídání pozorovacích
hledisek (dům je zepředu a cesta k němu z pohledu letadla apod.), objevuje se také
neţádoucí grafický automatismus, kdy dochází ke kresbě automaticky naučených tvarů –
např. tráva je rovná čára, který můţe bránit dítěti v jeho vývoji kresebného projevu,
nezbytná je proto empirická zdatnost a erudovanost pedagoga, který včas rozpozná
případné nebezpečí v této oblasti a dokáţe tomuto jevu zabránit.
Kresba lidské postavy je velmi lákavé, ale rovněţ velmi obsáhlé téma a pohled na
tuto problematiku se mezi odborníky velmi liší. Zatímco při nástupu do školy většina
školských zařízeních trvá na skutečnosti, ţe lidská postava si musí být reálně podobná –
symetrie v proporcích, z hlediska výtvarného vývoje je patrné, ţe zcela závisí na
individualitě a psychickém vnímání dítěte16.

3.3 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte
Pedagog v zařízení pro děti s poruchami chování, děti týrané, sexuálně zneuţívané
aj., má velmi málo prostoru k rychlému navázání kontaktu s dítětem. Třídy na 1. stupni
jsou typu malotřídní třídy, kdy se běţně stává, ţe se zde vyskytuje najednou v zastoupení
hned několik ročníků a zároveň různých typů škol (např. základní škola nebo základní
škola praktická či základní škola speciální). Důraz je kladen nejen na základní vzdělávání
dětí, ale rovněţ na prevenci či odbourání špatných negativních návyků v přístupu ke škole,
školní docházce, plnění školních povinností, respektování autorit apod. Kresba se můţe
stát jednou z metod k navázání kontaktu s dítětem. Při kresbě se po dítěti zdánlivě
nevyţaduje diagnostika jeho dosaţených dovedností a znalostí. Lze říci, ţe dítě v takové
situaci nemá potřebu cítit se v ohroţení, a tudíţ nemá pocit, ţe je jakýmkoli způsobem
vyslýcháno či zkoumáno.
Dítě, kterému byla soudem uloţena ústavní či ochranná výchova, je mnohdy
násilím odděleno od své rodiny, nechápe svou momentální situaci, neuvědomuje si
skutečnost, ţe bylo kupříkladu ohroţeno jeho zdraví nebo dokonce celkový vývoj. Tyto

16

VÁGNEROVÁ M;Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči;Středisko náhradní péče 2012;ISBN 97880-87455-14-2;publikace vydána v rámci projektu „Náhradní rodin+dítě+odborník jako partneři“(Metodické
centrum pro NRP);s.70-76
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děti trpí velmi často citovou deprivací a disharmonickým vývojem osobnosti, a kresba se
v těchto případech osvědčuje k navození důvěry a vztahu mezi dítětem a dospělou osobou.
Kresba je specifický způsob komunikace, kterou lze sdělit nejen vnitřní rozpoloţení, ale i
vztahové nuance.
Vývoj dětské kresby má svou historii. Zpočátku se na dětskou kresbu pohlíţelo
z pedagogického hlediska, jako na jednu z moţností, jak skrze výtvarný projev dítě
kultivovat a podporovat ve vývoji. V dnešní době se do popředí dostává také zájem
diagnostický či terapeutický. Tento směr je více zaměřen na psychiku autora, na jeho
emocionalitu, aktivitu, jeho zájmy. Dítě pomocí kreseb sděluje někdy velmi cenné
informace beze slov. Je na terapeutovi, aby kresbu s dítětem krok po kroku rozebral.
Kresba v sobě zahrnuje nejen propojení reality, ale především hry a fantazie, a tak dítě
skrze kresbu můţe sdělovat svá přání, či kreslit jen pro radost.
Dětská kresba se tedy v dnešní době stává cenným prostředkem komunikace, obrazem
sociálního a kulturního prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.
Z literatury známe vývoj výtvarného vyjádření dítěte rozdělený do jednotlivých
ţivotních etap dítěte. Začíná někdy kolem druhého roku věku dítěte jednoduchou stopou na
papíře, která v dítěti probudí úţas a radost z vlastní činnosti. Jiţ ona čára však můţe hodně
vypovědět o dítěti.
Ruku při kreslení vede intelekt a emoce. Je-li kulturní prostředí ochuzené, kresba
bývá neobratná – na první pohled lze usoudit na zaostalost. Jedná se ve skutečnosti o
zdánlivou duševní zaostalost, způsobenou nedostatkem kulturních podnětů.(Davido, 2008)
Kultura je neoddělitelná součást našeho kaţdodenního ţivota. Podněcováním ke
kulturnímu způsobu ţivota umoţňujeme dítěti snadnější socializaci a následnou kvalitnější
reprezentaci ve společnosti.
Dítě má větší moţnosti jak se stát svobodnou osobností, která si umí poradit ve
svém ţivotě s řešením kaţdodenních drobných potíţí.
Urbanová, Dundelová hovoří o sociální a mentální reprezentaci. Mentální reprezentace je
obraz okolního světa, který si vytváříme v hlavě. Sociální reprezentace jsou naše
subjektivní teorie o tom, jaký svět je a jak funguje, teorie, které rozhodují o našem konání,
jednání ve společnosti, naší snaze se přizpůsobit, či nikoliv, a do jaké míry. (Urbanová,
Dundelová, 2013)
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Co se však stane, pokud jsou dítěti v dětství odpírány kulturní podněty? Má
moţnost přirozeného pozitivního vývoje? Lze toto ztrátové období nahradit? Nebo snad
doplnit? Jakou má dítě šanci při zařazení se do společnosti?
V dnešní době je mnoho způsobů, jak výtvarné vyjádření dítěte obohatit, jedním
z prostředků pedagoga je vyučovací předmět výtvarná výchova, která umoţňuje rozvíjet
výtvarný projev ve všech věkových kategoriích ţáků základní školy, rovněţ však u ţáků
s různým typem postiţení a znevýhodnění. Rozmanitost kulturních podnětů a technik nejen
rozvíjí kvalitní stránku dětské osobnosti, ale přináší dítěti také větší moţnost sebeuplatnění
a sebedůvěry v interakci se společností.

3.4 Tvořivá osobnost
G.H.Gough (*1921), americký psycholog, zabývající se kriminalitou, učením, testy,
předloţil v roce 1964 přehled rysů tvořivé osobnosti, který má i zřetelný pedagogický
aspekt, pomáhá identifikovat tvořivé dítě a odlišit projevy tvořivosti např. od tzv.
neposlušnosti, nekázně, malé snahy apod.
Obsahuje následující charakteristiky:
1) Tvořivé myšlení je flexibilní myšlení
2) Vnímání a asociace tvořivé osoby směřují k menší typičnosti
3) Tvořivý jedinec projevuje zájem o formu a eleganci, která ho vede k tomu, ţe není
poután přesností a pečlivostí
4) Tvořivá osobnost je sloţitá osobnost. Je intuitivní, emfatická, psychicky náladová,
do sebe ponořená nebo má zájem o lidské jednání, více vnímá, neţ usuzuje, nachází
zalíbení v nových přístupech, esteticky senzitivní, sociálně a emociálně sloţitá17.
Jiní autoři se domnívají, ţe typ tvořivé osobnosti má rysy dané především vysokou
inteligencí. J. Hlavsa svoji teorii tvořivosti nazval teorií kreativizační a zdůraznil tím
významnost změny, činností subjektu, který se tak stává kreativnější. Stálá tendence
k vývoji.
Z hlediska vzdělávacích procesů je třeba znát předpoklady, za nichţ tvořivý proces
můţe vzniknout. Jedním z nich je alterace jako rozhodnutí něco měnit. Je zaloţená na
vnějších podnětech a vnitřním stavu. Za vnější podmínky můţeme povaţovat materiální i
17

HAZUKOVÁ H;Didaktika výtvarné výchovy VI.Tvořivost a výtvarná výchova;Univerzita Karlova
v Praze,2010,ISBN 978-80-7290-434-1;s.32-35

30

sociální podmínky, úkol a další prostředky. K vnitřním stavům bezpochyby patří motiv,
přání, vnímání, pozornost, představivost, zájem, ale především produktivní nálada.
Pro rozhodování v situacích výuky je důleţité i zjištění, ţe kreativizační děj je velmi labilní
a citlivý k podmínkám. Nelze vynutit, ale můţeme ho podněcovat a vytvářet pro něj
příznivé klima.
Pokud má pedagog mít moţnost podpořit kreativitu svých ţáků, jsou tyto základní
výše uvedené předpoklady stěţejní.
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4 HODNOCENÍ, PRÁCE S CHYBOU
„Norma je tematizované (vymezené) a závazné měřítko, podle kterého posuzujeme určité
jevy jako přijatelné, tedy normální, tj. v souladu s normou, jiné jako nepřijatelné,
nenormální, vymykající se z normy“.(Slavík1999)

Normativní hodnocení je tedy takové, kdy nahlíţíme při hodnocení na práci celé
skupiny, respektive poměřujeme práci jedince měřítkem sociální normy vzhledem k určité
skupině nebo populaci ţáků. To znamená, ţe výkon jedince je poměřován s výkony
ostatních, kteří plní stejný úkol. Tomuto způsobu hodnocení se říká zkouška relativního
výkonu. (Slavík 1999,s. 40).
Během pedagogické praxe se ukázalo jako nejvhodnějším způsobem hodnocení
kriteriální. Před zadaným úkolem vytyčíme jasná a srozumitelná kritéria (např. seznam
konkrétních otázek, soubor kompetencí) podle nichţ budeme následně hodnotit splnění
úkolu. Hodnotíme tak konkrétní práci, konkrétního jedince. Tento způsob hodnocení je
obrácen na individualitu dítěte, tedy na jeho osobnostní rozvoj. Samozřejmostí u takového
hodnocení by měla být reflexe, zhodnocení práce způsobem dialogu mezi učitelem a
ţákem. Ţák má poté moţnost uvědomit si své případné nedostatky, oblasti, kde je potřeba
se ještě více zdokonalit. Proces učení tedy není jen o perfektním výkonu ale je o ţákovi
jako takovém, jak přistupuje ke své činnosti, jak se dokáţe nebo nedokáţe aktivně zapojit
do procesu vzdělávání.
Jedním z takových způsobů hodnocení, které je obráceno na ţáka jako jedince je
také portfolio.“ Portfolio je uspořádaný soubor prací žáka sebraných za určitou dobu
výuky, který poskytuje rozmanité informace o zkušenostech a pracovních výsledcích
žáka“.(Slavík 1999;s.106)
V portfoliu mohou být doloţeny práce z různých předmětů, českého jazyka, matematiky.
Důleţitá je dohoda, kdo, kdy a jak bude práce řadit, třídit. Takové portfolio je dokladem o
práci konkrétního ţáka, jedná se o autentické hodnocení. Pedagogická praxe ukázala, ţe
takový to způsob hodnocení je i pro ţáka nejvhodnějším.
Ţák během svého vzdělávacího procesu můţe mít pocity krize ve své činnosti, pocity
sníţené sebedůvěry ve své schopnosti. Takové portfolio poté můţe slouţit také jako nástroj
znovunabytí akční motivace. Není lepším důkazem o svých schopnostech, neţ jiţ dříve
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zdařená autentická práce. Hodnocení portfolia je vhodnou metodou hodnocení pro ţáky se
specifickými vzdělávacími potřebami.
Dalším hlediskem při vzdělávacím procesu je práce s chybou. „Chyba je v obecném
smyslu nepřijatelný rozpor odhalený hodnotícím srovnáním jevu („jak to aktuálně je“)
s jeho srovnávacím vzorem („jak by to správně mělo být“). Z praktického „užitného
hlediska je chyba informací, která vyzývá ke změně daného stavu věci – ke korekci,
nápravě chyby“.(Slavík 1999,s.71)
Chyba jako výzva. Výzva pro ţáka, jako pro osobnost. Chyba je přirozeností
kaţdého člověka. Patří k lidskému učení, „chybami se člověk učí“. Dnešní děti mají
tendence se chyby děsit, ţít v neustálém strachu, ţe udělají chybu, za kterou je bude někdo
trestat, bude se na ně zlobit, stanou se méně oblíbenými. Opakovaně proţívaný pocit
neúspěchu vytváří tzv. naučenou bezmocnost.18
Nejčastěji se s tímto problémem setkávají právě pedagogové v ústavní výchově.
Takový ţáček, kdyţ se potom dozví, ţe je vlastně dobře, ţe chybuje, ţe to znamená, ţe se
správně učí, je velmi překvapen. Obzvláště v případech, kdy jako pedagog dokáţu během
hodnocení uznat, ţe si chybu našel ţák sám. Budování zdravé sebeúcty přispívá
k psychické vyrovnanosti. Jedinec, který nemá úctu sám k sobě, nedokáţe ji mít ani
k jiným lidem.
Proč hodnotíme výtvarnou činnost a její výsledky?
„Hodnocení rozlišuje věci důležité od nedůležitých a mezi důležitými věcmi odlišuje dobré
od méně dobrých“.(Slavík 1999;s.119-122)
Hodnocení průběhu činnosti je nedílnou součástí komplexního hodnocení. Nejen ve
výtvarné činnosti tedy nehodnotíme jen konečný výsledek ale především se zaměřujeme na
průběh činnosti. Základem kaţdého výtvarného hodnocení je především zraková i tvůrčí
zkušenost. K lepšímu porozumění si ve výtvarném hodnocení potřebujeme umět
pojmenovat jeho kritéria, význam kritérií. Slavík uvádí dvě základní oblasti kritérií:
A) Obecná kritéria hodnocení výsledku výtvarné práce – účinnost, uspořádanost a
sloţitost výtvarného díla
B) Dílčí kritéria hodnocení výsledku výtvarné práce – výraz, kompozice výtvarného
díla.
18

NAKONEČNÝ M;Psychologie téměř pro každého;Akademie věd České republiky 2004;
ISBN 80-200-1198-6;s.169
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Účinnost je v podstatě totéţ, co síla výrazu (celkový dojem z práce), uspořádanost je
harmonie, vyváţenost vztahů všech sloţek díla (dílčí kritérium kompozice). Soubor kritérií
však nemůţe pokrýt všechny rozmanité varianty hodnotících hledisek. „Nejde přece o to,
žáka detailně postihnout („je vůbec možné člověka detailně postihnout?“) ale ukázat mu
cesty, jak se lépe vyznat v tom, co dělá a jak svou práci hodnotí“.(Slavík 1999,s.119-122)19
Hodnocení obrácené na jedince dokáţe zachytit jejich originalitu a jedinečné
projevy osobnosti, vede ţáka k hlubšímu poznání nejen sebe sama ale i jeho sociálního
okolí, k rozvíjení jeho schopností sebehodnocení, k dlouhodobému reflektování i plánování
vlastního aktivního přístupu k procesu vzdělávání.
Podpoření moţnosti „zaţít úspěch“ je jedna z podstatných podmínek pro zdravý
rozvoj osobnosti.

19

SLAVÍK, J.: Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.
ISBN 80-7178-262-9;s.viz text
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EMPIRICKÁ ČÁST
5 CÍL VÝZKUMU
Cílem výzkumu je sledování vývoje výtvarného vyjadřování u ţáka
s psychiatrickou diagnózou v delším časovém úseku v souvislosti s jeho duševním
vývojem a zhodnotit dopad výtvarných aktivit na rozvoj jeho kompetencí.

5.1 Výzkumné otázky
1. Je moţné u opoţděného výtvarného vývoje ţáka s psychiatrickou diagnózou na
prvním stupni základní školy praktické (dále jen ţák) dosáhnout normy v průběhu
jednoho školního roku?
2. Je moţné vyuţít interdisciplinárního přesahu ve výuce v případě, kdy ţák ještě
neumí psát?
3. Je moţné u ţáka prostřednictvím výtvarného projevu rozvinout svobodnou
osobnost, která se bude aktivně podílet na vlastním vzdělávacím procesu?
4. Lze u ţáka očekávat samostatné řešení výtvarného úkolu včetně zvolení správné
výtvarné techniky?

35

6 VÝZKUM
6.1 Soubor pouţitých materiálů
Práce se zabývá hodnocením ve výtvarné výchově ve smyslu komplexní,
dlouhodobé učitelské reflexe v souhrnu prací konkrétního ţáka s psychiatrickou diagnózou
(dále jen JM). Práce opomíjí ostatní aspekty hodnocení, včetně specifického hodnocení ve
výtvarné výchově. Práce vychází ze souboru pouţitých materiálů, výtvarných prací JM.

6.2 Metody výzkumu
Empirická část diplomové práce je zpracována metodami kvalitativního výzkumu.
Jedná se o případovou studii ţáka s psychiatrickou diagnózou navštěvujícího první stupeň
základní školy praktické s následnou analýzou výsledků činnosti, tedy jeho výtvarných
projevů. Další pouţitou metodou výzkumu je výtvarný experiment. Výzkum je místy
záměrně obohacen o teoretické poznatky, které přímo souvisí s probíraným tématem
výzkumu a má tedy přímou moţnost prokázat zároveň aplikaci teorie v praxi.

6.3 Místo výzkumu
Dětský domov se školou, Slaný (DDŠ Slaný).

6.4 Případová studie a analýza výtvarného projevu
Pracovní postup:
Výzkum se bude zabývat případovou studii JM tvořenou jednak anamnestickými
metodami a dále deníkem autorky diplomové práce a dále také analýzou výtvarných
projevů JM.
Nejprve bude nutné charakterizovat ţáka JM, seznámit se s jeho rodinnou a lékařskou
anamnézou, navázat komunikaci a důvěru s JM.
Počáteční výpovědní kresba umoţní navázat komunikaci s JM a zároveň pomůţe
JM

s adaptací v novém zařízení. Pomocí výtvarného vyjádření bude kresba rozvíjet
36

komplexní osobnost JM, a to několika směry. Důraz bude kladen na spontaneitu ve
výtvarném projevu, pomocí ní budou vymezeny pojmy ve výtvarném projevu
v souvislostech se vzdělávacím procesem. Následující fáze výzkumu bude zaměřena na
interdisciplinární přesah, jeho provázanost s rozvojem nazírání JM na vzdělávací proces.
Výzkum se bude zabývat také otázkou enkulturace JM. V závěru výzkumu je nutné
vytvořit dílčí závěr výzkumu a odpovědět na výzkumné otázky.
Případová studie
Šetření začíná od počátku příchodu JM do zařízení, tedy začátek druhého pololetí 1.ZŠ
2011/2012 a následující školní rok, 1/2 ZŠp 2012/2013.
Chlapec JM
Věk: 7 let
Absolvovaná docházka: přípravný ročník, 1. třída ZŠ a z rozhodnutí pedagogickopsychologické poradny pro nízkou intelektovou úroveň přeřazen do základního vzdělávání
pro školu praktickou.
Dg: F90.1 hyperkinetická porucha chování
F 70.1.LMR – výrazná porucha chování, vyţadující pozornost nebo léčbu
74.1. syndrom týraného dítěte
Medikován
Chlapec do DDŠ přišel ve velmi nestabilním emočním stavu. Byl vznětlivý, vše si
vynucoval afektivním jednáním jako např. nepřiměřeným pláčem, vztekem, kopáním
kolem sebe, a to bez ohledu na důsledky svého chování (zda něco nebo někoho zasáhne
apod.). Při jakékoli nevoli se nebál infantilního fyzického ataku s prvky silné agrese. Po
sociální

stránce

byl

nezdatný,

neprojevoval

prvky

empatie,

trpěl

sníţeným

sebehodnocením, postrádal pozitivní pocity vlastní hodnoty. Jeho impulzivní chování, se
objevovalo nejen v přístupu ke školním povinnostem.
Psycholog: Mgr. Lucie Myšková
U JM je výrazná porucha nejen kognitivních funkcí (pozornost, paměť, zpracování
informací), ale i emoční sloţky, kdy reaguje značně neinhibovaně, je nestabilní, záměrně
provokuje druhé bez náhledu na sociální situaci.
37

První setkání ve škole:
Ráno přišel ke dveřím malý chlapec, krásně se usmíval. Zastavil se přesně na prahu do
třídy, zapřel se rukama o zárubeň dveří, aby mohl lépe nahlédnout do místnosti, avšak
nemusel při tom překročit práh. Bedlivě se rozhlédl a poté pohledem na mou osobu
zhodnotil situaci:“ Jasně, tamto je další mrcha, která mě bude poučovat, jak mám psát.
Jako nějakýho zasranýho debila. Nasrat.“
Po tomto svém vyčerpávajícím zhodnocení se otočil a odcházel zpět směr výchovný úsek.
(Autorka, 2012).
Pedagogická diagnostika
Z výše uvedeného je patrné, ţe chlapec byl zanedbán z hlediska fyzické stránky,
byla znatelná citová deprivace. Primární léčba spočívala v pomoci k pozitivnějšímu vztahu
ke vzdělávacímu procesu a zvládnutí základních pravidel školního řádu. Bylo nutné
sestavit terapeutický, vzdělávací a výchovný plán, který by neměl mít jen autoritativní
specifika.
Sestavení takového plánu bývá náročné, má svá specifika. Klienti proţívají separaci od
rodiny, změnu prostředí. Reakce na takové změny můţe mít podobu introverta, agresora.
Způsob chování, kdy klient neadekvátně reaguje na změny, bývá jasným voláním o pomoc
a pozornost.
Učitel musí tedy při zjišťování dosavadních dovedností a znalostí postupovat velice
obezřetně, obzvláště s malými klienty. Jakýkoliv pocit nezdaru, či selhání z jejich strany
můţe mít fatální následky, můţe vytvoření plánu velmi pozdrţet, a tím zhatit i včasnou
pomoc klientovi. Výhodnou formou pedagogické a psychologické intervence se
v obdobných případech jeví sestava her20. Pedagog nemůţe kaţdého ţáka diagnostikovat
podle jednotného vzorce, je velmi ţádoucí uplatňovat individuální přístup, neboť kaţdý
ţák má při příchodu odlišné prvky chování. Jediným vodítkem na počátku diagnostického
procesu je zpráva z předchozího pobytu dítěte, ve které je zaznamenáno vyjádření
k danému jedinci jak od učitele, tak psychologa a terapeuta.
20

Metodický portál RVP nabízí širokou škálu nejen přímo pracovních aktivit, ale také moţností úprav, přetvoření si dle

vlastních potřeb . Dále byl autorce velkou nápomocí seminář Prvopočátky psaní a čtení, který vedla děkanka Wildová a
byla tak laskavá, ţe následně autorce poskytla několik uţitečných konzultací, řada Šimonovy listy, které byly ovšem
v případě JM potřeba modifikovat tak, aby pro něj byly zajímavé a neměl pocit neustálého procvičování ve smyslu striktních
školních povinností, např. dalšího pracovního listu na procvičování písma (modifikace kupř. listy zvětšení)
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Ve zprávě JM dominoval termín „nezvladatelný“.
„Nejsnazší cesta vede přes vnitřní svět dítěte, kde se cítí jisté, já používám jako nástroj výtvarné
vyjadřování. Toť zrcadlo každé duše.“(Autorka, 2012)

Do této chvíle byla kresba vyuţívána jako zástupný prostředek k navázání kontaktu,
pomocný nástroj pro diagnostiku potřebnou k sestavení plánu k dalšímu vzdělávání dítěte.
Jiţ prvotní postoj k psací potřebě, úchop, styl písma a podobné dílčí nuance mohou
pedagogovi hodně napovědět. Neverbálně, nenásilně. Jsou děti, které mají výtvarné
vyjádření propracované, avšak písmo neupravené, špatně čitelné a naopak, kdy v sešitech
měly potřebu vyjádření estetického dojmu, ale kreslit odmítaly.
Nechuť k práci lze odbourat formou her, kladným přístupem, častou pochvalou a
vhodnou motivací. Nemoţnost tvorby zápisků je didaktický, výukový problém, avšak
zvládnutelný, a to i v případě dyslektika21. Jedince s dyslexií můţeme také vést
k plnohodnotné činnosti, byť je zatíţen nuancemi, které nelze ze zdravotního hlediska
zcela odbourat. Ve všech případech se ale jedná především o neverbální sdělení dítěte o
jeho pocitech, náladě, zkušenostech a dovednostech.
V případě JM zde pomocí kreseb docházelo a dochází k rozvíjení i ostatních
oblastí, tedy nejen v rámci vzdělávání. JM prostřednictvím kreseb sděloval své vnitřní
pocity, své nálady, své dosavadní zkušenosti, i ty spojené se ţivotem v rodině. Vývoj jeho
výtvarného vyjadřování během počátků spolupráce a následného školního roku byl
obrazem vývoje jeho osobnostní stránky, sociálních návyků a jeho osobnosti. Na počátku
všeho byla kresba kamene. Pocity kamene by se zřejmě daly charakterizovat krátkými
souslovími jako např. jsem těţký, moţná i nepotřebný, cítím se sám. Stejné pocity
pravděpodobně převaţovaly také u JM, kdyţ přišel do svého nového působiště DDŠ.

6.5 Kresba jako diagnostický nástroj
„Obecně platí, ţe dědičnost změnit nelze, ale je moţné sníţit rizika plynoucí ze zkušenosti.
Umístění do pěstounské péče, či ústavní výchovy, můţe alespoň částečně eliminovat
pravděpodobnost vzniku uvedených potíţí a omezit tak přenos této zátěţe na další
generaci.“(Matějček, 1996)

21

Poruchy učení, doc., PaedDr., CSc. Olga Zelinková, autorka měla moţnost být účastníkem semináře a
zároveň osobní konzultace k danému problému.
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V počátcích výzkumu vznikal na základě kreseb postavy nástin diagnostiky
psychického stavu JM. Tento nástin byl jedním z prostředků zjišťování informací o JM, na
základě nichţ byly posléze sestavovány terapeutické cíle. Chlapec po příchodu do DDŠ
měl, jak bylo jiţ zmíněno, negativní vztah ke škole a ke všemu souvisejícímu. Kdyţ byl
tedy poprvé poţádán o kresbu postavy, dle vlastního výběru pána nebo paní (úmyslně
nebylo blíţe specifikováno, neboť chlapcovy výtvarné projevy jsou originální), nakreslil
květinu jako postavu, a to i přesto, ţe podobnost postavy a inspiraci pro kresbu mohl najít
v didaktické pomůcce. Své dílo následně vysvětlil, myslel, ţe je zkoušen (dřívější pobyty v
léčebnách), jestli se zlepšil v kresleném projevu, jestli uţ se snaţí lépe malovat, a také se
shodou okolností slavil svátek ţen. Po konkrétnějších instrukcích nakreslil obrázek č. 2 –
ţena medvědice. Opět došlo k upřesnění poţadavku v zadání: postava nepohádková,
taková, kterou můţe například potkat venku při procházce. Nakreslil obrázek č. 3, s tím byl
velmi spokojen, měl radost, ţe postavě mohl ponechat koţíšek – ten se nosí. Obrázek č. 4
představuje fazoli, nakreslenou dodatečně, jedná se o spontánní nápad chlapce, chtěl
doplnit sbírku o kresbu, kterou maluje rád.

Obrázek č. 2: postava 1
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Obrázek č. 3: ţena medvědice

Obrázek č. 4: fazole 1
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Analýza kresby
Pro analýzu kresby byla zvolena chlapcova kresba č. 3.
Kresba je jednoduchá, disharmonická, disproporční, coţ můţe značit neadekvátní
vnímání reality, jako důsledek MR, či opoţděného vývoje. Tempo přiměřené, silnější
kresební tlak na tuţku, črtání poukazuje na tenzi, napětí, vyskytují se ostré hrany, které
mohou naznačovat agresi. Prodlouţené ruce značí potřebu kontaktu s okolím, ostrá forma
prstů vypovídá o vnitřním napětí. Silné ruce zase o určité míře agresivních tendencí. Hlava
je prostá vlasů, coţ můţe značit citlivost pro dojmy, zábrany, nejistotu, ale i neschopnost
sebekontroly a výbušnost. Stejné znaky vykazují velké oči a zvýrazněná ústa, které
vypovídají o snaze zaujmout okolí, explozivně o bouřlivém průběhu afektů. Z nadměrné a
nesouměrné linie uší lze usuzovat na pocity méněcennosti, nedůvěřivosti, aţ moţné
paranoidní sklony. Chybějící krk vypovídá o malém sebeovládání, sníţené kontrole
pudového nebo citového ţivota, emocí.
JM má sníţené rozumové schopnosti, proto je zde patrná určitá nevyzrálost k věku
chlapce. Kresba je vzhledem k věku chlapce hodně dětská a hravá. Prostorově je kresba
orientovaná do pravé poloviny výkresu, coţ poukazuje na extroverzi, spontánnost,
originalitu, tvořivost ve světě fantazie, ale i v realitě. Výtvarně je práce nepropracovaná,
odbytá, coţ poukazuje na znaky původní nevole k těmto činnostem, neochotu při plnění
úkolů, neschopnosti se podřídit daným poţadavkům, avšak chlapec v kresbě vidí logiku.
Myšlení a cítění je magické22, asociační, dětské, nepředvídá, projevuje se u něj zdánlivá
nelogičnost, nerozváţnost, málo chápe souvislosti mezi věcmi a vztahy, je zde patrná
určitá naivita, nezralost, rozpory mezi přáním a skutečností, chtěním a činem. Zvýrazněné
oči, ústa – komunikační potíţe ve vztahu potřeby rychlého sdělení, zvídavosti.
U spontánní doplněné kresby fazole, jsou shodné prvky jako u kresby navozené, je
zde vidět větší uvolnění v projevu, květy značí potřebu uplatnění chlapce, důraz je zde
kladen na hlavu – je dominantní celé kresbě, lpění na detailech pozorovaný na očích a
ústech – chlapec je celkově velmi spontánní, plný touhy po dojmech i potřeby sdílení,
splynutí s okolím, které se mu však právě pro jeho nepřiměřené poruchové chování
v dětském kolektivu moc nedaří.

22

Magické myšlení, uvažování“=odlišný, přibarvený pohled na běžnou realitu (např. židle není nábytek, má významnější
hodnotu
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Dále je moţné z obou kreseb usuzovat, jak velmi chlapci chybí pozitivní a funkční
vztah s matkou. Na první neupřesněnou ţádost začal malovat květinu, tu mají ţeny rády,
po konkrétnější instrukci zase namaloval ţenu. Zajímavé je, ţe u kresby č.2 není absence
krku, je zde dokreslen, jakoby chtěl kresbě ţeny vnuknout emoci, kontrolu nad citovým
ţivotem. Podobné je to s ušima, ţena zde má uši tři, nesouměrně rozmístěné, znak silné
nedůvěry, nejistoty. Ţena na obrázku č. 2 celkově působí upraveným vysokým účesem,
hlava je pokryta silnou vrstvou vlasů, snaha o působení vyšším dojmem, přidání důleţitosti
této kresbě. Je zde i patrná nevyřešená, moţná nastupující otázka ohledně sexuální stránky,
původní černý obdélník mezi nohama byl předělán na medvědí ocas. Dokreslená hokejka
poukazuje na muţské pojetí. Zajímavé jsou však ruce, zatímco u muţe jsou připravené
k potřebě navázání kontaktu, u ţeny jedna ruka chybí, coţ naznačuje slabost v kontaktu
matka – syn23.

23

R.Davido;Kresba jako nástroj poznání dítěte;Praha 2008,str.53-65.

43

7 VÝTVARNÝ PROJEV V SOUVISLOSTECH VÝVOJE
OSOBNOSTI
Chlapec přišel do DDŠ ve velmi nestabilním emočním stavu. Po sociální stránce
byl nezdatný, neprojevoval prvky empatie, projevoval sníţené sebehodnocení, postrádal
pozitivní pocity vlastní hodnoty. Charakteristické pro něj bylo tzv. magické uvaţování a
impulzivní jednání, které se objevovalo nejen v přístupu ke školním povinnostem.

Obrázek č. 4: kámen

Tato zcela původní kresba sedmiletého chlapce je jasným odrazem nepodnětného
kulturního prostředí, ve kterém JM vyrůstal. Primární výpověď JM k obsahu zněla kámen.
Další jí podobné kresby vykazovaly to, co pedagog momentálně ţádal.

7.1 Výtvarná výchova jako vzdělávací obor, vymezení základních
hledisek
S proměnou JM osobnosti, a jeho získáváním sociální jistoty, se měnily i způsoby
vyjadřování. Nyní se práce bude věnovat jeho výtvarné činnosti spontánní, neboť na těchto
kresbách lze sledovat vnitřní vývoj chlapcovy osobnosti.
Ve chvíli, kdy JM získal pocit jistoty v nové sociální velmi se zlepšila jeho komunikace, a
to jak v oblasti verbální, tak i neverbální, v tomto případě ve výtvarném vyjadřování.
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V hodinách výtvarné výchovy však k výraznějším změnám nedocházelo, neboť tyto
hodiny vnímal JM jako nutnost a povinnost, kde pracoval na základě toho, zda pro něj byl
zadaný úkol zajímavý či nikoli. Většinou se chlapec neuměl vyjádřit proč a čemu dává
přednost. V jeho výběru však byly shodné prvky – téma a následný výtvor musel mít
reálný základ, který se dal uchopit v běţném ţivotě a zároveň působil pozitivním dojmem.
JM měl potřebu cítit smysl v zadaném výtvarném úkolu.
Níţe bude uvedeno jako příklad téma „Yetty“ a „Otesánek“. Ve sledovaném
školním roce předmět vyučovala předmět výtvarná výchova pedagoţka, která nedokázala
JM svými metodami výuky pro tento předmět nadchnout, přinášela do svých vyučovacích
hodin předlohy činností, které neměly prostor pro vlastní vyjádření ţáka. JM tento způsob
výuky zcela odmítal. V jeho uvaţování se vyskytovaly otázky, které komentoval např.
způsobem: „Proč bych měl kreslit „Otesánka“, už jsem si dost vyslechnul od zdravotní
sestry, že se nesmím přejídat sladkostmi, jinak dostanu redukční omezení. Tak proč by to
měl ještě malovat?“ Nenechal si od nikoho vysvětlit, ţe „Otesánek“ je tématem k dané
hodině výtvarné výchovy a nijak nesouvisí s jeho stravovacím reţimem.. Stejně jako Yetty:
„Proč mám Yettyho kresli,t a potom posypat tělo kmínem, prý jako kožich? Ne, já si dojdu
dozadu do skříně pro vlnu, z toho už je Yetty trochu opravdovější.“ (JM)
Oba příklady lze vyjádřit slovy - téma Yetty přijímám, zajímá mě, ale rád bych pracoval s
více pravděpodobným materiálem – vlnou. Téma Otesánek zcela zamítám pro postoj
ostatních k mé postavě.
Ve chvílích, kdy JM dostal prostor pro svou spontánní kresbu, kterou měl spojenou
s psychickou pohodou, vţdy volil zvíře.

Nejčastěji dinosaura, který můţe zaujmout

z několika směrů - jedná se o vyhynulého tvora, tudíţ se jedná o tajemnou a zároveň
nebojácnou a nepřemoţitelnou bytost, vzbuzující nejen strach, ale také obdiv. Na otázku,
proč si nevybral například lva, krále zvířat, odpověděl, ţe dinosaurus má tvrdou kůţi.
Dinosaura, který má tvrdou kůţi, nemůţe nikdo ve světě fantazie dítěte ohrozit. Pravěký
ještěr měl zpočátku na všech kresbách velké, zvýrazněné oči.
JM to pokaţdé vysvětlil jinak – je nevyspalý, má kruhy pod očima, je nemocný. V
době, kdy docházelo k vyrovnávání se vztahem s matkou, JM přestal dinosaurovi
přikreslovat hnízda a vajíčka. Postupně mizela i hrůzostrašnost dinosaura.
Pokud byl poţádán o nakreslení jiného zvířete, snaţil se vyhovět, výsledkem však byla
například labuť s velkým orlím zobákem (původní kresba byla zničena, ale tento zobák je
autentický),
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Obrázek č. 5: dinosaurus

dále např. ţelva s dlouhými zahnutými drápy, přičemţ vţdy přidal k výtvoru své logické
vysvětlení. Labuť si chce ulovit velkou rybu, ţelva zase musí hrabat v zemi, aby našla
v zimě potravu. Námitku, ţe ţelva v zimě odpočívá, odmítal vzít na vědomí: „Ano,
normální želva v zimě odpočívá, ale tahle želva si ještě odpočinout nemůže, chápete?“
(JM)
Bylo více neţ patrné, ţe chlapec proţívá velký vnitřní boj.
Školské zařízení mu poskytovalo pocit jistoty, v DDŠ se dozvídal o své
jedinečnosti, o svém místě v třídním kolektivu, měl zde pocit sounáleţitosti.
„Jak mi jednou vysvětlil, je to tady větší než doma, ale mě to přijde, že bych se tady
neztratil, protože pořád někomu s něčím pomáhám, třeba JS by beze mě nepostavil pevnou
věž, tak já mu jdu pomoct. A odešel“. (Autorka, 2012)
Dlouho nechápal, ţe je rozdíl mezi jeho kresbou a kresbou, která by měla splňovat
poţadavky reálného atributu. Tedy alespoň v oblasti, kdy se kresba pouţívá jako
doprovodná ilustrace ve výuce. Podle něj byla kresba jako kresba. Všude nejraději kreslil
dinosaury. V kaţdé vyučovací jednotce – k počtům, k opisu textů. Bylo potřeba mu tento
rozdíl vysvětlit. Situace byla o to sloţitější, ţe právě spontaneita ve výtvarném vyjádření
JM přinášela pozitivní změny v jeho vývoji. Svým specifickým způsobem sděloval své
myšlenky, své nálady, kresby dinosaura se odmítal vzdát. Nepomohla ani názorná ukázka
v učebnici s vysvětlením, ţe kdyţ zní zadaný úkol kreslit ovoce, je opravdu nutné kreslit
ovoce, nikoliv dinosaura, který pojídá ovoce, nebo snad zubaté ovoce.
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Snahu nezaplňovat sešity kresbami dinosaurů, či doplňovat kresby o prehistorické
prvky zcela ignoroval. Došlo ke zhoršení jeho chování, přestal být v hodinách soustředěný.
Situace se začala zklidňovat, kdyţ bylo umoţněno JM kreslit během odpočinkové činnosti.
Nakreslil dinosaura za plotem a na základě analýzy této kresby, došlo ke vzájemnému
pochopení, ţe mu nikdo nezakazuje kreslit oblíbený námět, kdyţ má volno, jen má kreslit
zadaný úkol, kdyţ volno nemá, tedy ve spojení s výukou.
K pochopení přispěla i názorná ukázka, kdy tématem hodiny bylo ptactvo a JM se
rozhodl, ţe bude kreslit papouška. „Dohoda zněla, že bude tvořit dle svého, jak je zvyklý a
až já si budu myslet, že je papoušek hotový, zastavím jej. Když byl papoušek hotový, než mu
JM stačil dokreslit drápy, nebo upravit zobák, zastavila jsem jej.“ (Autorka, 2012)

Obrázek č.6: papoušek

Chvíli samozřejmě protestoval. Bylo mu vysvětleno, ţe papouška, kterého
nakreslil, můţeme znát z kníţek, moţná i vidět v ZOO. Pokud by jej dokreslil, byl by jako
z pohádky, tedy ne podle skutečnosti. Cílem bylo JM vysvětlit, ţe v prvouce nemůţou být
samí dinosauři, a ţe například koza v pracovním sešitě nemůţe mít dokreslený dinosauří
ocas, coţ se podařilo. „V prvouce to bude po Vašem, jinak můžu po svém“(JM) – edukace,
spontánní projev, při kterém vzniká v hodinách výtvarné výchovy nová, vlastní realizace
výtvarné práce.
Z poţadavků ţáků vzniká v hodinách hodně výtvarných řad. Ţáci navodí téma,
společně s pedagogem řeší výtvarný problém.
Dětská spontaneita ve výtvarném vyjadřování je neocenitelný přínos. V oblasti
neverbální komunikace, kdy se nenásilnou formou zlepšuje kvalita třídního klimatu,
navozuje se důvěra ve vztahu ţák – učitel, ţák – vzdělávací proces. Ţák se tak stává aktivní
součástí vzdělávacího procesu. V DDŠ se ze všech výtvorů dětí na konci školního roku
váţou knihy, a proto nelze z období druhého pololetí doloţit téměř ţádný obrázek. Knihy
si ţáci odnáší na své výchovné úseky, stávají se jejich vlastnictvím.
47

7.2 Výtvarný projev s interdisciplinárním přesahem
Kresba jako nástroj poznání
„Budování vizuální představy subjektu o realitě jako strukturální proces.
Představa o tom, co a jak subjekt z reality vidí - ontogenetická úroveň vnímání reality - se
zdá být obecně přístupná, neboť každému může jako podklad sloužit vlastní bohatá vizuální
praxe. Avšak metoda introspekce, na jejímž základě bývají modely vnímání reality
sestavovány, nepostihuje vnímání v jeho celistvosti, některé vrstvy myšlení jsou jí
nepřístupné. Nelze tudíž pouze na jejím základě popsat proces tvorby vizuálního vnímání
v jeho genezi“. 24
Vztah k výuce
Primárním cílem je u všech ţáků podpořit pozitivní vztah k výuce, nejinak tomu
bylo u JM. Jeho prvotním projevem bylo pojídání jakéhokoliv pracovního listu a ničení
sešitů. Písanka, či sešit na nácvik psacích písmen v něm vyvolávala silné agresivní projevy.
Jak jiţ bylo dříve řešeno, kresba se stala jeho prostředkem komunikace, jejím
prostřednictvím se postupně navozoval pozitivní přístu JM ke školním povinnostem,
k aktivnímu přístupu v jeho vzdělávacím procesu. Zpočátku pomocí průhledného papíru
zkoušel obkreslovat obrázky, dokonce se pokoušel zachytit i fotografie z encyklopedií. Byl
zaznamenán diametrální rozdíl mezi jeho výsledky v psaní (stále dosahovaly úrovně
předškoláka) a jeho kresby, které se stávaly stále propracovanější. Kresba je však
důleţitým reedukačním nástrojem pro procvičování jemné motoriky, takţe psaní v písance
se následkem uvolňovacích reedukačních kresebných technik (jednalo se o kresbu, ne
pouze o procvičující tahy v běţné písance) také lepšilo, ačkoli tempo bylo v tomto případě
značně pomalejší.
Čím více se JM zapojoval aktivně do vzdělávacího procesu, tím více se lépe projevoval
v oblasti socializace a kultury chování, rozvíjely se i jeho komunikační dovednosti, a dařilo
se udrţovat jeho vzdělávací proces v rámci vzdělávání podle RVP, potaţmo ŠVP.
Na příkladech interdisciplinárních přesahů, je doloţen posun v přístupu ke vzdělávacímu
procesu.
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Předmět psaní

„Písmenkohraní – aneb nebaví mě procvičování písmen…“ (Autorka, 2012)

Písmena, která jsou vyobrazena jako výtvarné dílo, jsou prvním krokem JM k překonání
vlastního odporu k procesu vyučování, tedy jeho vlastní potřebou něco změnit v oblasti
vzdělávacího procesu. JM se při jejich tvorbě aktivně zapojoval do výuky a bylo moţné
sledovat jeho skutečný zájem na vlastním zlepšení. Tato písmena jsou součástí výuky
písma, v tomto konkrétním případě zněl zadaný úkol vyrobit abecedu, která měla později
slouţit jako didaktická pomůcka.

Obrázek č. 7,8: písmeno H: Na prvním písmenu „H“ se v horním levém rohu nepovedl JM
původní záměr ve vzorci, který chtěl u písmene aplikovat. Bez náznaku afektu si vyţádal
další papír a písmeno opravil dle svých představ.
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Obrázek č. 9,10: písmeno K: U písmene „K“ si pro změnu po dokončení práce sám
uvědomil, ţe písmeno vyobrazil zrcadlově, coţ opět sám a bez náznaku afektu opravil.
Školní pomůcka pro něj jiţ začínala mít váhu důleţitosti.

Téma: Vyprávění příběhu
Zde je uveden příběh JM:
„No tak já nakreslil příběh o vajíčku, no dinosauřím vajíčku. A ono šlo na procházku
hledat kamarády. A cestou spadlo do rybníka, protože tam koukalo na kachny. A kolem šlo
další vajíčko, které taky hledalo kamarády a mojemu vajíčku pomohlo, a tak vlastně byli
kamarádi a na ty kachny pak koukali spolu, ale to já už tam nemám nakreslený, protože ste
říkala čtyři části, takže to ale dobře dopadlo, protože sou kamarádi a nespadnou už do
vody, voni se ohlídají a pak z nich vyrostou, no teda vlastně se vylíhnou velký
dinosauři!“.(JM)
„A chtěl bys nakreslit pokračování?“ „Jó tak to by šlo, ale ne takhle jen na papír, já bych
vyrobil sešit, víte, tak jak ste nás to učila“. (Autorka+JM, 2012)
Dostal společně dohodnutý materiál, kniha skutečně vznikla, byla ilustrovaná
s doprovodnými popisky, avšak byla zničena při jedné z tenzí, zachovalo se pouze
věnování, které je přiloţeno níţe.
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Obrázek č.10: kreslený příběh.

Obrázek č. 11: napsaný příběh s věnováním. Věnování, které se zachovalo z původní
knihy(viz výše).
Cílem probíraného tématu bylo ukázat ţákům, ţe i kdyţ neumí ještě psát, mohou
vyprávět příběhy. Nejprve si kaţdý ţák vymyslel krátký příběh. Příběh měl mít čtyři
základní části. První část měla seznámit čtenáře s hrdinou, druhá část se zaměřovala na
začátek nějakého dobrodruţství, třetí část gradovala zápletkou a v poslední části se měl
objevit konec příběhu. Další kritériem bylo, ţe hrdinu by děti měly umět dobře výtvarně
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ztvárnit. Jednotná shoda nastala v závěru příběhu, kdy se všichni zúčastnění shodli na tom,
ţe příběh musí končit dobře.
U JM byl poprvé zaznamenán zřetelný pokrok v pozitivním vnímání, neboť většina
jeho příběhů vţdy končila smutně. Pro Odborný tým (pravidelné setkání pracovníků DDŠ
a jeho podrobné komplexní a zcela individuální náhledy na vývoj dítěte) to byl signál, ţe u
JM začíná docházet k posunu z negativního postoje vůči svému okolí v postoj pozitivní.
Předmět matematika
„Nejprve se učíme poznávat čísla a později si pomocí nich můžeme cokoliv spočítat...“
(Autorka, 2012)
Tyto kresby souvisely s výukou číslic, obdobně jako tomu bylo u psaní s výukou abecedy.
Na prvním obrázku pracoval JM s pomocí pedagoga, druhý obrázek – výuka číslice čtyři a
pět je jiţ jeho samostatná práce, on dodal podobu panáčka a pavouka. Pavouk v sobě
skrývá ještě jednu číslici, mělo se hádat kterou.
Mezi jednotlivými vyobrazenými číslicemi je rozmezí jednoho měsíce. JM přišel
v průběhu II. pololetí první třídy. Jeho adaptace trvala celé tři měsíce. V této době se
primárně Odborný tým plně věnoval zvládnutí základních pravidel chování, prvotním
úkolem bylo vštípit JM pravidelnost v docházce, slušné chování a respektování školního
řádu. Kresby níţe jsou z období začátků navazujícího školního roku, tedy 1.třída ZŠp.
V tomto období jiţ JM uměl respektovat školní řád, samostatně sedět v lavici a věnovat se
školní práci. Od jeho příchodu do DDŠ a počátku jeho adaptace uplynulo šest měsíců.

Obrázek č. 12,13,14: výuka číslic
52

Předmět prvouka
Jelikoţ ţáci v první třídě neumí ještě mnoho zapisovat, pracují na školních
zápiscích pomocí kreseb. Zde je uveden posun JM v průběhu školního roku.
První kresba je k tématu „Jak roste kytička“, JM nakreslil vývoj kytičky od semene
po keř plný rajských jablek, která si vybral proto, ţe je má rád.
Po třech měsících se probíralo téma „Ţivá příroda“, konkrétně jaké prvky neţivé přírody
jsou potřebné k ţivotu. Kresba byla zaměřená na znalosti, které si ţáci zapamatovali
z výuky. Kresba JM nejen vyjadřuje poţadované znalosti, ale došlo zde k posunu i ve
výtvarném vyjadřování – proporce, jasnost, pouţití barev.

Obrázek č. 15: prvouka 1: kresba vývoje rostliny. Na počátku spolupráce – jednoduché,
prosté splnění úkolu. Na práci je vidět, ţe do ní JM nevloţil ono vlastní přesvědčení o tom,
proč je nutné zadaný úkol plnit. Kresba je pro něj v tomto případě ještě součástí něčeho
nechtěného – výuky.
53

Obrázek č. 16: prvouka 2: Zde je jiţ patrná dohoda o barvě a hlavně uvědomění si podstaty
úkolu, tedy vše, co květina vyjadřuje, její potřeby, náleţitosti. Na této kresbě je jiţ znát, ţe
chápe důleţitost plnění zadaného úkolu, vidí v něm smysl. Kresba se jako forma zápisu ve
výuce uplatnila a výuka se stává kaţdodenní součástí školního roku.

Obrázek č. 17: prvouka 3: Závěr školního roku – úplné propracování úkolu, v této práci
jsou uvedeny nejen znalosti a dovednosti kognitivního charakteru, ale také je zde patrné
plnění jedné z kompetencí RVP – řešení problému. JM si sám v rámci prvouky zvolil téma
kresby, kresba je zcela v jeho reţii. Sám si našel materiál, sám si rozvrhl plochu, Lze
hovořit o autodiktátu a orientaci ve znalostech.
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7.3 Výtvarný projev vedený, práce s výtvarným úkolem, problémem
Téma: Lidská postava v realistickém modu

Obrázek č.18: fazole 2
První lidskou postavu nazval JM fazole, ačkoli takový obraz nelze zcela povaţovat
za kresbu lidské postavy, je z něj zřejmé, ţe je fazole obdarována lidskými vlastnostmi.
Na těchto prvních kresbách lidské postavy je patrný nejistý vztah s matkou, citové
strádání.
Zpočátku všem kresbám dominují velké zvýrazněné oči a stejně nesouměrně dlouhá
a zvýrazněná ruka. Oči dokazují jednak jeho touhu po vědění, jednak jeho nevyrovnanou
povahu. JM totiţ dokázal mít velmi hlasitý projev, avšak pouze v případě emočního
výbuchu k nějakému pocitu nezdaru. V opačném případě, chtěl-li sdělit něco vnitřního a
osobního, působil velice nejistě, koktal, pokud se mu informace nepodařila předat na první
pokus, rozplakal se. Tento stav v menší míře přetrvává dodnes, avšak dnes jiţ ví, ţe
dospělá osoba, se kterou komunikuje, trpělivě vyčká, dokud není informace předána.
V minulosti ze zkušenosti z rodiny věděl, ţe musí mluvit nahlas a rychle, jinak ostatní
ztrácí zájem. Velké, zvýrazněné oči přestal malovat v době, kdy měl moţnost pomocí
terapeutů, při návštěvách matky, sdělovat informace svým tempem, a také si ujasnil
citovou vazbu a vnitřní potřebu spojenou právě s matkou. Matka pro něj od počátku
představovala osobu, která je sice ve stejné domácnosti, ovšem bez větší citové vazby, ale
přesto zde přetrvávala jeho potřeba se jí přiblíţit. Pobytem v DDŠ a pozdějším nezájmem
matky chlapce kontaktovat, si JM utřídil priority, nyní však matka představuje most mezi
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ním a bratrem. Vztah mezi matkou a synem se v tomto případě nedal povaţovat za
optimální, JM slouţil jako prostředek k sociálním dávkám, trpěl nezájmem matky a jelikoţ
se její zájem nedostavoval, hrozilo, ţe si chlapec vypěstuje negativní sklony k ţenskému
pohlaví. Proto v tomto případě hodně pomohlo ujištění ze strany terapeutů, vysvětlení
matčina chování, načeţ došlo k jeho vnitřnímu vyrovnání. Vztah matka – syn nebyl po
morální stránce narušen, chlapec si zachoval pro svůj další vývoj potřebu mateřské
náklonnosti, zároveň částečně přijal informaci, proč se mu z matčiny strany nedostávalo
větší náklonnosti.
Dalším výrazným prvkem těchto postav – fazolí, byly pokrývky hlavy. Signalizace
potřeby informací, nejen touhy. Kresby postrádaly krk, coţ značí jednak nevyzrálost
chlapce, ale především právě nestabilní emoční jistotu. Kresby celkově působily nevyzrále,
avšak JM od počátku ve všech kresbách spatřoval jistou logiku, věděl vţdy, co, jak a proč
tak zakreslil. Pokaţdé dodal vyčerpávající informace.

Obrázek č.19: postava 2: kresba postavy v adaptační fázi, po příchodu do zařízení.
Z diskuze s pedagogem vyplynulo, ţe postavě něco chybí…..

Obrázek č. 20: postava 3: „….tak takhle Vám to stačí“?(JM) Téma bylo tedy odloţeno, JM
se bohuţel dostával při tématu kresba lidské postavy do tenze.
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Obrázek č. 21: postava 4: po měsíci (tři měsíce po příchodu) návrat k postavě, volná
kresba. Ve volné hodině takto nakreslil postavu, inspiraci údajně hledal v pohádce o Lvím
králi. Kaţdý „děda“ však vypadá stejně, takţe se naprosto jistě jedná o postavu. Je zde
velice patrný antropomorfismus, neboli přenášení lidských znaků na zvířata. Chlapec tento
obrázek kreslil v počátcích prvního roku pobytu v DDŠ.
Pro účely pedagogického výzkumu ztvárnil postavu, stále však očividně neměl
vyřešenu otázku svého já, své identifikace, svého původu. Ostatní ţáci v té době jiţ
sledovali své spoluţáky a hledali podobnost. JM se ztvárnění postavy v reálném atributu
vyhnul. Ţák druhé třídy by tuto kresbu jiţ nezařadil.
Typ těchto kreseb se objevuje v niţším věku. V tomto věku by se jiţ dítě mělo
otázkou reálného atributu alespoň zabývat.
Didaktický postup:
Po čtyřech měsících, tedy v době, kdy se JM jiţ více zapojoval do výuky, se
ukázalo, ţe kresby postav měl spojené s mnoţstvím vyšetření, kterými prošel.
Automaticky předpokládal, ţe bude-li kreslit postavu, bude vyšetřován. Bylo
zapotřebí tento osobní závěr JM pomoci přehodnotit. Při práci v hodinách bylo nutné
přistoupit k výuce formou hry, uplatnila se např. nápodoba, výroba velkého plakátu lidské
postavy ve skutečné velikosti (JM si lehl na zem na záda na připravený papír, rozpaţil a
spoluţák jej obkreslil), sestavování postavy pomocí brambory, novinového papíru,
modelíny atd.
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Obrázek č. 22: postava 5: „Kresba postavy, společně jsme si zopakovali náleţitosti, hráli si
s papírem.“ (Autorka, 2012)

Obrázek č. 23, 24: postava 6,7: Kresba postavy ve volné kresbě, tedy ve chvíli, kdy kresbu
lidské postavy po JM nikdo nevyţadoval. Z kresby je naprosto zřetelné, jaký vnitřní
úspěch JM zaznamenal. Kresby jsou součástí jednoho výtvarného celku, u první je patrný
posun v proporcích a po měsíci se u druhé kresby objevuje snaha o pohyb postavy. Zcela
jiţ podle vlastních potřeb a vývoje JM.
Práce se šablonou
„Příběh s kočkou aneb velké nepochopení…..
V době, kdy jsme s JM pracovali na výtvarném vyjádření v reálném atributu,
přinesla do hodiny VV paní učitelka šablonu kočičky.
Cílem dětí bylo obkreslit kočku na černou čtvrtku, poté voskovkami dle
předloženého návrhu ozdobit a nalepit na barevný podklad.
JM vzal šablonu kočky, rozstříhal ji na části a sestavil ji tak, jak by dle něj měla
správná kočka vypadat. A odmítl ji nalepit na barevný podklad. Paní učitelka jeho snahu
neocenila, ohodnotila jej nedostatečnou. Nedržel se striktně zadání, výsledek tedy neměl tu
podobu, kterou paní učitelka vyžadovala.
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Nejprve za mnou přišel JM a velice nevybíravým způsobem mi sdělil, že s tou…
teda už pracovat nebude. Byl v silném afektu, velice dlouho se zklidňoval.
Později za mnou přišla paní učitelka a oznámila, že si v jejich hodinách JM dělá naprosto
co chce a v žádném případě nerespektuje jejích pokynů.
Snahu vysvětlit JM potřebu k magickému přístupu k práci i skutečnost, že právě
hodně pracuje na rozdílu, kdy a jak se pracuje volně a kdy podle reality, kognitivně,
nepochopila. Cílem její hodiny bylo rozvinutí jemné motoriky, orientace v linii a
následném prostoru.“ (Autorka, 2012)
Paní učitelce byl znovu vysvětlen cíl práce s JM (snahy Odborného týmu a všech
zaměstnanců DDŠ), ta nakonec byla ochotná spolupracovat na společném cíli a kritiku své
osoby přijmout. Jiné výukové metody a její přínosy v práci ve třídě JM jinak vítá, ovšem
nepochopení z její strany a případná nespolupráce by mohlo vyvolat reverzi předchozího
vývoje. Naštěstí došlo k dohodě a JM zareagoval nad očekávání velmi kompromisním
způsobem, kterým dával najevo jednak omluvu paní učitelce za své nevhodné jednání při
hodině výtvarné výchovy, zároveň splnil původní zadaný úkol a v jeho chování se začali
objevovat prvky pozitivní socializace, náhledu na své chování.
„Poslední vyučovací hodinu má volnou, odpočinkovou a on ji zcela ze své vůle
využil k vytvoření takové kočky, kterou paní učitelka původně chtěla mít. Stalo se to v mé
nepřítomnosti, původně nechtěl, abych se to dozvěděla, údajně proto, že to musí vyřešit
sám, protože já jsem jej učila stavět se k problémům čelem, že ho to taky něco naučí. Na
chlapce, co si přinesl zprávu, kde bylo napsáno nezvladatelný, si myslím, že náš tým po
roce intenzivního působení na JM odvedl skvělou práci.“ (Autorka, 2012)

Obrázek č. 25: kočka 1 – tak jak měla vypadat, tedy neoddělené části těla, za povšimnutí
stojí obojek, který má kočka kolem krku. JM se sice podvolil, avšak přidal alespoň jeden
vlastní atribut.
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Obrázek č. 26: kočka 2 – tedy ta původní. Kočka je svobodné zvíře, šelma, má tedy přední
nohy delší. Na této práci je zcela evidentní, ţe ji JM dělal zvnitřněně – výraz, fousky,
barevné rozlišení, dynamiku.

7.4 Spontaneita
„Umění transcenduje to, co je slovy nevyjádřitelné. Vystihla jsem se lépe za jeden den
malování než za léta, která jsem o sobě vyprávěla slovy,“ říká arteterapeutka a malířka
Jane Rhyneová“.25
JM má silnou vazbu na historii, v první třídě si oblíbil knihu „Lovci mamutů“, v níţ
byl ochoten hledat naučená písmena, nezajímaly ho ţádné dětské časopisy. Na
přírodovědné vycházce, kdy ostatní děti v rámci výuky stavěly z přírodního materiálu
různé stavby, JM vyrobil pazourek. Později se na všech jeho kresbách objevovali
dinosauři, případně dinosauří vejce.
Téma: Můj svět – aneb subjektivní pohled
V následujících kresbách, výtvorech, budou nastíněny vnitřní pocity JM během
výzkumu. Na začátku všeho, jak bylo jiţ zmíněno, byla úvodní kresba, která byla pro JM
s největší pravděpodobností nějakým způsobem důleţitá, avšak na první pohled nepůsobila
příliš zřetelně a jasně, ba právě naopak. Je důleţité hned na začátku zdůraznit, ţe se
nejedná o nejasnost z pohledu estetického hlediska, ale o vnitřní nestabilitě dítěte. Z úvodu
vyplývá, ţe kresba je nástrojem komunikace. Dítě, které přichází do DDŠ, zcela ztratilo
kontakt se svým dosavadním ţivotem. Jelikoţ se ve většině případech jedná o děti, které
byli nějakým způsobem týrány, je jejich přirozenou obranou opozice. Odmítá
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spolupracovat, jakýkoliv pokus o navázání kontaktu ze strany zaměstnance či pedagoga
DDŠ chápe jako útok.
Primárním úkolem Odborném týmu je tedy tuto obranu prolomit. Během adaptační
fáze dítěte zároveň dochází ke sběru dat nejen pomocí anamnestických metod, ale také
pozorováním a rozhovory s dítětem, jeho spoluţáky a ostatními zaměstnanci DDŠ (zapojen
je psychologický úsek, zdravotní úsek, sociální úsek a vzdělávací úsek = Odborný tým).
Tento Odborný tým se zpravidla po třiceti dnech sejde a vyhodnotí situaci.
Za vzdělávací proces je zodpovědná třídní učitelka. Úkolem je zajistit předběţnou
pedagogickou diagnózu a na základě společného zhodnocení poté vypracovat specifické
potřeby pro další vzdělávání. V případě JM se kresba nestala jen zástupným prostředkem
k navázání komunikace ale zároveň zástupným prostředkem pro jeho osobnostní rozvoj.
Většina ţáků začne kreslit pokud moţno co nejvýstiţněji poţadovaný podnět. JM nikoliv,
JM plně emočně a vnitřně hned v prvním okamţiku vyjádřil na papír, co si o své nové paní
učitelce myslí. Spolu se skutečností, ţe zpočátku byla citlivá témata projednávána pouze
přes kresbu a se zápalem s jakým se vţdy chopil kreslícího náčiní, se dalo usuzovat,
nejenţe kreslí rád, ale ţe ho tato činnost vnitřně uspokojuje.
„A proto se mým cílem stala i snaha mu kázat více možností, více cest, jak je
možné se výtvarně vyjádřit.“ (Autorka, 2012)
Spontánní výtvarné vyjádření provází u JM vnitřní uvolnění. Při kresbě JM cítí
vnitřní proţitek, něco, co vnitřně cítí jen on, při kresbě si povídá, proţívá její vývoj, je
zcela soustředěný, absolutně odmítá konverzaci. Ale s výsledkem kresby je zcela spokojen,
jiţ nemá potřebu k tomu cokoliv dodávat. Tyto kresby byli v počátcích jeho osobním
vlastnictvím. Kresby, které ukázal jen lidem, kteří si získali jeho důvěru.

Obrázek č. 27: pták: Kresba z počátků spolupráce, důraz v kresbě je kladen na vyjádření
hnízda. Dalším podstatným prvkem pro JM při práci byla důleţitost černého podkladu.
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Obrázek č. 28: pták: Kresba z období konce sledovaného období. Pták je volně v prostoru,
není na černém podkladu, je v celé ploše propojen s dalšími prvky.

Obrázek č.29, 30: dinosaurus. Jedná se o stejný obrázek, zde však poprvé došlo k posunu
ve snaze kresbu nakreslit dle své představy, tak jak by chtěl, bez původních znaků na
počátku spolupráce, tedy pozitivní posun, snaha o reálný náhled. Na prvotních obrázcích
toto scházelo, chlapec se při příchodu do DDŠ jevil ve svém vývoji jako opoţděný
(v obsahu kreseb ve stádiu neobsaţných čáranic - Piagetova stádia vývoje dětského
výtvarného projevu) – ovšem právě při rozboru jeho výtvorů bylo zjištěno, ţe první
obrázek je kámen, kámen je obrostlý a kolem něj něco je.
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Obrázek č. 31: kresba krokodýla(JM). „První snaha o víc dinosaurů na obrázku, nechci
kreslit jen hlavy, ale nejde mi to. Nevypadají jako dinosauři(…hmm,tak je to krokodýl),
obrázek byl odsouzen ke zničení. Schovala jsem jej a sem přidala, protože při tvorbě tohoto
obrázku došlo k několika změnám.
1) nebyl v tenzi, když říkal, že obrázek se nepovedl
2) našel kouzlo uhlu (vysvětlení pomocí obrázku č. 32: lovci mamutů 2)
3) začal přemýšlet, jak zdokonalit kresbu podle svého vnitřního „já“, podle svých vnitřních
měřítek.“ (Autorka, 2012)

Obrázek č. 32: „Maminka s vajíčky“ – tuţka. Dinosauří matka s vejci (jelikoţ je často
znázorňoval, bylo víc neţ patrné, ţe mají hlubší význam, v tomto případě lze předpokládat,
ţe se jedná o průběh jeho vnitřního vývoje.
„Otázku vajec jsme nijak neřešili, pro JM to bylo samozřejmostí, kterou neuměl zdůvodnit,
také s psychologem jsme se shodli na tom, že je to stejné, jako když dítě nejprve kreslí
například všude kytičky, spirálky.“ (Autorka, 2012)
Je to průběh výtvarného vyjadřování, který postupem času odezněl. Za povšimnutí
stojí, ţe oči jsou ve vyváţeném poměru a z tlamy netrčí tesáky, nýbrţ květiny – vysvětlení
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je snadné, je to přeci květinoţravec (starší ročníky probírali býloţravce, JM je součástí
malotřídního uskupení).
V celkovém pohledu, tak jak šly kresby s vývojem sociální adaptace, je na obrázku
patrné, ţe se chlapec sţil se svým okolím, necítí se v tenzi. Stále však řeší svoji identitu.

Obrázek č. 33: „Lovci mamutů“ – tuţ a větývka. JM si jiţ v první třídě oblíbil knihu Lovci
mamutů. Jeho přáním bylo umět je nakreslit tak, aby byl vnitřně spokojen.

Obrázek č. 34: „Lovci mamutů“ – uhel a pero, které zde tvoří jen doplňek, není podstatou
díla. Pomocí vyzkoušení různých technik JM našel svoji oblíbenou techniku. Uhel, později
křída. Zde je kresba ještě doplněna o pero.
„Sám přišel a ptal se, jestli si pamatuju jak se mu nepovedl ten obrázek, no ten minule.
Bylo jich víc, dlouze jsme hledali ale nakonec se mi podařilo jej přesvědčit, aby mi řekl,
proč ho hledá. A on mi celý rozčílený vysvětlil, že tam použil tužku, co není tužka, tužka, co
se líp mazala ale křída to není… UHEL.“ (Autorka, 2012)
Důvod obliby pouţití uhlu jako výtvarné pomůcky:
„Pod uhlem se schová nedokonalost, pokud se mi něco nepovede, zamaskuji a
rozetřu to prstem, to v písance nesmím. A výsledek je dokonalý.“ (Autorka, 2012)
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Prstové barvy zcela odmítnul (usazují se za nehty), ale uhel a později i barevné
křídy si plně uţíval. V keramickém krouţku také nejraději pracuje plochou ruky, prstů.
Mazání plochou ruky, prstem je nedetailní, na první pohled neobsaţné, ale provedeno
s vnitřním uspokojením.
Na přímý dotaz, proč ho baví uhel, křída, později rozmazávání odřezků z pastelek do
obrazců – „no protože jste mě to ukázala, mám to rád“. Našel zde svůj styl projevu.
Rozmazávat odřezky od pastelek po ploše kartónu je jeho nástavba ukázané techniky.
Postupným vývojem bylo zjištěno, ţe JM dává přednost vyjádření na velké ploše. Uhel
v tomto ohledu působil na JM rušivě, mnoho černého, hledala se tedy alternativa.
Výsledkem byly křídy. (viz. obrázek: Šnek africký)

Obrázek č.35: Šnek africký: Kresba ze závěru sledovaného období. Plocha je zcela
zaplněná, je zde viditelná propracovanost v barvě. Výtvarným námětem zde byla radost.

Obrázek č.36,37: krokodýl: Kresba jejiţ podnětem byl obrázek č. 30, tedy okamţik, kdy se
JM pokoušel nakreslit více dinosaurů na jedné ploše. Podle jeho slov vznikl krokodýl. JM
dlouho cítil zklamání z této kresby a po nějaké době se sám k tomuto tématu vrátil. Na
obrázku č. 36 v dolním levém rohu jsou rozmazány odřezky od pastelek. Později vznikl na
velké ploše touto technikou obrázek, který nazval „Vesmír“. Tento obrázek si během mé
nepřítomnosti odnesla jedna z návštěv JM.
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Rozhodl se, ţe se naučí kreslit krokodýla, s úmyslem zvolit vhodnou formu a
výtvarnou techniku bez pomoci pedagoga. Úkol, kterým se sám pověřil, zvládl.
Na prvním obrázku je obtáhnutá hračka krokodýla, který ţije u řeky se stromy. JM měl
však neodbytný pocit, ţe krokodýla nemůţe povaţovat za svůj výtvor („protože je
obtáhnutý, není pravý“). A tak vznikl obrázek číslo dvě – pravý krokodýl. Obrázek číslo
jedna si má podle slov JM třídní učitelka schovat pro další prvňáčky, kteří přijdou, a taky
nebudou umět kreslit krokodýla.
Řešení problému, aneb nenásilné propojení dvou světů – svět po vašem X svět po mém.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU: Co dělat, kdyţ jsem nespokojený?
1. Mám kolem sebe spoustu knih a přátel – bohuţel pro mě ve fázi mého vývoje
nepřichází ani jedna varianta v úvahu, to uţ totiţ bylo někoho – tedy takto to jiţ
nakreslil někdo přede mnou, já chci SVÉHO krokodýla.
2. Chytrá kniha – totéţ, návod , jak jak umět kreslit jako ostatní.
3. Obkreslím si hračku, tedy vyrobím si vlastní šablonu.
JM si potřeboval projít vlastní cestou vývoje, aby pochopil, ţe pomoc neznamená
konec. Dnes jiţ chápe, ţe kdokoli mu pomůţe s předlohou, výsledné dílo bude jen jeho.

Obrázek č. 38,39: Práce s ilustrací v knize: „z knížky – moje a toho pána, to se smí, ten pán
je známý a každý by chtěl malovat jako on. Ale já už vím, že i když to obkreslím, tak to
nebude toho pána, ale bude to pořád moje.“ (Autorka, 2012)
První obrázek vznikl jako poděkování a jedná se o překreslenou pohlednici. Překreslování
ve výuce na počátku tvořilo hravé procvičování grafomotoriky.
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7.5 Enkulturace
Téma enkulturace však nevychází od JM, jedná se o kulturní symboly, které
JM vypozoroval ve svém okolí. Aby pro něj bylo snazší se adaptovat, symboly kreslil, ale
vnášel do nich své vlastní znaky tak, aby si zachoval svou vnitřní vyrovnanost s výslednou
kresbou. Na jejich proměně je však patrný vývoj JM, tak jak je zaznamenán jeho
výtvarným vyjádřením.

Srdce jako symbol
Srdce; ţivotně důleţitý ústřední orgán člověka související se symbolickým významem
středu. V křesťanském umění se především v souvislosti s mystikou vrcholného středověku
symbolika srdce velmi rozvinula – vycházela z milostné symboliky planoucí z Krista,
Marie, svatých. Dnes se srdce povaţuje především za symbol lásky a přátelství.26 (Becker,
2007)
Popis JM k těmto kresbám je téměř shodný:

Obrázek č.40: srdce 1: „Kreslím srdce, no všichni ho kreslí. A co je toto? Levé srdce – „No
to jsou zuby, aby se mohl živit, a do leva to je ocásek“.(JM)

Druhé srdce je tam

pravděpodobně proto, jelikož se v té době probíralo kamarádství, tak je tam nějak pro
formu. „Tady plním úkol, kreslím kamarádství“.“ (Autorka, 2012)
Otázkou, proč chlapec v rané fázi zakresloval tyto „ocásky“, se zabývala třídní
učitelka v kooperaci s psycholoţkou. Ani z

psychologické terapeutické intervence

s chlapcem se neprokázalo, ţe by byl sexuálně zneuţíván. Během chlapcova vývoje došlo
postupně k vymizení těchto „doplňků“.
26
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Obrázek č.41: srdce 2: Kresba, kterou se chtěl přizpůsobit okolí, při výpovědi o kresbě se
to jen potvrzuje – toto není srdce, je to Ferda Mravenec. Třídní učitelka zvolila jako četbu
na pokračování knihu Ondřeje Sekory, a tak se Ferda Mravenec stal oblíbeným třídním
hrdinou.

Obrázek č.42: srdce 3: „Toto je kytara, kytara je žena a mám rád její zvuk, proto ta
jednička.“ (JM+autorka, 2013)
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Obrázek č.43: srdce 4: „Tak když všichni kreslí srdíčka, já to zkusím taky, ale moje srdíčko
je dinosauří….vidíte ten ocas?“ (JM+autorka, 2013)

Obrázek č.44: srdce 5:
„Jelikož jsem věděla, že jej období srdíček trápí, ale nechce „vyčnívat“ a zároveň jsem v té
době pracovala na snaze promítnout barvu do jeho kreseb, snažili jsme se najít nějaké
téma, které by nám šlo nakreslit, nebude srdíčkové a bude barevné. A v té době dostal
takové malé autíčko, tak jej zkusil nakreslit. „Ale dal jsem tam tři srdíčka, protože jste
měla takovou práci mě to naučit.“
Na dotaz, proč jako poděkování nakreslil srdíčka jsem se dozvěděla, že sice ví, že mám
radost už z té snahy, jako že zkouší barvy a nebojí se nových věcí, ale kluci říkali, že
srdíčka jsou poděkování.“ (JM+autorka, 2013)
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Závěr období kresby srdce

Obrázek č.45: srdce 6: Kresba zcela volná a náhodná.
„Ta váza je pro vás, takovou nikdo na světě nevyrobí, takže si ji můžu vystavit a srdíčko
tam patří, protože kluci mají pravdu, srdíčko je - mám vás rád. A já vás mám fakt rád“.
(Autorka, 2013)
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8 VÝTVARNÝ EXPERIMENT
Pokud má pedagog mít moţnost podpořit kreativitu svých ţáků, jsou potřeba
základní předpoklady. Klima, materiální a sociální podmínky. V DDŠ je výhodou menší
počet ţáků ve třídách.
Tato výhoda umoţňuje pedagogům větší zaměřenost na rozvoj kreativity ţáků. JM
i pro svou diagnózu určitě splňuje větší část rysů podle Gougha. Jeho vývoj ve výtvarném
projevu neprobíhal podle kritérií věku, nýbrţ během jednoho roku, kdy se dostal ze stádia
senzomotorického vývoje do stádia konkrétních operací.
Jelikoţ se JM projevil jako citlivý a vnímavý chlapec, lze hovořit o moţnosti, ţe
jiţ dokáţe provádět operace v konkrétní situaci. Spolu s individuální péčí, materiálového
zajištění i klimatu pro tvořivost, pravděpodobně můţeme u JM mluvit jiţ o nástupu stádia
formálních operací, kdy dochází k abstraktnímu myšlení, rozvoji kritičnosti, v případě
JM především sebekritičnosti, je zde také patrné porušení rovnováhy mezi asimilací a
akomodací.
Na základě této pravděpodobnosti byl zadán výtvarný úkol, který měl potvrdit nebo
vyvrátit dílčí úspěch ve vývoji nejen výtvarného projevu, ale především v souladu s ním i
sociokulturním vývoji.
Jedná se o výtvarný experiment, explorační činnost, cílem je ověřit schopnost JM umět se
postavit k výtvarnému problému v širším kontextu.
Výtvarný experiment
A) Zadání činnosti
B) Pozorování činnosti
C) Zhodnocení činnosti, reflexe

8.1 Zadání kritérií pedagogem
1) Téma: jarní louka
2) Ročník: 1.stupeň ZŠ, ZŠp
3) Třídy: 1.,3.,ZŠ; 1.,3.,ZŠp
4) Vzdělávací program: RVP ZV pro vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a
zdravotním znevýhodněním
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5) Cílové zaměření, cíle RVP: Řešení problémové úlohy a situace, pěstování
představivosti, imaginace, snaha o zapojení vizuálně obrazných vyjádření na základě
získané zkušenosti
6) Hlavní sledované (očekávané) výstupy:
 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících
z jeho zkušeností, vjemů, záţitků a představ
 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
7) Učivo výtvarné výchovy:
prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru
typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení
osobní postoj v komunikaci – odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření
(samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupiny, v nichţ se dítě pohybuje;
jejich porovnávání s vlastní interpretací
8) Hlavní řešený problém: rozmyslet si, představit si, co je pro splnění úkolu hlavní,
rozmyslet si realizačně materiálně technické prostředky dostupné v rámci třídy
Didaktická analýza úkolu:


Vv úkol, nebo řešený problém: ţák se pomocí dříve získaných dovedností pokusí
zrealizovat výtvarnou činnost v rámci své skupiny, třídy



Sledovaný očekávaný výstup: nalézá prostředky pro vizuálně obrazné vyjádření



Řešený problém: rozmyslet si dílčí materiálně technické prostředky pro realizaci
předem daného námětu, rozmyslet si způsob vyjádření, vnímat nuance v rámci
skupiny



Druhy VV činnosti: představa, imaginace, vnímání



Realizační vizualně obrazné prostředky: ponechány na úvaze ţáka



Realizačně materiálně technické prostředky: vyjádření plošné, dílčí materiál
ponechán na úvaze ţáka

Kriteria a forma hodnocení dosaţených výsledků: materiální zabezpečení v rámci třídy,
dodrţení tématu, zapojení skupiny v rámci třídy
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9) Kontext učiva dalších vzdělávacích oblastí RVP ZV: experimentování, představivost,
schopnost spolupráce v rámci skupiny

8.2 Proces přípravy
Hlavním úkolem JM bylo zrealizovat výtvarnou činnost. Hlavní kritéria vytýčila
pravidla typu vystačit si s materiálem, který je k dispozici ve třídě, vymyslet činnost, která
zaujme celou skupinu a drţet se jarního tématu. Bylo zajímavé sledovat, jak významná je
pro JM skutečnost, ţe splnění úkolu je ponecháno zcela v jeho kompetenci. Pro svou
potřebu neustále tvořit, obdrţel JM v průběhu roku částečné omezení v pouţívání školních
pomůcek bez svolení pedagoga, neboť jeho spotřeba výtvarného materiálu by ohrozila
finanční rozpočet celé třídy.
Při plnění tohoto úkolu však původní omezení výjimečně neplatilo, JM měl tedy
moţnost svobodné volby ve výběru výtvarných pomůcek, takţe první a zároveň nejčastěji
poloţená otázka zněla, zda opravdu smí vyuţít materiál ze společné skříně. Zpočátku také
nemohl uvěřit tomu, ţe jím vymyšlená činnost bude závazná pro celu skupinu.
Oproti ostatním ţákům, kteří v minulosti dostávali podobné úkoly, JM opravdu
hledal inovaci, snaţil se svou šanci plně vyuţít. Pečlivě přemýšlel, kterými technikami,
s jakými materiály a činnostmi se ţáci ve třídě během roku jiţ setkali a jaký měly úspěch
či neúspěch ve skupině. Primárně však zcela logicky myslel na své vnitřní uspokojení. Do
svých úvah zahrnoval jen takové činnosti, které jsou pro něj nějakým způsobem zajímavé.
Vyuţití předloh tedy zcela zamítnul, od počátku bylo jasné, ţe jeho činnost bude opřena o
dětskou spontaneitu a volnost ve vyjádření, a to nejen z důvodu atraktivnosti tohoto
vyjádření pro JM, ale především ze skutečnosti, ţe JM je introvert. Nedalo se tedy
předpokládat, ţe jeho vedoucí pozice ve třídě při plnění činnosti bude intenzivní po celou
dobu trvání úkolu.
Nejprve JM vyřešil materiál. Pro téma jarní louka zvolil temperové barvy, nevěděl
si však rady s výběrem vhodného prostředku k práci s temperovými barvami. Stále se
nemohl rozhodnout, neboť sám se nechtěl od barvy ušpinit, především mu byla proti mysli
představa barvy, která by zůstala za nehty. Chodil tedy po třídě a neustále si pomyslně
vybíral vhodnou pomůcku pro práci s temperovými barvami. Bral do ruky různé předměty,
se kterými naznačoval výtvarnou práci, zkoušel si, jak by se s nimi pracovalo (dno
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kelímku, houba na tabuli, role toaletního papíru, části stavebnice Lego, dokonce si sňal
ponoţku a chodil bos, aby zjistil, zdali by se dalo malovat nohou apod.).
Časový limit na výběr pomůcek a zadání práce spoluţákům se chýlil k závěru, JM
si toho byl vědom, přesto nejevil ţádné známky nervozity. Naopak, do procesu objevování
se zapojil s nadšením, uţíval si nejen své zodpovědné role, ale rovněţ moţnosti hledání
nového výtvarného postupu bez pomoci dospělé osoby či odborné literatury. Později byl
dotázán, zda měl od počátku na paměti, ţe práce musí zaujmout nejen jeho, ale i ostatní.
Odpověděl: „Dyť jo, sem hledal něco legračního, čím sme ještě nemalovali. Líbilo se mi
malovat tou větví, ale nechtěl sem to mít stejné“.(JM)
Pomohla mu náhoda, kdy pomáhal s úklidem ve skladu učebnic a pomůcek a našel štětku
na mytí nádobí.

8.3 Realizace výtvarného úkolu
Vyučovací jednotku realizoval následovně:
Vyzval spoluţáky, aby si spojili lavice tak, jak bývá při těchto činnostech běţným
zvykem. Poté je několikrát ujistil, ţe mu mají věřit, ţe se jim to bude opravdu líbit. Dále
spoluţáky poţádal, aby zavřeli oči, protoţe hodlal připravit pomůcky a následovala vlastní
realizace zadaného úkolu. Celou vyučovací jednotku na chlapce neustále hovořil,
podporoval je v činnosti, aby se nebáli případného nezdaru. Také se předem omlouval za
budoucí nepořádek se slovy, ţe úklid zajistí sám.
Činnost vedl formou nápodoby, to znamená, ţe u nejméně zdatného spoluţáka
ukazoval ostatním, jak mají správně pracovat s temperovými barvami, jak je mají
rozmísťovat po papírové čtvrtce, jak zkoušet a volit barvy, jak kreslit květiny na louce,
důraz kladl na vyuţití celé plochy papírové čtvrtky.
Pracovní pomůcka – štětka na mytí nádobí – byla k dispozici pouze jedna, a tak
kolovala po třídě od spoluţáka ke spoluţákovi, současně s touto pracovní pomůckou
putovali i samotní spoluţáci. Všechny děti byly zvědavé, jak pracuje jejich kolega, zároveň
se touţily zapojovat do činnosti, a tak si začaly vzájemně pomáhat a podporovat se. Na
svých výtvorech si dávaly záleţet, kombinovaly barvy tak dlouho, dokud se zvolenými
kombinacemi nebyly zcela spokojené a zapamatovaly si základní pravidlo pomoci, a sice
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ţe je podstatné pomáhat dobrou radou při plnění tohoto úkolu, ne provedením práce svému
spoluţákovi.
Ţáci pracovali ve vzájemné symbióze a také si dokázali ponechat prostor pro
vlastní vyjádření.
JM v závěru práce umocnil svůj výtvor ustřiţením pruhu kratších okrajů, otočil je rubem a
nalepil zpět na čtvrtku. Vše dokončil vyškrábáním srdce pomocí špejle do středu plochy,
dle jeho slov proto, protoţe si to uţil, přičemţ srdce znamenalo poděkování všem. Tento
nápad vznikl na konci činnosti, ne všichni chlapci pouţití špejle vyuţili.
Poděkoval, ţe mu věřili, pochválil je za jejich práce. Na úklidu se podíleli všichni
společně.

8.4 Zhodnocení činnosti
Reflexe
Z výpovědí spoluţáků JM vyplynulo, ţe je práce naplňovala, byla pro ně zajímavá
a nová. Kupodivu mladší děti netouţily po podobném záţitku realizovat vlastní vyučovací
jednotku, byly spokojeny se svou rolí ţáka.
Spoluţáci JM hodnotili velmi pozitivně, obzvláště oceňovali vlastní nápad a realizaci, za
dobrodruţné povaţovali, ţe jim zpočátku JM nesdělil, co má v úmyslu, co mají ztvárnit a
pouze je poţádal o důvěru, kterou mu věnovali.
JM se zhostil své role vyučujícího se ctí, zřetelně se projevila kooperace spoluţáků
(nedocházelo k ţádným ironickým ani zesměšňujícím poznámkám a situacím, ţáci JM plně
respektovali) korelující s přirozenou autoritou JM. Předem daná kritéria byla JM splněna,
jako pozitivní se jeví jeho komplexní vedení celé pracovní skupiny k určitému cílenému
výstupu, respektování ostatních spoluţáků a snaha jim pomoci v nesnázi. Z původně
introvertního jednání JM se stalo jednání konvergentní ve vztahu ke spoluţákům. Za svůj
výkon obdrţel JM pochvalu jak od pedagoga, tak od spoluţáků.
Z celého výtvarného experimentu lze usuzovat na potřebu tvorby obdobných
projektů, které podporují jednak dětskou fantazii, samostatnost, ale především upevňují
pozitivní vazby mezi spoluţáky, vzájemnou kooperaci, kohezi a respekt, čímţ dochází
k vytvoření příznivého třídního klimatu.

75

8.5 Obrazová dokumentace procesu, výtvory
Proces tvorby.

Hotové výtvory spoluţáků,

hotový výtvor JM.
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ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo zmapovat rozvoj dětské kresby konkrétního dítěte
v ústavní výchově. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na rozvoj duševních a sociálních
schopností

v souvislosti

s rozvojem

kresby

chlapce

s psychiatrickou

diagnózou,

s neuspokojenými sociálními potřebami a se špatnými vzorci začleňování se do
společnosti.
V případě nefunkčnosti rodiny nastupuje odborná pomoc. Vymezením pojmů
ústavní a ochranná výchova byl vysvětlen nejen základní rozdíl v odborné terminologii, ale
především rozsah právní pomoci. Jelikoţ je pravidelností, ţe školská zařízení pro výkon
ústavní či ochranné výchovy navštěvují děti, které mají diagnostikovanou psychiatrickou
poruchu, byla druhá kapitola z větší části věnována objasnění problematiky obvyklých
typů psychiatrických onemocnění. Děti s touto diagnózou mají ve vzdělávacím a
výchovném procesu své specifické potřeby, proto bylo nutné se zabývat nejen specifickými
vzdělávacími potřebami, ale také samotnou výchovou a vzděláváním těchto jedinců.
Samozřejmostí školských zařízení jsou preventivní i terapeutické činnosti. Dochází zde
tedy nejen k ţádané resocializaci dítěte, ale také k intenzivní práci s celou rodinou pomocí
terapeutických a intervenčních metod.
Třetí kapitola se také zabývala ontogenetickým vývojem dětské kresby v teoretické
rovině a v souvislostech výchovně vzdělávacího procesu. Zdůraznila vývojová stádia a
jejich specifika, dále se věnovala charakteristickým rysům v dětské kresbě. V souvislosti
s empirickou částí diplomové práce bylo nutné objasnit jiné hledisko pohledu na dětskou
kresbu jako nástroje poznání duševního vývoje dítěte.
Čtvrtá kapitola řešila problematiku hodnocení ţáka ve výchovně vzdělávacím
procesu nejen z hlediska předmětu výtvarné výchovy, ale především s ohledem na
individualitu jednotlivého dítěte, pozitivní rozvoj jeho osobnosti a důsledky takového
hodnocení. Upozorňuje na umění tzv. práce s chybou a v této souvislosti na erudovanost
pedagoga, jeho vlastní zkušenosti a nezbytnou empatii.
Empirická část diplomové práce byla zpracována formou kvalitativního výzkumu a
prezentovala výsledky vlastního šetření za pouţití metody případové studie, pozorování a
analýzou výtvarného projevu dítěte a výtvarným experimentem. Byly popsány ovlivňující
faktory, které na dítě působily a byly nedílnou součástí jeho pozitivního rozvoje. Součástí
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výzkumu byl sběr výtvarných prací, coby produktů činnosti dítěte, jejich třídění a řazení
dle stupňů jeho výtvarného vývoje a jejich následná analýza a nezbytná reflexe s cílem
hledat vhodné cesty a postupy v dalším vzdělávání sledovaného dítěte.
Cíl práce byl splněn. V dílčím závěru byly zodpovězeny výzkumné otázky.
Z výzkumu vyplynulo, ţe je moţné z opoţděného výtvarného vývoje ţáka s psychiatrickou
diagnózou na prvním stupni základní školy praktické dosáhnout normy v průběhu jednoho
školního roku, dále je moţné vyuţít interdisciplinárního přesahu ve výuce v případě, kdy
ţák ještě neumí psát, zároveň je moţné u ţáka s psychiatrickou diagnózou prostřednictvím
výtvarného projevu rozvinout svobodnou osobnost, která se bude aktivně podílet na
vlastním vzdělávacím procesu a lze u něj očekávat samostatné řešení výtvarného úkolu
včetně zvolení správné výtvarné techniky.
Vývoj výtvarného projevu u chlapce měl od začátku sledovaného období jedno
zvláštní specifikum. Chlapec pomocí kresby sděloval své duševní rozpoloţení. Primárně
tedy byla kresba komunikačním prostředkem. Tato skutečnost měla umoţnit vyuţití
interdisciplinárního přesahu ve výuce. Jak se však ukázalo, pro chlapce byly kresby
zpočátku tak vnitřně důleţité, ţe odmítal oprostit své výtvarné vyjádření od světa fantazie.
Na jakékoliv pedagogické snaţení, tedy záznam výpisků získaných znalostí během např.
prvouky pomocí kresby v reálném atributu, si musel nejprve udělat vlastní teorii, podle
které byl schopen plnit poţadavky zadané pedagogem související s dalším vzděláváním.
Teprve později během vývoje došel k porozumění mého snaţení. Toto období pro mě jako
pro pedagoga bylo nejtěţší. Bylo zde velké riziko, ţe na snahu z naší strany odpoví
zatvrzením, odmítnutím dále se výtvarně vyjadřovat. Tedy především jeho specifickým
způsobem. Zachovat jeho spontaneitu ve výtvarném vyjadřování ale zároveň jej nenásilně
vést k pohledu reálného. Vlastně i tento jev, tedy období, kdy dítě vstupuje do školy, je
v literatuře popsán jako období krize. Tehdy jsem si jako pedagog opět ověřila, jak je
důleţité na začátku vzdělávacího procesu si získat důvěru ţáka. Jedině poté pokud naše
vzájemná spolupráce můţe vykazovat prvky partnerského vztahu, můţu si jako pedagog
v ústavní výchově dovolit „zbořit“ nějakou vţitou představu dítěte, aniţ bych poškodila
jeho svébytné myšlení.
Dále bylo pro chlapce těţké přijmout jinou autoritu ve vzdělávacím procesu, neţ tu,
na kterou byl navyklý, tzn. neţ třídní učitelku a asistentku pedagoga a výuku postavenou
na individualitě kaţdého ţáka ve třídě. Kdokoli jiný narušil jeho osobní prostor a byl
symbolem nejistoty a nespokojenosti. Proto také docházelo ke komplikacím v předmětu
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výtvarná výchova. Po dlouhodobém aktivním tréninku komunikačních a sociálních
dovedností, a učení se toleranci ve vztahu se širší společností, byla postupně prolomena i
tato bariéra.
Během vývoje byla řešena i otázka enkulturace. Tato problematika mě obohatila.
S jedním ze základních kulturních znaků, srdcem se dítě setkává jiţ v předškolním
vzdělávání. Bylo přínosné pro mě jako pro pedagoga sledovat vyrovnávání se chlapce
s tímto pro nás vţitým symbolem. Vnitřně jej nechápal, moţná zpočátku i neuznával.
V závěru šetření byl jako způsob zhodnocení vývoje ve sledovaném období zvolen
výtvarný experiment. Byl výzvou pro chlapce ale i pro celou skupinu, zhodnotil společnou
cestu vývojem výtvarného vyjadřování ale i komplexní osobnosti ve vzdělávacím procesu.
Experiment prokázal, ţe po roce práce byl JM schopen aktivně, inovativně pracovat
na výtvarných úkolech, ale i navrhovat výtvarné činnosti pro ostatní, i v případě
opoţděného vývoje, psychiatrického onemocnění a citové deprivace.
Chlapec na konci šetření v rámci svých kognitivních moţností jevil a jeví zájem o aktivní
spoluúčast na vzdělávacím procesu ve všech předmětech, včetně interdisciplinárního
přesahu.
Pedagog v ústavní výchově se většinou setkává s opozicí ke vzdělávacímu procesu.
Obzvláště „neoblíbené“ předměty jsou právě výchovy, především výtvarná. Ţáci tento
předmět mají spojený s pocitem méně cenné a přínosné práce v oblasti vzdělávání. Jejich
subjektivní náhled je většinou spojen s omalovánkami, dokreslováním různých tvarů apod.
Většina vůbec netuší, jaké moţnosti tento předmět skrývá. Smysl pro estetičnost, rozhled
v oblasti kulturního vyţití. Často navštěvujeme galerie v našem městě. Při reflexi se
většinou ţáci drţeli zaţitých stereotypů, v případě ţádosti vytvořit k proţité výstavě
výtvarné pojetí, vyjádřili to, co viděli. JM dokázal své okolí ovlivnit ve směru uvolnění se
ze stereotypních vzorců. Jako pedagog mohu neustále přinášet nové náměty, podporovat
tvořivou atmosféru, ujišťovat a ubezpečovat své ţáky, ţe je správné být tvořivý, nebát se
vyjádřit neobvyklým způsobem, pokusit se při tvorbě uvolnit, plně si ji zaţít, být tvořivý,
avšak ne vţdy se podaří odrazit vţité bariéry, stereotypy. JM a jeho tvorba zde zafungovali
jako nástroj názornosti, kdy i ostatní ţáci po shlédnutí jeho výtvorů a mém pozitivním
vyjádření se ve větším případě ve svých činnostech více uvolnili.
Chlapec svoji spontaneitou, touhou tvořit, pozitivně ovlivnil pohled na tento
předmět nejen v mé třídě.
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Jako pedagog jsem si ověřila, ţe výtvarné vyjádření má mnoho podob. Jiţ dříve při
reflexích, diskuzích se ţáky slouţil normativní hodnotící pohled především pro moji
pedagogickou přehlednost při plánování výuky s důrazem na jedinečnost ţákova projevu.
JM mě v tomto ohledu jen podpořil.
Kaţdému dítěti by měla být dána moţnost vystihnout jeho i sebemenší nuance ve
spontaneitě, dát zaţít úspěch ze své činnosti nebo právě pro tu odvahu být tvořivý.
Nebojím se stavět na spontaneitě svých ţáků, jejich podnětech výtvarnou činnost.

80

I. OBRAZOVÁ DOKUMENTACE ŘAZENÁ PODLE
JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VÝVOJE

Lidská postava:
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Interdisciplinární přesah:
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Práce se šablonou

Spontaneita
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Svět zvířat

Dinosaurus: komplexnost duševní i výtvarná
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Krokodýl: učení se řešit problémy

Hledání techniky: tuţ, uhel, rozmazávání odřezek z pastelek, barevná křída
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Práce s ilustrací v knize: „„ z knížky – moje a toho pána, to se smí, ten pán je známý a každý by
chtěl malovat jako on. Ale já už vím, že i když to obkreslím, tak to nebude toho pána ale bude to
pořád „JM“.

Srdce: enkulturace
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Výtvarný experiment

87

II. SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A INFORMAČNÍ ZDROJE

BARTÁK, M., VEBROVÁ, J., RYCHLÁ, R. a kol. Nový slovník cizích slov pro 21.
století. 1. vyd. Praha : Plot, 2008. ISBN 978-80-86523-89-7.
BECKER U.;Slovník symbolů;Vyd.2,Praha:Portál,2007,
ISBN 978 – 80 – 7367 – 284 – 3
CAMPBELLOVÁ J;Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické
praxi:skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i
dospělé,Vyd.2,Praha:Portál,2000,ISBN 80-7178-428-1
CENKOVÁ, ČEŠKOVÁ; Grafologie v poradenské a terapeutické praxi, Grada 2011,ISBN
978-80-247-2920-6
DAVIDO R.,Kresba jako nástroj poznání dítěte,Portál, 2008;
ISBN 978-80-7367-415-1
Doc. PhDr. MARTINA URBANOVÁ,Ph.D.;Ph.Dr JANA DUNDELOVÁ,Ph.D. a
kol.;Sociologie a sociální psychologie, Mendelova univerzita v Brně 2013;
ISBN 978-80-7375-718-2
GAJDOŠOVÁ, E., HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žáků. 1. vyd. Praha :
Portál, 2006. ISBN 80-7367-115-8.
GARDNER, H; Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999.
ISBN 80-7178-279-3.
HAZUKOVÁ H;Didaktika výtvarné výchovy VI.Tvořivost a výtvarná výchova;Univerzita
Karlova v Praze,2010,ISBN 978-80-7290-434-1
HELUS Z; Dítě v osobnostním pojetí:obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče;
Portál 2004;ISBN 80-7178-888-0
HELUS Z; Osobnost a její vývoj; Praha 2009;
2.přepracované vydání Univerzita Karlova v Praze-Pedf, ISBN 978-80-7290-396-2
HELUS,NOEMI BRAVENÁ, MARTA FRANCLOVÁ; Perspektivy učitelství;UK PedF
2012;ISBN 978-80-7290-596-6
HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ, E. a kol. Dětská a adolescentní
psychiatrie. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-472-9.
MŠMT ČR; Vzdělávací program základní škola;Praha 2003;druhé a doplněné
aktualizované vydání;Fortuna;ISBN 80-7168-595-X
88

NAKONEČNÝ M;Psychologie téměř pro každého;Akademie věd České republiky 2004;
ISBN 80-200-1198-6
PEŠATOVÁ, I. Sociálně patologické jevy u dětí školního věku. 1. vyd. Liberec : Technická
univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-291-3.
SLAVÍK, J.: Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.
ISBN 80-7178-262-9
STANKOWSKI, A. Nástin problematiky etopedie a sociální patologie. 1. vyd. Ostrava :
Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. ISBN 80-7042-360-9.
ŠICKOVÁ,FABRICI;Základy arteterapie,Vyd.1,Praha:Portál,2002
ISBN 80-7178-616-0
THOROVÁ K;Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt,Portál
2015;ISBN 978-80-262-0714-6
UŢDIL J;Čáry, klikyháky, paňáci a auta;Výtvarný projev a psychický život dítěte;
PORTÁL, s.r.o. 2002, 5., přeprac. a dopl. vyd., ISBN: 80-7178-599-7
VÁGNEROVÁ M;Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči;Středisko náhradní péče
2012;ISBN 978-80-87455-14-2;publikace vydána v rámci projektu „Náhradní
rodin+dítě+odborník jako partneři“(Metodické centrum pro NRP)
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Informační zdroje
Vládní strategie – VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, Národní akční plán.Dostupné z:
http://vlada.cz
Směrnice dostupná na www.sos-vesnicky.cz
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. 10 kroků
deinstitualizace. Dostupné z: www.msmt.cz.
Kapitola 1.2
ČESKO. Zákon č. 94/1963 ze dne 13.12.1963 zákon o rodině, §46,
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.
Zákon č. 218/2003 ze dne 25.6.2003 zákon o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeţe, §12 a §22. http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.
Zákon č.109 ze dne 5.2.2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. + §13
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.
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Zákon č. 333 ze dne 15.10.2012 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Zákon č. 89 ze dne 3.2.2012 občanský zákoník s platností od 1.1.2014
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.
Vyhláška č. 438 ze dne 13.9.2006 ke školskému zákonu, kterou upravují podrobnosti
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školském zákonu
www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon.
Zákon č.109 ze dne 5.2.2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. + §18
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.
ČESKO. Zákon 96 ze dne 4.2.2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností související
s poskytováním zdravotnických sluţeb. http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.,
www.CLK.CZ – dostupný výklad
ČESKO: zákon 561 ze dne 24.9.2004 o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška 73 ze dne 9.2.2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka/-zakonu/aspx.
OSPOD=orgán sociálně právní ochrany dítěte dle zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně
právní ochraně dětí a mládeţe, http://www.mpvs.cz/files/clanky/7263/Zakon o socialne
pravni ochrane deti.pdf.
Ostatní zdroje: DDŠ Slaný: www.ddsslany.cz; Ochránce práv a svobod ČR:
www.ochrance.cz
Fotodokumentce: autorka práce
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III. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha A – úvodní zápisy z porad odborného týmu JM27
6.2.2012 – deset dní po příchodu
Školní příprava: JM je nově příchozí žák, zjišťujeme jeho dovednosti. Hodně jsme pracovali na skutečnosti,
že odmítal chodit do třídy. Dle prvotních zjištění má naučená již téměř všechna písmenka v abecedě, pozná
je. Začneme s nácvikem na psaní jednotlivých písmen.
V matematice má taktéž naučená číslice do pěti bez potíží, od pěti s dopomocí. Početní operace v oboru 5
ovládá pouze na sčítání a s dopomocí. JM výsledky hodně ovlivňuje jeho nezájem – prozatímní zjištění, při
individuální péči.
Chování ve třídě: zde se teprve zapojuje, zatím špatná komunikace, nadřazuje své zájmy nad ostatní.
Pracujeme na pravidlech, vzájemné komunikaci.
Výchova:
1. JM přišel na skupinu tuleni 26.1.2012 společně se svým bratrem.
Je nyní seznamován s řádem a režimem DDŠ Slaný a rodinné skupiny tuleni. Tyto si velmi pomalu osvojuje.
Je ale nutné mu je stále, stále a stále…..opakovat/ S dětmi na skupině se rovněž seznamuje, ale zatím zde
žádného kamaráda nemá a moc si nehraje. Adaptace u něj probíhá velmi pomalu. O činnost na skupině se
moc nezajímá, nic ho nebaví a nejraději by se stále díval na TV-pohádky. Svoje zájmy si vynucuje brekem,
vztekem a přestane reagovat na pokyny. Lehne si na zem a kope do všeho kolem, napadá děti a velmi se
vzteká. Je velmi vulgární jak na děti, tak na dospělé. Je problém jej udržet u skupiny, stále někam odchází a
odbíhá bez vědomí vychovatele.
2. Autoritu dospělého respektuje – jak vychovatele, tak asistenta., ale podle momentální nálady. Někdy je
však potřeba důrazu, a zvýšení hlasu, aby nějaké provokace zanechal. Nereaguje na možnost snížení
hodnocení a odebrání bodů, je mu to jedno a nezajímá ho to. Špatně se motivuje – případně pouze na
krátkou chvíli.
3. Do mimoškolních aktivit patří hlavně, fotbal /ten by hrál stále/ a další míčové hry.
Kreslení a vybarvovaní obrázků ho moc nebaví, a když se zapojí tak pouze na krátkou chvíli. Dívá se rád na
TV – pohádky. /to by díval pořád/ O hry na PC se zatím moc nezajímá.
4. Hygienu zvládá celkem dobře, ale je nutný dohled a částečná dopomoc vychovatele nebo asistenta.
Odnášení špinavých věcí po sprchování rovněž plní až po upozornění. Na pokoji si věci uloží do skříně až po
upozornění vychovatele-nepořádek ho nezajímá.
V jídelně se chová celkem slušně, ale podle nálady. Je upovídaný a nedá se pak zastavit. Používá příbor a jí
téměř vše. /někdy mu nakrájím maso/ Při stolování je celkem čistotný. Studené večeře rovněž jí a přidává si.
5. Tel. kontakt – zatím bez tel. kontaktu.
Psycholog: JM se snaží zorientovat, ani se nesnaží navazovat terapeutický vztah. Prozatím mluvíme o dění
v našem zařízení.

Necelé dva měsíce po příchodu
12.3.2012
IP – český jazyk
Školní příprava: JM nemá ukotvené základní návyky chování ve školním prostředí a to i přes to, že po odkladu školní
docházky navštěvoval přípravnou třídu. Nemá pozitivní vztah ke škole jako takové, je hodně hravý, udrží pozornost na
velmi krátkou dobu – patnáct minut z vyučovací hodiny, ale pouze prvních pět až deset minut intenzivně, poté s pomocí.
Pokud má pocit tlaku je vznětlivý, při zvýšení hlasu utíká, přitom on sám dokáže dost křičet, když se snaží něco vysvětlit.
Jelikož při práci potřebuje přestávky, nechávám jej se projít po chodbě – zde došlo k mírnému zlepšení, jednak chápe, že
ostatní pracují, neruší je tedy ve třídě a jednak se po chvíli sám vrátí a má snahu práci dodělat, či se pokusí začít práci
novou. Jeho pozornost je však velmi slabá, proto v těchto chvílích volím procvičování písmen na tabuli, kreslení. Kreslení
proto, protože JM odmítá jakoukoliv práci spojenou s nácvikem nových písmen, procvičováním jeho jemné motoriky.
Má při těchto činnostech pocit okamžitého nezdaru, proto činnost okamžitě odmítá. Hodně pomáhá pochvala,
intenzívní pozornost učitele, JM se takto například téměř odnaučil pomalovávat a pozřívat části písanky, pracovní listy,
27
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slabikář. Při dodržení přestávek a intenzivní pozornosti jsem takto zjistila, že podle školních osnov má JM naučená
písmena v rámci plánu. Potíž je v tom, že JM byť má písmena naučená, i je umí napsat, ve chvílích klidu i celá slova –
např. den v týdnu, název osoby, nemá ponětí důvodu psaní či čtení. Chceme to po něm, tak to s nevolí dělá ale netuší
podstatu a tudíž mu uniká i správná aplikace. Z tohoto důvodu nemá ani potřebu se snažit. Byl velmi překvapen moji
otázkou, zda se nechce naučit tak pěkně psát, číst jako ostatní. Neví, proč by to měl chtít, snad jen, že to musí umět.
Hodně nám v této motivaci pomáhá skutečnost, že si JM rád prohlíží encyklopedie o zvířatech. Čte pouze naučená
písmena, slabiku ani slovo neutvoří.
V předmětu matematika nyní práce s číslicemi 0 – 8, početní operace na pět prstů, aby se Jakub naučil manipulace a
pouze na sčítání, odčítání zařazuji postupně. Prvouka - vpřed, vzad, vpravo, vlevo, menší, větší…. – slabá orientace,
zaměřujeme se na pravidla školní docházky, režim dne, samoobslužnost, pravidla chování, stolování, soužití v
kolektivu….
Chování ve třídě: J chování ve třídě hodně souvisí s jeho školními výsledky. Jelikož má pocit, že všichni ostatní již vše umí
a on je ten hloupý, vyjadřuje svoje pocity agresivně, křikem, shozením věcí z lavice. Chlapci všeobecně špatně přijímají
skutečnost, že J nyní potřebuje moji pozornost více. Samozřejmě to buď komentují, poutají pozornost pokřikem na moji
osobu, odmítají pracovat apod., načež poté dochází ke sporům mezi chlapci. Neustále na této skutečnosti pracujeme,
občas máme úspěch, občas ne. J alespoň v třídním kolektivu má snahu zapadnout – např. reaguje na napomenutí, že
ruší svým zpěvem v hodinách, dříve by přidal na intenzitě, nyní je schopen se i omluvit. Je to pro něj však těžké, tyto věci
dělá samovolně – začne si zpívat, nahlas něco vyprávět, zvedne se a jde některému z chlapců něco ukázat….Je schopen
však při dohledu respektovat pravidla – úklid třídy, prostírání, půjčí pastelky, pořadí při odchodu do jídelny… Ve čtvrtek
jsme byli na PC a v rámci prvouky měli kluci každý svůj úkol, něco vyhledat. J jako jediný chtěl najít i pro ostatní
omalovánku.
Výchova:

1. S řádem a pravidly skupiny a zařízení DDŠ se seznamuje, ale jde to pomaleji. Není u něj viditelná snaha.
Do kolektivu se sice zařadil, ale žádného kamaráda nemá a s nikým si moc nehraje a nikoho nevyhledává. Je
velmi náladový, vznětlivý a vztahovačný. Často si svoje věci vynucuje pláčem, křikem, vzdorem a vulgárními
slovy a gesty. Po důrazném napomenutí ale přestane nebo když zjistí, že mu to nebudeme tolerovat. Je
velmi líný a nejraději by se stále díval na TV a na programy, které si sám vybere.
2. Autoritu dospělého respektuje – vychovatele ano, ale asistenta nechce někdy respektovat. Někdy je však
potřeba důrazu, důslednosti a zvýšení hlasu, aby svého jednání zanechal. Zapojil se do ranního úklidu a
sbírání bodů. Když má dobrou náladu sám pomůže na skupině s nějakou činností za body.
3. Do mimoškolních aktivit se vůbec nezapojuje, nic ho nebaví, nic ho nezajímá a u činnosti vydrží chvíli a s
notnou dávkou pochval na jeho adresu. Přimět ho k činnosti na klubovně je téměř nemožné. Začne se
rozčilovat, že nic neumí, že to nejde, atd.
4. Hygienu zvládá pouze pod dohledem vychovatele nebo asistenta. Rovněž i oblékání je pomalé a nejraději
by byl, aby ho někdo oblékl. Odnášení špinavého prádla se mu musí připomínat. V jídelně se chová střídavě,
když je dobré jídlo sedí a všechno sní, ale když ne, tak provokuje ostatní a neustále se dohaduje-jak s dětmi,
tak vychovatelem. Příborem jíst umí-pouze občasná dopomoc.
5. Tel. kontakt – zatím bez tel. kontaktu.
Psycholog: Při skupině sleduje pouze svůj prospěch, ale dokáže s dopomocí celou dobu zvládnout, ale bez
aktivního zapojení, nenaslouchá ostatním. Při IT naprosto bez náhledu, chová se nepřiměřeně věku,
požaduje jen výhody.
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Příloha B - PRVNÍ DIAGNOSTICKÁ PORADA PO PŘÍCHODU JM
Diagnostická porada – první – květen 2012
Škola: 1/1.ZŠ, + přípravný ročník, Formánková
Školní příprava:
IP – český jazyk - neplníme
Český jazyk: jsme na úrovni poznávání písmen z abecedy, protože nerad pracuje tak s dopomocí. Pokud je naladěn na
práci neudrží dlouho pozornost, brzy je roztěkaný, uteče v myšlenkách od tématu. Nespojí slabiky, přečte je s dopomocí.
Matematika: 0-5 – číselná řada – orientuje se, větší a menší také, početní operace – ve větší míře nutná dopomoc.
Prvouka: již se lépe orientujeme v ovoci a zelenině, dny v týdnu, měsíce. Pracujeme na čase – pozná celá a půl
Chování: jeho chování je hodně ovlivněno momentální dispozicí – dokáže přijít ráno do školy s veselou náladou a pěkně
pracovat, dokáže ale i pěkně vzdorovat. V obou případech však není schopen dlouhé pozornosti, po chvíli má myšlenky
někde jinde – na něco si vzpomene, číslice mu něco připomene…Ve vztahu se spolužáky je snaživější než zpočátku, snaží
se s nimi spolupracovat.
Závěr: J nezvládá učivo první třídy základní školy, nemá ukotvená pravidla soužití, samoobslužnost. Po dohodě s paní
psycholožkou 4.6. 2012 proběhne vyšetření školní zralosti.
Doporučení: dlouhodobý pobyt
Výchova:
1. Osobnostní charakteristika: Je emočně méně stabilní. Jeho osobní tempo je velmi pomalé a je línější povahy. Fyzická
kondice je na nízké úrovni. Nejraději sleduje televizi a pohádky.
2. Vztah k dětem. JM autoritu dospělého celkem respektuje. Mnohem větší autoritu má u něj muž než žena, se kterou
diskutuje, křičí a snaží se mít poslední slovo. Často používá vulgární slova k dospělým i dětem. Kolektiv dětí na skupině
akceptuje, ale má občas problém s provokacemi ostatních dětí. Sám rád provokuje ostatní děti na skupině. Na
provokace reaguje slovním výpadem, sprostými slovy, gesty a fyzickými náznaky agrese.
3. Hygiena JM má s dodržováním osobní hygieny problém. /používání toalety/ Je málo samostatný a rád dělá, že nic
neumí, aby to za něj udělala dospělá osoba. Musí se mu připomínat čištění zubů, odnášení špinavého prádla a úklid věcí
na pokoji /ošacení/ Stolování v jídelně má celkem na dobré a má zažity stolovací návyky. Občas provokuje ostatní děti u
stolu a je upovídaný. O své věci se moc nestará a musí se mu to opakovaně připomínat.
4. Vztah k režimovým a terapeutickým prvkům JM je schopen celkem již akceptovat stanovení vnitřní řád DDŠ. Rád
zkouší, co dospělý vydrží. Nerad po sobě uklízí věci a hračky, se kterými si hrál nebo jídlo, které právě konzumoval.
Nerad sportuje a fyzická kondice je na velmi nízké úrovni. U ručních aktivit nemá výdrž a téměř nic ho nebaví. Zručnost
má špatnou, je na tuto činnost líný. Rád se dívá na TV – pohádky. Občas si zahraje stolní hry, ale nemá výdrž a často se
vzteká, když se mu nedaří. Nutná častá pochvala a motivace.
5. Školní dovednosti: JM se školní povinnosti moc plnit nechce – je líný. Je nutné mu tyto úkoly připomenout nebo
úkoly vypracovat rovnou po příchodu ze školy, protože na ně zapomíná a je velmi líný – obtěžuje ho to. Jeho písemný
projev je špatný a i úprava v sešitech není dobrá. Dopomoc je většinou nutná a sám si o ni řekne.
6. Adaptace na změny: JM nedělají případné neplánované i plánované změny větší problém. Většinou po trpělivém
vysvětlení reaguje celkem klidně, akceptuje je a zvládá je.
7. Zájmy, profesní orientace: Profesní orientace není zatím nikterak vyhraněna a ujasněna – je na ni ještě příliš brzy.
Mezi jeho nynější zájmy patří sledování TV – pohádky, hry na PC, míčové hry, kolečkové brusle a jízda na kole.
8.Kontakt s rodinou: JM má telefonický kontakt s rodinou ale telefonuje pouze zaměstnancům DDŠ Slaný.
Doporučení: Plnění PRODu.
Dbát na hygienu, čistotu, upravenost a zažití všech hygienických návyků.
Podporovat zájem o sport a zlepšovat fyzickou kondici.
Kladná motivace, časté střídání činností.
Pobyt dlouhodobý
Psycholog: Myšková
U JM je výrazná porucha nejen kognitivních funkcí (pozornost, paměť, zpracování informací), ale i emoční složky, kdy
reaguje značně neinhibovaně, je nestabilní, záměrně provokuje druhé bez náhledu na sociální situaci.
Doporučuji i nadále setrvat v zařízení.
Etoped: DS

JM je při IT spíše regresivně laděn. Neustále odbíhá od mnou nastavených témat, nechce na sobě nic měnit,
toto mu vyhovuje.
Doporučení: pobyt dlouhodobý
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Příloha C - zápis z diagnostické porady na konci sledovaného období
6.6.2013
1/2.ZŠp
IP – český jazyk – plníme
Školní příprava: U JM se podařil školní plán, který měl za úkol ukotvit jeho školní návyky. Během školního
roku se JM sžil s pravidly školního řádu, pochopil a vcelku si osvojil pravidla školní docházky. Naučil se
všechna písmena abecedy, která ovládá tiskacím písmem, část i psacím. Čte slabiky, krátká slova, v úpravě i
krátké texty, kterým s adekvátní dopomocí porozumí. Vše ovládá mechanicky, s aplikací je stále potřeba
dopomoci. V matematice má dovednosti v řadě čísel 0 -5, kde porovnává, sčítá, s chybovostí odčítá. Nácvik
na slovní úlohy pochopil, v řadě se orientuje. V čase má stále potíže s orientací, spoustu dovedností raději
přeříká nebo namaluje, protože je to pro něj bezpečnější realizace, stále se ve svém výkonu cítí nejistý. Stále
přetrvávají potíže s výslovností. Přetrvává potřeba neustálého dozoru, neboť ani přesně vytyčená pravidla J
nezastaví v úniku do vnitřního světa. Respektuje, že se nesmí kreslit po pracovní části, je schopen respektu
k délce vyučovací jednotky i celku, avšak musí být neustále v kontaktu s dospělou osobou. Jinak přestane
pracovat a začne realizovat své nápady.
Doporučuji dále JM vzdělávat v programu pro základní vzdělávání pro školu praktickou, aby byl zachován JM
zdárný vývoj.
Chování ve třídě: došlo k uvědomění si, že jeho chování ovlivňuje i okolí. JM si přestal na úkor skupiny
prosazovat své vlastní zájmy, má snahu se podřídit skupině. Stejně jako u všech, je zde však stále prostor
pro práci, rozvíjení jeho sociálních dovedností. Vulgární vyjadřování přetrvává, avšak již ne v takové míře a
nyní dokáže pochopit nevhodnost, stejně jako dokáže být přístupný v emočním výbuchu. Ve třídě si během
školního roku měl snahu vyhledat kamaráda, ve skupině je začleněný. Nepožívá výhod nejmladšího, naopak.
Rád se podělí, je kamarádský. Došlo k posunu v pořádku, stejně jako při výuce již dokáže respektovat
pravidla, je zde snaha o respekt hygieny práce a pracovního režimu. Dospělou osobu respektuje, při
emočním vypjetí jej nechám si srovnat myšlenky a poté je opět schopen spolupráce.
Plán: 9.9.2013 logopedie
Brýle
Výchova:
1. Osobnostní charakteristika:
Jakub je emočně dál méně stabilní. Jeho osobní tempo je pomalé. Fyzická kondice je lepší.
Nejraději sleduje pohádky v televizi, hraje si s autíčky a se stavebnicí lego. Začal se připojovat do různých
sportovních aktivit. Velmi urážlivý, má velmi prudké reakce, v poslední době nezvládá ustát různé situace.
Největší motivací je sladké.
2. Vztah k lidem.
Stále respektuje dospělé osoby, které mu jasně nastaví pravidla. Dokáže být velmi vulgární, často
křičí na děti a dospělé osoby. Nadále vztahovačný ke všem narážkám dětí. Dále na provokace reaguje
útěkem, křikem a pláčem. Při silnějším afektu zareaguje vulgárně, nebo náznakem (někdy i bez náznaku)
fyzického napadení. Dokáže ostatní děti provokovat, strká do nich, oplácí jim naschvály.
3. Hygiena
Mírně se zlepšil v hygieně. Samostatnější při mytí rukou, nemusím ho posílat zpět na rozdíl od
ostatních. Začal po sobě uklízet na toaletě. Hygienu provádí stále pod dozorem. Stolování v jídelně na
dobré úrovni. Méně komunikuje s ostatními ze skupiny. Má problém se postarat o své věci, neustále se
musí kontrolovat, vše několikrát připomínat. Musí mít dohled nad čistým oblečením, již se ale občas sám
převlékne do čistého. Špinavé prádlo nechává na pokoji. Nepoklízí na pokoji, většinou nechá bratra aby mu
uklidil.
4. Vztah k režimovým a terapeutickým prvkům
Jakub se celkem orientuje ve vnitřním řádu. Nadále pokračuje ve zkoušení, co vydrží dospělé osoby.
U činností nevydrží. Nadále rád sleduje pohádky, občas se zapojí do her dětí. Občas si rád hraje s autíčky,
nebo stavebnicí, v poslední době velmi rád zkoumal přírodu – šneky a drobné živočichy pod kameny.
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5. Školní dovednosti:
Stále pracujeme společně na četbě a začali jsme procvičovat i počítání a jiné. Jakuba to většinou
baví, hlavně proto že má dospělé osoby pro sebe a většinou je to humornou formou, záleží na Jakubovo
náladě.
6. Adaptace na změny: Bez změny. JM nedělají případné neplánované i plánované změny větší problém.
Dokáže se celkem rychle přizpůsobit. Ale není samostatný, musí se mu radit, co ve kterých situacích dělat.
7. Zájmy, profesní orientace: Profesní orientace zatím nadále nevyhraněná. JM zatím dál objevuje různé
možnosti činností a dovedností. Baví ho hry ve vodě, jízda na kole, sledování pohádek. Zapojuje se
postupně, ale jen na chvilku do společných her. Zapojuje se do sportovních her. Vydrží u stavebnice, nebo u
hry s autíčky. Přihlásil se do kroužku: Vaření, Keramika. Chodí do knihovny a projevuje zájem o různé knihy
plné obrázků.
8.Kontakt s rodinou: Navštěvuje ho matka. Začal s matkou komunikovat přes telefon.
Psycholog: Myšková
JM kognitivní schopnosti a školní výkon jsou výrazně negativně ovlivněny jeho poruchou. Chlapec je značně
motoricky neklidný, emočně nestabilní, pozornost je krátkodobá, není motivovaný k delšímu výkonu a
spolupráci, má výrazně slabou autokorekci a paměť. V případě, že se nevyhoví jeho požadavkům, je velmi
negativistický, projevuje se značně agresivně vůči dětem i dospělým (zejména verbálně).
Při kognitivním testu (březen 2013) byl schopen zvládnout 3 subtesty a následně odmítl dále spolupracovat,
odcházel z místnosti, polehával na stole, byl negativistický, test nebyl dokončen, ale vzhledem k opakovaně
diagnostikované LMR a pozorovaným projevům lze orientačně usuzovat na stabilitu kognitivních schopností.
Na druhou stranu ale vidím u chlapce zlepšení v dílčích projevech chování. Přesto reflektuji u JM výrazné
zlepšení prosociálních projevů.
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