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ANOTACE
Bakalářská práce se zabývá vývojem a výchovou dvojčat, jejich vzájemným vztahem, socializací, ale
zejména jejich kresbou. Zaměřila jsem se na úroveň jejich kresby, jestli odpovídá jejich věku a jestli je
mezi nimi určitá shoda ve stylu kreslení.

KLÍČOVÁ SLOVA
Výchova dvojčat, socializace, vztah mezi dvojčaty, tělesný vývoj dvojčat, vývoj jazyka a řeči u
dvojčat, dětská kresba

ANNOTATION
Bachelor work deals with twins evolution and upbringing, their mutual relationship, socialization,
but especially their drawing. I pointed their drawing level, if it is suitable to their age and if there is
some accordance in a drawing style between them.
KEYWORDS
Upbringing of twins, socialization, relationship between twins, physical development of twins, twins
development of language and speech, child drawing
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ÚVOD

Volba tématu bakalářské práce Vývoj dvojčat v předškolním věku byla ovlivněna osobní
zkušeností. S prvními dvojčaty jsem poprvé přišla do kontaktu v jedenácti letech, kdy se mi narodili
sourozenci, kteří byli dvojvaječná dvojčata, dívka a chlapec. Další zkušenost s dvojčaty, se kterými
jsem přišla do styku, byli dvojvaječní chlapci, které jsem hlídala v jedné rodině přibližně rok. Byli
rok a půl staří, když jsem k nim přišla poprvé. A byla to opět nová zkušenost, protože vztah mezi
nimi byl zase jiný, než mezi dívkou a chlapcem. A naposled jsem strávila týden na praxi v
montessori mateřské škole, kde byla jednovaječná dvojčata, dvě dívky. Proto bych se tedy v této
práci ráda věnovala právě dvojčatům.
V současné době se v populaci předškolních dětí objevuje stále častěji vyšší procento dvojčat. Za
rok 2015 činí počet narozených dvojčat 1617 (ČSÚ), což je zdůvodňováno narůstajícím počtem
asistovaného početí.
Na začátku bych zmínila základní informace o nich, přiblížila jejich prenatální vývoj, jaký je rozdíl
mezi jednovaječnými a dvojvaječnými. Dále utvářející se vztah mezi nimi, jelikož už jako
novorozenci a později kojenci se vnímají a zkoumají navzájem, což u jiných dětí toto neprobíhá.
Nejvíc bych se poté chtěla soustředit na jejich socializaci v mateřské škole a mezi ostatními
vrstevníky. Toto podle mého názoru zvládají podstatné lépe, než děti, které jdou do mateřské školy
samy a jsou zde bez jakéhokoliv rodinného příslušníka. Všechno závisí jen na nich samých, kdežto
dvojčata i v jejich složitých chvílích mají jeden druhého. Určitě bych zde zmínila i přístup učitelky
v mateřské škole k dvojčatům a jaký to má na ně vliv. A jakým způsobem se liší od výchovy doma.
Dokonce i přístup rodičů může mít na dvojčata jak kladný, tak negativní vliv.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Základní informace o dvojčatech
1.1 Dvojčata v historii
V dřívějších dobách bývalo narození dvojčat považováno za něco velmi zvláštního. Některé kultury
je dokonce uctívaly jako božská stvoření a společnost věřila, že přinášejí štěstí. Na jiných místech
byl postoj k nim naprosto opačný a lidé je dokázali pronásledovat nebo dokonce zavraždit. Čili
přístup k dvojčatům byl v jednotlivých společnostech různorodý.
Dvojčata se objevují už v Bibli, kdy Izák a Rebeka měli dva syny, kteří se jmenovali Jákob a Ezau.
Tato dvojčata bojovala po celý život o prvenství. Další biblická dvojčata v pořadí byla Perez a
Zarach, což byla Jákobova vnoučata. Dvojčata můžeme nalézt také v řecké a římské mytologii. V
tomto případě se jedná o bohy, a to boha hudby - Apollón, a bohyně lovu- Artemis. Kastor a Pollux
byla dvojčata narozená ve Spartě a měla různého otce. Asi nejznámější dvojčata v historii jsou
Romulus a Remus, kteří byli podle pověsti vychováni vlčicí, později se stali silnými válečníky a
sesadili z trůnu svého strýce, aby pomstili potupu své matky. Nakonec v souboji o moc Romulus
zabil Rema a posléze se stal Romulus prvním králem města, které dostalo jméno po něm.
Každá společnost v každé době se pokoušela určitým způsobem vysvětlit narození dvojčat a pro
vysvětlení použila své názory a metody ze své kulturní doby. Antické Řecko například vysvětlovalo
vznik dvojčat oplozením dvěma muži, kdy jeden z nich byl obyčejný smrtelník a ten druhý bůh.
Některá společnost naopak považovala narození dvojčat za něco špatného a důkaz nějakého
přestupku. Ve východní Asii bylo jejich narození důkazem nevěry. Matky po porodu dvojčat byly
považovány za nečisté a mohly být vyhnány i ze své komunity. Samotná dvojčata byla následně
rituálně obětována. V 18. století bylo zase často základem sporu, které z dvojčat je prvorozené. V
této době, v období monarchie, platilo právo prvorozeného, a proto bylo velmi důležité určit, které
dítě z dvojčat přišlo na svět jako první.
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1.2 Vícečetné těhotenství
V posledních několika dekádách, počínaje zhruba rokem 1980, byl ve všech rozvinutých zemích
západního světa zaznamenán trvale narůstající počet dvojčat a vícerčat (Beránková a Lacinová,
2016, st. 169). Také v České republice se stále více objevují vícečetná těhotenství, což může být
způsobeno zvyšujícím se počtem asistované reprodukce, ale také hormonální léčbou nebo
otěhotnění do půl roku po vysazení antikoncepce. Některé zdroje uvádějí, že až polovina
narozených dvojčat pochází z umělého oplodnění, což zmiňují např. Aston et al., 2008, Kresowik et
al., 2011 (In Kačerová, 2012). V letech 1950-2011 bylo v České republice zaznamenáno 8462
milionů porodů, z nichž 0,194 milionu bylo vícečetných. Nejvíce dvojčat se narodilo v roce 2010
(4098 dětí, tedy 2049 porodů), nejméně dvojčat se během sledovaného období narodilo v roce 1994
(1996, tj. 998 porodů) (In Kačerová, 2012). Jako další příklad může posloužit údaj z Českého
statistického úřadu, kde je zmíněn počet narozených dvojčat od roku 1989 do roku 2008. Nejméně
narozených dvojčat je v již zmíněném roce 1994 a od tohoto roku se počet už jen nadále zvyšuje (In
www.eprehledy.cz). Počet nově narozených v tomto roce je 106 579, což nám ukazuje, že z toho
počet dvojčat nečiní ani jedno procento. Ale v roce 2008 tvoří narozená dvojčata téměř dvě
procenta ze všech novorozenců.
Vícečetné těhotenství může přinášet mnohá rizika. Pro matku je to velmi náročné období, během
kterého je její organismus zatěžován mnohem víc než když jde o jeden plod. I když se u nás
objevují případy narození trojčat, čtyřčat a dokonce paterčat, nejčastěji se rodí dvojčata.

1.3 Dvojčata jednovaječná a dvouvaječná
Jednovaječná dvojčata
Tato dvojčata vznikají oplozením jednoho vajíčka jednou spermií a následným rozdělením vajíčka
na dvě části, z kterých se vyvinou dva samostatné plody. Ale tyto plody mají stejný genetický
základ a mohou být jen stejného pohlaví. Vždy dvě dívky nebo dva chlapci. Placentu mohou mít jak
společnou, tak každý svou. K. Rulíková (2002) uvádí, že pokud se vajíčko rozdělí do tří dnů od
oplodnění, každý zárodek má svou vlastní placentu i obě plodové blány, ale pokud se rozdělí mezi
třetím a sedmým dnem od početí, mají placentu pouze jednu a jeden vnější obal. Takto vzniká
většina jednovaječných dvojčat. K rizikovému vývoji dochází v případě, když se vajíčko rozdělí až
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po třináctém dni od početí. Zde už se neoddělí zcela a vzniknou zde částečně srostlé bytosti tzv.
siamská dvojčata.

Dvouvaječná dvojčata
Vznikají oplodněním dvou vajíček (odtud dvouvaječná) dvěma spermiemi, a proto vzniknou dva
odlišní jedinci, kteří nemají stejnou genetickou výbavu, jako jednovaječná dvojčata. Každé má svou
placentu a může vzniknout i pár, dívka a chlapec. Občas dojde i k tzv. dodatečnému oplodnění, kdy
se vajíčko, které bylo oplozeno, začne uhnizďovat, ale dojde k ovulaci dalšího vajíčka, které může
být také oplodněno. Čili se toto stane až v dalším menstruačním cyklu. Tento jev způsobí, že jedno
dvojče je starší o několik dnů či týdnů, než druhé. U tohoto jevu se tudíž může stát i takový případ,
že má každé dvojče úplně jiného otce.
K. Rulíková (In https://www.dvojcata.cz/obecne-o-dvojcatech/) uvádí, že dvouvaječná dvojčata se
rodí nejméně v Asii a nejvíce v Africe, zatímco počet jednovaječných dvojčat je všude přibližně
stejný.

1.4 Siamská dvojčata
Tato dvojčata jsou spojena určitou částí svého těla s tím druhým a mohou mít společnou tkáň,
orgány nebo končetiny. Tento jev může nastat jen v případě jednovaječných dvojčat, kdy oplodněné
vajíčko se zcela nerozdělí, a to po 13. dni od jeho oplodnění. Ve většině případů tato dvojčata porod
nepřežijí, ale bývají případy, kdy žijí dál pospolu a dožijí se dokonce dospělosti. Někdy se provádějí
už v raném věku operace, kdy se lékaři snaží o jejich odděleni. Tyto operace bývají riskantní, ale
úspěchy jsou v dnešní době běžnější než dřív. Nejčastěji bývají siamská dvojčata spojena v oblasti
hrudníku, nejvzácnější je spojení v oblasti hlavy (K. Rulíková, 2009). Zajímavé je, že se jako
siamská dvojčata rodí častěji dívky. Jejich název "siamská dvojčata" pochází od dvou bratrů, kteří
se narodili roku 1811 v Thajsku (dříve nazývaném Siam).
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1.5 Nedonošenost jako častá komplikace vývoje dvojčat
Za rizikové těhotenství je považováno každé vícečetné těhotenství. Je větší riziko zdravotních
komplikací matky i plodů. Největším rizikem vícečetného těhotenství je předčasný porod, kdy děti
jsou ohroženy na životě (Hortová, 2015). Podle Martina, Hamiltona a Suttona (2003) je více než
58% dvojčat narozeno před termínem porodu (Beránková, Lacinová, 2016, st. 169). S tím souvisí i
celkový vývoj, který bývá v takových případech narušený a opožděný. Dle Cooper (2012) je
považován porod „v termínu“ u dvojčat od 37. týdne těhotenství. Děti narozené před 37. týdnem
jsou označovány za nedonošené, předčasně narozené a kvůli mnoha možným komplikacím za
ohrožené na životě (In Hortová, 2015). Svobodová (2016) ve své práci zmiňuje, že délka
fyziologicky probíhajícího těhotenství je 38 - 42 týdnů, pokud se dítě narodí v tomto rozmezí,
hovoříme o něm jako o novorozenci narozeném v termínu nebo také donošeném či fyziologickém.
Fyziologický novorozenec po narození měří průměrně 50 cm a jeho porodní váha se pohybuje
okolo 3500 g. Můžeme se však setkat i s tzv. fyziologickým hypotrofickým novorozencem, jedná se
také o novorozence narozeného v termínu, avšak jeho porodní hmotnost se pohybuje pod 5.
percentilem odpovídajícího gestačnímu věku. Ne každý novorozenec s nízkou porodní hmotností
tedy musí být zároveň narozený předčasně (Hájek, Čech, Maršál, 2014) (In Svobodová, 2016).
Předčasná narození mohou mít u všech dětí za následek různá postižení. Nejčastějšími formami
postižení nedonošených dětí jsou poruchy motoriky (různé formy mozkové obrny), poruchy zraku,
poruchy sluchu, epilepsie, mentální retardace různě těžkého stupně, poruchy vývoje řeči, chování a
myšlení (Račanská, 2013). O riziku postižení týkající předčasně narozených dvojčat se zmiňuje také
Hortová (2015): Postiženo může být jedno či obě děti. Mimo jiné se mohou následně (postupně jak
se dítě vyvíjí) objevit i specifické poruchy učení, ADHD nebo dětská mozková obrna. Pro rodiče je
to těžké jak v případě postižení obou dvou dvojčat, tak postižení jen jednoho z nich. V druhém
případě má dospělý možnost neustále porovnávat růst, vývoj a určité úspěchy toho druhého,
zdravého. V lepším případě se u předčasně narozených dvojčat vážné postižení neobjeví, ale i tak se
zde velmi často vyskytují jiné, mírnější následky. Ty se mohou ukázat až v pozdějším věku, po
nástupu do mateřské školy nebo později ve škole. V předškolním a školním věku dochází k rozvoji
nežádoucích projevů v souvislosti s extrémní nezralostí v oblasti mentální, sociální a edukační. U
novorozenců s nedonošeností se objevují poruchy učení, nesoustředěnost, hyperaktivita a s tím
související neschopnost spolupráce, neobratnost, poruchy jemné motoriky, adaptability apod.
(Račanská, 2013). Mimo to je u takových dětí velmi běžné narušení řečového vývoje. Děti
předčasně narozené a děti s nízkou porodní hmotností – pod 1500 g se dle L. M. Rossettiho (2001)
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(In Bytešníková, 2012) z logopedického hlediska řadí mezi děti s potenciálně identifikovatelným
rizikem ohrožení řečového vývoje. Tyto děti zároveň označuje jako tzv. „kandidáty“ na
logopedickou intervenci a upozorňuje na nutnost pravidelného logopedického sledování a
hodnocení jejich řečového vývoje.
I když se to na první pohled nezdá, řečový vývoj bývá úzce spjat s vývojem týkající se hrubé a
jemné motoriky a dokonce i zraku či sluchu. Toto vše je svým způsobem propojeno a závisí jedno
na druhém. Se základy motoriky mluvních orgánů souvisejí věci dějící se již během těhotenství.
Jsou to například polykací pohyby, špulení rtů, škytání, cucání palce apod. Po narození jsou pro
rozvoj řeči důležité takové aktivity, jako je např. sání, dumlání, žvýkání, broukání, napodobivé
žvatlání (Bednářová, Šmardová, 2007). Toto všechno se z určitých důvodů nemusí u předčasně
narozeného dítěte objevit v obvyklé době a následný rozvoj řeči se tak může posunout na pozdější
dobu. Weissbluth (2010) vysvětluje: Předčasný porod, který je u dvojčat běžnou praxí, může být
překážkou i úspěšného kojení. Jedno nebo i obě nedonošené děti zpočátku nemusí být schopny
přijímat potravu ústy, a místo toho jsou vyživovány např. sondou přímo do žaludku (In Hortová,
2015). Čili pokud se jako jeden z několika jiných případů vyskytne na počátku života dítěte zrovna
tento, může se začátek řečového vývoje prodloužit. Dále má velký význam vyzrávání hrubé
motoriky, tedy sezení, lezení a zejména chůze. Vertikální poloha je pro mluvení mnohem
výhodnější a samostatný pohyb velmi rozšiřuje akční rádius dítěte. Rovněž jemná motorika,
zejména motorika mluvidel, podporuje vývoj řeči. Obecně lze konstatovat, že u dětí s narušeným,
opožděným vývojem hrubé či jemné motoriky častěji nastávají problémy ve vývoji řeči (Bednářová,
Šmardová, 2007). Tudíž z toho můžeme soudit, že v případě předčasného narození dvojčat a jejich
následného opoždění v pohybovém vývoji, se zde téměř pokaždé objeví i následné opoždění ve
vývoji řeči. Dvojčata tedy začnou mluvit později, než ostatní děti, které se narodily jako fyziologičtí
novorozenci. Bednářová, Šmardová (2007) dodávají, že i adekvátní fungování zraku a sluchu
ovlivňuje vývoj řeči. Zrakem dítě jednak odezírá pohyby mluvidel, ale i neverbální komunikační
signály. Spolu se zrakem má sluch zásadní význam ve fázi napodobivého žvatlání, pro osvojení
správné artikulace, při reedukaci řeči.
V roce 2007 vyšel v časopise Vox Pediatriae článek O. Dlouhé (2007) „Výskyt poruch řeči u
rizikových dětí“, který asi jako jediný aktuální výzkum u nás přináší data ohledně vývoje
komunikačních schopností předčasně narozených dětí. Tento výzkum proběhl mezi lety 1993 a
2005 a děti byly vyšetřovány nejčastěji okolo pátého roku věku nebo byly průběžně sledovány již
od prvního sluchového screeningu. Poměrně významně byla v sledovaném souboru zastoupena
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vícečetná těhotenství. Z výsledků studie je patrné, že téměř u všech vyšetřených dětí (97 %
souboru) se v určité míře objevovala nějaká forma narušené komunikační schopnosti (Svobodová,
2016). Veškeré druhy problémů s vývojem řeči jsou u předčasně narozených dětí v následujících
letech téměř jisté. Bývají ale také ovlivněny vývojem dalších funkcí (např. hrubé motoriky atd.),
resp. jeho opožděním, k němuž dochází v dřívější době, a který posouvá i rozvoj řeči. Vzhledem k
tomu, že se dvojčata rodí častěji předčasně než ostatní děti, komplikace ve vývoji jsou zde běžnější.

2. Vztah mezi dvojčaty
Vztah mezi dvojčaty je většinou jedinečný, ať už jde o dvojčata jednovaječná nebo dvouvaječná.
Bývá obvykle silnější, než u běžných sourozenců, dvojčata jsou na sebe více vázána. Dvojčata mají
vlastně velkou výhodu. Neustále se těší z pocitu druhého člověka, svého sourozence. Tím se
navzájem uklidňují. Jejich kontakty v podobě dotyků a někdy i drobných šarvátek během dětství
jsou psychologicky velmi důležité. Často můžou působit jako uzavřená jednotka, která mezi sebe
málokoho pustí. Jejich vzájemný vztah se utváří už od prvních dnů jejich života, kdy jako
novorozenci, ležící vedle sebe, vnímají přítomnost toho druhého, i když spolu ještě nenavazují oční
kontakt. Více si uvědomují, že tam nejsou sama, ale stále tam je někdo další, kdo je pro ostatní
stejně důležitý jako on sám. A čím jsou starší, tím si tento fakt uvědomují více. Dvojčata prožívají
svůj vlastní vývoj v interakci s tím druhým, které je na přibližně stejné vývojové úrovni. V době,
když začnou komunikovat s okolím, napodobovat zvuky a zkoumat hračky a jiné předměty, dělají
většinu činností spolu. V rámci každodenní interakce se jejich vztah a vzájemné porozumění utváří
nejvíc. V některých případech přerůstá jejich vzájemná závislost běžné zvyklosti a sourozenci mají
potřebu být spolu i v dospělosti.

2.1 Vztah jednovaječných dvojčat
Obecně převažuje přesvědčení, že pouto jednovaječných dvojčat bývá velmi silné a každý problém
nebo radost chtějí sdílet spolu. Zajímá je názor toho druhého a teprve potom jednají. I v
předškolním věku chtějí být většinu času spolu a rodiče je nesnadno odtrhávají. Rodiče by měli
jejich vzájemné pouto respektovat, ale zároveň podporovat jejich individualitu. Mohou na ně mluvit
odděleně a trávit nějaký čas jen s jedním z nich a pak zas s tím druhým, ale do mateřské školy by je
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určitě rozdělovat neměli. Oni na druhou stranu potřebují vstup do společnosti prožívat a sdílet
spolu. Gabriela Vítková z Centra pomoci rodinám s vícerčaty poznamenává, že popsat unikátní
vztah mezi jednovaječnými dvojčaty nedovedou často ani ta dospělá (In Purová, 2014). Dále uvádí:
„Vztah jednovaječných dvojčat je většinou úplně jiný, než je vztah normálních sourozenců. Je to asi
tak, že máte někoho, kdy vás zná nejméně tak dobře, jako se znáte sami. Je to velmi specifický
vztah i v tom, že máte kolem sebe stále někoho, s kým vás celý svět srovnává, ale zase je pořád po
ruce někdo, kdo vám rozumí.“ Jednoduše řečeno, je vztah mezi jednovaječnými dvojčaty jedinečný
a existuje mezi nimi velmi silné pouto. Někdy může docházet k určitým výkyvům, zejména během
dospívání, kdy jsou všichni jedinci citově nevyrovnaní a kdy mohou vzniknout i konflikty mezi
dvojčaty. Mohou se někdy se i rozhádat a nějakou dobu předstírat, že to druhé neexistuje. Ale
nejčastěji to dopadne tak, že když dospějí, vrátí se vše do starých kolejí a opět vše sdílejí spolu. Čili,
i když se jejich vztah může měnit a někdy mohou nastat i horší chvíle, vždy je tam jejich vazba
opravdu velká.

2.2 Vztah dvouvaječných dvojčat
Vztah dvouvaječných dvojčat je velmi podobný jako u jednovaječných dvojčat, určité odlišnosti se
projeví zejména pokud jde o děti rozdílného pohlaví. To bývá ale spíše z důvodů odlišných zájmů,
přátel apod. Důvodem mohou být také rozdílné genetické dispozice. Dívka a chlapec většinou
vyrůstají jako dvě naprosto oddělené a samostatné jednotky. Vztah mezi nimi bývá podobný jako v
případě běžných sourozenců. Ale není tomu tak vždy, jejich vztah bývá přece jenom silnější, než u
jiných dětí a často drží pospolu, zejména v krizových situacích. Např. při nástupu do mateřské
školy, který pro většinu dětí představuje určitou zátěž. Další takovou zkouškou bývá také nástup do
školy. Ale když si zde dvojčata zvyknou, každé si najde své kamarády a už nedrží pospolu tak jako
dřív. A když dospějí, mají mezi sebou často pěkný vztah, ale vazba na tom druhém se zde už v
takové míře jako u jednovaječných dvojčat nevyskytuje.
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3. Tělesný vývoj dvojčat
Vývoj probíhá prostřednictvím změn směřujících od jednoduššího ke složitějšímu. Jde o proces,
díky němuž může dítě dále rozvíjet své vědomosti, chování a dovednosti (Allen, Marotz, 2002).
Všeobecný vývoj je u dětí v zásadě stejný, ale tempo vývoje se může u jednotlivých dětí lišit. K.
Allen a L. Marotz (2002) dále zmiňují, že tempo a stupeň vývoje úzce souvisí s fyziologickou
vyzrálostí, zvláště nervového systému, svalů a kostí. Celkově je vývoj ovlivňován individuálními
dědičnými faktory a specifickým prostředím. Díky těmto podnětům můžeme pozorovat odlišnosti
mezi jednotlivými dětmi, včetně dvojčat, u kterých se očekává, že se budou vyvíjet ve stejném
tempu a stejným způsobem. To platí i v případě motorického vývoje. Pohybový vývoj se může
projevovat již od počátku života, v nápadnější podobě ve druhé polovině prvního roku života.
Uvolnění z vázanosti na prostředí a postupné pronikání do širšího prostoru umožňuje rozvoj
samostatné lokomoce (Vágnerová, 2000). Je to tudíž přirozený vývoj, který může být ovlivňován
různými vnějšími i vnitřními faktory (Allen, Marotz, 2002). To jsou důvody, proč je motorický
vývoj u některých dvojčat odlišný. Další zajímavostí, která to může dokazovat, je příklad, kdy K.
Allen a L. Marotz (2002) dále popisují: „Podle psychologických výzkumů se ukazuje, že pokud
malé dítě jeví zájem např. o samostatné jedení lžičkou, souvisí to zároveň se zpevněním kůstek v
jeho zápěstí a prstech, zlepšenou koordinací mezi očima a rukama, motivací a potřebou
napodobovat to, co dělají ostatní.“ Rozvoj různých funkcí, včetně těch pohybových, může probíhat
u každého dvojčete jinak. K. Rulíková (2002) uvádí, že jednovaječná dvojčata, která mají totožné
genetické předpoklady, se většinou vyvíjejí přibližně stejně rychle (začnou se obracet, sedět nebo
chodit ve stejném časovém intervalu). Ale pokud se děti narodily nedonošené, může být jejich
vývoj rozdílný v závislosti na tom, zda je některé z nich postižené ve větší míře. Rozdíly ve vývoji
pohybových schopností se objevují častěji u dvojčat rozdílného pohlaví, protože dívky se v průměru
rozvíjejí rychleji.
Vývoj pohybových schopností dvojčat může být rozdílný i v průběhu předškolního věku, kdy se už
nerozvíjejí tak rychle a dochází spíše ke zdokonalování jednotlivých dovedností (běhu, skákání,
lezení po různých předmětech a tím i rovnováhy a koordinace celého těla apod.). Občas se zde
projeví i rozdíly v pohybovém nadání.
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4. Vývoj jazyka a řeči u dvojčat
Jazyk se často definuje jako systém znaků, ať už jsou prezentovány jakkoli: mluvenou nebo psanou
řečí, posunky nebo gestikulací (mávání, mračení se, přikrčení se). Je to systém, který umožňuje
lidem mezi sebou komunikovat (Allen, Marotz, 2002). Komunikace úzce souvisí se socializací, pro
niž je komunikace nezbytná. Důležitou součástí socializace je rozvoj komunikačních kompetencí,
především verbálních. Schopnost komunikovat významně ovlivňuje vývoj vztahů s různými lidmi
(Vágnerová, 2000). První náznak rozvoje řeči se objevuje už u dětí okolo 4. měsíce věku, kdy
začínají broukat a se svým hlasem začínají experimentovat. O něco později se objevuje žvatlání,
které je již naučené a má podobu slabik, jež děti opakují. První projevy porozumění a pokusy o
vlastní verbální projev se objevují na konci prvního roku života. Klenková (2006) uvádí, že k
významnému rozvoji řeči, a tím i komunikace, dochází mezi druhým a třetím rokem života. Řeč
slouží k poznávání, porozumění jiným lidem, ale i k vyjadřování vlastních potřeb a názorů. Vývoj
řeči závisí na podnětnosti prostředí, především na chování matky, ale i dalších členů rodiny, a stejně
tak i na dispozicích dítěte. Nejde jen o genetické předpoklady, ale i o perinatálně vzniklé problémy,
z nichž je v případě dvojčat nejvýznamnější nedonošenost.
Dorozumívání dvojčat má své charakteristické znaky a liší se od dorozumívání jiných dětí. K
největším specifikům jejich komunikace patří právě opoždění řečového vývoje (Veselá, 2005).
Verbální testy ukazují, že opoždění řečového vývoje u dvojčat se vyskytuje asi ve třetině případů
(Blašková, 2008). Jeho příčinou může být mimo jiné i jejich neustále společná hra a trávení
veškerého času. Dvojčata jsou na sebe tak vázána, že si vytvoří „svou vlastní řeč“ a necítí tak silnou
potřebu rozvíjet své řečové a komunikační dovednosti, které by mohly sloužit k dorozumění s
jinými lidmi. Může se stát, že se dvojčata zcela izolují od dospělých a vytvoří si svůj vlastní svět
(Blašková, 2008). Například jedináček má jako svůj vzor rodiče, mladší sourozenec může
napodobovat toho staršího, a tudíž se jejich jazykové a řečové schopnosti vyvíjejí standardním
způsobem. Může nastat případ, kdy se starší sourozenec snaží na sebe upoutat pozornost a
napodobuje svého mladšího sourozence i v oblasti řeči. Ale to bývá jen zřídka a vždy jsou tu chvíle,
kdy komunikuje na své věkové úrovni a mladší ho zcela vnímá a následně napodobuje.
Dvojčata mohou mít starší sourozence, ale stále spolu tráví nejvíce času. Přirozeně se dvojčata a
všechny děti učí komunikovat prvotně od rodičů. Děti rozvíjejí verbální kompetence především v
komunikaci s dospělými, v menší míře je mohou ovlivnit média (např. televize) a komunikace s
vrstevníky. Děti se učí mluvit prostřednictvím nápodoby verbálního projevu dospělých lidí
(případně starších dětí), s nimiž komunikují (Vágnerová, 2000). Toto vše se ale v případě dvojčat
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objevuje v jen malé míře. Tím že jsou nepřetržitě spolu, tento fakt nemá takový efekt jako u jinýh
dětí. Dvojčata spolu usínají, jedí spolu, hrají si spolu téměř každý den. Tráví téměř všechen čas se
svým stejně starým sourozencem, se kterým si nakonec stejně nejvíce rozumí a chápou jeden
druhého. Opožděným vývojem řeči u dvojčat se zabývá i dětský psycholog René Zazzo. Podle
něho je opožděný vývoj řeči pouze dočasným jevem, který obvykle mizí s nástupem do školy. A
dále potvrzuje - jde v podstatě o to, že dvojčata se na rozdíl od „mono“ dětí baví více spolu než s
rodiči, přičemž jazyk jim při hře nepřipadá tak důležitý. Jelikož převládá nonverbální komunikace,
bývá řeč dvojčat občas výrazově chudá (In Blašková, 2008). Tudíž všechna tato fakta většinou
vedou k tomu, že si vytvářejí společnou řeč. Mohou mít svá vymyšlená slova, kterým nerozumí
nikdo jiný, kromě jich dvou. A jim poté stačí k jejich komunikaci a k dorozumívání s dospělými
osobami znát pár základních slov, která jsou pro ně nutná. Kutálková (2002) tuto společnou řeč
nazývá kryptofázie, což je označení pro speciální jazyk dvojčat, který bývá ostatním
nesrozumitelným. Kryptofázie může mít různé podoby od nahrazování jednoho písmene jiným až
po tajemný žargon připomínající cizí jazyk (In Blašková, 2008). Při výskytu kryptofázie záleží
samozřejmě na tom, jakým způsobem budou reagovat rodiče. Když od dvojčat budou vyžadovat
přesnou formulaci jejich verbálního vyjádření, bude se jejich řeč rozvíjet rychleji a rodiče ji tímto
způsobem podpoří. Dalším méně častým důvodem ke zpomalení řečového vývoje může být třeba i
to, že rodiče na dvojčata často hovoří jako na jednu osobu, jen málokdy komunikují s každým
dvojčetem zvlášť. To má za následek, že dvojčata mají problémy s vyjadřováním první osoby
jednotného čísla. Tento problém není zcela specifický pro dvojčata, běžně nastává u všech dětí. Ale
rodiče i společnost k tomuto stylu komunikování inklinují více u dvojčat. Takže když pak dvojče
mluví samo o sobě, tak stále používá množné číslo. Ale i přes tyto počáteční problémy se většinou
jejich vývoj řeči stabilizuje a jejich řečové schopnosti jsou v pásmu normy. Nejvýraznější rozdíly v
řečovém vývoji mezi dvojčaty a dětmi narozenými samostatně byly pozorovány mezi druhým a
osmým rokem života (Veselá, 2005).
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5. Socializace
Slovo „socializace“ pochází ze spojení dvou slov a to latinského slova societas (společnost) a
řeckého logos (slovo). Její význam by se tedy dal označit jako věda o začleňování do společnosti
(Jandourek, 2003). Proces začleňování do společností probíhá po celý život a není nikdy zcela
dokončen. Socializace dítěte probíhá v prvních dvou letech především v rámci rodiny. Dále svou
aktivitou proniká do stále širší oblasti tj. z domova se dostává do prostoru před domem, navštěvuje s
rodiči příbuzné a přátele a s matčinou pomocí poznává hřiště a jiné děti (Deissler, 1994). Většina
dětí je po dosažení tří let je schopna akceptovat i jiné dospělé či vrstevníky, kteří nejsou členy jejich
rodiny a komunikovat s nimi. Začínají s nimi navazovat kontakty, jsou schopny se začlenit do
společné hry a různých aktivit, a začínají se pomalu učit spolupracovat. V tomto věku je důležité,
aby rodiče své dítě neizolovali za strachu, aby si třeba neublížilo, nebo se nedostalo do špatné
společnosti. Dítě potřebuje získávat nové zkušenosti a je to pro něj důležité, aby se naučilo reagovat
i na své vrstevníky, kteří se mu nebudou přizpůsobovat jako dospělí.
Pro rozvoj socializace je důležité, aby se děti v tomto věku necítily nejisté a neměly pocit ohrožení.
V dnešní době se celkové předškolní vzdělávání a přístup v mateřských školách posunul kupředu a
děti tyto nejistoty ze svého okolí necítí, pokud z takového prostředí přímo nepocházejí. Vágnerová
(2000) uvádí: Jedním z předpokladů pro rozvoj prosociálního chování je uspokojení dětské potřeby
jistoty a bezpečí. Děti, které se cítí nejisté a ohrožené, snadněji reagují asociálně. Předškolní děti,
které získaly základní pocit důvěry v život, nahlížejí na svět jako na relativně bezpečný a věří, že je
možné ovlivňovat dění, které v něm probíhá, i vlastními silami. To znamená, že vlastní chování má
nějaký význam, že se lze spolupodílet na tom, jak se budou různé sociální situace rozvíjet atd. Dítě
je tedy v tomto věku otevřeno ke světu bývá optimistické díky přístupu dospělých a jejich dodávání
sebevědomí a jistoty. Ke zdravému sociálnímu rozvoji přispívá i mateřská škola. Pokud je pozitivní
přístup učitele k dítěti, bude mít pozitivní přístup dítě i k ostatním dětem a snadno se do společnosti
začlení. Matějček (2000) říká, že mateřská škola vytváří velmi vhodnou příležitost k socializaci a k
začlenění dítěte do kolektivu vrstevníků a podílí se na rozvoji velké části předškolních dětí. Kromě
autority rodičovské zde nastupuje i autorita učitele (Matějček, 2000). Důležitý je už jenom samotný
fakt, že se musí pohybovat mezi svými vrstevníky a musí se naučit s nimi vycházet. To je v tomto
věku také velmi podstatné. V předškolním věku může rozvoj dětské osobnosti negativně ovlivnit
nedostatek dětské společnosti (Matějček, Pokorná, 1998).
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5.1 Socializace dvojčat v mateřské škole
Deissler (1994, st. 12) uvádí: „Sociologové zdůrazňují, že člověk se cítí doma v malé skupině.
Skupina sedmi nebo osmi dětí je podle nich ještě únosná. Je-li skupina příliš velká – a třicet dětí je
už příliš mnoho - , pocit důvěrného společenství se u dětí vytvoří teprve postupně nebo jen částečně
a současně může vzrůstat agresivita. Nejvyšší počet dětí ve skupině by mělo být dvacet.“ V České
republice to bohužel ve státních mateřských školách není možné a dítě se často musí začlenit do
větší skupiny. Ale i přes možné počáteční obtíže je to pro ně nástup do mateřské školy důležitý.
Rulíková (2002) uvádí, že mateřská škola je pro dvojčata v každém případě přínosem, protože se
začlení do širšího kolektivu a mají možnost kontaktu s jinými dětmi. Stejně tak pozitivní přínos má
setkání a seznamování s učitelkou. Kromě nejbližší rodiny je zde cizí dospělý, kterého musí každé
dítě poslouchat a který je pro ně vzorem. Učitelka má na děti v mateřské škole značný vliv, někdy i
větší, než jejich rodiče, přinejmenším dočasně (Sagi, 1995). Nástup dvojčat do mateřské školy
umožňuje rozvoj jejich schopností i dovedností. Obzvlášť se zde zlepšuje schopnost komunikace. V
kolektivu stejně starých dětí získávají nové zkušenosti. Vazba mezi dvojčaty je obvykle silná a jsou
na sobě navzájem závislá, a proto jim začlenění do širšího kolektivu vrstevníků může pomoci
navázat kontakty i s jinými dětmi. Možnost najít si vlastní kamarády přispívá k uvolnění závislosti
na sourozenci-dvojčeti. I v mateřské škole obvykle přetrvává tendence brát dvojčata jako jeden
subjekt, což nepomáhá k rozvoji jejich individuality, která je u všech dětí důležitá. V tomto případě
může například pomoci, že dvojčata budou navštěvovat různé zájmové kroužky a lidé je budou
rozlišovat podle toho, co které umí. Jen málokdy, i u jednovaječných dvojčat, jsou obě dvojčata na
všechny věci stejně šikovná.
Když se dvojčata zcela začlení do kolektivu a počáteční socializaci v mateřské škole mají za sebou,
může zde nastat problém, který se týká respektování společných pravidel a pokynů od učitelky.
Všechny děti, nejen dvojčata, mají sklony a pokušení zkusit tato pravidla porušit. Je to pro ně v
jejich vývoji důležité, aby si tímto procesem prošly a následně zjistily, že jim to nic pozitivního
nepřinese. Většina dětí, kromě jedinců s nějakými problémy, mají potěšení z toho, když z nich má
učitelka radost. Deissler (1994) uvádí, že děti mají smysl pro překvapení. Když jejich překvapivé
jednání koresponduje s očekáváním učitelky, jsou za bohatost svých nápadů chváleny, když však
narušují plán, který učitelka má, jsou většinou kárány. Nezřídka bývají děti pro své nápadité, ale
nežádoucí jednání dokonce trestány. U dvojčat se ale i přes toto kárání objevuje tzv. „zlobení“ ve
větší míře a to z důvodu jejich ucelené jednotky. Mají pocit vnitřní síly a přesily nad učitelkou,
myslí si, že si mohou dovolit více, než ostatní děti, a zkoušet překonávat stanovené hranice.
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Například dělat ostatním dětem naschvál věci, které jim vadí a provokovat je, nebo konání činností
„zakázaných“, třeba cákat vodou v umývárně, rozlámat voskovky apod. A v těchto případech
většinou nastane potíž, že se jim ostatní děti smějí, čímž je v tom ještě více podpoří a oni mají
nadále touhu tyto jedince pobavit, rozesmát a ukázat jaké mají nápady. Největší problém je zde síla
dvou. Jsou dva, kteří se na sto procent znají, pochází ze stejného prostředí a díky těmto důvodům se
cítí silnější, než další děti, získávají navrch a mají potřebu, že jsou silnější, ukázat.
Může jít i o opačný problém. I když dvojčata drží pospolu a mají oporu toho druhého, někdy spolu
nedokáží vyjít a neustále se hádají. Důvodem je opět fakt, že jsou spolu každý den, doma i v
mateřské škole, většinou se o všechno dělí a to i o pozornost rodičů a učitelky. Takže doma i v
mateřské škole se stále o něčem dohadují a přou, hádají se o hračky, ničí si při hádce výtvory a
mohou si i fyzicky ubližovat. Je to těžké jak pro rodiče, tak pro učitelku, která to má ještě složitější,
jelikož má na starosti velký počet dětí a musí s nimi na základě třídních pravidel vycházet a
sjednocovat kolektiv. Práce s dětskou skupinou je obtížná, když jsou ve třídě dvojčata, která
upoutávají pozornost ostatních dětí a narušují jejich činnost.
Důvodem uvedených problémů může být fakt, že jsou dvojčata ve společnosti přijímána jako jeden
subjekt, a proto se snaží každé z nich upoutat pozornost jen na sebe. To, že je společnost přijímá
jako jeden celek, se většinou projevuje u jednovaječných dvojčat, která lidé obtížně rozeznávají, což
je vede k tomu, že na ně mluví naráz, nazývají je společným jménem apod. V mateřské škole bývají
často oslovována příjmením. Například „Horákovic holky, Novákovi kluci“. Podle Vítkové
Rulíkové (In Šípová, 2011), je jedním z nejhorších zážitků dospělých dvojčat to, že je nikdo
„neidentifikoval“ jako samostatné jedince, ale ostatní je brali jako celek. V případě obtížně
rozlišitelných dvojčat je nejlepší, když si každé z nich najde své kamarády, se kterými tráví svůj čas
v mateřské škole a od druhého dvojčete si „odpočinou“. A hlavně jsou šťastná, protože se jindy
musí o všechno dělit a najednou mají každý z nich kamaráda či kamarády pro sebe. Učitelka může
podporovat, aby si každé dítě hrálo s někým jiným. To vše je jednodušší v případě, kdy jsou
dvojčata chlapec a dívka. Zde je větší pravděpodobnost, že se od sebe odpoutají a najdou si své
přátele. Jak uvádí Rulíková (2002), u dvojčat opačného pohlaví se s nástupem do mateřské školy
začínají výrazněji rozlišovat společenské role na základě jejich genderové identity a v souvislosti s
tím si hledají kamarády stejného pohlaví.
Dvojčata se obvykle přizpůsobují mateřské škole snáze než ostatní děti. Mají tam vždy podporu
toho druhého, což je velká výhoda proti dětem, které tam jsou samy a závisí to jen a jen na nich.
Proto ze začátku drží dvojčata vždy pospolu a zvládají adaptaci na nové prostředí lépe, což leckdy
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podporuje i fakt, že dvojčata jsou ve společnosti něčím zajímavá a jedinečná. V některých
případech pro ně ale může být nástup do mateřské školy naopak více problematický, než u jiných
dětí. Když jsou dvojčata na sobě více závislá, není dobré, aby je rodiče nebo učitelé rozdělili do
dvou různých tříd. Jak uvádí Vítková Rulíková (In Šípová, 2011), nástup do mateřské školy je pro
ně velmi náročný, a jestliže na sebe jsou dvojčata zvyklá a odmala spolu vyrůstala, rozdělení pro ně
dalším zdrojem stresu. To platí i pro každodenní činnosti. V případě, že na sobě lpí a vyžadují vše
dělat pospolu, nemělo by se jim v tom zabraňovat. Jejich adaptaci na mateřskou školu by to mohlo
narušit a mohlo by se stát, že se nebudou chtít do ničeho zapojit. Rulíková dodává, že by se měla
dvojčata nechat při sobě, i když to může narušovat určité situace. Pokud určité činnosti odmítají,
neměla by do nich být nucena. Jestliže je učitelky odtrhnou při hrách, obědě či při spánku, mohlo by
je to stresovat a děti by mohly odmítat chodit do školky. Po půl roce docházky by dvojčata měla být
na nové prostředí adaptovaná a normálně se zapojovat do činností, jako ostatní děti. Ale najdou se i
případy, kdy se dvojčata rozdělila, např. z důvodu jejich konfliktního chování, v oddělených třídách
byli chlapci hodní, ale o to horší byla ale odpoledne situace doma (Rulíková, 2008). Čili vždy záleží
na určitém případu a je důležité vnímat vztah mezi dvojčaty a jejich přístup k okolnímu světu.
Přístup učitelky v mateřské škole může ovlivnit jejich budoucí sociální vývoj.

6. Výchova dvojčat
6.1 Rozdílný přístup k výchově dvojčat
Mnoho rodičů řekne, že mají své děti pár měsíců od sebe a jak je to náročné, že to je stejné jako mít
dvojčata, ne-li horší. Takoví rodiče většinou nevědí, o čem mluví, dokud to nezažili. Mít dvojčata je
naprosto odlišná a možná i náročnější situace. Každopádně to není stejné. Rodiče dětí narozených
jednotlivě, se můžou rozhodnout, jestli budou mít další dítě a za jaký časový úsek narozené. To má
samozřejmě vliv na styl a způsob výchovy. Klára Rulíková (2009, st. 143) uvádí: „Starší sourozenci
mívají vůdčí roli, mladší je následují. Starší mají více svobody, ale také větší zodpovědnost právě
proto, že jsou už zralejší. Mladší děti své starší sourozence pozorují, napodobují je a učí se od
nich.“ Další výhodou výchovy dětí s věkovým odstupem je to, že je více příležitostí pro
individuální přístup k jednotlivým dětem. Mladší dítě třeba častěji spí a tak se matka může více
věnovat tomu staršímu a to například i večer, kdy bývá obvykle i déle vzhůru. S mladším naopak
tráví více času, když je druhé v mateřské škole nebo pak i na základní škole.
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6.2 Sebepojetí dvojčat
Vlastní sebepojetí se ve větší míře začne rozvíjet až v batolecím období, kdy se dítě postupně
osamostatňuje a odpoutává z vazby na matku. Vágnerová (2000) říká, že si v tomto věku začíná
uvědomovat svou vlastní osobnost, trvalost své existence i její kontinuitu. Tato skutečnost se
projeví potřebou sebeprosazení, které může mít až podobu negativismu. Rozvoj sebepojetí je třeba
korigovat, aby probíhal žádoucím způsobem. V případě dvojčat je tento proces náročnější, protože
je třeba zajistit i uvědomění vlastní odlišnosti. Rodiče dvojčat musí vynaložit mnohem větší úsilí,
aby se věnovali každému z dvojčat zvlášť (Rulíková, 2009). A stejně tak i učitelky v mateřských
školách. Tím, že dvojčata dělají všechno společně, jsou na stejné či alespoň podobné vývojové
úrovni a bývají si i podobná, rodina je bere jako jeden celek. Vnímá je jako jednu jednotku a ne
jako dva samostatné jedince a vzhledem k tomu se tak vnímají i sama dvojčata. V předškolním
věku, zejména na počátku rozvoje řeči, používají obvykle jen zájmeno „my“, zatímco zájmeno „já“
téměř vůbec. I když se většina rodičů dvojčat o to snaží, aby přispěli k vytvoření jejich vlastního
sebepojetí, je to v praktickém životě velmi těžké. Na rozvoj jejich individuálního sebepojetí může
působit rušivě, když se lidé snaží dvojčata ve všem srovnávat a to v nich může navozovat rivalitu.
Vyrovnat se s tím je náročné i pro běžné sourozence, ale pro dvojčata je to ještě obtížnější
(Borovcová, 2011). Stále se mezi sebou porovnávají a snaží se být lepší, než ten druhý. Větší
věkový rozdíl mezi dětmi brání rodičům i jiným lidem ve srovnávání, jelikož děti jsou na jiné
vývojové úrovni. Někdy se tendence srovnávat objevuje u rodičů dětí s malým věkovým odstupem,
ale stejně tomu částečně rozdíl několika měsíců brání. Od dvojčat se bohužel očekává, že budou
stejná, a to může jejich rivalitu posilovat. Proto je pro rodiče dvojčat tak důležité, aby děti zbytečně
nesrovnávali a podporovali rozvoj jejich individuality (Rulíková, 2009).
Vzhledem k tomu bývá pro pro rodiče obtížné řešit neustálé hádky, dohady a snahu dvojčat o
překonávání toho druhého v každodenní běžné činnosti. Podobné problémy se objevují i v
případech, kdy rodiče vzájemné porovnávání nepodporují. Jelikož dvojčata tráví většinu času spolu,
mohou mít problémy s řešením různých společných situací. Právě v předškolním věku takováto
období nastávají a začínají se objevovat stále častěji. Pro rozvoj jejich individuality je důležité
vybrat každému dítěti nějakou samostatnou činnost. Děti mohou mít svoje vlastní zájmy a nadání a
rodiče by jim měli nabídnout, aby dělali, co je baví a k čemu mají předpoklady. Je možné dát každé
dítě na jiný kroužek, jichž je v dnešní době velká nabídka i pro děti předškolního věku. Bývá to
náročnější na organizování volného času, ale stojí to za to. Stejně tak i podpora rozdílnosti jejich
kamarádských vztahů. Vůbec nevadí, když už ve školce má každé z nich svoje kamarády. Rodiče
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mohou uskutečnit dokonce oddělené návštěvy jejich přátel. Avšak není dobré je do toho nutit a
násilím je od sebe oddělovat. Pokud je jejich pouto silné a chtějí být stále spolu, měli by jim
vyhovět. Ale když taková nejsou a chtějí mít kolem sebe jen své kamarády, tak určitě je v tom
podporovat. Stejně by se k tomu mělo přistupovat i ve výběru hraček. Každé dvojče má právo mít
něco vlastního. Ať už jde o hračky, knížky nebo oblečení. Hodně rodičů, tím že je bere dvojčata
jako jeden celek, jim poskytuje všechno ve stejné míře, leckdy i tak, že vše je obou. Pokud chtějí
rozvoj jejich individuální identity opravdu podporovat, měli by jim umožnit, aby některé věci byly
jejich výlučným majetkem a byly jenom jednoho z nich. V předškolním věku je vhodné jim jejich
věci třeba určitým způsobem označit. Mnohdy jedno z nich zapomene, že je hračka toho druhého,
považuje ji za svou a vzniká zde další podnět k hádce. Rozlišení věcí je dobrý způsob, jak
případným rozporům zabránit.

6.3 Řešení problémů
Přibližně od tří let se každé dítě začleňuje do společných her a vyhledává jiné vrstevníky a nechce si
hrát jen samo. Když je dítě jedináček, chodí v takových případech za svými rodiči a vyžaduje
spolupráci při hře od nich. V případě dvojčat každého napadne, že to musí být s nimi skvělé, jelikož
jsou dva, zalezou si do pokoje nebo jdou ven a mají si neustále s kým hrát. Samozřejmě tyto krásné
chvíle se také objevují, kdy si v poklidu hrají, shodnou se ve všem a matka o nich po dlouhou dobu
ani neví. Bohužel nikdo si už neuvědomí, že trávit s někým příliš mnoho času bývá složité a přináší
nemálo úskalí. Takže se není čemu divit, že se klasické problémy dětí předškolního věku, kdy jsou
málo trpělivé a dělá jim potíže vcítit se a pochopit toho druhého, objevují i u dvojčat. Někdy v ještě
větší míře, protože spolu tráví více času, než běžní sourozenci. Každý rodič dvojčat už určitě slyšel
tolikrát z dětského pokoje křik, nadávání, někdy i fyzické ubližování a následný pláč. Poté to téměř
všechny děti řeší tak, že přiběhnou za matkou a očekávají od ní nějaké vyřešení situace. A zde
nastává velký problém. Rodiče samozřejmě nevědí, co se přesně událo, ale dvojčata chtějí
spravedlnost. Hraje v tom roli i již zmíněná rivalita, která bývá u dvojčat větší míře než u běžných
sourozenců. Každé z nich chce rodičům sdělit, že ono je v právu a ten druhý udělal něco špatně a
hned sdělují co přesně. Problém je, že to říkají právě obě dvě. Rodiče tím pádem netuší, komu
mohou věřit a řeknou si, že je to chyba obou. Někdy tomu tak je, ale je lepší, když tuto situaci
rodiče řeší jiným způsobem, krom toho, že někdy je jedno z nich opravdu v právu. Nejúčinnější je,
když si s nimi promluví v klidu s každým zvlášť. Touto metodou se také podporuje individuální
přístup a prohlubuje se smýšlení dítěte o tom, že je zodpovědné samo za sebe a záleží jen na něm,
23

jak bude k různým situacím přistupovat. Když každé z nich tvrdí něco jiného, rodič by jim měl
vysvětlit, že tomu nerozumí, když mu oba říkají něco jiného. Musí si to vyříkat mezi sebou, protože
on jim nemůže pomoct. Problém se tím obvykle nevyřeší, ale děti pochopí, že je důležité jeho řešení
hledat. Je to pro ně velmi důležité a prospěšné. Nejhorší případ nastane, kdy se tím rodič nechce
příliš zaobírat a potrestá je oba dva stejným trestem. Když je jedno z nich v právu, je to pro něj
velmi deprimující.

6.4 Přístup učitelky v mateřské škole
I když je dvojčat ve společnosti, a tím i v mateřských školách, relativně hodně, tak stále vyvolávají
určitý rozruch a zájem. Jsou zajímavá jak pro ostatní děti, tak pro učitelky, zejména pro ty, které se
s nimi ještě ve své třídě nesetkaly. Už první informace, že přímo v její třídě budou dvojčata, může
být pro učitelku stresující a může vyvolávat pochybnosti. „Nikdy jsem se s dvojčaty nesetkala.“
„Jak k nim mám přistupovat?“ „V čem jsou jiná, než běžné děti?“ O tom všem může učitelka
uvažovat ještě před tím, než k ní dvojčata přijdou. Rozhodně by měla své obavy ovládnout a začít
se zabývat tím, jak k nim přistupovat. Svým způsobem jsou opravdu něčím zajímavá, ale její přístup
k nim by rozhodně neměl být jiný, než k ostatním dětem.
Hlavní věcí, jak k nim přistupovat, by mělo být jejich přijímání jako dvou odlišných osobností.
Přistupovat k nim jako k samostatným jedincům. A to i přesto, že mohou být stejná a podobné může
být i jejich chování. Učitelka by si měla uvědomit, že to jsou dvě odlišné děti. Měla by je v případě
zájmu o jiné děti a v projevech nezávislosti na tom druhém podporovat. Mnohé učitelky mají
problém s jejich rozlišováním a přistupují k nim jako k jednomu celku, leckdy ještě ve větší míře
než rodiče. Mohou je například oslovovat jejich příjmením jako třeba: „Kluci Horákovi půjdou na
zahradu.“ Nebo když se děti rozdělují na určité skupiny, které půjdou dělat různé odlišné aktivity,
dvojčata jdou vždy spolu, učitelku ani nenapadne, že by je měla nějak rozdělovat. Čili je vhodné je
rozdělovat při různých činnostech do jiných skupin a případně i do různých kroužků. Je dobré si
všímat jejich nadání a zkoumat dvojčata podrobněji, zejména dvojčata jednovaječná. Tam je daleko
složitější hledat jejich odlišnosti ať už by šlo o povahové rysy nebo o různé schopnosti. Pokud se
jimi učitelka dostatečně zabývá a více je zkoumá, nachází i u nich odlišné vlastnosti a schopnosti, i
když se v případě jednovaječných dvojčat mohou lišit jen nepatrně. Ale určitě se dají najít, ať už se
týkají jejich vzhledu nebo povahy a zájmů. Taková pomůcka, která umožní vnímat dvojčata jako
zcela samostatné bytosti, může být představit si je jako obyčejné sourozence věkově od sebe třeba
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rok či dva. Dnes jsou v mnoha mateřských školách věkově heterogenní třídy, v jedné třídě mohou
být i sourozenci různého věku, takže učitelky na to bývají zvyklé. Proto pro ně nemusí být problém
dvojčata také takto vnímat. U běžných sourozenců si lidé také všímají odlišností mezi nimi a
přistupují ke každému úplně jinak. A tímto přístupem by měly učitelky jednat právě s dvojčaty.
Další samozřejmostí je, že by je učitelka v mateřské škole neměla preferovat před ostatními dětmi.
To by samozřejmě neměla ani v případě jiných dětí. Neměla by z nich dělat ty zajímavější a někoho
středem zájmu bez důvodu. To už si občas způsobují sama, už jenom proto, že jsou dvojčata. Ale
není vhodné, aby to učitelka podporovala. Není to správné jak pro dvojčata, tak pro další děti, které
se mohou cítit v některých případech i odstrčené a že jsou v pozadí. Někdy může dojít i k opačnému
extrému, kdy učitelka dvojčata neustále kritizuje a dělá z nich ty „zlobivé“ děti. Když tento fakt
bude neustále zmiňovat, začnou je tak automaticky děti vnímat a přistupovat k nim. Toto by se
samozřejmě nemělo dít u žádného dítěte, nejen u dvojčat, ale u nich to může přinášet pocit, že ta
největší chyba je, že jsou dva. A může se jim honit hlavou, že ten druhý mu dělá ty největší potíže a
je to hlavně jeho chyba. Bude mu vadit, že je z dvojčat a v krajních případech ani nebude chtít, aby
to druhé dvojče existovalo, a bude chtít být radši jedináček. Tento pocit podpoří i případ, kdy
učitelka je opět trestá rovnoměrně a vše „hází do jednoho pytle“. Také jinak řečeno, něco se stane a
můžou za to automaticky obě dvě. Tyto všechny chyby by správně učitelka v mateřské škole měla
omezit, soustředit se na ně a najít vhodný přístup. V některých případech to dělá i automaticky a ani
si to neuvědomí. Ale všechny děti jsou citlivé a těchto věcí si všímají. A obzvlášť dvojčata vnímají
vztah mezi nimi samotnými a vnějším okolím velmi senzitivně.

7. Dětská kresba
Kresba je zajímavým způsobem vyjádření předškolního dítěte. Většinou v ní dítě zobrazuje realitu
tak, jak ji samo chápe. Už to nám o dítěti může mnohé prozradit a můžeme o něm přemýšlet jinak.
Lze říci, že dítě kreslí to, co o objektu ví a co se mu na něm zdá důležité. Davido (2008) zmiňuje, že
během poslední doby se ukazuje, že dětská kresba je jedním z nejvhodnějších přístupů k poznání
osobnosti dítěte. Dále dodává: „Kresba není pouhou hrou nebo sněním, zahrnuje v sobě jak hru a
snění, tak realitu, takže ji nelze opomíjet.“ Prvotní kresby dítěte nejsou jen něčím reálným nebo
viděným. Dítě okolo dvou let, nebo v době, kdy teprve začíná čmárat, může na papír znázornit
vlastně cokoliv. Hazuková (2011, st. 54) říká: „První dětské výtvarné projevy, byť již s konkrétním
obsahem, nejsou jen záznamy viděných forem, ale i vyjádřením nediferencovaných představ
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zrakových, hmatových, sluchových, chuťových, pohybových.“

7.1 Vývoj dětské kresby
Ke kreslení mají lidé genetickou dispozici, která se rozvíjí podobně, jako se rozvíjí jazyk a řeč. Dítě
chce objekt, který je pro ně zajímavý, zobrazit, stejně tak jako ho chce pojmenovat (Vágnerová,
Kropáčková, Janošová, 2017). Vývoj kreslířských schopností a dovedností závisí také na rozvoji
různých funkcí, kognitivních, regulačních a motorických. Do kognitivních funkcí patří například
paměť a pozornost, prostorová orientace, způsob uvažování a také řeč, která se rozvíjí podobným
způsobem jako kreslířské schopnosti. Úroveň grafického vyjadřování závisí na dosaženém stupni
kognitivního vývoje, především na schopnosti symbolického uvažování. Propojení grafomotorické
aktivity a symbolického uvažování umožňuje nejenom specifické vyjádření určitého poznatku, ale
kresba zároveň přispívá k dalšímu rozvoji poznávacích funkcí (Vágnerová, Kropáčková, Janošová,
2017).
Je jasné, že velmi důležitou roli hraje v kresbě zvládnutí grafomotorických postupů. Dítě potřebuje
dosáhnout určité úrovně senzomotorické koordinace k tomu, aby zvládlo nakreslit určité tvary a
dokázalo je propojit. Rozvoj grafomotoriky se projeví již v období čmárání rozdílným způsobem
vedení čar a na konci batolecího věku schopností zobrazit kruhový útvar a připojit k němu další
čáry. Kresby předškolních dětí jsou složeny ze základních grafických jednotek jako je kruh či ovál,
různě směrované čáry, tečky a postupně i obdélníky a čtverce (Vágnerová, Kropáčková, Janošová,
2017).
Vývoj kresby závisí také na rozvoji exekutivních funkcí. Dítě musí vědět, co chce kreslit, ale stejně
tak musí vědět jak to udělat. Musí si naplánovat postup kreslení a udržet jej v mysli, to znamená, že
výsledek závisí i na pracovní paměti. V průběhu kreslení musí svůj postup monitorovat a
kontrolovat, zda výsledek odpovídá jeho představě. Když se dítě na kreslení nesoustředí a nedokáže
řídit svou kreslířskou činnost, tak je jeho výkon horší, než jaký by mohl být (Vágnerová,
Kropáčková, Janošová, 2017). Všechny zmíněné funkce jsou podstatné pro rozvoj a zdokonalování
dětské kresby jejíž charakter se postupně mění.
Samotný vývoj kresby probíhá u všech dětí podobným způsobem. Počátek kreslení přichází u
někoho dříve, u někoho později, velkou roli zde hraje experimentování. To se objevuje už velmi
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brzy, před druhým rokem života. Cognet (2013) říká: „Už velmi malé děti po sobě zanechávají
různými způsoby – třeba prstem, který rozmázne kapku mléka, nebo klacíkem vyrývajícím brázdu
do písku – zpravidla pomíjivé stopy. Jakmile se pod vlivem kulturního zázemí a prostředí ruka
vyzbrojí vhodným předmětem, tedy křídou, tužkou nebo pastelkou, malé dítě učiní dvojí objev: že
zanechané stopy mohou přetrvat a že obyčejně (v závislosti na poskytnuté podpoře) je jeho aktivita
oceňována dospělými.“ Tyto podněty vedou k tomu, že dítě pokračuje ve svých pokusech a pocit
uspokojení, který je s touto činností spojený, vede k neustálému opakování a následnému
zdokonalováním jeho předkreslířských projevů. Cognet (2013) dále dodává: „Kresba se zvláště v
tomto období života odlišuje od hry nebo řeči, jejichž stopy a následky mohou být paradoxní: sice
prchavé a pomíjivé v reálném, vnějším světě, ale trvalé a zásadní z hlediska duševního světa
subjektu.“ Toto celé, nejen rozmazávání různých věcí a rytí klackem, ale i první experimenty na
papír prováděné již tužkou, patří do prvního období ve vývoji kresby. Jejich rozvoj popisuje i
Ruthová (2012): „V počáteční fázi, která je označovaná jako období čmárání,

převažují

neidentifikovatelné kresby. Důvodem, díky němuž začíná dítě kreslit je radost z pohybu,
zanechávání vlastní stopy (čáry, skvrny, otisku, tvaru) a hry s materiálem. Toto vše mu postačí k
vlastnímu požitku a tím pádem nepotřebuje a ani by ho nenapadlo kreslit něco konkrétního. V tomto
období dítě během kreslení nezvedá tužku z papíru a čárá všemi směry. Objevuje se zde také
jednoduchost a úspornost kresebných tahů, definitivnost linie – děti většinou své výtvory
neopravují, pokládají je za definitivní“ (Hazuková, 2011).
Postupem času dochází k prodlužování linií a s rozvojem koordinace pohybu ruky začíná dítě
jednotlivé své čmáranice oddělovat. Přechod k věcným kresbám se neděje skokem. Většinou autoři
mluví o jakémsi mezidobí, kdy dítě začíná dodatečně interpretovat svůj výtvor jako obraz něčeho
skutečného (Dědečková, 2009). V další vývojové fázi už děti pojmenují kresbu před kreslením. Čili
mají už předem nějaký určitý záměr. Postupně se snižuje počet čar a každá začíná mít nějaký
význam.
V průběhu předškolního věku se v dětské kresbě dětí projevuje realismus, který se může nazvat
„naivní“, jelikož dítě nekreslí přímo to, co vidí, ale co je pro něj důležité a co ho nejvíce upoutalo.
Luquet ukázal, že dětská kresba je do osmi až devíti roků ve svém záměru v podstatě realistická, ale
že dítě zprvu kreslí to, co ví o osobě nebo předmětu; teprve mnohem později graficky vyjadřuje co
na ni vidí (In Piaget, Inhelder, 2000).
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7.1.1 Charakteristické znaky vývoje kresby
V průběhu vývoje dítě postupně zdokonaluje své kreslířské schopnosti a v souvislosti s tím se
objevují v jeho kresbách určité znaky, podle nichž můžeme odhadnout, na jaké vývojové úrovni se
nachází. Davido (2008) se ve své knize zmínila i o těchto znacích, jako je transparentnost, sklápění,
vizuální realismus apod. Stejně tak Luquet popsal určité prvky, které se v průběhu vývoje v
kresbách objevují a rozlišil jednotlivé vývojové fáze kresby: a) nahodilý realismus (čáranice) b)
nepochopený realismus – dítě není schopno syntézy, klade prvky kresby vedle sebe a nekoordinuje
je v celek (klobouk nad hlavou, knoflíky vedle těla) c) intelektuální realismus – znázorňuje v
podstatě důležité vlastnosti předlohy bez ohledu na zrakovou perspektivu. Např. tvář kreslená z
profilu má i druhé oko, protože panák má dvě oči. Stejně nakreslí dítě brambory v zemi nebo v
žaludku atd. d)realismus zrakový – kresba zachycuje jen to, co je vidět z hlediska určité perspektivy
(In Piaget, Inhelder, 2000, st. 62). Zákonitosti dětské výtvarné tvorby popisuje také Hazuková
(2011). Jeden ze znaků dětské kresby je například grafoidismus, který se projevuje jako zaoblování
ostrých úhlů a zejména naklánění kresby ve směru budoucího písma, souvisí s vytvářením plynulé
„psané“ linie. Dále například R-princip, což je označení pro důsledné odlišení dvou různých směrů.
Jako typické je často uváděno nasazení kresby komína kolmo na šikmou linii střechy. Nebo u
ztvárnění postavy jsou ruce nakresleny kolmo k tělu, čili postava má vždy rozpažené ruce. Když se
objeví v kresbě něco, co by v dané situaci nemělo být vidět, jedná se o tzv. „rentgenové vidění“
neboli transparence. Takový projev je součástí intelektuálního realismu, který popsal i Luquet. Patří
k němu i to, že dítě kreslí i objekty, které jsou ve skutečnosti zčásti nebo zcela zakryté. Nakreslí
třeba auto a v něm řidiče, kterému nekouká jen hlava s rameny, ale můžeme ho vidět celého i se
sedadlem, které by mělo být správně zakryté dveřmi od auta. Takový způsob zobrazování postupně
mizí na konci předškolního věku, kdy se dětské výtvory stále více podobají skutečnosti. V této době
již dítě kreslí spíše to, co vidí a ne to, co si představuje – čili realismus zrakový. Dalším znakem
kresby dětí předškolního věku může být snaha o zachycení času, kdy ve spontánním i vedeném
grafickém projevu děti někdy zachytí v jedné kresbě více fází téhož děje, který probíhal v časové
následnosti. K vyjádření významnosti používají děti velikost kresby. Pro dítě bude významná osoba
zobrazena jako nepoměrně velká ve srovnání s ostatními postavami. Tento jev úzce souvisí s
egocentrickým pohledem na svět, který se u dětí v tomto věku běžně objevuje.
Hazuková (2011) popisuje i vývoj zobrazování prostoru. Na počátku je rozptýlení kreseb po celém
formátu papíru, kterým dítě v případě potřeby i otáčí. Jako další přichází na řadu soustředění
zobrazovaného k dolnímu okraji papíru, případně na “základní čáru” (zem). Následující fází je tzv.
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intelektuální horizont – míní se jím uspořádání prostoru na pás země a pás nebe, přičemž dělicí čáru
(horizont) si dítě určuje samo tím, že základní čáru posune dále od dolního okraje papíru. Tento jev
je u dětí velmi známý a poznatelný podle zobrazení zelené linky v dolní části papíru, zatímco
nahoře se objevuje linka modrá. Dalším projevem bývá obrácená perspektiva; v dětských pracích se
občas vyskytne “pojetí” prostoru, kdy to, co je dál, je umístěno u dolního okraje papíru a naopak.
Kresby, které můžeme označit jako reálné se obvykle objevují u dětí před nástupem do školy a
především v mladším školním věku, kdy děti většinou kreslí to, co vidí. Jejich zobrazené objekty
mají přiměřenou velikost k těm ostatním, které jsou na papíru. Přestává se také objevovat R-princip
a naopak se začíná objevovat snaha o vyjádření pohybu a vztahů a zakryté objekty už nejsou
zobrazovány. K mladšímu školnímu věku patří také nárůst detailů. Kresba je často detaily až
přehlcená (např. loď s hřebíky, princezna se spoustou šperků, pokoj s detailně vykreslenými
tapetami atd.) (Ruthová, 2012). Aby se děti do tohoto stádia, kdy je kresba poznatelná, dostaly,
musí dosáhnout určité úrovně potřebných schopnosti, ale jejich projev ovlivňuje i aktuální nálada.
Vágnerová (2000, st. 109) říká: „Podobnost kresby a zobrazovaného objektu je závislá na dosažení
potřebné úrovně celého komplexu schopností a dovedností (motorika, senzomotorická koordinace,
poznávací procesy atd.) ale i na dalších faktorech, jako je např. aktuální emoční stav.“

7.2 Hodnocení kresby a symbolika
První studie dětské kresby vznikla přibližně před osmdesáti lety a jejím autorem byl G. H. Luquet.
Od té doby zájem o dětskou kresbu roste a nyní se s nimi pracuje v mnoha oblastech. Dětská kresba
je využívána při testování mentální úrovně, používá se jako komunikační prostředek, i za účelem
zkoumání dětské emocionality a také jako prostředek k vyjádření znalostí dítěte o svém těle
(Davido, 2008 st. 15). Prostřednictvím kresby je možné o dítěti mnohé zjistit. A to nejen o dosažené
úrovni jeho schopností, ale i o jeho aktuálním emočním naladění, nebo o určitých problémech, s
nimiž se musí dítě vyrovnávat a které se mohou promítnout i do jeho kresby. Avšak vždycky je
třeba vycházet z více kreseb. Jediná kresba nemůže odhalit všechno. Bylo by velkou chybou
vyvozovat ukvapené závěry z jediného obrázku dítěte, které neznáme (Davido, 2008 st. 16). U
jakékoli dětské kresby je třeba si všímat i toho, co na obrázku chybí, i když ve skutečnosti tomu tak
není. Tyto vynechávky mohou poukazovat na určité problémy dítěte, které mohou vyplývat z jeho
vztahů s ostatními lidmi. O tom mluví Davido (2008, st. 50): „Jestliže například na kresbě domu
chybí dveře nebo cesta, znamená to, že je dítě uzavřené do sebe a špatně komunikuje. Vynechávky
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v kresbách postav obvykle hovoří mnohem jasněji – postavy bez úst svědčí o neschopnosti
komunikovat, může se za nimi skrývat něco, o čem se nemluví nebo nesmí mluvit.“

7.2.1 Kresba lidské postavy
Spontánní zájem i těch nejmenších dětí o kresbu lidské postavy nelze popřít. Kresba člověka se
objevuje ve všech kulturách a zaujímá privilegované místo v tvorbě dětí, neboť v kresbě postavy se
autor pokaždé snaží, zčásti nevědomě, vyobrazit trochu i sám sebe (Cognet, 2013 st. 13). Kresba
postavy se objevuje u všech dětí jako jeden z prvních pokusů o zobrazení něčeho konkrétního.
Lidskou postavu zkouší kreslit i mnoho dospělých lidí, kteří tělo znají a vědí o jeho vzhledu téměř
všechno, a to i ti, kteří moc nadání nemají. Díky tomu už malé děti získávají spoustu vědomostí od
dospělých a bývají i více povzbuzovány k nakreslení člověka. Také kresba postavy prochází
určitými vývojovými fázemi nichž se projevuje její postupné zdokonalování. První fází kresby
lidské postavy je tzv. hlavonožec. Je v něm zobrazeno to, co je pro dítě důležité. Z pohledu dítěte je
tou nejvýznamnější částí lidské postavy hlava. Z ní vycházejí končetiny, které zatím nemají pevně
stanovený počet. Dítě si ještě neuvědomuje, kolik končetin má každý člověk a ani ho to nezajímá.
Není pro ně důležité, že se ruce nacházejí výše a nohy jsou připojeny k tělu úplně dole, a tělo
hlavonožci chybí. Vágnerová (2013, st. 39) popisuje: „Ve 4-5 letech graduje subjektivně fantazijní
zpracování kresby lidské postavy. Je typické větším množstvím detailů, které dítě považuje za
důležité a jejichž zobrazení příliš nerespektuje realitu.“ Děti leckdy nakreslí nejdřív postavu člověka
a až potom dokreslí jeho oblečení, takže pod ním vidíme celé tělo. To je opět typický příklad
rentgenového vidění. Na některých dětských kresbách můžeme spatřit dolní končetiny postavy
příliš a nereálně dlouhé vzhledem k tělu. Důvodem může být i skutečnost, že : „Mladší předškolák
vidí dospělou osobu poněkud zkresleně, dívá se na ni vzhůru a proto se mu jeví její nohy relativně
delší. Je možné, že právě z tohoto důvodu kreslí děti předškolního věku lidskou postavu často s
nepatrným tělem a dlouhýma nohama“ (Vágnerová, 2000, st.111). Na konci předškolního věku se
dětské výtvory stále více podobají skutečnosti, protože dítě už kreslí spíš to, co vidí (Vágnerová,
2013). To znamená, že i kresby lidské postavy začínají být zobrazované realisticky a mají všechny
důležité části. Oblečení už obvykle zakrývá tělo, rentgenové vidění se už ve většině kreseb
neobjevuje.
Prostřednictvím zobrazení lidské postavy je možné sledovat vývoj symbolické funkce kresby
(Vágnerová, 2013, st. 39). Jak již bylo řečeno, pro děti je nejdůležitějším detailem hlava, resp.
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obličej postavy. Ten je i hlavní částí již zmíněného hlavonožce, kdy je hlava největší a téměř jediná
zobrazována. Pro tříleté děti hraje velmi důležitou roli. Davido (2008) dodává, že obličej je důležitý
prvek postavy, prvek který ji “polidšťuje”. Někdy má správné proporce, jindy bývá mnohem větší
než zbývající části postavy. Tak tomu bývá zejména u malých dětí, které postavám kreslí velké
hlavy. Hlava, centrum “já”, také mnohé napovídá prostřednictvím způsobu zobrazení jednotlivých
detailů jako je jsou nos, oči, ústa, vlasy, apod. Například uši mohou tak jako již zmíněné prvky nám
o dítěti něco sdělit. Slouží k tomu, abychom slyšeli a něco se dozvěděli. Dítě, které touží po vědění,
je kreslí velké. Dítě, jež špatně slyší, je někdy kreslí obrovské, ale nejčastěji na jeho kresbách uši
chybí, což ukazuje na neschopnost komunikovat. Davido (2008, st. 55) vysvětluje význam určitého
zobrazení úst: „Dítě, které opomine znázornit u svých postav ústa, zpravidla vyjadřuje problémy ve
vztazích (oidipovský komplex, špatné vztahy s matkou). Postavy bez úst jsou rovněž typické pro
děti, které doma postrádají vlídnou, láskyplnou komunikaci. Otevřená ústa s “vyceněnými zuby”
mohou vyjadřovat tendenci k agresi. Kromě obličeje nám mohou něco prozradit o dětech i další
části postavy. To jsou také nohy nebo ruce. Příznakem sociability, kdy dítě nemá problém se
začleňováním do společnosti, můžou být paže postavy poněkud odtažené od těla a při opačném
problému nebo při pocitu určité prohry bývají paže přitažené k tělu a ochablé.“
Kromě různých částí těla bychom si měli všímat zobrazené postavy jako celku. Postava dost často
představuje toho, kdo ji kreslí. Vyzní-li postava „pána“ v celkovém kontextu harmonicky, je velmi
pravděpodobné, že je vyšetřované dítě dobře adaptované (Cognet, 2013). Zobrazení celé postavy se
také věnuje Vágnerová (In Polanská, 2014) kdy uvádí, že bychom jako první měli nahlížet na
velikost postavy: Velmi malé postavy kreslí děti úzkostné a nejisté. Naopak velké postavy kreslí ty
dětí, které mají vysokou tendenci silně prosazovat sebe sama, jsou agresivní a vcelku často mají
výchovné problémy. O významu velikosti postavy se zmiňuje i Cognet (2013): „Je-li postava
neúměrně velká, může to znamenat, že dítě svému „já“ přikládá přílišný význam, tj. že se přeceňuje
a připadá si lepší než ostatní.“ Může to ale podle něj vypovídat o dítěti i přesný opak, kdy si dítě
příliš nevěří a snaží se svůj pocit nejistoty kompenzovat alespoň velikostí kresby: „Nadměrně velká
postava může být ale i kompenzací – dítě, které se nakreslí „veliké“, tím zastírá svůj pocit
méněcennosti.“ Vágnerová (In Polanská, 2014) také uvádí posuzování kresby vzhledem k prostoru:
“Dále se zajímáme o umístění kresby na papíře: Kresbu položenou ve vyšší části papíru nacházíme
u dětí, které na svět nenahlížejí příliš realisticky. Naopak děti, které stojí tzv. „nohama pevně na
zemi“ směřují kresbu více do dolní poloviny papíru. V případě velmi malé postavy situované do
dolní části papíru, jsme s největší pravděpodobností narazili na dítě značně nevyrovnané, u něhož
jsou předpokladem potíže v sebehodnocení.“ Cognet (2013) upozorňuje i na další aspekty kresby
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postav: „V dětských kresbách se objevují i další osobností rysy, které nemusí být nutně patologické,
ale právě naopak – velmi stydlivé a nesmělé dítě nakreslí postavu hodně malou a umístí ji někam do
rohu papíru, nejčastěji na jeho dolní okraj, jako by se chtělo „zahrabat do země“...Jiný příklad:
Nepozorné dítě, které má potíže s koordinací pohybů, zobrazí postavu nešikovně, nejistou rukou,
některé čáry zůstanou nedotaženy. Obyčejná kresba postavy, zasazená do příslušných souvislostí,
proto poskytuje cenné informace o afektivitě dítěte.“

7.2.2 Kresba domu
Zdrojem informací o vývoji mentálních a grafomotorických funkcí dětí předškolního věku může být
i kresba domu. Vývoj kreslířských schopností se i v tomto případě projeví změnou způsobu jejího
zpracování, nárůstem detailů i přesností jejich zobrazení, a nakonec i zlepšením proporcí celého
zobrazovaného objektu (Vágnerová, Kropáčková, Janošová, 2017). Kresba domu vychází z jiných
základních tvarů než kresba lidské či zvířecí postavy. Obsahuje minimum kruhových útvarů, pokud
vůbec nějaké. Dům má jen velmi málo detailů, které by neměly určitý geometrický tvar, a jeho
kresba tudíž závisí ve větší míře na přesnosti koordinace ruky a oka. Ke zobrazení domu je třeba
zvládnout tvar pravoúhelníku, čtverce nebo obdélníku, který umí přijatelně nakreslit již 4leté děti.
Střecha domu obvykle mívá trojúhelníkový tvar, který zvládne většina 5letých dětí. Předškolní děti
kreslí dům z frontálního pohledu, jeho základem je schéma zahrnující přední stěnu domu a střechu
(Vágnerová, Kropáčková, Janošová, 2017). Už jen z těchto důvodů je dům oblíbený a jeho
zobrazení zvládají již čtyřleté děti. Dům bývá mnohdy základem komplexnějších dětských kreseb. I
když mají děti nakreslit svou rodinu, mnohdy k ní připojí i kresbu doma, ve kterém žijí. Domy znají
všechny děti, takže si dovedou představit, jak vypadají, a většinou pro ně není obtížné nějaký
nakreslit. Domov berou jako své zázemí a zdroj jistoty a bezpečí. Obvykle nerozlišují kdo má svůj
dům hezčí, bohatší a kdo menší a chudší, protože pro ně má ten jejich dům osobní význam. Vždy se
rády svým domem vychloubají a velmi rády ho ukazují ostatním, když jdou například kolem něj.
Také kresba domu může sloužit jako zdroj informací. Z výsledků výzkumu M. Juddové (2014)
vyplynulo, že standardní kresba domu má několik významných charakteristik. Dům je umístěn ve
spodní části papíru, to znamená, že má nějaké prostorové zakotvení. Má symetrický základní tvar,
symetrická okna, která bývají vnitřně členěna, a dveře, které mají zobrazenou kliku. Okna děti
kreslívají až do šesti let přilepená po obou stranách průčelí těsně k hraně zdi. Děti se obvykle v
předškolním věku snaží vyplňovat celý prostor takže dům je následně plný oken. Kresba domu
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mívá i symbolický význam, dům představuje přístřeší, rodinné teplo, otevření vnějšímu světu atd.
Nejčastěji dítě kreslí zcela běžný, obyčejný dům jehož průčelí zobrazí plošně (Davido, 2008, st. 39).
R. Davido (2008) dále popisuje, že když dům zaplňuje celý papír nebo “přesahuje”, je velmi
pravděpodobné, že malý kreslíř touží po projevech lásky, po adaptaci nebo po ovládání svých pudů.
Domy ve tvaru zámku představují ideální útočiště. Dům odpudivého vzhledu zas obvykle svědčí o
tom, že dítě se necítí dobře. Ve všech věkových kategoriích je osamělý, nepřístupný dům, který
nemá dveře, je obehnán přehnaně vysokým plotem nebo k němu nevede cesta, signálem negativních
emocí. Asymetrické zobrazení domu, resp. jeho jednotlivých částí (střechy, oken a dveří) je buď
projevem nezralosti nebo signálem nestandardního vývoje kreslířských schopností ať už by k němu
došlo z důvodu obtíží v porozumění prostoru, narušení pozornosti a grafomotorické kontroly, nebo
v důsledku emoční tenze (Vágnerová, Kropáčková, Janošová, 2017). Zajímavé bývá někdy
zobrazování domu u dětí rozvedených rodičů, které někdy nakreslí domy dva (otcův a matčin).

7.2.3. Kresba zvířat
Zvířata jsou dětem velmi blízká. Děti dobře znají i ta, která nikdy živá neviděly, protože jim o nich
mnoho vypoví knihy, filmy, pohádky a bajky. Tradice, které čerpají děti právě z těchto zdrojů,
připisuje zvířatům určitou symboliku – medvěd je hromotluk, páv pyšný, opice chytrá, chameleon
mění barvy (Davido, 2008). Když se dítě setká se zvířetem, zaujme k němu obvykle citově
zabarvený postoj – zvíře mu je sympatické nebo nesympatické. Je pro dítě reálnou bytostí, která má
charakter vlastní zvířatům jeho druhu. Proto některé děti někdy raději znázorňují zvířata než lidi
(Davido, 2008). Zvířata v kresbě dětí lze spatřit velmi brzy. Z počátku se však příliš neliší od
obrazu lidí. Bývají znázorněny tzv. „en face“, kdy jsou natočeny svou polidštěnou tváří. Skutečnost,
že se jedná o kresbu zvířete, nám napovídá především horizontální poloha nakresleného zvířecího
těla (Uždil, 1974). I když ale děti kreslí zvířata velmi rády, nemají s jejich zobrazováním tolik
zkušeností jako s kresbou lidské postavy. Zvířata většinou neumí nakreslit ani dospělí, a proto se
ani od nich děti v tomto směru příliš nenaučí. Proto bývají kresby zvířat většinou méně povedené
než kresby lidí nebo domů. Avšak typické znaky zvířat obvykle dokáží určitým způsobem zobrazit i
mladší předškoláci a i kresba zvířat se určitým způsobem vyvíjí a zdokonaluje. Děti ve věku 3 až 4
let kreslí zvířata s velmi dlouhým trupem, což je přesný opak kresby lidské postavy. Počet nohou je
velmi často nesprávný, podobně jako u kresby lidí (Příhoda, 1971). Někdy bývají zvířata
zobrazována stojící na dvou nohách a prozradí je jen ocásek nebo růžky. Zvířata na dvou nohách
kreslí děti především proto, že je tak viděly v pohádce (Uždil, 1974). Děti obecně raději kreslí
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domácí zvířata, což podle Davido (2008) může svědčit o dobrém přizpůsobení dítěte jeho okolí.
Davido ovšem dále upozorňuje: „Je však důležité se na otázku podívat blíž. Zjevně dobře
adaptované dítě může zakrývat citové problémy (zejména agrese) tím, že nakreslí zvíře, které je sice
na první pohled obyčejné, ale přesto o lecčems vypovídá – pes kouše a štěká, kočka má vytažené
drápky... Útočné chování důvěrně známého zvířete je třeba vždycky brát v potaz.“ Důležité je
všímat si i toho, jak často a jakým způsobem dítě zvířata zobrazuje.

Kresba psa
Pes je zvíře, které děti dobře znají a k němuž mají blízko, i když jej příliš často nekreslí. Někdy si s
ním rozumí dokonce nejvíce ze všech členů rodiny – to bývá zejména v některých problémových
rodinách. Davido (2008, st. 44) píše: „V kresbách týraných dětí (bitých nebo zneužívaných) se často
setkáváme s tím, že v jednom rohu papíru je dítě a pes a ve druhém zbytek rodiny, jako by se dítě se
zvířetem identifikovalo.“ Ale i v běžně a harmonicky fungujících rodinách bývá pes u dítěte
oblíben. I když se přímo u nich doma nevyskytuje, je jich spoustu kolem nás, ve všech městech, dítě
ho potkává velmi často na ulici a s ostatními dětmi si na něj i hrává a předstírá, že je samo pes. Toto
zvíře je věrné svému pánovi, ale také často bývá na vodítku (jeho samostatnost a nezávislost jsou
relativní). Se psem se dá špatně zacházet, aniž by se postavil na odpor, a zároveň mu lze závidět
pohlazení. Davido (2008) dále dodává, že symbolický význam psa tedy není jednoznačný. Námět
zvířete, které lidé hladí (pes nebo kočka), se často vyskytuje u malých dětí jež se rády mazlí.
Při kresbě psa se také objevuje určitý vývoj. U čtyřletých dětí, kdy už začíná být jejich kresba
rozpoznatelná, se objevuje pes s hlavou, která je podobná té lidské. V případě psa by měla být
správně protáhlá, ale zde je spíše kulatá či oválná. S tímto zobrazováním psí hlavy má problém
většina dětí, a to ještě někdy na konci sedmého roku života, což zmiňují jako výsledky výzkumu
Vágnerová, Kropáčková a Janošová (2016). Daleko jednodušší je pro ně kresba psího těla, které je u
psů protáhlé v horizontálním směru. Splnění této položky je pro předškolní děti snazší než
adekvátní zobrazení hlavy psa (Vágnerová, Kropáčková, Janošová, 2016). V pěti letech tedy bývá
hlava stále kulatá, ale tělo bývá zobrazováno stále dokonaleji, nohy se již objevují
dvoudimenzionální a ve správném počtu. Také zde můžeme spatřit více detailů, jako je ocas, uši,
čumák. U dívek tento vzestup přichází dříve než u chlapců. Chlapci nevěnují zpracování detailů
takovou pozornost jako dívky, což je zřejmé i v kresbě lidské postavy (Vágnerová, Kropáčková,
Janošová, 2016). Dále zmiňují, že správný počet nohou, který u lidí a psů není stejný, zobrazí víc
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než polovina pětiletých dívek. U chlapců je vývoj pomalejší, tuto položku splní polovina skupiny až
v 6 letech. Vágnerová, Kropáčková, Janošová (2016) ve svém článku dále o šestiletých dětech
uvádějí: „Kresba psa šestiletých dětí mívá protáhlé tělo, ale ani v tomto věku ještě dost často nemá
protáhlou hlavu. Pes má obvykle čtyři nohy, které jsou dvoudimenzionální, a někdy má i vyznačené
tlapky. Má uši i ocas a čím dál častěji i správně zobrazený čumák.“
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PRAKTICKÁ ČÁST

1. Cíl výzkumu
Cílem mého výzkumu bylo zjištění míry shody v úrovni kresby dvojčat předškolního věku a jejich
shody ve způsobu zobrazení detailů kresby. Dětská kresba je jedním z projevu vývojové úrovně
senzomotorických dovedností i kognitivních schopností. K tomuto účelu slouží metoda hodnocení
způsobu zobrazení tří objektů, pána, psa a domu. O tomto hodnocení se zmiňují Vágnerová,
Kropáčková a Janošová (2016, 2017) ve dvou článcích: Dům je lehčí než pán - vývoj kresby v
předškolním věku, Nejdřív pán a potom pes - vývoj dětské kresby v předškolním věku a její
hodnocení. K orientačnímu posouzení celkové vývojové úrovně dětí slouží krátká posuzovací škála
(viz příloha).

1.1 Výzkumné otázky
Pro zkoumání dětské kresby jsem si položila následující výzkumné otázky:

1. Liší se úroveň kresby dvojčat, případně zda je nějaký rozdíl ve způsobu zpracování kresby, např.
v její velikosti nebo provedení jednotlivých detailů?
2. Odpovídá provedení kresby dvojčat průměrné úrovni jejich věku?
3. Souvisí úroveň kresby s hodnocením schopností a dovedností dětí dle názoru učitelky?
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2. Vlastní výzkum
První části výzkumu bylo zadání kresby. Děti měly nakreslit dům, pána a pejska jak nejlépe umějí.
Tyto tři objekty měly za úkol nakreslit obyčejnou tužkou a nepoužívat u toho gumu. Pokud dítě
řekne, že to neumí, tak je třeba ujistit, ať to zkusí, že to bude dobré. A ať to udělá, jak to dokáže.
Jako výzkumnou metodu jsem použila analýzu dětské kresby a to přesně podle hodnocení
uvedeném v knize Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití (2017). Další výzkumnou
metodou byl dotazník zaměřený na hodnocení celkové vývojové úrovně dvojčat.
Výzkum jsem prováděla od září 2017 do března 2018. Celkem jsem kontaktovala 48 mateřských
škol, ve kterých jsem sháněla dvojčata ve věku 5-7 let. Z tohoto počtu jsem byla provést výzkum
jen v osmi mateřských školách, z toho bylo šest v Praze, jedna v Čelákovicích a jedna v Lysé nad
Labem. V té poslední jsem ale nebyla při výzkumu přítomná, zadání jsem sdělila jen učitelce, která
úkol dětem zadala sama, vyplnila mi k tomu dotazníky a obojí jsem si následně vyzvedla. V
mateřských školách, kde jsem přítomná byla, jsem s dětmi prováděla výzkum způsobem, že jsem je
každého zvlášť posadila ke stolkům. Pokaždé jsem se snažila, aby neseděly u sebe, jelikož by
mohly způsob kreslení jeho sourozence odkoukat. Vždy mi je paní učitelka zavolala najednou a
obrázek kreslily naráz. Jen v jedné školce jsem si je zavolala po jednom, takže nejdříve mi obrázek
nakreslil jeden a poté, když odešel, kreslil druhý.

2.2 Způsob hodnocení
K hodnocení kresby jsem použila kresebný test z publikace „Vývoj dětské kresby a její diagnostické
využití“ od Marie Vágnerové z roku 2017. Každá z uvedených kreseb má své vlastní hodnocení,
které je zaměřeno na posouzení způsobem zobrazení jednotlivých detailů. Za každou splněnou
položku získá dítě jeden bod. Jejich součet se potom převádí podle dané tabulky na steny. Tabulky
jsou rozlišeny podle věku dítěte a jeho pohlaví. Chlapci bývají zpravidla pomalejší ve vývoji kresby
než dívky. Dále platí, že průměrná úroveň odpovídá 5. a 6. stenu. Hodnota odpovídající 7. a 8.
stenu svědčí pro lepší než průměrný výkon, nadprůměru odpovídá 9. a 10. sten. Pro mírně
podprůměrnou úroveň svědčí výkon odpovídající 3. a 4. stenu a výsledky odpovídající 1. a 2. stenu
lze považovat za hluboko podprůměrné.
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3. Charakteristika zkoumané skupiny
Zkoumanou skupinu tvořilo 8 párů dvojčat ve věku od 5 do 7 let, které navštěvují mateřskou školu.

1.

chlapec a dívka

5 let

2.

dvě dívky

5,5 let

3.

dvě dívky

5,5 let

4.

chlapec a dívka

5 let

5.

dvě dívky

6 let

6.

chlapec a dívka

6 let

7.

chlapec a dívka

6 let

8.

chlapec a dívka

5,5 let

Tři páry byly dívky, jedny byly šestileté a těm dalším čtyřem bylo pět a půl let. Ostatní páry byly už
jen smíšené, na žádný pár chlapců jsem při mém výzkumu nenarazila. Tedy ze zbylých pěti párů
dvojčat bylo dvěma párům pět, jednomu pět a půl a dvěma párům šest let.
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DVOJČATA č. 1 (5 let)
Nikolas a Melissa

Nikolas
Nikolasovy kresby dosahovaly celkem dobré úrovně. Nejlépe dopadla kresba domu, kde dosáhl
nadprůměrného výsledku 9. stenu. Dům má spoustu oken, která jsou seřazená v rovině, okna i dveře
mají pravidelné tvary. O trochu hůře, ale i tak na úrovni lepšího průměru, zvládl kresbu psa, která
dosahuje úrovně 7. stenu. Jeho pes má ocas, čumák i uši. Kresba psa byla na lepší úrovni než kresba
lidské postavy, jejíž hodnocení odpovídalo úrovni lehce nižší normy (4. stenu). Pán se mu povedl
velmi málo, na první pohled není zřejmé, že se jedná o člověka.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Kresba domu obsahuje značné množství detailů. Hodně oken, kulaté okénko na střeše, dále nějaké
střešní ozdoby vypadající jak cihly. Nikolas kreslil s nadšením a jeho průběh kresby byl bez
problémů.
Melissa
Kresba domu Melissy dosáhla stejné nadprůměrné úrovně jako u jejího bratra Nikolase, 9. stenu.
Její kresba pána byla rovněž zdařilá, odpovídala průměrné úrovni 6. stenu. Člověk má oblečení, pět
prstů, vlasy i krk, ale ruce ani nohy nejsou zobrazeny dvoudimenzionálně. Podobné úrovně dosáhla
i její kresba psa, která odpovídá 5. stenu. Její pejsek nemá čumák a jeho tělo má tvar spíše želvího
krunýře.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Melissa si kresbu užívala a přemýšlela nad celým svým postupem. Můžeme dokonce vidět jak z
komínu vychází kouř a na nebi nakreslila sluníčko, o kterém jsem jí ani nic neříkala.
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DVOJČATA č. 2 (5,5 let)
Nicole a Sophie

Nicole
Kresba Nicole je na mírně lepší úrovni než kresba její sestry. V kresbě pána a domu dosahuje o
jeden stupeň lepší úrovně, hodnocení kresby psa je u obou dívek stejné. Kresba domu je v pásmu
mírného nadprůměru (dosahuje 8. stenu) má lépe provedenou střechu, ta je do trojúhelníku. Kresba
pána je průměrná (dosahuje pásma 6. stenu), některé detaily jsou lépe provedené, oči jsou
zobrazeny dvoudimenzionálně, pán má nos a také vlasy. Kresba psa je rovněž průměrná (odpovídá
úrovni 5. stenu), ale pejsek se jí tak dobře nepovedl, těžko se hodnotil, protože linka je zde dvojitá a
roztřesená a stěží tu jde rozpoznat čumák a oči.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Nicole byla zpočátku ráda, že jde něco nakreslit a dům s člověkem, které kreslila jako první,
nakreslila bez váhání a s nadšením. Nastal problém až při kresbě psa, u kterého prohlásila, že ho
neumí a i přes moje přesvědčování, že se jí určitě povede, že se mi líbí jakýkoli pes a může ho
nakreslit úplně jak chce, stále vyčkávala a přemýšlela, jak ho nakreslit. Po dlouhém přemlouvání ho
nakonec nakreslila.
Sophie
Kresby pána a psa této dívky jsou v pásmu průměru, obě dosahují úrovně 5. stenu. Postava pána má
i přes horší celkový dojem pět prstů a oblečení. Pes má čumák, uši a ocas. Dům se jí povedl trochu
lépe, výsledek odpovídá 7. stenu. Střechu netvoří trojúhelník nebo lichoběžník, ale je plochá.
Nicméně je tu víc oken, která jsou správně členěná, jsou vedle sebe v rovné řadě a dveře mají kliku.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
U Sophie, která mi přišla nakreslit obrázek až po Nicole, jsem čekala, že bude průběh kresby
probíhat líp, ale byl ještě horší a pomalejší. Nevěděla si rady ani s domem a ani s člověkem. Musela
jsem ji velmi často a dlouho pobízet a mírně radit. Musela jsem jí naznačit, aby nakreslila okna,
dveře, u pána zas že teď přijdou na řadu ruce, jinak by Sophie nebyla vůbec schopná něco nakreslit.
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Ke kresbě psa jsem ji donutit nedokázala, musela mi pomoci paní ředitelka, která s ní dlouho
mluvila a též ji přesvědčovala. U těchto dvojčat byl nejdelší průběh kresby z celého mého výzkumu.

DVOJČATA č. 3 (5,5 let)
Barbora a Veronika

Barbora
Barborce se nejlépe povedl dům, který je hodně vysoko nad průměrem. Jeho hodnocení dosáhlo 9.
stenu, což je velmi dobrý výsledek. Dům má už na první pohled dobře povedené a pravidelné tvary.
To se týká jak střechy, tak základního tvaru domu. A též oken, která jsou pravidelně členěná a v
rovné řadě vedle sebe. Lehce nad průměrem je i kresba pána, která dosáhla 7. stenu. Má
dvoudimenzionálně zobrazené jak ruce, tak nohy, na hlavě má vlasy a má oblečení. Kresba psa je
průměrná, dosáhla 5. stenu. Pes ale nemá ani uši, ani ocas.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Průběh kresby zde byl bezproblémový. Pes, i když neměl zobrazené všechny části těla, měl na boku
nakreslené zakroucené chlupy. Aspoň se zde objevil určitý detail. Zajímavostí je, že jsou všechny
tři objekty znázorněny na papíře úplně dole v rohu a jsou dost malé ve vztahu k velikosti papíru.
Veronika
Tato dívka kreslí o něco hůře, než její sestra. Kresba psa je stejně jako u její sestry průměrná,
dosahuje úrovně 5. stenu. Jeho kresba je dost roztřesená a velmi malá. Kresba domu je rovněž
průměrná, odpovídá úrovni 5. stenu. Její dům ovšem nemá dveře, jen dvě okna a tvar střechy také
není příliš dobrý. Nejhůře ale u ní dopadla kresba pána, která je výrazně podprůměrná a odpovídá
pouze úrovni 2. stenu. Kresba lidské postavy je vzhledem k jejímu věku dost nepovedená. Má
nepřirozeně dlouhý trup, skoro až na zem, a z něj vedou velmi krátké končetiny, které nejsou
dvoudimenzionální a ruce mají jen tři prsty.
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Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
I když celkově obrázek nedopadl nejlépe, jsou zde zajímavé, po dítěti nepožadované doplňky, jako
třeba sluníčko nebo bouda, ve které se pes nachází.

DVOJČATA č. 4 (5 let)
Amel a Jan

Amel
Tato dívka nakreslila nejlépe dům, který odpovídal úrovni 8. stenu. Dům má dveře i s klikou, dvě
okna a jedno kulaté okno na střeše. O trochu nižší úroveň má její kresba psa, která je průměrná
(dosáhla 6. stenu). Kresba psa je velmi malá, jde na ni rozpoznat málo detailů, rozhodně na ní není
vidět žádný čumák a ani uši. Je to ale jediný odevzdaný obrázek, kdy mi dítě nakreslilo u psa
obojek. Na nejnižší úrovni je kresba pána, která odpovídá 4. stenu, což lze hodnotit jako lehce
podprůměrný výkon. Pán nemá zobrazené prsty a jeho paže nejsou dvoudimenzionální. Postava
nemá vlasy, ani nos.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Zajímavé je asi jen to, že všechny tři obrázky jsou nakreslené na papíře úplně dole a jsou dost malé.
Jan
Janovy obrázky jsou celkově na nižší úrovni než výtvory jeho sestry. Domeček nemá vůbec žádný
základní tvar, který bývá znázorněn obvykle obdélníkem. Vypadá jako jedna velká střecha, něco
jako stan. Dveře nemají pevný tvar, nemají žádný spodek, což se týká také celého domu. Jeho
výtvor byl hodnocen jako lehce podprůměrný, dosáhl pouze 4. stenu. Člověk se mu povedl o něco
lépe, dosahuje úrovně lepšího průměru (7. stenu). Je to také jediný objekt, který je zobrazen lépe
než u Amel. Postava má aspoň prsty, v obličeji pusu i nos, a nohy má dvoudimenzionální i s
chodidly. Na nejnižší úrovni je jeho kresba psa, která odpovídá nízkému podprůměru, tj. 1. stenu. U
tohoto objektu nejde ani poznat, že se jedná o zvíře, vypadá spíše jako míč s okem. Jediný bod
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dostal za to, že jsou nohy připojeny k trupu.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Mě osobně přijde, že Janovi jde kreslení velmi špatně a je vzhledem ke svému věku mírně zaostalý.
Zejména tedy co se týče kresby domu a psa, člověk je na lepší úrovni.

DVOJČATA č. 5 (6 let)
Erika a Arina

Erika
Obrázek domu a psa dosahuje průměrné úrovně, její obrázek domu je v pásmu 5. stenu a kresba psa
je v pásmu 6. stenu. Dům má celkem povedené tvary, nachází se zde dveře s klikou a aspoň jedno
okno. Pes se také velmi povedl. Má uši, čumák, ocas a dokonce dole na nohách tlapky. Kresbu pána
nebylo možné hodnotit z důvodu, že pán je vyobrazen v okně a kouká mu jen hlava s rameny.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Na obrázku je nakreslená bouda, o které jsem se ani nezmiňovala, a další zajímavostí je, že sama od
sebe nakreslila pána v okně, což je jediná z dětí v mém výzkumu, kterou to napadlo. Všechny
ostatní kreslí postavu mimo dům. Což ale může společně s boudou svědčit o fantazii a jisté
vynalézavosti a kreativnosti.
Arina
Kresby Ariny jsou na dobré úrovni, o něco lepší než kresby její sestry. Kresba pána i psa dosahuje
úrovně 7. stenu, což je lehce nad průměrem. Pán má dvoudimenzionální oči, dále ústa i nos. Na
rukou má prsty, ale ne správný počet, a má na sobě oblečení. Pes má také tlapky, uši, ocas a čumák.
Kresba psa obou dívek je velmi podobná. Průměrné úrovně dosahuje i kresba domu, je v pásmu 6.
stenu. Dům má též, jako u její sestry, správně provedené tvary, také dveře s klikou a více oken
náhodně rozmístěných po celém základním tvaru domu.
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Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Velkou roli podle mě hraje u Ariny domov, jelikož dům je na obrázku nadměrně veliký, zakrývá
téměř celou plochu papíru. Může to svědčit o jeho důležitosti. Byl nakreslen jako první a tudíž pes i
pán jsou malí, každý je vměstnaný na jednom kraji papíru vedle domu. Téměř se na obrázek
nevešli.

DVOJČATA č. 6 (6 let)
Martin a Madelain

Martin
Martinova kresba je vzhledem k jeho věku na nižší úrovni. Průměrná je jen kresba domu, která
dosahuje pásma 5. stenu. Celkový tvar domu je správný, ale střecha není oddělena žádnou linkou od
základu domu. Jsou tu aspoň dvě okna, správně členěna, a též dveře s klikou, ale nejsou umístěny
na spodní linii domu. Kresba pána je v pásmu nižšího průměru, je na úrovni 4. stenu. Postava nemá
nos, na rukou chybí prsty, nemá chodidla a ani krk. Výrazně podprůměrná je jeho kresba psa, která
dosahuje pouze úrovně 1. stenu. Pes nemá čumák, ani ocas a nohy nejsou dvoudimenzionální.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Psa jsem musela ohodnotit takto, ale špatně se mi hodnotil, jelikož je, pokud se nemýlím, zobrazen
zepředu. Nevím zcela jistě, jestli to byl úmyslný postup, ale nemohla jsem započítat body za
protáhlý tvar těla, jelikož pes není nakreslený ze strany.
Madelain
Kresba všech tří objektů je u Madlenky na vyšší úrovni než u jejího bratra. Nejlepší z nich je
kresba pána, která dosáhla úrovně 7. stenu. Postava sice nemá správný počet prstů, ale má nos i
ústa, všechny končetiny jsou dvoudimenzionální, má chodidla a také vlasy a oblečení. Kresba psa i
domu odpovídá úrovni průměru, tj. 6. stenu. Pes je dobře proveden, má většinu požadovaných
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prvků a o domu to platí též. Dvě okna, dveře i s klikou, apod.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Na rozdíl od Martina bych tady spíše řekla, že kresba odpovídá věku šesti let. Jsou zde vidět určité
detaily, specifické pro tento věk, jako jsou například záclonky v oknech, zdobené dveře a chlupy na
psu, včetně trčících chlupů na ocasu.

DVOJČATA č. 7 (6 let)
Stella a Ondra

Stella
Její kresba není příliš zdařilá, ani jeden ze tří zobrazených objektů nedosahuje pásma průměru.
Kresba pána je výrazně podprůměrná, dosáhla pouze úrovně 2. stenu. Na šestileté dítě je tato
postava člověka opravdu špatná. Na obličeji se nachází pouze oči, postava nemá žádné paže, jenom
nohy, a ty jsou navíc oddělené od těla. Dokonce i tělo není zcela pospojované a jeho linie jsou
oddělené. Postava má vlasy. O trochu lepší je kresba domu, která dosahuje úrovně 3. stenu, což je
rovněž v pásmu podprůměru. Dům má dveře, ale dveřím se zcela nepodobají. Jsou zde nějaká okna,
ale nejsou členěná, jen celá vybarvená tužkou. Na střeše se nachází komín, ale není ve vertikální
poloze. Nejlepší je překvapivě kresba psa, která odpovídá 4. stenu, tj. pásmu širší normy.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Kresba na mě působí celkem chaoticky, Stella i v průběhu kresby hodně opravovala, zejména na
domě. Tam můžeme vidět okna, ve kterých bylo něco původně vyobrazeno, ale následně jsou tyto
předměty začerněny tužkou. Tím pádem jsou okna celá černá. Postava pána je roztřesená a části těla
nejsou vůbec spojené.
Ondra
Ondra dostal nejvíce bodů za kresbu psa, jeho zobrazení odpovídá průměru, tj. 6. stenu. Na první
dojem působí jeho pes hůře než pes Stelly, ale na rozdíl od ní má pes čtyři nohy a čumák. Jeho
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kresba pána nebyla příliš zdařilá, dosáhla jen prvního stenu, tj. pásma nízkého podprůměru. Jeho
kresba postavy je hlavonožec, který nemá vůbec žádný trup, od hlavy vedou jen nohy, z kterých
vychází po stranách paže. Žádné z těchto končetin nejsou ani dvoudimenzionální a už vůbec zde
nejsou prsty a na hlavě chybí vlasy. Kresba domu je v pásmu nižšího průměru, dosahuje úrovně 4.
stenu. Dům nemá okna, základní tvar domu nemá tvar obdélníku. Dveře jsou ale lepší než u jeho
sestry, mají i kliku, a komín na střeše je ve vertikálním směru.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Jeho kresba na mě opět působí velmi opožděně k šesti letem. Oba dva sourozenci ale kreslili bez
problémů a řekla bych že je to celé bavilo.

DVOJČATA č. 8 (5,5 let)
Václav a Magdalena

Václav
Kresba tohoto chlapce není příliš zdařilá. Jeho kresba pána i domu odpovídá úrovni 4. stenu, tj.
pásmu nižší normy. Postava pána nemá žádný trup, opět jde o částečného hlavonožce, který má jen
dolní končetiny ze kterých vycházejí paže se třemi prsty. Nemá ani nos či vlasy. Dílčí části domu
nemají odpovídající tvary a má nepatrné okno a dveře. Kresba psa je výrazně podprůměrná,
odpovídá pásmu prvního stenu. Pes má pět končetin a hlava tu vůbec není rozpoznatelná a nějakým
způsobem oddělená od trupu. Je zobrazeno jen malé nepatrné oko a není zde žádný čumák, uši a ani
ocas.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Všechny tři objekty jsou velmi malé ve vztahu k papíru.
Magdalena
Její kresby jsou mnohem lepší než kresby jejího bratra. Obrázek psa je ze všech tří objektů na
nejnižší úrovni, ale i tak je v pásmu průměru, odpovídá 6. stenu. Celkově je nakreslen velmi dobře,
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má uši, ocas i tlapky. Má i správně protáhlou hlavu, což se u žádného jiného dítěte v mém výzkumu
nevyskytuje. Ještě o něco lepší je kresba pána, která odpovídá úrovni 7. stenu. Ten má oblečení,
vlasy, dvoudimenzionální paže i nohy s chodidly. Jejím nejzdařilejším výtvorem je kresba domu,
která odpovídá pásmu 9. stenu, tj. je nadprůměrná.
Osobní poznatky ke kresbě a k průběhu:
Jelikož jsou tato dvě dvojčata jediná, která kreslila tento obrázek s paní učitelkou a já jsem nebyla
přítomná, nemohla jsem si to celé pohlídat a Magdalenky obrázek je nakreslen fixou. I tak se ale dal
dobře hodnotit, jelikož je zde zřetelná obrysová linie. U tohoto obrázku se začínají objevovat
detaily, protože na střeše jsou zobrazeny střešní tašky po celé její ploše.

4. Srovnání kreseb jednotlivých párů dvojčat
Dvojčata č. 1
Když se podívám na obrázky těchto dvojčat, na první pohled jsou si přibližně podobné a na stejné
úrovni. Nejvíce podobnou mají asi kresbu domu. Mají ale rozdílné zkušenosti s kreslením pána a
psa. Zatímco pes je povedenější u Nicolase (má o dva steny více), u Melissy je zas na lepší úrovni
postava člověka. U té má pro změnu ona o dva steny více. Je to sice, i přes mou instrukci nakreslit
pána, zjevně paní (holka), ale podle mého názoru se jí povedla, protože má na každé ruce pět prstů,
na hlavě vlasy a má také na sobě šaty. Nicolas má právě postavu člověka nejhorší, a to v takové
míře, že není ani poznat, že je to člověk.

Dvojčata č. 2
Tyto dívky mají sice kresbu na podobné vývojové úrovni, to se ukázalo i při hodnocení, ale samotné
objekty si příliš podobné nejsou. U pejska jsou obě dvě v pásmu 5. stenu, ale je mezi nimi velký
rozdíl. Sophie ho má pěkného a úhledného, s jistou a pevnou linií, a je také poznat, že je to pes.
Nicole má naopak svou linii roztřesenou a nejistou. Domy si také nejsou podobné, u Nicole je s
trojúhelníkovou střechou a s dveřmi na boku, zatímco Sophie má dveře umístěny uprostřed a
plochou střechu. Páni jsou také každý jiný, jelikož Nicole ho má povedenějšího a obsahuje daleko
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více požadovaných prvků – vlasy, nos, dvoudimenzionální oči apod. Jedinou podobu mezi obrázky
bych nalezla v umístění těchto tří objektů. Každá z nich je má volně rozmístěny po papíře a vypadá
to, že se vznášejí. Umístění není žádným způsobem uspořádané. Mezi jejich jednotlivými obrázky
ale není rozdíl víc jak jeden sten.

Dvojčata č. 3
U Barbory a Veroniky bych řekla, že je v jejich kresbě velký vývojový rozdíl. To se také ukázalo
při hodnocení, kde je rozdíl mezi jejich kresbami domů sedm stenů, což je opravdu velký rozdíl.
Samozřejmě to jde už na první pohled vidět. Veronika má celkově o dost méně získaných bodů a při
zkoumání jejího obrázku můžeme vidět její obrysovou linii slabou, nejistou a roztřesenou. Dům
nemá ani oddělenou střechu od základního tvaru, což naopak u Barbory má jasně a zřetelně. Také
její pes je dost malý a jde na něm velmi špatně rozeznat tělo a končetiny. Barbora má linie pevné a
jisté. Na jejím obrázku jde dobře rozeznat, kde co končí nebo se dělí a všechno má své pravé místo.
Ale naopak její všechny tři objekty jsou umístěny úplně dole a natěsnané na sebe. Zatímco
Veronika je má pěkně rozmístěné po celé ploše papíru. Takže i když Barbora je na tom s kresbou
lépe, její obrázky na mě působí, že si je spíš nejistá.

Dvojčata č. 4
Obrázky těchto dvojčat mají jisté podobnosti. S kresbou na tom nejsou nejlépe, oba dva mají opět
křivé obrysové linie, ale Jan je ještě o trochu horší, zejména pes je u něj velmi nepovedený, i podle
mého hodnocení, a není vůbec poznat, že se jedná o psa, natož o zvíře. Jan má ale objekty
rozmístěné po celé ploše a Amel je má zas v dolní části papíru a o mnoho menší. Na první pohled
na mě ale působí podobně jak postavy pána, tak domy. Postavy mají podobné ruce, nohy i oblečení
a domy mají oba dva nahoře kulaté okénko. Největší rozdíl v počtu získaných stenů je v kresbě psa,
kde je rozdíl pět stenů, dále u domu čtyři a u pána tři.

Dvojčata č. 5
Obrázky Ariny a Eriky jsou si podle mého názoru podobné nejvíce z mého výzkumu, zejména co se
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týká velikosti a umístění na ploše. Obě dvě kreslily na výšku papíru, i když to od sebe nemohly
odkoukat, jelikož seděla každá zvlášť u jednoho stolu. Jako největší mají dům, který pokrývá téměř
celou plochu. To nám také může dát vysvětlení, že je pro ně jejich domov velmi důležitý.
Nakreslily ho také jako úplně první. Pes a člověk se jim poté na papír skoro nevešli, takže je Arina
umístila každého na jednu stranu vedle domu a jsou o mnoho menší než dům a natěsnané do malého
prostoru. Erika to se psem vyřešila stejně a pána nakreslila tak, že kouká z okna, takže není vidět
celý. Ani v hodnocení není mezi nimi příliš velký rozdíl, ten je trochu větší pouze u kresby pána
(rozdíl pěti stenů).

Dvojčata č. 6
V kreslení vývojově napřed je tady Madelain, což je také na obrázku poznat. U pána má o tři steny
více a u psa dokonce o pět. Její pes a pán mají více detailů a jsou více propracované, což se u
Martina říct nedá. Martinův pes je navíc nakreslen zepředu a to mi žádné jiné dítě nenamalovalo.
Většina dětí kreslí psí tělo hlavně zboku. Nejvíce shod bych asi nalezla v kresbě domu. Mají
uprostřed dveře a nad nimi dvě okna umístěná vedle sebe. Martinův dům je ale kreslený spíše do
šířky a u Madelain je zas do výšky. Navíc Madelain ho má více zdobený detaily, jako záclony v
oknech a zdobené dveře.

Dvojčata č. 7
Na obrázcích Ondry a Stelly jsem moc stejných věcí nenašla. Jejich domy jsou naprosto odlišné a
totéž se týká jejich psů. Možná bych jen cosi nepatrného viděla na kresbě pána, kteří jsou oba
nejistě nakreslení, linie je opět roztřesená. Jeden nemá vůbec hrudník a druhý nemá pospojované
části těla. Objekty na obou dvou obrázcích jsou umístěny uprostřed papíru a nemají žádnou pevnou
podporu, na které by stály. I přes můj pocit na první pohled nepříliš podobných věcí a prvků jsou si
v hodnocení blízko. Jediný rozdíl o více jak jeden sten je u psa, a to jsou jen dva.

Dvojčata č. 8
Tak jako obrázky Ariny a Eriky jsou podle mne nejpodobnější, tak obrázky u posledního páru
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dvojčat jsou nejvíce odlišné. A to zejména vývojově, což je také důkaz v mém hodnocení. Vašek
má objekty na velmi nízké úrovni. Také jsou zde mezi hodnocenými objekty rozdíly, jako tři steny
(pán) a pět stenů (dům a pes). Pán u Vaška nemá například vůbec hrudník, ruce mu vycházejí z
dolních končetin, nebo pes nejde poznat vůbec. Zároveň jsou všechny tři velmi malé vůči ploše.
Magdalena je má na rozdíl od svého bratra velké a mají spoustu prvků, které jsou důležité. Postava
má šaty, vlasy, krk, boty, pes má zase uši, ocas a tlapky a dům má spoustu oken, na střeše komín a
jeho střecha je navíc celá pokrytá taškami. Nedá se to s obrázkem jejího bratra vůbec srovnávat.

5. Hodnocení dětí učitelkami s pomocí dotazníku
Každé dítě hodnotila i učitelka nebo ředitelka s pomocí krátkého dotazníku (viz příloha). Vždy byl
vyplněn jeden dotazník za každé dítě. Otázky v dotazníku se týkaly hodnocení vývojové úrovně
dvojčat. Jsou zaměřené na posouzení úrovně řeči a výslovnost dítěte, manuální zručnosti, laterality,
úrovně uvažování, úrovně kreslení i schopnosti soustředění na danou činnost, kontakt s ostatními
dětmi a chování. Dotazník má deset uzavřených otázek, na které je možné odpovědět třemi různými
způsoby. Jde o hodnotící škálu, v níž posuzovatel hodnotí zda dítě dosahuje velmi dobré či
průměrné úrovně nebo zda danou činnost příliš nezvládá. To se netýká jen jedné otázky, kde se
ptáme na vyhraněnou lateralitu dítěte. Tam jsou tří odpovědi, zda je pravák, levák, nebo vyhraněnou
lateralitu nemá. Kromě těchto základních deseti otázek jsou v dotazníku ještě nějaké, které jsou
otevřené a učitelka do nich doplňuje základní informace o dítěti. Je to jméno, věk, pořadí při
narození, věk dalších sourozenců (mimo dvojčat) a jako poslední, zda má dítě jiné vývojové
problémy nebo nápadnosti v chování.
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6. Získané výsledky hodnocení
Pří zkoumání již vyplněných dotazníků jsem zjistila, že u žádného dítěte mi učitelka nevyplnila zda
má dítě nějaké vývojové problémy či nápadnosti v chování. To mám vyplněné pouze u jednoho, a
tím je Jan (dvojčata č.4), u kterého mi třídní učitelka napsala, že se občas stylizuje do chování
miminka – žvatlá, leze,… Nejvíce dělalo učitelkám problémy vyplnit pořadí při narození, protože
skoro žádná z nich tuto informaci nevěděla nebo si jí nebyla jistá. Pořadí při narození tedy vím jen u
tří párů dvojčat, a to jen u Nicole (ta je narozena jako první) a Sophie (druhá) (dvojčata č. 2), dále
Barbora (první) a Veronika (druhá) (dvojčata č. 3.) a jako poslední Erika (první) a Arina (druhá)
(dvojčata č. 5). Zajímavé taky je, že jen dva páry dvojčat v mé zkoumané skupině mají další
sourozence. Erika s Arinou (dvojčata č.5) mají čtrnáctiletého sourozence a Stella s Ondrou
(dvojčata č. 7) mají sourozence jen o jeden rok staršího, než oni sami, tudíž sedmiletého.
Z uzavřených otázek vyplývá, že všechny děti ve zkoumané skupině jsou praváci, kromě Eriky
(dvojčata č. 5), ta jediná je levák. Žádné dítě s nevyhraněnou lateralitou se tu neobjevuje. Nejčastěji
se podle učitelek mezi sebou dvojčata liší v otázce č. 6. Přesně tato otázka i s odpověďmi zní: Jak
toto dítě kreslí? a) kreslí velmi pěkně, b) kreslí průměrně, c) kreslení mu příliš nejde. Z šestnácti
dětí mají označenou jako odpověď, že mu kreslení příliš nejde, jen dvě, a to Sophie (dvojčata č. 2) a
Václav (dvojčata č. 8). Se zbylými odpověďmi je to rovnoměrné, každá se objevuje po sedmi.
Stejnou odpověď u této otázky mají jen dvoje dvojčata (č. 3 a č. 5). Po této otázce je nejvíce rozdílů
mezi dvojčaty v otázce č. 7 (Jak se toto dítě dokáže soustředit na danou činnost?). Pět párů má
vyplněnou odlišnou odpověď. Jsou to dvojčata č. 1, 2, 3, 4, a 6. Čtyři páry dvojčat se liší ve třetí
otázce (Jaká je manuální zručnost tohoto dítěte?) (dvojčata č. 1, 4, 5 a 8). Naposled bych ještě
zmínila otázky se třemi rozdíly mezi dvojčaty. Tři páry dvojčat s rozdíly se objevují u první a druhé
otázky. U první otázky (Jaká je úroveň řeči tohoto dítěte?) mají vyplněnou odlišnou odpověď
dvojčata č. 1, 4, 8, a u druhé otázky (Jaká je výslovnost tohoto dítěte?) to jsou dvojčata č. 2, 6 a 7.
Dále jsem dotazníky zkoumala z hlediska podobnosti mezi dvojčaty. Zjistila jsem, že u párů
stejného pohlaví, je podobnost, co se týká odpovědí, o mnoho vyšší, než u smíšených párů. Což se
dalo očekávat, protože holky se rozvíjejí rychleji než kluci. Tudíž můžeme říci, že jsou na tom
obvykle vývojově dvojčata stejného pohlaví podobně a nejsou mezi nimi takové vývojové rozdíly.
Musím ale zmínit, že to mohu potvrdit jen u dvojčat-dívek. Během mého výzkumu jsem bohužel
nenarazila ani na jeden pár dvojčat, kde by byli dva chlapci. Páry dvojčat-dívek mám tři. Ve dvou
případech jsou mezi nimi jen dvě odlišné otázky z deseti a u jednoho páru jsou tři. Když se poté
podívám na zbylé páry, které jsou smíšené, rozdílů v odpovědích je značně více. Sice u dvou párů
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jsou rozdíly také tři, ale dále je to už vyšší. Čtyři, pět a u jednoho dokonce šest: a to u dvojčat č. 4.
Zajímavé je, že naprosto u všech smíšených párů se objevuje odlišná odpověď u otázky týkající se
jejich úrovně kreslení. Ve všech případech, kromě jednoho (dvojčata č. 7), je lépe hodnocena dívka,
čili u čtyř párů z pěti. Všechny tyto dívky kreslí dle názoru učitelek velmi pěkně. Tři chlapci mají
jako odpověď b) a jeden dokonce c), což je velký rozdíl mezi ním a jeho sestrou (dvojčata č. 8). U
dvojčat č. 7 je podle dotazníku dovednější v kreslení chlapec a dívka o trochu horší. Což je trochu
méně obvyklé.

6.1 Porovnání dotazníků a kreseb
V této části bych se zaměřila na otázky z dotazníku, které mohu jakýmkoli způsobem posoudit, ať
už se jedná o obrázek nebo o chování při průběhu kreslení. Samozřejmě to mohou být zejména
otázky typu jak dítě kreslí, jaká je jeho manuální zručnost, která také souvisí z kreslením, dále jaká
je jeho úroveň řeči a výslovnost, to jsem mohla u některých dětí pochytit při své návštěvě a tudíž
mohu u některých posoudit i jejich soustředěnost. Samozřejmě to nemohu zcela soudit, jelikož děti
neznám a má návštěva byla vždy velmi krátká, takže to posuzuji jen podle mých poznatků, rychlých
zkušeností a jen z jednoho odevzdaného obrázku.

Dvojčata č. 1
Melissa má všechny kresby povedené a i její ostatní schopností hodnotí učitelka pozitivně. Je velmi
šikovná, kreslí pěkně, dokáže snadno vyřešit běžné úkoly a většinou se dokáže dobře soustředit.
Tyto poslední dvě odpovědi bych zmínila, že je mohu podle jednoho krátkého setkání potvrdit.
Krátké sezení s ní proběhlo bez problémů, bez řečí nakreslila, co jsem po ní požadovala a v průběhu
kresby byla soustředěná až do konce.
Nicolas je hodnocen většinou jako průměrný. Například, že je průměrně šikovný a kreslí průměrně.
Některé hlásky ještě neumí správně vyslovit a také se dle názoru učitelky soustředí jen někdy,
případně kratší dobu. To se potvrdilo i v průběhu kreslení, kdy po chvílích sledoval ostatní děti,
které procházely kolem a občas i něco říkal své mamince, která byla při kreslení také přítomna.
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Dvojčata č. 1
Nikolas

Melissa

Úroveň řeči

b)

a)

Výslovnost

b)

b)

Manuální zručnost

b)

a)

Vyhraněná lateralita

a)

a)

Úroveň uvažování

b)

a)

Kreslení

b)

a)

Soustředění na běžnou činnost

b)

a)

Navazování kontaktu s dětmi

a)

a)

Chování

a)

a)

Hraní s dětmi

a)

a)

Pán

4. sten

6. sten

Pes

7. sten

5. sten

Dům

9. sten

9. sten

Hodnocení v dotazníku

Hodnocení kresby

Pokud odpovědi učitelek převedeme na bodové hodnocení, kdy nejlepší varianta a bude mít
hodnotu 3 bodů, varianta b 2 bodů a varianta c 1 bod, je zřejmé, že Nikolas není hodnocen tak
dobře jako jeho dvojče Melissa. Nikolas má celkem 24 bodů a Melissa 29 bodů. Nikolas má nižší
úroveň řeči, myšlení, pozornosti a kreslení. I přesto lze říci, že obě děti jsou v normě. Pokud
bychom sečetli steny získané ve všech 3 kresbách, dosáhly by obě děti stejné úrovně. Za pozornost
stojí pouze fakt, že dívka nakreslila lépe lidskou postavu a její bratr zvládl lépe kresbu psa. Kresba
domu je velice dobrá, celkově výsledek v kresbě potvrzuje, že obě děti jsou školsky zralé. Celkově
lze říci, že Melissa se ve shodě s očekáváním vyvíjí o něco rychleji než její bratr.
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Dvojčata č. 2
Nicole dle názoru učitelky kreslí průměrně a je průměrně šikovná. Její verbální projev a výslovnost
je dle názoru učitelky velmi dobrý a její komunikace se mnou byla bez potíží. Učitelka hodnotila
pozitivně i její schopnost soustředění. V průběhu kreslení bych ale řekla, že měla se soustředěním
menší problémy, i když to mohlo být dáno jen obtížemi v rozhodování, jak nakreslit psa.
Sophie se dle názoru učitelky soustředí jen někdy, případně kratší dobu. To bych řekla také, protože
při kreslení se soustředila hůře než její sestra. Stále se rozhlížela kolem sebe a nemohla přijít na
žádný způsob, jak je nakreslit, i když nejsem si stoprocentně jistá, zda přemýšlela jen nad tím. Její
úroveň kreslení hodnotí hůře i učitelka. Vzhledově je obrázek opravdu slabší, ale má všechny
potřebné detaily, takže celkově není její kresba hodnocena špatně. Její výkon v kreslení je ale o
něco horší, než u její sestry.

Dvojčata č. 2
Sophie

Nicole

Úroveň řeči

a)

a)

Výslovnost

b)

a)

Manuální zručnost

b)

b)

Vyhraněná lateralita

a)

a)

Úroveň uvažování

b)

b)

Kreslení

c)

b)

Soustředění na běžnou činnost

b)

a)

Navazování kontaktu s dětmi

a)

a)

Chování

a)

a)

Hraní s dětmi

a)

a)

Pán

5. sten

6. sten

Pes

5. sten

5. sten

Dům

7. sten

8. sten

Hodnocení v dotazníku

Hodnocení kresby
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Nicole má celkem 27 bodů a Sophie 24 bodů. Sophie má oproti sestře horší výslovnost, hůře kreslí
a obtížněji se soustředí. Tomu odpovídá i součet stenů získaných ve všech 3 kresbách. Nicole má
celkem 19 bodů a Sophie 18 bodů. Kresby mají velmi podobné, ve výsledném hodnocení není mezi
nimi větší rozdíl. Co se týče školní zralosti v kresbě, jsou dívky také připraveny, nemají ani jeden
podprůměrný výsledek.

Dvojčata č. 3
Úroveň kresby Barbory je dle názoru učitelky průměrná, ale ve výpočtu je spíše její obrázek
nadprůměrný. Podle učitelky je velmi šikovná, co se týká zručnosti. Její soustředění je v pásmu
průměru, i když se někdy soustředí jen kratší dobu. Na kreslení se ale plně soustředila.
Úroveň kresby Veroniky je dle názoru učitelky průměrná, stejně jako u její sestry. Avšak hodnocení
všech tří požadovaných kreseb je v jejím případě nižší. Dle hodnocení učitelky je manuálně zručná
a šikovná. Její úroveň koncentrace pozornosti je dle učitelky horší než u její sestry, dokonce má
často potíže se soustředěním. Během mé krátké návštěvy byla ale plně soustředěná na kresbu jako
Barbora a ničeho jiného si nevšímala.

Dvojčata č. 3
Barbora

Veronika

Úroveň řeči

a)

a)

Výslovnost

a)

a)

Manuální zručnost

a)

a)

Vyhraněná lateralita

a)

a)

Úroveň uvažování

b)

b)

Kreslení

b)

b)

Soustředění na běžnou činnost

b)

c)

Navazování kontaktu s dětmi

a)

a)

Chování

a)

b)

Hraní s dětmi

a)

a)

Hodnocení v dotazníku

Hodnocení kresby
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Pán

7. sten

5. sten

Pes

5. sten

5. sten

Dům

9. sten

2. sten

Celkově je hodnocení obou dívek téměř stejné, liší se jen v některých detailech. Barbora získala
celkem 27 bodů a Veronika 25 bodů. Veronika je jen o něco slabší v její úrovni chování a
soustředění. Když ale sečteme úroveň stenů dosažených ve všech tři kresbách, rozdíl je zřetelný.
Barbora získala celkem 21 bodů a Veronika jen 12. Úroveň kresby obou dívek je viditelně rozdílná,
i když jejich učitelka takový názor nemá. Největší rozdíl je v kresbě domu, Veroničin dům je
podprůměrný, zatímco domek Barbory nadprůměrný.

Dvojčata č. 4
Janovi kreslení příliš nejde, jeho kresby jsou rozdílné, nepovedl se mu zejména obrázek psa.
Učitelka považuje jeho kreslířské schopnosti za průměrné. Učitelka hodnotí jeho výslovnost jako
podprůměrnou, ale to nemohu posoudit, při mé návštěvě se styděl se mnou mluvit. Jeho soustředění
na nějakou činnost je průměrné, dle učitelky se soustředí jen někdy, případně kratší dobu. To jsem
sama poznala, jelikož v průběhu kreslení si děti ve třídě hrály a pro něj bylo dost obtížné věnovat se
naplno kresbě a stále se díval, co dělají ostatní.
Naopak Amel se soustředila na kresbu velmi dobře a ničeho jiného si nevšímala. Hodnocení
učitelky je ve všech oblastech velmi dobré, s výjimkou výslovnosti. Dle názoru učitelky děvče i
velmi pěkně kreslí. Její výsledky v požadovaných 3 kresbách nejsou příliš vyrovnané, celkově lze
říci, že kreslí průměrně.
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Dvojčata č. 4
Amel

Jan

Úroveň řeči

a)

b)

Výslovnost

c)

c)

Manuální zručnost

a)

b)

Vyhraněná lateralita

a)

a)

Úroveň uvažování

a)

a)

Kreslení

a)

b)

Soustředění na běžnou činnost

a)

b)

Navazování kontaktu s dětmi

b)

b)

Chování

a)

b)

Hraní s dětmi

a)

b)

Pán

4. sten

7. sten

Pes

6. sten

1. sten

Dům

8. sten

4. sten

Hodnocení v dotazníku

Hodnocení kresby

Z hodnocení učitelky je zřejmé, že Amel je na lepší vývojové úrovni než její bratr Jan. Amel získala
celkem 27 bodů a Jan jen 21, což je mezi zkoumanými páry dvojčat největší rozdíl. Jan je horší v
úrovni hraní s dětmi, chování, soustředěnosti, kreslení, manuální zručnosti a úrovni řeči. Totéž platí
v hodnocení kresby, Jan získal celkově 12 bodů a Amel 18. Nejhorší byl jeho obrázek psa, který byl
výrazně podprůměrný (úroveň 1. stenu). Amel se podařil lépe i dům, ale v kresbě pána naopak uspěl
Jan.
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Dvojčata č. 5
Erika kreslí dle názoru učitelky velmi pěkně a já bych podle jejího obrázku asi řekla to samé. Její
soustředěnost byla během mé návštěvy bez problémů, což souhlasí s odpovědí paní učitelky.
Souhlasím také s odpověďmi týkajících se úrovně řeči a výslovnosti. Trochu mi toho sama řekla a
je jí dobře rozumět a žádné chyby při mluvě jsem neobjevila.
Arina je hodnocena podobně jako její sestra. Dle názoru učitelky kreslí velmi pěkně. S tím
souhlasím, dokonce podle hodnocení, má obrázek ještě lepší, než sestra. Na práci se soustředila bez
problémů, můj názor se shoduje s hodnocením učitelky.

Dvojčata č. 5
Erika

Arina

Úroveň řeči

a)

a)

Výslovnost

a)

a)

Manuální zručnost

a)

b)

Vyhraněná lateralita

b)

a)

Úroveň uvažování

a)

a)

Kreslení

a)

a)

Soustředění na běžnou činnost

a)

a)

Navazování kontaktu s dětmi

b)

b)

Chování

a)

a)

Hraní s dětmi

a)

a)

Pán

2. sten

7. sten

Pes

6. sten

7. sten

Dům

5. sten

6. sten

Hodnocení v dotazníku

Hodnocení kresby

Erika a Arina mají naprosto shodný počet 28 bodů, celkově byly hodnoceny velmi dobře. Jediný
rozdíl je v hodnocení manuální zručnosti, kterou má dle názoru učitelky lepší Erika. V hodnocení
kreseb ale taková shoda není. Erika získala jen 13 bodů, zatímco Arina 20 bodů. U Ariny je vidět
lepší výsledek u všech tří obrázků. Celkově jsou ale obě dvě školsky zralé, dva obrázky Ariny jsou
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dokonce lehce nadprůměrné.

Dvojčata č. 6
Martinovu soustředěnost hodnotí jeho učitelka jako průměrnou. I při kreslení se soustředil dobře.
To, že kreslí průměrně, bych asi potvrdila, podle odevzdaného obrázku bych to napsala stejně. Jde
to poznat jak podle prvního pohledu a dojmu, ale také podle hodnocení, které má celkově průměrné.
U kreslení se mnou nemluvil, takže opět výslovnost a úroveň řeči nemohu sama posoudit.
Madelain má obrázek velmi krásný, plný detailů, velmi dobře je hodnocena i svou učitelkou, dle
jejího názoru děvče kreslí velmi pěkně. Také je manuálně zručná. Dle názoru učitelky se dovede
dobře vyjadřovat a vyslovuje všechny hlásky správně. To také přesně nevím, se mnou příliš
nekomunikovala. Nemá problémy ani se soustředěním, což neměla ani při kreslení.

Dvojčata č. 6
Martin

Madelain

Úroveň řeči

a)

a)

Výslovnost

b)

a)

Manuální zručnost

a)

a)

Vyhraněná lateralita

a)

a)

Úroveň uvažování

a)

a)

Kreslení

b)

a)

Soustředění na běžnou činnost

b)

a)

Navazování kontaktu s dětmi

b)

a)

Chování

a)

a)

Hraní s dětmi

a)

a)

Pán

4. sten

7. sten

Pes

1. sten

6. sten

Dům

5. sten

6. sten

Hodnocení v dotazníku

Hodnocení kresby
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V celkovém hodnocení získal Martin 26 bodů a Madelain dokonce 30 bodů, což je nejvyšší možný
výsledek. Madelain je ve všech oblastech hodnocena jako nadprůměrná. Martin zaostává za svou
sestrou v úrovni výslovnosti, kreslení, soustředěnosti a navazování kontaktu s dětmi. Rozdíl mezi
oběma dětmi je i v úrovni kresby. Martin má celkem 10 bodů a Madelain o devět více. Nejhorší je
Martinova kresba psa, která je v úrovni výrazného podprůměru. Martin je v kresbě, s výjimkou
kresby domu, podprůměrný, zatímco Madelain je už v oblasti kreslení zralá jít do školy.

Dvojčata č. 7
U Stelly bych řekla, že je její kreslení podle hodnocení a vzhledu průměrné. Stejný názor má i její
učitelka. Dle názoru učitelky je manuálně zručná a šikovná. Její soustředění je hodnoceno jako
průměrné, ale když kreslila, tak jsem si žádných problémů nevšimla. V průběhu mé návštěvy se
styděla se mnou mluvit, ale podle učitelky je její výslovnost správná a dovede se plynule vyjádřit.
Ondra je jediný chlapec v mém výzkumu, jehož kresba je lepší než výtvor jeho sestry. Stejným
způsobem hodnotila jeho kreslířské dovednosti učitelka. Podle prvního dojmu, když se na obrázek
podívám, řekla bych, že to není pravda. Ale splňuje více požadavků a hodnocení jeho kreseb je
opravdu lepší než u Stelly.

Dvojčata č. 7
Stella

Ondra

Úroveň řeči

a)

a)

Výslovnost

a)

b)

Manuální zručnost

a)

a)

Vyhraněná lateralita

a)

a)

Úroveň uvažování

b)

a)

Kreslení

b)

a)

Soustředění na běžnou činnost

b)

b)

Navazování kontaktu s dětmi

a)

a)

Chování

a)

a)

Hraní s dětmi

a)

a)

Hodnocení v dotazníku

Hodnocení kresby
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Pán

2. sten

1. sten

Pes

4. sten

6. sten

Dům

3. sten

4. sten

Učitelka hodnotila Stellu i jejího bratra Ondru skoro stejně, Stella získala celkem 27 bodů a Ondra
jen o jeden více, tedy 28. Stella je podle učitelky horší v úrovni uvažování a kreslení, zatímco její
bratr má zase slabší výslovnost. V kreslení získal Ondra více bodů a celkem za tři obrázky má 11
bodů. Stella má o dva méně. Je to jediný pár dvojčat z mého výzkumu, kdy je na vyšší vývojové
úrovni chlapec. Ve smíšených párech mají obvykle více bodů dívky.

Dvojčata č. 8
U těchto dvojčat mohu posoudit pouze hodnocení jejich kresby, protože jsem nebyla v průběhu
kreslení přítomna. U Magdaleny učitelka vyplnila, že kreslí velmi pěkně, s čímž mohu plně
souhlasit. Kresba je pěkná, má hodně detailů a i podle hodnocení je celkově nadprůměrná. Dle
názoru učitelky je i manuálně zručná.
Václav je vývojově v kreslení daleko za sestrou a to potvrdila také učitelka, která si myslí, že mu
kreslení příliš nejde. Všechny jeho tři kresby jsou podle hodnocení podprůměrné. Dle názoru
učitelky není tak zručný jako jeho sestra.
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Dvojčata č. 8
Václav

Magdalena

Úroveň řeči

b)

a)

Výslovnost

b)

b)

Manuální zručnost

b)

a)

Vyhraněná lateralita

a)

a)

Úroveň uvažování

a)

a)

Kreslení

c)

a)

Soustředění na běžnou činnost

a)

a)

Navazování kontaktu s dětmi

a)

a)

Chování

a)

a)

Hraní s dětmi

a)

a)

Pán

4. sten

7. sten

Pes

1. sten

6. sten

Dům

4. sten

9. sten

Hodnocení v dotazníku

Hodnocení kresby

U posledního páru byla lépe hodnocena dívka. V hodnocení učitelkou získala Magdalena 29 bodů a
Václav 25 bodů. Magdalena je lepší v úrovni řeči, manuální zručnosti a v kreslení. Jejich obrázky
mají rozdílnou úroveň. Magdalena získala celkově 22 bodů a Václav pouze 9 bodů. Celkově jsou
Magdaleniny lepší než průměrné, v průměru se pohybuje jen jeden, zatímco obrázky jejího bratra
jsou v pásmu nižšího průměru až podprůměru. Nejhůře u něj dopadl pes který je na úrovni 1. stenu.
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Shrnutí
Na závěr bych shrnula mé získané informace z dotazníků a odevzdaných obrázků. Když se zaměřím
na mé tři výzkumné páry, kde byly jen dívky, mohu potvrdit, že jejich vývojová úroveň je téměř
stejná nebo hodně podobná. Mají jen málo rozdílných odpovědí, ale u každého páru se rozdíly
projevují v jiné oblasti. U jedněch dívek je to manuální zručnost, u jiných zase něco jiného, čili
určité stejné rozdíly v jejich vývoji nemají. V hodnocení obrázků už ale takové shody nedosahují.
Úroveň jejich kresby se někdy výrazně liší. To příliš nesouhlasí s odpověďmi učitelek na téma
jejich úrovně kreslení. Dva páry dvojčat, konkrétně č. 5 a 3, mají vyplněné naprosto stejné
odpovědi, přitom je mezi jejich kresbami, podle mého hodnocení, značný rozdíl. Poslední pár (č. 2)
je zas druhý opak, učitelka se domnívá, že kreslí každá jinak a na jiné úrovni, ale úroveň jejich
kresby je podobná a liší se jen nepatrně.
U smíšených párů mohu jednoznačně potvrdit, že jsou na tom vývojově dívky o něco lépe, než
chlapci. To se týká jak hodnocení učitelkami, tak jejich obrázků. Jediná výjimka jsou dvojčata č. 7,
kde má více bodů chlapec a má také obrázek na úrovni vyššího stenu, než jeho sestra. Také jsem
nalezla jednu shodu, která nám ukazuje, že dvojčata č. 1 dosáhla v hodnocení kresby stejné úrovně.

Výzkumné otázky
Dále bych odpověděla na své výzkumné otázky položené na začátku.

1. Liší se úroveň kresby dvojčat, případně zda je nějaký rozdíl ve způsobu zpracování kresby, např.
v její velikosti nebo provedení jednotlivých detailů?
Úroveň kresby dvojčat je rozdílná. A nezáleží zde na tom, zda jsou v páru dvě dívky, či chlapec a
dívka. Rozdíly se najdou u všech a jen někde se občas objeví určitá shoda. To samé platí pro
velikost objektů, provedení detailů apod. Mohu ale potvrdit, že když se jedná o smíšený pár, tak ve
většině případů kreslí lépe dívka.
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2. Odpovídá provedení kresby dvojčat průměrné úrovni jejich věku?
Původně jsem očekávala, že u dvojčat nebudou kresby odpovídat průměrné úrovni jejich věku.
Avšak ukázalo se, že je tomu tak jen výjimečně, stejně tak jako v případě jiných dětí. Nelze tudíž
říci, že by úroveň kreslířských dovedností dvojčat byla vždycky snížená. Většina dívek kreslí na
úrovni odpovídající jejich věku, chlapci jsou na tom o něco hůře, ale ani to obecně neplatí. A opět
jsou zde výjimky, kde je to přesně naopak.

3. Souvisí úroveň kresby s hodnocením schopností a dovedností dětí dle názoru učitelky?
Ve většině případech mohu potvrdit, že ano. Učitelky odhadly úroveň kreslířských dovedností
sledovaných dětí shodně s hodnocením jejich kresby dle platných norem. Míra shody je v této
oblasti relativně vysoká, i když se obě hodnocení nemusí shodovat vždy. Důvodem může být
odlišnost požadavků na kresbu objektů, které děti zobrazit nedovedou.

64

Závěr
Bakalářská práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím předmětem bylo zkoumat
vývoj dětské kresby u dvojčat v předškolním období, ale také jsem se zaobírala jejich vývojem,
výchovou, vztahem mezi nimi a přístupem společnosti. Proto byly v mé teoretické části nejprve
podrobně rozebrány základní informace o dvojčatech, jejich vzájemný vztah, tělesný vývoj,
socializace, výchova a na závěr již zmíněná kresba. Dětská kresba byla hlavním tématem celé této
bakalářské práce a pracovala jsem s ní zejména v mé praktické části. V teoretické části jsem se
zabývala jejím vývojem a zmínila jsem také charakteristické znaky vývoje kresby. Dále jaké jsou
možnosti určitého hodnocení dětské kresby a jak na ní můžeme hledat určitou symboliku, která nám
o dítěti může něco říci a prozradit. Popsala jsem jednotlivé prvky, jako jsou lidská postava, dům a
zvířata. To jsem zmínila proto, jelikož mi toto téma navazuje a koresponduje s praktickou částí, kde
mi dvojčata kreslila psa, pána a dům.
Praktická část byla věnována tedy těmto obrázkům, která mi dvojčata kreslila tužkou a já jejich
výtvory následně hodnotila. Ke každému obrázku mám přiložený i učitelkou vyplněný dotazník
týkající se jejich vývojové úrovně. Následně jsem porovnávala u každého dítěte tyto dva zdroje a
poté také samotné páry dvojčat. Výsledek mi potvrdil mé mínění, že dívky jsou častěji vývojově
napřed, než chlapci. Více shod se objevuje u dvojčat-dívek, čili mohu říci, že je jejich vývoj
poměrně vyrovnaný. Také jsem zjistila, že se vetšinou informace v dotaznících shodují s úrovní
jejich obrázků a jejich kresba ve většině případech odpovídá jejich věku.
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Příloha 1: Dotazník
Dotazník - hodnocení vývojové úrovně dvojčat- je třeba vyplnit u každého dítěte

Křestní jméno:
Pořadí při narození:

Věk:

Věk dalších sourozenců (mimo dvojčat):

1) Jaká je úroveň řeči tohoto dítěte?
a) dovede se plynule vyjádřit
b) průměrná úroveň řeči

c) s verbálním vyjadřováním má potíže

2) Jaká je výslovnost tohoto dítěte?
a) vyslovuje všechny hlásky správně b) některé hlásky ještě neumí správně vyslovit c) vyslovuje více
hlásek nesprávně
3) Jaká je manuální zručnost tohoto dítěte?
a) je velmi šikovné b) je průměrně šikovné

c) je méně šikovné, občas mu nejdou i běžné úkony

4) Má toto dítě vyhraněnou lateralitu?
a) ano, je pravák b) ano, je levák c) nemá vyhraněnou lateralitu rukou
5) Jaká je úroveň uvažování tohoto dítěte?
a) dokáže snadno vyřešit běžné úkoly b) uvažuje na průměrné úrovni
běžných úkolů

c) má potíže s pochopením řešení

6) Jak toto dítě kreslí?
a) kreslí velmi pěkně b) kreslí průměrně c) kreslení mu příliš nejde
7) Jak se toto dítě dokáže soustředit na běžnou činnost?
a) většinou se dokáže dobře soustředit b) soustředí se jen někdy, případně kratší dobu c) má často potíže se
soustředěním
8) Jak toto dítě dokáže navazovat kontakt s ostatními dětmi?
a) kontakt s ostatními dětmi navazuje velmi dobře b) kontakt s dětmi navazuje na průměrné úrovni c) má
problémy s navazováním kontaktu
9) Jaké je chování tohoto dítěte?
a) většinou se chová přiměřeně věku i situaci b) občas má výkyvy v chování c) je dráždivé a hyperaktivní
10) Dokáže si hrát s ostatními dětmi?
a) hraje si s nimi bez problémů b) občas hru ruší, ale většinou to zvládne c) nedokáže se zapojit do hry
Má toto dítě nějaké jiné vývojové problémy nebo nápadnosti v chování ?
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Příloha 2: Nikolas

Melissa
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Příloha 3: Nicole

Sophie
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Příloha 4: Barbora

Veronika
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Příloha 5: Amel

Jan
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Příloha 6: Erika

Arina
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Příloha 7: Martin

Madelain
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Příloha 8: Stella

Ondra
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Příloha 9: Václav

Magdalena
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