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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na speciálně-pedagogické téma a sleduje, jak se narušená 

komunikační schopnost projeví do dětské kresby. Práce je rozdělena na dvě části. První 

část je tvořena teoretickými poznatky, které vycházejí z odborné literatury. Jsou zde 

části věnovány komunikaci, řeči, jazyku, dále narušené komunikační schopnosti, kde je 

nejvíce analyzována vývojová dysfázie. Pozornost je věnována dětem ve věku mladšího 

školního věku, jejich kresbě a grafomotorice. Část praktická je tvořena kvalitativním 

šetřením, které bylo provedeno v základních školách a v domácím prostředí. 

K výzkumu byly použity metody a techniky - rozhovor, pozorování, kazuistika a 

analýza výsledku činnosti. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se promítá narušená 

komunikační schopnost, konkrétně vývojová dysfázie do dětské kresby. Porovnat 

kresby žáků s vývojovou dysfázií s kresbami dětí bez narušené komunikační schopnosti. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Grafomotorika, komunikace, kresba, mladší školní věk, lidská postava, vývojová 

dysfázie  

  



ABSTRACT 

The master thesis is focused on a special pedagogical topic and observes how disrupted 

communication impacts on children's drawing. The thesis consists of two parts - 

theoretical and practical part. The first one is about the theoretical findings, which 

proceed from the professional literature. There are the parts here regarding 

communication, speech and language and the disrupted communication ability - most 

concentrated on a question of developmental dysphasia. The close attention has been 

paid to children in their younger school age, their communication abilities, their 

drawing ability and graphomotor activity. The practical part of this master thesis has 

been formed by a qualitative survey realized with children at elementary schools and 

their home environment. Different methods and techniques - interviews, observation, 

case interpretation and analysis of activity results. The main objective of this thesis is to 

to find out and to describe - how the disrupted communication ability of children - 

specifically developmental dysphasia is projected into children drawing. The 

corresponding demonstration has been based on a comparison between drawings of 

pupils with communication problems and drawings of children without any 

communication problems. 

 
 

KEYWORDS 

Graphomotorics, communication, drawing, younger school age, human figure, 

developmental dysphasia 

  



OBSAH 

1 ÚVOD ....................................................................................................................... 8 

2 VÝVOJ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE .................................. 10 

2.1 Komunikace, jazyk a řeč .................................................................................... 10 

2.2 Vývoj dětské řeči ................................................................................................ 12 

2.3 Specifika dětí mladšího školního věku ............................................................... 15 

3 NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST ................................................. 21 

3.1 Vývojová dysfázie .............................................................................................. 22 

3.2 Etiologie a symptomy vývojové dysfázie ........................................................... 23 

3.3 Diagnostika a terapie vývojové dysfázie ............................................................ 25 

4 DĚTSKÁ KRESBA............................................................................................... 28 

4.1 Vývojová stadia dětské kresby ........................................................................... 29 

4.2 Kresba jako diagnostický prostředek .................................................................. 33 

4.2.1 Kresba postavy ...................................................................................................... 35 

4.3 Grafomotorika .................................................................................................... 37 

4.3.1 Vývojová dysfázie a grafomotorika ...................................................................... 39 

5 VÝZKUM .............................................................................................................. 41 

5.1 Charakteristika výzkumného vzorku .................................................................. 41 

5.2 Cíl práce .............................................................................................................. 42 

5.3 Metodologie šetření ............................................................................................ 43 

5.4 Kazuistiky a hodnocení kresby ........................................................................... 49 

5.5 Závěr šetření ....................................................................................................... 80 

6 ZÁVĚR .................................................................................................................. 83 

7 SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ................................... 85 

8 SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................... 88 

 

 



8 

 

1 ÚVOD 

 

 Svět dětí je plný fantazie, představ a kouzel. Velmi se liší od světa dospělých, 

neboť tato fakta ho vedou do tajemnosti, nadpřirozena. Právě dětská kresba je velmi 

vhodná psychodiagnostická metoda, která má v sobě potenciál, díky kterému jsme 

schopni proniknout do nitra dítěte a poodhalit jeho psychický stav přirozeným 

způsobem. Je to také vhodný vyjadřovací prostředek v okamžiku, kdy dítě ještě není 

schopno nebo se nechce verbálně vyjadřovat. Na základě kresby můžeme získat 

orientační informace o jedinci. Například o jeho úrovni jemné motoriky, zrakového 

vnímání, kognitivního zrání, kreativity a toho, jak vnímá samo sebe nebo své okolí 

apod.  

 Jelikož autorku práce od útlého věku zajímaly nejrůznější výtvarné činnosti  

a vedla například kroužek keramiky, kroužek tvořivých ručiček a s přibývajícím věkem 

ji začala velmi zajímat logopedie, které by se v budoucnu chtěla naplno věnovat, 

rozhodla se tyto dva komponenty propojit pro svou diplomovou práci. Z tohoto důvodu 

si zvolila téma: „Projekce narušené komunikační schopnosti do dětské kresby.“ 

Hlavním cílem této práce je zjistit a poukázat na promítání se narušené komunikační, 

konkrétně vývojové dysfázie do dětské kresby. Tyto kresby následně porovnat 

s kresbami dětí bez narušené komunikační schopnosti, poukázat na rozdíly,  

které v kresbách nastávají.  

 Diplomová práce je tvořena dvěma hlavními částmi. První část je teoretická, 

která je rozdělena na čtyři kapitoly. Tato část vychází z prostudování nejrůznější 

odborné literatury. Druhou oblastí je oblast praktická, při které bylo provedeno vlastní 

šetření.  

 První kapitola je věnována základním pojmům, jako je komunikace, řeč a jazyk. 

Pozornost je zde také soustředěna na vývoj dětské řeči a jazykovým rovinám, které je 

velmi důležité znát pro fyziologický vývoj. Druhá kapitola se zaměřuje na narušenou 

komunikační schopnost, která je představena obecně, a poté se podrobněji věnuje 

vývojové dysfázii, neboť polovina výzkumu je zaměřena na děti právě s vývojovou 
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dysfázií. V této části je pozornost věnována etiologii, symptomatologii, diagnostice, 

terapii, prognóze a prevenci. Třetí kapitola popisuje děti, a to konkrétně ve věku 

mladšího školního věku. Závěrečná kapitola teoretické části se věnuje kresbě. Je zde 

uváděn vývoj kresby, který prochází několika fázemi od skvrn až po propracované 

reálné kresby. Dále se práce zabývá kresbou jako diagnostickou metodou, kde se 

podrobně věnuje testu kresby postavy, neboť to je hlavním předmětem zkoumání práce. 

Poslední část je věnována grafomotorice, nejdříve obecně a poté u dětí s vývojovou 

dysfázií. 

 Praktická část je věnována kvalitativnímu šetření, kdy je výzkum prováděn 

v základní škole a v domácím prostředí rodin. Nejdříve autorka navštívila Základní 

školu LOPES, kde se zaměřila na tři děti ve druhé třídě, které mají vývojovou dysfázii. 

Poté byly navštíveny rodiny dětí, které autorka práce vedla na letním dětském táboře. 

Byly zkoumány tři intaktní děti v podobném věku, které navštěvují také druhé třídy,  

ale běžných základních škol. Předmětem zkoumání byly kresby postavy a volná kresba 

dětí. Po nakreslení byla každá kresba s dětmi detailně prokonzultována a poté předána 

psycholožce PhDr. Zoje Šedivé, Ph.D. pro validní vyhodnocení. Pro zjištění 

anamnestických dat a následné sestavení kazuistik zkoumaných dětí byla navázána 

spolupráce s rodiči. Na konci diplomové práce v přílohách je přiložen test 

psychometrického šetření, dle kterého kresby byly hodnoceny. Dále normální 

distribuční křivka a odvozené skóre, normy pro dívky, normy pro chlapce, celkový skór 

stenové normy pro dívky, celkový skór stenové normy pro chlapce a v poslední řadě 

všechny kresby dětí.  
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2 VÝVOJ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE 

 

2.1 Komunikace, jazyk a řeč 

 Komunikace patří mezi základní lidské schopnosti. Člověk se však s touto 

schopností nerodí, ale musí se jí v průběhu života naučit. Když přijde nový člověk  

na svět, má vrozenou dispozici naučit se mluvit. Avšak pokud k tomu nejsou podmínky, 

tato schopnost se nerozvine (Vyštejn,1991). Balášová (2002) k tomuto faktu uvádí,  

že v první řadě musí na dítě v sociálním prostředí působit dostatek verbálních  

a nonverbálních podnětů. Dále dítě pomocí svých smyslů musí být schopno podněty 

přijímat z vnějšího okolí a předávat je pomocí drah do centrální nervové soustavy.  

Aby toto však mohlo fungovat, musí mít zdravý centrální nervový systém a také 

mluvidla nesmějí být poškozena.  

 Pro komunikaci bohužel v literatuře neexistuje jednotná definice, neboť 

definice, která by obsahovala všechny aspekty, ať už kognitivní, filozofické, sociální, 

lingvistické či kulturní, zřejmě není možná (Vybíral, 2000 in Klenková, 2006). 

Komunikace pochází z latinského slova communicatio. Lze ji chápat jako spojování, 

sdělování, ale také přenos, společenství, participace. Patří k obecné lidské schopnosti 

užívat výrazové prostředky, k udržování, vytváření a celkovému rozvíjení mezilidských 

vztahů. „V nejširším slova smyslu lze komunikaci chápat jako symbolický výraz 

interakce, tj. vzájemné a oboustranné ovlivňování mezi dvěma nebo více systémy.“ 

(Klenková, 2006, s. 25) Sovák (1984) komunikaci definuje jako výměnu, neboli 

přijímání a zpracování, popřípadě vydávání informací. Ve své publikaci se také 

zmiňuje, že život člověka je spjat s dvojím prostředím, a to vnějším a vnitřním.  

Proto uvádí termíny „komunikace ve vnitřním prostředí,“ jež probíhá pouze v lidském 

organismu. Dále popisuje „komunikaci ve vnějším prostředí,“ která je dvojího typu. 

Probíhá v prostředí přírodním a dále v prostředí společenském. Komunikaci v přírodním 

prostředí definuje jako komunikaci mezi člověkem a prostředím, ve kterém žije. Člověk 

si takovéto prostředí upravuje, ale zároveň prostředí ovlivňuje člověka, a to i způsob, 

jakým jedinec žije. Jako komunikaci v prostředí společenském označuje komunikaci 

mezilidskou, kde zmiňuje, že: „Člověk je tvor společenský a společenskými vlivy  



11 

 

je přetvářen a dotvářen. Člověk se stal člověkem za podmínek společenského bytí.“  

A v každém z těchto prostředí a mezi nimi dochází k přenosům informací (Sovák, 1984, 

s. 22). 

 Řeč je vědomé užívání jazyka jako složitého systému znaků a symbolů ve všech 

jeho touhách a jedná se o specificky lidskou schopnost. Je určena k tomu, aby jedinec 

mohl vyjadřovat a sdělovat své tužby, myšlenky a pocity (Klenková, 2006).  

Řeč je produktem vyšší nervové činnosti lidského jedince a je vázána na vývojově 

nejvyšší oblasti šedé kůry velkého mozku, na funkční oblasti dominantní hemisféry. 

Tyto oblasti pracují v dynamickém spojení s nižšími mozkovými útvary. Oblasti 

v dominantní mozkové hemisféře se označují jako centra řeči. Řeč, na rozdíl od jazyka, 

je individuálním výkonem, neboť jazyk je procesem společenským (Vyštejn, 1991). 

Avšak i řeč je společensky podmíněna, neboť čerpá podněty ze společenského prostředí 

a v něm se také realizuje. Jazyk je definován jako systém zvukových a druhotných 

dorozumívacích prostředků znakové povahy, která je schopna vyjádřit představy  

a vědění člověka o světě, a také jeho vnitřní prožitky. Řeč a jazyk společně však 

souvisí. Aby člověk mohl česky promluvit= řeč, musí umět česky= jazyk (Klenková, 

2006).  

 Je známým faktem, že myšlení a řeč spolu souvisí. „Myšlení a řeč jsou dvě 

stránky jedné mince. Řeč přináší do lidského mozku pojmy, abstrakta, informace. 

Myslíme pomocí řeči. Bez řeči by nebylo myšlení a bez myšlení řeč.“ (Lejska, 2003, 

s.79). Dle mnohých autorů umět vyjádřit myšlenky v řeči přímo souvisí se schopností 

vyjádřit je v kresbě.  Neboť v kresbě jsou myšlenky vyjádřeny v podobě výtvarné 

(Vygotskij, 2004). Jirásek také vidí souvislosti v kresebném a řečovém vývoji. 

Vyjadřuje, že dítě si mezi prvním až třetím rokem osvojuje základy slovního 

vyjadřování, kdy jeho žvatlání má dorozumívací schopnosti na podobné úrovni jako 

jeho kreslení. Jak kresba, tak řeč nám poskytuje přístup ke změnám v poznávání reality. 

V kresbě můžeme pozorovat změny například ve schopnosti rozeznat podstatné  

od méně podstatného dle objektivně platného či ve větší schopnosti analyzovat apod. 

V řeči můžeme vidět změny, které vznikají například na základě větší slovní zásoby, 

zkvalitňování obsahu slovních projevů a dalších (Jirásek, 1968).  
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2.2 Vývoj dětské řeči 

 Vývoj řeči je považován v lidském životě za jeden z nejpozoruhodnějších 

procesů. Jasným faktem je, že v relativně krátkém časovém období dochází 

k paralelnímu zvládnutí různorodých aktivit, jež tvoří komplex řečových dovedností. 

Dítě se učí imitovat slyšené, rozčlenit, dekódovat, porozumět, vhodně užít, prosadit  

se v komunikaci a v poslední řadě na sebe upoutat pozornost (Šulová, 2004 in 

Bytešníková, 2012).  

 Nesmírně důležité je znát vývoj řeči u zdravých dětí pro logopedickou praxi.  

Je to nesmírně podstatné při rozvoji komunikačních schopností dětí, u kterých  

se vyskytují nějaké problémy při komunikaci. Nejedná se o samostatný proces,  

ale je ovlivňován řadou jevů, jako je vývoj motoriky, myšlení, socializace či senzorické 

vnímání (Klenková, 2006). Ontogeneze řeči probíhá v jednotlivých stadiích. Ty mohou 

mít různou délku trvání. Avšak žádné z nich nesmí být ve vývoji nikdy vynecháno.  

U dětí v jednotlivých stadiích můžeme zpozorovat akceleraci či retardaci.  

Tedy zrychlení nebo naopak zpomalení (Bytešníková, 2012). Jelikož je každé dítě jiné,  

je třeba při hodnocení vývoje přistupovat ke každému individuálně. Je třeba brát 

v potaz, že v každém období je určitá časová proměnlivost.  

 Vývojem se zabývá celá řada autorů. Používají různá schémata, ale většina 

z nich se shoduje v dělení vývoje řeči, a to na přípravná stadia a stadia vlastního 

vývoje řeči. Když se zaměříme na přípravné neboli předběžné stadium, je v tomto 

stadiu řazeno několik typů období. Období křiku, období broukání, období žvatlání  

a období rozumění. V druhém stadiu, a to stadiu vlastního vývoje řeči, se autoři 

zabývají rovinami, jako jsou stadium emocionálně-volní, stadium asociačně-

reprodukční, stadium logických pojmů a intelektualizací řeči (Klenková, 2006). Níže se 

autorka práce podrobněji zmíní o dvou základních stadiích řečového vývoje. 

 V přípravném stadiu si dítě osvojuje návyky, zručnosti, ze kterých později 

vzniká skutečná řeč. Toto období trvá přibližně do jednoho roku života dítěte. V tomto 

období hovoříme o předverbálních a neverbálních aktivitách. V případě předverbálních 

aktivit dochází k jejich zániku a mění se na verbální projevy. Ale neverbální 

komunikace přetrvává po celý život v různých podobách (Klenková, 2006).  
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 Když přichází nový človíček na svět, tak prvním obdobím, které nastává ihned 

po narození, je období novorozeneckého či kojeneckého křiku. Jedná se o reflex, 

který trvá až do doby, kdy se řečový projev začne měnit v melodičtější zvuk (Škodová, 

Jedlička a kol., 2003). Přibližně od šestého týdne věku dítěte dochází ke změně 

charakteru křiku, kdy nabírá citového zabarvení. Dochází ke změně z tvrdého hlasového 

začátku na měkký hlasový začátek. Toto období nazýváme obdobím broukání 

(Klenková, 2006). Tato fáze se vyskytuje u dítěte kolem osmého až desátého týdne 

věku (Škodová, Jedlička, 2003).  

 Na období broukání úzce navazuje období žvatlání. To autoři dělí na žvatlání 

pudové a napodobující. Pudové žvatlání je často označováno jako hraní si s mluvidly. 

Mluvidla jsou náhodně postavena a vznikají zvuky, které jsou podobné některým 

hláskám, slabikám a slovům. Vědomá sluchová kontrola a sluchová zpětná vazba zde 

ještě není zapojena. Postupně však dochází k většímu smyslovému vnímání,  

a to přibližně v šestém až osmém měsíci věku dítěte. Zde nastává období 

napodobujícího žvatlání. Hovoříme o prvním kritickém momentu ve vývoji řeči 

(Bytešníková, 2012). Dítě začíná napodobovat hlásky svého rodného jazyka, začíná si 

všímat pohybů svých mluvidel, matky a vůbec okolí. Aby dítě hlásky napodobilo, musí 

to několikrát zkusit. Tento jev nazýváme fyziologická echolalie (Klenková, 2006).  

 První náznaky pasivní slovní zásoby můžeme sledovat v období rozumění řeči. 

Toto období nastává mezi desátým a dvanáctým měsícem života. Nemůžeme ale hovořit 

o rozumění řeči v pravém slova smyslu, neboť dítě reaguje jen motoricky na některá 

slova. Je zde velice důležitá mimika a gestikulace mluvčího (Bytešníková, 2012).  

 Stadium vlastního vývoje řeči je tvořeno čtyřmi základními stadii. První z nich 

je označováno jako emocionálně - volní. Dítě kolem jednoho roku začíná užívat 

jednoslovné věty. Jsou to jeho první slova, která mají funkce celých vět. Dítě jimi 

vyjadřuje svá přání, pocity, emoce a vůli. Aktivní slovník je však v této fázi vývoje stále 

ještě upozaděn a v popředí je pasivní slovní zásoba (Bytešníková, 2012).  

 Druhým stadiem je asociačně – reprodukční, kdy první slova mají funkci 

pojmenovací. Dochází k jakémusi transferu, kdy dítě výrazy, které slyšelo v souvislosti 

s určitými jevy, přenáší na jevy podobné (Sovák, 1972 in Klenková, 2006). 
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 Dalším a neposledním stadiem je stadium logických pojmů. Nastává v období 

kolem třetího roku věku dítěte. Dítě již začíná komunikovat v krátkých slovních 

spojeních. Dochází k nejprudšímu rozvoji slovní zásoby (Balašová, 2002).  

 Posledním stadiem je stadium intelektualizace řeči, které nastává na přelomu 

třetího a čtvrtého roku. Dítě je již schopno své myšlenky vyjádřit obsahově i formálně 

s dostatečnou přesností. Tato fáze přetrvává až do dospělosti (Klenková, 2006).  

 V ontogenezi řeči jsou známy čtyři jazykové roviny. Tyto roviny se vzájemně 

prolínají a jejich vývoj probíhá současně (Klenková, 2006). Balášová (2002, s.11) 

udává, že: „ Jazykové roviny hodnotíme v rámci komunikačního procesu individua.“ 

Aplikací gramatických pravidel jako je správnost slov, vět, slovosledu, rodu, čísla  

a pádu se zabývá morfologicko – syntaktická rovina. Lze ji zkoumat až v období,  

kdy nastupuje vlastní vývoj řeči, tudíž kolem prvního roku života. Slovní zásoba  

je z hlediska slovních druhů diametrálně odlišná, neboť v ní u dítěte nejdříve nejsou 

zastoupeny všechny slovní druhy (Bytešníková, 2012). Až kolem čtvrtého roku, dítě 

obvykle používá všechny slovní druhy. Pokud je gramatická stránka do čtvrtého roku 

dítěte nesprávná, jde o fyziologický jev a nazýváme jej fyziologickým 

dysgramatismem. Tento jev však nesmí přetrvávat déle, neboť poté už hovoříme  

o narušeném vývoji řeči (Klenková, 2006).  

 Druhou jazykovou rovinou je rovina lexikálně – sémantická. Základem tohoto 

systému je lexém neboli slovo a druhou část tvoří sémantika, která zkoumá obsah 

lexémů (Hauser, 1986 in Bytešníková, 2012). Tato rovina se zaměřuje na slovní zásobu 

jedince, a to jak aktivní, tak pasivní. Pasivní slovní zásobou rozumíme taková slova, 

kterým rozumíme. Aktivní slovní zásoba je taková zásoba, kterou reálně používáme. 

(Bytešníková, 2012). Svou pasivní slovní zásobu dítě rozvíjí kolem desátého měsíce. 

Aktivní slovní zásoba se rozvíjí kolem jednoho roku dítěte, kdy dítě začíná používat svá 

první slova. Klenková (2006) zmiňuje ve své publikaci, že ve vývoji řeči je znám první 

a druhý věk otázek dle Sterna (sec. cit. Lechta, 1985). První období je okolo roku a půl 

a otázky zní: „Co je to?“, „Kdo je to?“, „Kde je to?“ Druhé období nastává okolo třetího 

a půl roku. Dítě v tomto období velice rádo používá otázku „Proč?“ K největšímu 

rozvoji slovní zásoby dochází kolem třetího roku věku dítěte (Klenková, 2006).  
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 Předposlední rovinou je rovina foneticko – fonologická, která sleduje 

zvukovou stránku řeči, kdy základními jednotkami jsou hlásky neboli fonémy. Pokud 

jsou v této rovině deficity, může to poukazovat na nesprávný či odlišný řečový vývoj 

(Bytešníková, 2012). Tato rovina však dozrává nejpozději i u intaktní populace,  

a proto se opoždění zde může projevovat i v lehčích případech. Deficity ve výslovnosti 

lze sledovat a korigovat až v mladším školním věku (Škodová, Jedlička, a kol., 2003). 

Pro logopeda je nezbytně důležité znát dokonale pořadí fixace jednotlivých hlásek. 

Nejdříve se fixují samohlásky neboli vokály, poté jsou na řadě souhlásky neboli 

konsonanty (Klenková, 2006).  

 Pragmatická rovina je poslední oblastí a zaměřuje se na sociální  

a psychologické aspekty komunikace. „Můžeme říci, že se jedná o oblast jazykových 

schopností, která v sobě zahrnuje správné užívání jazyka v rámci společenského 

kontextu.“ (Bytešníková, 2012, s. 83). Dítě je schopno již ve dvou až tří letech pochopit 

svou roli komunikačního partnera. Po třetím roce již můžeme sledovat u dítěte snahu 

komunikovat, navazovat a udržovat krátký rozhovor. Jak dítě stárne, tak stále častěji  

je schopno komunikovat vhodně k určitým situacím (Klenková, 2006). 

 

2.3 Specifika dětí mladšího školního věku  

 „Jako mladší školní období označujeme zpravidla dobu od 6-7 let, kdy dítě 

vstupuje do školy, do 11-12 let, kdy začínají první známky pohlavního dospívání  

i s průvodními psychickými projevy.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s.117). Mladší 

školní věk někteří autoři rozdělují ještě na období raného středního dětství, které trvá 

od šesti do devíti let. Druhé období je pozdní střední dětství neboli prepubescence, 

které trvá od deseti do jedenácti až dvanácti let (Thorová, 2015).  

 Tato etapa života bývá popisována jako velmi klidná, kdy jsou změny spíše 

nenápadné. To je však velmi nepřesné, neboť dochází k velmi důležité vývojové fázi, 

kdy dítě musí zvládnout velkou řadu vývojových úkolů. Dochází k formování 

sebepojetí, gendrové identity, kdy si začínají uvědomovat své vlastní pohlaví a vytváří 

se postoje ke vzdělávání. Dochází také ke změně postavy, kdy děti ztrácí svou dětskou 

zakulacenost, mění se proporcionalita hlavy a končetin vůči tělu. Vývoj plynule  
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a pomalu pokračuje (Thorová, 2015). V tomto období dochází také k přibývání na váze 

a změně výšky. Dítě začíná mít plnější tvary. Je to dáno přibýváním podkožního tuku. 

Nesmírně důležité je dítě nepřetěžovat, aby nedocházelo k deformaci těla a aby dítě tělo 

správně drželo, protože dochází k zakřivení páteře. Nervový systém stále pokračuje  

ve vývoji, ale mozek je už zcela vyvinut (Linc, 1970). 

 Z psychologického hlediska je toto období označováno jako věk střízlivého 

realismu. Je to z důvodu, že toto období je oproti předchozímu a následujícímu období 

orientované na to, že školák je plně zaměřen na to, co je a jak to je. Chce vnímat  

a pochopit okolní svět doopravdy reálně. Můžeme to pozorovat na všech jeho 

aktivitách, ať už kresbě, hře, mluvě apod. Zatímco v předchozím období dítě přemýšlí, 

vnímá a rozhoduje se dle svých přání a fantazie. V nadcházejícím období, kdy jedinec 

dospívá, je pro něj zase důležité vědět, co by mělo být „správné.“ Realismus je nejdříve 

naivní, kdy je školák ovlivněn autoritami, ale později se stává kriticky realistický 

(Langmeier, Krejčířová, 2006).  

 Když se zaměříme na vývoj schopností a dovedností, který je do jisté míry 

závislý na tělesném růstu, tak se značně během celého období zlepšuje jak hrubá,  

tak jemná motorika. Není to však dáno jen věkem, ale důležité jsou také vnější 

podmínky. Pokud jsou děti vhodně podporovány rodiči, vykazují rychlejší  

a diferencovanější vzestup. Pohybové výkony dětí jsou velmi rozdílné, závisí to také  

na vnější a vnitřní motivaci a celkové emoční stabilitě (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Když se zaměříme na hrubou motoriku, dochází k zvětšování vytrvalosti, síly, 

pozorujeme velkou výkonnost dětí. To zatím s energií neumí hospodařit, a tak se rychle 

unaví, ale zároveň i rychle zregeneruje. Je již připravené na nácvik kolektivních sportů. 

Na konci tohoto období má již fyzickou obratnost i manuální zručnost na podobné 

úrovni jako dospělý. V jemné motorice dochází ke zlepšení v činnostech,  

které potřebují přesnost. Zlepšuje se tak psaní, hra na hudební nástroje, malování, 

rýsování apod. (Thorová, 2015). Dále se také vyvíjí smyslové vnímání, a to především 

zrakové a sluchové (Langmeier, Krejčířová, 2006). Co se týká zrakového vnímání, 

zlepšuje se již efektivita zrakové kontroly, vizuálně prezentované informace se mnohem 

lépe ukládají do paměti dítěte. Dochází také k dozrávání znalosti polohy ve směrech  

na ploše a k počátkům pravolevé orientace na ploše, což umožňuje učení se orientace 



17 

 

v mapě. U sluchového vnímání dochází k tomu, že si školák osvojuje správný pravopis 

párových souhlásek. To jsou slova, která se jinak vyslovují a jinak píší.  

Avšak soustředit se na sluchový podnět je pro dítě těžší než na zrakový, neboť trvá 

kratší dobu. Také pozornost se vyvíjí a zlepšuje. Vnímání přestává být bezděčné, neboť 

se dítě učí pozornost směřovat určitým žádoucím směrem. Také se učí orientovat 

v prostoru a čase (Thorová, 2015). Dále se zdokonaluje řeč. Je to dovednost,  

která lidskou činnost řídí a umožňuje další kvalitní rozvoj v celé oblasti chování  

a prožívání. Řeč je základním předpokladem proto, aby dítě zvládlo úspěšně školní 

učení, napomáhá také pamatování a umožňuje pochopení a ovládnutí světa (Langmeier, 

Krejčířová, 2006).  Vágnerová, 2012 uvádí, že dítě, které nastupuje do školy,  

má obvykle dostatečnou slovní zásobu i potřebné jazykové dovednosti, které umí 

používat. Jazykové schopnosti se i nadále rozvíjejí, dítě je schopné mluvit o běžných 

věcech a rozumí slovnímu sdělení jiné osoby. Slovník prochází změnou,  

kdy se obohacuje o specifické výrazy a pojmy. Dochází k rozvoji slovní zásoby,  

avšak ne pouze o ni, ale také o hlubší poznání významu slov. Děti se učí chápat 

rozdílnost, podobnost i totožnost významu. Hledají synonyma, homonyma.  

Také se rozvíjí správné užívání gramatických pravidel, což se projevuje v řečové 

produkci. Také se nově učí dorozumívat se pomocí písemné a elektronické formy 

komunikace. Některé z dětí se stávají vášnivými čtenáři, což má pro ně obrovskou 

vývojovou výhodu. Dále také dochází k učení se prvnímu cizímu jazyku (Thorová, 

2015).  Na děti jsou ve škole kladeny poměrně vysoké nároky na komunikační 

schopnosti. Může docházet k tomu, že v jednotlivých jazykových rovinách se projevují 

nedostatky. Úroveň komunikace dítěte významně ovlivňuje kvalitu jeho vzdělávání. 

V rovině lexikálně-sémantické může mít dítě malou slovní zásobu a na základě toho 

může mít problém při porozumění rozhovoru či nějakého textu. Problém 

v morfologicko-syntaktické rovině se může projevovat neschopností používat 

gramatická pravidla. V rovině foneticko-fonologické může nastat problém při nácviku 

čtení a psaní. Tyto děti si při čtení například domýšlejí konce vět či třeba čtou nepřesně 

a pomalu. Deficity v psaní se projevují záměnou nebo vynecháním písmen, slabik  

či celých slov. A v rovině pragmatické může být problém s navazováním a udržováním 

sociálních kontaktů (Bendová, 2011).  
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 Když se podíváme na kognitivní vývoj mladšího školního věku, tak díky 

rychlému vývoji řeči dochází k podpoře rozvoji paměti, kdy jak krátkodobá,  

tak i dlouhodobá paměť bývá stabilnější a dítě dovede lépe reprodukovat naučenou 

látku. Dítě v mladším školním věku kolem šestého až sedmého roku začíná používat 

strategie opakování. Například materiál určený k zapamatování si dítě stále dokola  

pro sebe opakuje, nebo třeba používá mnemotechnické pomůcky (Langmeier, 

Krejčířová, 2006).  Myšlení se již nachází ve stadiu konkrétních operací. Děti jsou již 

schopné věci zobecňovat, protože začínají používat logické myšlení. Neopírají se už 

pouze o názorné vnímání a také ustupuje fantazijní hra. Dítě se nyní naopak při hře 

snaží napodobovat věci skutečné z okolního světa. Stále mu však chybí abstraktní 

myšlení a jeho svět potřebuje jasná pravidla a řád. Pokud se objeví složitější situace, 

školák ještě není schopen ji vyhodnotit ze všech potřebných perspektiv.  

Často si stanovuje nereálné cíle, neboť mu chybí odhad a zkušenosti (Thorová, 2015).  

 V emočním vývoji dochází na základě zrání organismu, především tedy 

centrálního nervového systému, k zvýšení emoční stability a odolnosti vůči zátěži. Děti 

v tomto období bývají většinou optimistické a mají potřebu interpretovat vše pozitivním 

způsobem. Proto Erikson označuje toto období za fázi citové vyrovnanosti. Dochází 

k rozvoji emoční inteligence, což se projevuje ve vyznání se ve svých emocích, emocích 

jiných lidí, ale také schopnost s nimi účelně zacházet. Kolem desátého roku života 

dítěte dochází k chápání emoční ambivalence. Jsou najednou schopni uvědomit si,  

že lidé mohou mít smíšené pocity nebo i dokonce pocity protikladné (Vágnerová, 

2012). Jedinci v tomto období začínají být také empatičtí, kdy nejde jen o snahu druhé 

pochopit a vnímat jejich pocity, ale také o snahu je nějak ovlivňovat (Denham et al., 

2011 in Vágnerová, 2012). Dále také dochází k rozvoji sebehodnotící emoce, jako jsou 

třeba pocity viny, hrdosti či zahanbení. Těm již lépe rozumějí. Tyto emoce tvoří jednu 

ze složek sebepojetí a také ovlivňují úroveň sebelásky a sebeúcty. Na základě toho 

dochází k prožitkům spokojenosti nebo naopak k vědomí méněcennosti. Školáci 

dovedou lépe své emoce regulovat, a proto umějí například emoce i předstírat, že mají 

třeba radost z dárku od babičky apod. Tato schopnost regulovat své emoce jim dává 

možnost chovat se společensky požadovaným způsobem. Aby děti své vrstevníky 

akceptovaly a braly, musí se naučit potlačovat takové emoce, jako je nenávist, vztek, 



19 

 

škodolibost, úzkost, strach. Neboť školáci dávají přednost vrstevníkům, kteří jsou dobře 

naladěni a je s nimi sranda (Růžová, 2001 in Vágnerová, 2012). Nástup do školy  

a s ním požadavky na dítě přináší velmi často zhoršení emoční bilance. Pokud je dítě 

emočně vyzrálé, usnadňuje to adaptaci na školu. Je také velmi důležité v tomto období 

dítě ujišťovat, že neúspěch lze vždy nějak napravit (Vágnerová, 2012). 

 Z hlediska socializace je v mladším školním věku důležitý vstup do školy.  

Tato instituce děti rozvíjí specifickým způsobem, který může být rozdílný od směřování 

rodiny. Jedná se o další fázi přípravy na život, kdy se ve škole začíná připravovat  

na svou budoucí profesi (Vágnerová, 2012). Mladší školák postupně rozšiřuje okruh 

sociálních vztahů. Tyto děti navazují vztahy velice snadno a rychle (Thorová, 2015). 

Dítě postupně získává různé sociální role v různých sociálních skupinách. V tomto 

období jsou pro celkový rozvoj dětské osobnosti důležité tři oblasti. Rodina, škola  

a vrstevníci. Rodina je pro dítě důležitým emočním zázemím, součástí jeho identity, 

ovlivňuje uspokojování potřeb seberealizace a je pro dítě modelem pro jeho budoucnost 

atd. Škola umožňuje rozvoj obecně sociálně požadovaných a ceněných kompetencí,  

ale také způsobů chování. Dítě zde získává nové role, a to roli školáka. Ta zahrnuje 

další dvě role, role žáka a spolužáka. Jedinec ve škole trénuje intelektové funkce, 

odpoutává se ze závislosti na rodině, učí se podřídit se autoritě učitele atd. Třetí okruh 

jsou vrstevníci, kteří umožňují rozvíjení jiných vlastností a dovedností než soužití 

s dospělými. Dítě se díky vrstevníkům musí učit řešit konflikty, může se s nimi 

srovnávat apod. Slouží také k uspokojení mnohých potřeb, jako je například potřeba 

citové jistoty a bezpečí, potřeba učení, potřeba sebeuplatnění (Vágnerová, 2012). 

Dochází k osvojování nových sociálních dovedností, jako je poskytování sociální 

podpory, týmová spolupráce apod. Děti mají velmi rády kolektivní hry a také rády 

soutěží (Thorová, 2015). Nedochází však pouze k socializaci z vnějšku, ale dítě se také 

socializuje samo, což je označováno jako sebesocializace. To lze vysvětlit tak, že dítě 

informace z okolí nějakým způsobem přijímá a vysvětluje si je dle svého uvážení.  

 Jako v předškolním věku byla nejdůležitější činností k poznání světa a začlenění 

se do lidského společenství hra, tak nyní je to práce. Jedná se o schopnost vykonávat 

úkoly. Dítě je již schopno stále déle trávit čas nad konkrétní činností, která nevyplývá 

z jeho vlastních přání, ale spíše z vnějších požadavků. Díky tomu postupně vrůstá  



20 

 

do světa práce, i když je to prozatím jen školní práce. Je však důležité vytvořit  

i podmínky pro hru. Neboť dítě si stále potřebuje i hrát, aby se zdravě vyvíjela celá jeho 

osobnost. V tomto období dává přednost hrám se složitějšími pravidly. Od této doby 

stojí hra a práce vedle sebe. Dítě má již vymezený čas na práci, kdy se musí naprosto 

soustředit, když se například připravuje do školy. Avšak na straně druhé je důležité  

při hře dítěti zajistit volnost bez podtextu výchovného či vzdělávacího (Langmeier, 

Krejčířová, 2006). 
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3  NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST 

 

Narušená komunikační schopnost je předmětem logopedie, avšak definovat  

ji není vůbec snadné. Již vymezení normality je komplikované, neboť určit kdy můžeme 

hovořit o normě a kdy už mluvíme o narušení řeči, je velice složité. Existují totiž 

jazykové specifičnosti, mezi které můžeme řadit odlišnou výslovnost v češtině  

a němčině, rozdílné tempo řeči atd. V případě, kdy hodnotíme, zda je či není u jedince 

narušená komunikační schopnost, musíme brát také ohled například na jazykové 

prostředí, ve kterém žije (Klenková, 2006) 

„Komunikační schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když některá rovina 

(nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem 

k jeho komunikačnímu záměru. Může jít o foneticko-fonologickou, syntaktickou, 

morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu nebo o verbální i nonverbální, mluvenou 

i grafickou formu komunikace, její expresivní i receptivní složku.“ (Lechta, 2003, s. 17) 

V případě dětí nemůžeme považovat za narušenou komunikační schopnost 

projevy, které jsou jevy fyziologickými. V nízkém věku dětí se vyskytuje například 

fyziologická neplynulost, fyziologický dysgramatismus, nesprávná výslovnost atd.  

To všechno jsou však jevy, které s rostoucím věkem vymizí. Na základě toho 

nehovoříme o narušené komunikační schopnosti. I přesto by matka měla s dítětem 

navštívit odborníka, který posoudí, zda je to jev fyziologický, který může být způsoben 

například nevyzrálostí nervového systému či nikoliv (Klenková, 2006) Většina 

odborníků považuje nesprávnou výslovnost za vadnou v sedmi letech, kdy se řeč fixuje. 

S logopedickou intervencí je nejlepší začít co nejdříve. Pokud je problém vážný,  

je potřeba začít již kolem tří let. Cílem je, aby dítě při nástupu do první třídy umělo 

bezchybně vyslovovat (Škodová, Jedlička a kol., 2003). 

Klenková (2006) ve své knize uvádí, že příčiny narušené komunikační 

schopnosti jsou různé a dělí se podle dvou hledisek. Časového a lokalizačního. Příčiny 

z hlediska časového mohou být prenatální (před narozením), perinatální (během 

porodu) nebo postnatální (v období po narození). Z hlediska lokalizačního mezi 
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nejčastější příčiny patří například mutace genů, vývojové odchylky, působení 

nevhodného prostředí atd.  

Narušená komunikační schopnost může být jak trvalá, tak přechodná. K trvalé 

většinou dochází při těžším orgánovém poškození (Lechta, 2003). 

Dalším dělením příčiny vzniku může být orgánové nebo funkční poškození.  

Ne každý jedinec si svůj nedostatek uvědomuje. Symptomatická porucha řeči nastává 

v případě, kdy narušení je symptomem jiného převládajícího postižení. Na druhé straně 

může být narušení řeči hlavním projevem. Také můžeme hovořit buď o totálním, nebo 

parciálním narušení komunikační schopnosti. To je dělení dle stupně (Klenková, 2006). 

 

Deset okruhů kategorií narušené komunikační schopnosti  

Od 90. let 20. stol. je klasifikace narušené komunikační schopnosti užívána  

dle symptomu, který je nejtypičtějším pro dané narušení. Klasifikace je rozdělena  

do deseti základních kategorií, a to vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie), získaná 

orgánová nemluvnost (afázie), získaná psychogenní nemluvnost (mutismus), narušení 

zvuku řeči (rhinolalie, palatolalie), narušení fluence (plynulosti) řeči (tumultus 

sermonis, balbuties), narušení článkování řeči  (dyslalie, dysartrie), narušení grafické 

stránky řeči, symptomatické poruchy řeči, poruchy hlasu, kombinované vady a poruchy 

řeči (Lechta 1990, 2003 in Klenková, 2006, s. 55). 

 

3.1  Vývojová dysfázie 

 Vývojová dysfázie neboli specificky narušený vývoj řeči má celou řadu definic 

a je ji velmi těžké vymezit. V historii byla označována různě, například  

jako sluchoněmota, alálie, afemie apod. Jedná se o narušenou komunikační schopnost, 

která je řazena k vývojovým poruchám a je to centrální porucha řeči (Klenková, 2006). 

Škodová a Jedlička, 2003, s. 106 ve své publikaci „Klinická logopedie“ definují 

vývojovou dysfázii jako: „Specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou 

schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky  

pro rozvoj řeči jsou přiměřené.“ Jiná definice zní, že se jedná o poruchu centrálního 
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zpracování řečového signálu, kdy jedinec řeč slyší normálně, ale nerozumí jí.  

Na základě toho pak dochází ke vzniku špatné tvorby vlastní řeči. Řeč jedince  

je opožděná či defektivní, neboť špatně rozumí a díky tomu řeč špatně reprodukuje 

(Lejska, 2003).  

 MKN-10 rozděluje vývojovou dysfázii na dva typy, a to expresivní a receptivní. 

Expresivní vývojová dysfázie se projevuje tak, že preverbální období jako je broukání, 

slabičné žvatlání není ničím nápadné a i porozumění řeči se vyvíjí dobře. Dítě chce 

hodně komunikovat a dorozumívá se pomocí gest. První slovo se může objevit kolem 

druhého roku života, ale rozsah slovní zásoby se pomalu začíná rozšiřovat až ve třetím 

nebo čtvrtém roce. U těchto dětí může být dobrá schopnost verbálního usuzování  

a informovanosti. Dítě je schopné správně odpovědět i na kognitivně náročné otázky 

v případě, že jsou položeny jednoslovně či velmi stručně. Velmi dlouho ale přetrvávají 

problémy s artikulací a gramatikou. Takovéto dítě často nebývá schopné déle plynule 

hovořit. Druhým typem je receptivní vývojová dysfázie. I zde se problém projevuje 

v nedostatečném rozvoji aktivní řeči. Dalším projevem je porucha porozumění a také 

poruchy pozornosti k verbálním podnětům, kde však je zcela přiměřená či dobrá 

vizuální pozornost. Kromě poruchy vývoje řeči se v tomto typu projevují i další 

kognitivní poruchy. Jsou dány chybějícím či nedostatečným porozuměním. Je zde často 

zpomalen rozvoj abstraktního a symbolického myšlení. Tyto děti si velmi často špatně 

osvojují například názvy barev, vztahové pojmy apod. Často jsou přítomny poruchy 

učení ve školním věku. Ne málokdy se vyskytuje dysfázie smíšená. V tomto případě 

 je lehce oslabeno porozumění, ale nepoměr mezi expresivní a receptivní úrovní  

je velmi značný (Říčan, Krejčířová a kol., 2006).  

 

3.2 Etiologie a symptomy vývojové dysfázie  

 Co se týče důvodu vzniku vývojové dysfázie, tak vzniká na základě mozkového 

poškození z různé etiologie. Etiologie u vývojových poruch řeči ale není zcela jasná. 

 Je však znám předpoklad, že typickou příčinou je nikoliv ložiskové, ale difúzní 

poškození centrální nervové soustavy. Toto poškození může vzniknout v období  

jak prenatálním, perinatálním tak i raně postnatálním. Díky tomu zasahuje v podstatě 
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celou centrální korovou oblast a dle vážnosti postižení se pak projevuje různou 

hloubkou příznaků  (Škodová, Jedlička a kol., 2003). Autoři zmiňují celou řadu příčin. 

Může to vzniknout například na základě dědičnosti, kdy se u dítěte může projevit  

tzv. vrozená řečová slabost či dítě může mít pro řeč nedostatečné nadání. Častěji 

 se to však vyskytuje u chlapců. Je to z důvodu, že u dívek dochází k rychlejší 

myelinizaci, což znamená postupné vytváření obalů nervových spojů. Dalšími příčinami 

může být riziková gravidita, virová onemocnění matky, intoxikace plodu. Dále 

abnormální porody, kdy se často setkáváme s předčasnými a protahovanými porody, 

může také dojít k asfyxii či nízké porodní váze na základě nedonošenosti dítěte. 

V pozdějším věku může vývojová dysfázie vzniknou vlivem nepodnětného sociálního 

prostředí či poruchami metabolismu (Lechta, 1990).  

 

Symptomatologie vývojové dysfázie 

 Příznaky je možné sledovat jak v oblasti řečové, tak v oblasti neřečové. 

Typickým jevem je nerovnoměrný osobnostní vývoj jedince (Klenková, 2006). 

Projevuje se zde obrovský nepoměr mezi verbální a nonverbální složkou. Tato narušená 

komunikační schopnost negativně ovlivňuje intelekt dítěte a to má negativní dopad 

 i na jeho vnitřní řeč. V řečových oblastech mohou být nedostatky sledovány ve všech 

jazykových rovinách (Bytešníková 2012). Obtíže v řeči se dají sledovat 

 jak v hloubkové, tak povrchové struktuře. Co se týče hloubkové struktury řeči, může  

se projevovat ve všech možných oblastech, a to sémantické, syntaktické,  

ale i gramatické. Když se zaměříme na povrchovou strukturu, je zde zásadní problém 

 ve fonologickém systému (Novák, 1997 in Škodová, Jedlička a kol., 2003)  

 Nyní se podrobněji budeme zabývat symptomy v jednotlivých jazykových 

rovinách. První nedostatky můžeme sledovat v rovině morfologicko – syntaktické, 

neboť právě tato rovina je jasným ukazatele, narušeného vývoje řeči (Mikulajová, 

Rafajdusová, 1993 in Bytešníková, 2012). V této rovině se typicky vyskytují 

dysgramatismy, nerozvinutý jazykový cit, nesprávný slovosled ve větě, problémy 

 se skloňováním a časováním atd. Příznaky spatřujeme i v rovině  

foneticko – fonologické. Například velké nedostatky ve výslovnosti, nesrozumitelný 
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řečový projev, narušení fonematického vnímání a percepce distinktivních rysů, kdy mají 

problém rozlišit například znělé a neznělé hlásky. Deficity v rovině  

lexikálně – sémantické jsou takové, že slovní zásoba je menší a převažuje používání 

pasivního slovníku nad aktivním. Dále například děti mají velmi často svůj vlastní 

slovník, problém s formulací a užíváním vhodných slov, automatickým používáním 

slov bez pochopení jeho významu atd. Poslední rovinou je rovina pragmatická, kdy dítě 

není schopné například udržet dějovou linii. Typickým symptomem jsou také velké 

pauzy ve verbální komunikaci, neschopnost vyprávět spontánně nějaký příběh, celkové 

snížení apetitu k mluvení apod. (Bytešníková, 2012). 

 Když se zaměříme na neřečovou oblast, tak jak už je i výše uvedeno, vývojová 

dysfázie přesahuje rámec fatické poruchy. Zde můžeme spatřovat celou řadu deficitů. 

Mezi ně můžeme zařadit narušení paměťových funkcí, narušená orientace v prostoru  

a čase, kdy se dítě nejenom špatně orientuje v prostoru, ale také například v tělesném 

schématu. Dále je narušena motorika, a to jak jemná, hrubá motorika, tak motorika 

mluvidel. Častý je také nevhodný typ laterality, kdy může být zkřížená či nevyhraněná. 

Projevy se objevují i u smyslů, jako je zrak a sluch. Je tedy narušeno sluchové vnímání. 

V tomto případě je typickým prvkem problém rozlišit sluchem jednotlivé prvky řeči, 

mají problém s napodobením melodií a rytmu atd. U narušení zrakového vnímání 

 se jeví deficity především v kresbě, která má typické znaky a je velmi často 

diagnostickým vodítkem (Škodová, Jedlička a kol., 2003). Tyto děti mají sníženou 

psychickou výkonnost, pozornost a jsou mnohem snadněji unavitelné. V období školní 

docházky se u nich velmi často začnou projevovat specifické poruchy učení 

(Bytešníková, 2012). Na základě všech uvedených příznaků se proto často nemluví jen 

o opožděném, ale až aberentním čili odchylném vývoji řeči (Škodová, Jedlička a kol., 

2003).  

 

3.3 Diagnostika a terapie vývojové dysfázie  

 Diagnostika je založena na týmové spolupráci, neboť se jedná o záležitost 

lékařskou, psychologickou, speciálně-pedagogickou. Včasná diagnostika je nesmírně 

důležitá, protože je přímo úměrná s pokroky v terapii (Škodová, Jedlička a kol., 2003). 
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Tým odborníků stanoví diagnózu a na základě ní sestaví pro každé dítě individuální 

terapeutický plán. V dnešní moderní době se diagnostika narušeného vývoje řeči 

neorientuje pouze na oblast řečovou, ale také dítě posuzuje z hlediska jeho 

psychosociálního vývoje.  

 Diagnostika je založena na foniatrickém vyšetření, které provádí foniatr 

 a vyšetřuje všechny složky řeči. Tedy expresi a percepci a dále se zabývá vyšetřením 

sluchu. Dalším vyšetřením je neurologické vyšetření, které provádí neurolog. 

Neurologický nález může být úplně negativní, ale někdy se objevuje nález na EEG. 

Třetí složkou vyšetření je speciálně-pedagogická logopedická diagnostika, která 

zkoumá deficity, kterými se vývojová dysfázie projevuje. To znamená například 

vyšetření motorických funkcí, laterality, zrakové a sluchové percepce atd. Poslední 

složkou je vyšetření psychologické, které zjišťuje, na jaké úrovni jsou intelektové 

schopnosti. Zaměřuje se také na kresbu a zkoušku obkreslování (Klenková, 2006). 

Škodová a Jedlička ve své publikaci Klinická logopedie 2003 uvádějí velice důležitý 

poznatek, že je třeba si při diagnostice uvědomit, že porucha intelektu není součástí 

klinického obrazu vývojové dysfázie.   

 Nesmírně důležitá je také diferenciální diagnostika, aby se vývojová dysfázie 

nezaměnila za prostý opožděný vývoj řeči, dyslalii, sluchové vady, mentální retardaci, 

mutismus, autismus a syndrom Landau-Kleffnera neboli epileptickou afázii (Klenková, 

2006). 

 Existuje tzv. Heidelberský test vývoje řeči (H-S-E-T), který z němčiny přeložila 

Mikulajová s kolegy. Jedná se o standardní testovou baterii pro děti ve věku od pěti 

 do devíti let. Slouží k rozlišení řečově-lingvistickému a řečově-pragmatickému 

aspektu. Tento test diagnostikuje větnou a morfologickou strukturu, větný, slovní  

a pragmatický význam, avšak nediagnostikuje inteligenci a foneticko-fonologickou 

jazykovou rovinu. Nezjišťuje ani míru patologických procesů (Škodová, Jedlička a kol., 

2003). Test však nemá normy po český jazyk. 

 

 

 

 



27 

 

Terapie vývojové dysfázie  

 Jedná se o velmi složitý dlouhodobý a náročný proces. I v případě terapie 

 je nesmírně důležitý týmový přístup, kdy je velmi důležitá spolupráce rodiny dítěte 

 a pedagogů. Na výsledcích terapie se velmi podílí jak faktor rodinný, tak sociální 

(Novák, 1997 in Bytešníková, 2012). Dříve byla terapie zaměřena na rozvíjení řečových 

schopností, avšak všechny další složky byly opomenuty. Bylo sice dosaženo celkem 

srozumitelného řečového projevu, ale chyběly rozvinuté schopnosti v dalších složkách, 

které děti nutně potřebují k dosažení školní zralosti. Dnes je terapie zaměřena na 

celkovou osobnost dítěte, nikoliv jen na komunikační dovednosti. Terapie je proto 

založena na rozvoji zrakového vnímání, sluchového vnímání, myšlení, paměti  

a pozornosti, schopnosti orientace, motorice, grafomotorice a řeči. Jednotlivé 

schopnosti však nelze cvičit izolovaně. Je to z důvodu, že vývojoví dysfatici mají 

nerovnoměrný a individuální vývoj schopností (Škodová, Jedlička a kol., 2003). 

 Vhodná a včasná logopedická intervence společně s vyzráváním centrální 

nervového systému má vliv na zlepšení úrovně jednotlivých složek osobnosti. Postupem 

času dochází k ubývání impulzivnosti v chování, zlepšuje se koncentrace, percepce, 

apod. (Škodová, Jedlička a kol., 2003). 

 Funkčním poruchám řeči se dá úspěšně předcházet a prevencí lze ovlivnit  

či alespoň zmírnit. Nejdůležitější pro vývoj řeči dítěte je komunikace matky s dítětem. 

Rodina má na dítě velký vliv a za pozitivních okolností může rodina a její výchova 

působit jako ochrana, která ulehčuje postupnou kompenzaci poruch. Naopak 

v negativním případě, v případě selhání nebo potlačení rodičovské výchovy může být 

výrazně narušena raná komunikace (Mikulajová, Rafajdusová, 1993 in Škodová, 

Jedlička a kol., 2003). 
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4 DĚTSKÁ KRESBA 

 

 „Kresba je přirozenou součástí vývoje dítěte, je pro ně hrou, zábavou,  

je možností něco vytvářet, vyjádřit se, obvykle dítěti přináší radost a uspokojení. Jsou 

však i děti, které tuto činnost nevyhledávají, kreslí málo a nerady, či kreslení přímo 

odmítají.“ (Bednářová, Šmardová, 2011, s. 6). S kresbou jsou spojené určité 

zákonitosti, dle kterých by se měla vyvíjet. Je to ovlivněno vývojem motoriky, avšak 

také frekvencí kreslení dítěte a přístupem rodičů (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

 Nejtypičtějším prostředkem komunikace je řeč. Avšak nemůžeme říci, že je to 

také prostředek nejjednodušší. I pro dospělé jedince je slovy složité například vyjádřit 

vlastní rodinné problémy. Je to tím, že slova jsou velmi zrádná a může se stát,  

že myšlenky a situace jsou poté zkreslené. A co teprve dítě. To je na tom ještě daleko 

hůře, neboť má zatím nedokonalou slovní zásobu a tudíž své myšlenky není schopno 

vyjádřit přesně. Proto je pro dítě kresba oblíbeným výrazovým prostředkem, při kterém 

nepotřebuje nic víc než udržet tužku v ruce. Proto také D. Engelhart zmiňuje, že dítě 

 při kreslení objevuje svou moc a při psaní naopak svou bezmoc (Davido, 2008). 

 Je velice důležité se naučit tuto dětskou řeč číst, neboť dítě jí mnohdy poví mnohem 

více, než co by dokázalo mluveným slovem. V případě, že se tato podstatná činnost 

nerozvíjí, nevíme o dítěti ani polovinu toho, co by nám chtělo říci. Přesně tak,  

jak dospělí stále mluví a mluví, pro dítě je samozřejmé kreslit a kreslit. Je důležité proto 

dítě nechat kreslit to, co chce, neboť se z kresby můžeme dozvědět řadu skutečností, 

které v realitě nevidíme (Říčan, 2004).  Pomocí ní může sdělit, jak se cítí, jak samo sebe 

vnímá a také, jak vidí okolí kolem sebe (Davido, 2008).  

 Jedná se o velmi významnou složku z hlediska pedagogického  

i psychologického, neboť je kresba důležitá pro vývojovou diagnostiku, diferenciální 

diagnostiku a diagnostiku osobnosti (Bednářová, Šmardová, 2011). Lze ji vhodně 

využít jako úvodní metodu při navazování kontaktu. Slouží také jako možnost 

motorického uvolnění, díky kterému se sníží nejistota, která je častým problémem  

při spolupráci s terapeutem (Vágnerová, 1997 in Škodová, Jedlička a kol., 2003). 

 Je aplikována při zjišťování mentální úrovně, protože se dá zjistit inteligence dítěte. 
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Dále je podstatným komunikačním prostředkem, prostředkem zjištění afektivity dítěte  

a v poslední řadě také k vyjádření znalosti dítěte o vlastním těle a jeho situování 

v prostoru (Davido, 2008).  

   

4.1 Vývojová stadia dětské kresby 

 Kresba a její vývoj se dá vlastně srovnávat s vývojem řeči. Stejně tak jako děti 

bezesmyslně čmárají po kusu papíru, stejně tak je podobné bezesmyslné opakování 

hlásek, slabik či slov. Jak se lidský jedinec vyvíjí, tak přesně tak dochází i ke 

zdokonalování a rozšiřování slovního projevu dítěte, ale také kresby. A právě na 

základě vývoje řeči a kresby můžeme u dětí spatřovat patrné rozdíly (Bednářová, 

Šmardová, 2011). Tak jak víme, že vývoj řeči má své zákonitosti, stejně je na tom 

 i vývoj kresby. Při určení diagnózy nebo také terapii se tyto zákonitosti hojně 

využívají. Abychom dětskou kresbu pochopili, je velmi důležité se dobře orientovat 

v jednotlivých vývojových fázích dětského kresebného vyjadřování. To co je pro určité 

věkové skupiny „normální“ v dětské kresbě, tak nám umožňuje možnost srovnávat,  

co je v dětské kresbě neobvyklé či deficitní (Matějček, 1957). Kreslení souvisí 

s celkovou mentální vyspělostí dítěte, avšak kresba nemusí být vždy na stejné úrovni 

jako intelekt. Pokud se stane, že objevíme v těchto rovinách výrazný nesoulad, je třeba 

pátrat po jeho příčinách (Bednářová, Šmardová, 2011). 

 Mezi faktory, které ovlivňují vývoj a úroveň dětské kresby, řadí Bednářová 

 a Šmardová, 2011 ve své publikaci mentální vyspělost dítěte, motoriku, lateralitu, 

zrakové vnímání, paměť, schopnost představivosti, reprodukce a v poslední řadě 

pozornost.  

 V různých publikacích se můžeme dočíst, že existuje několik možností,  

jak můžeme nazývat určitá stádia výtvarného vývoje dětí. Níže si uvedeme některá  

z nich. Na základě těchto poznatků jsme pak schopni orientovat se a rozpoznat, zda se 

dítě vyvíjí intaktně či nikoliv.  

 Jako první by autorka práce uvedla dělení dle autorky Vágnerové (2012).  

Tímto dělením se však na podobné bázi zabývá i mnoha dalších autorů, jako 

 je například Drvota. Vágnerová ve své publikaci uvádí, že: „Kresba je neverbální 
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symbolická funkce. Projevuje se v ní tendence zobrazit realitu tak, jak ji dítě chápe.“ 

Rozděluje kresbu  na tři fáze. Jako první je uvedena fáze presymbolická, 

senzomotorická fáze. Druhá fáze je nazvána jako fáze přechodu na symbolickou 

úroveň a poslední fází je fáze primárního symbolického vyjádření. Nyní se budeme 

podrobněji zabývat každou fází zvlášť (Vágnerové, 2012, s. 187). 

 První fází je tedy presymbolická, senzomotorická. V tomto období je pro děti 

batolecího věku grafomotorická činnost jako například čmárání velmi zajímavé samo 

 o sobě. Ale dále se výtvorem nezabývají, tudíž je nezajímá ani výsledek (Vágnerová, 

2012). Tužka je zde jakýmsi prodloužením ruky a čáry jsou přímo souvislé s „já“ dítěte. 

Nejdříve jsou pohyby neobratné a to až do doby, než si dítě začne uvědomovat, že má 

kresba nějakou vypovídající hodnotu. Tato fáze není ovlivněna žádným intelektuálním 

faktorem. Dítě má z pohybu radost a jedná se o spontánní činnost svalstva, kdy se na 

vzniku čmáranic podílí motorický instinkt. Objevují se stereotypie, jež vyjadřují 

vrozený tělesný rytmus (Drvota, 1973).  

 Druhou fází je tedy fáze přechodu na symbolickou úroveň. Všechny možné 

podoby kresby, které si dítě osvojilo v předchozím období, nyní používá symbolicky. 

Symboly jsou nesoustavné a libovolné. Dítě je plné pocitů a afektů, pro které nemá 

vytvořené přiměřené představy. Proto vytváří různé symboly, jejichž kvalitativní obsah 

nemá nic do činění s vlastní podobou symbolu (Drvota, 1973). Dítě v tomto období 

začíná zjišťovat, že čmárání může být prostředkem k zobrazení reality, a tudíž se pro 

něj stává symbolem něčeho. Výsledek dětské kresby bývá dodatečně pojmenován  

na základě nějakého výrazného znaku, který je pro výtvor typický (Vágnerová, 2012).  

 Poslední fází je fáze primárního symbolického vyjádření. Dítě je již schopno 

nakreslit něco konkrétního. Až nyní se kresba stává jedním ze způsobů symbolického 

zobrazení skutečnosti (Piaget, 1966; Kellogová, 1969; Siegler a kol., 2002  

in Vágnerová, 2012). Avšak kresba je pojímána spíše jako vyjádření názoru  

na zobrazovaný objekt. Mohou v ní být spíše více zdůrazněny subjektivně významné 

znaky, než jeho reálná podoba. V této souvislosti Matějček, 1994 in Vágnerová, 2012 

stručně, avšak výstižně popisuje, že dítě kreslí to, co o objektu ví a to, co se mu na něm 

zdá důležité.  
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 Nejkomplexněji vývoj kresby dítěte popsal pravděpodobně Davido (2002) 

 ve své knize „Kresba jako nástroj poznání dítěte.“ 

 

Období „skvrn“ 

 Na začátku vývoje začínají všechny děti kreslit přibližně stejným způsobem. 

V případě, že by rodiče nechali již v prvním roce života dítěte malovat, určitě 

 by vytvářelo „skvrny.“ Ale jelikož rodiče mají strach z neblahých důsledků, 

nenechávají v tomto věku své děti vybíjet si své pudy (Davido, 2008).  

 

Období „čmáranic“ 

 Toto období nastává kolem jednoho roku věku dítěte. Velice rádo čmárá všemi 

směry bez toho, aniž by tužku pozvedlo. V tomto stadiu lze odhalit celou řadu faktorů 

vypovídající informace o dítěti. Například to, jak dítě drží tužku, vypovídá hodně. Děti, 

které se nevyvíjí intaktně, neumějí tužku držet. Dále dítě, které je spokojené a šťastné, 

kreslí silné čáry, které na papíře zaberou hodně místa. Naopak nevyrovnané dítě tužku 

brzy odhodí. Co je velice zajímavé, popisuje Marthe Bernsonová v knize Davida 

(2008), že dítě, které pokryje čmáráním celý papír, by nejspíše chtělo zaujmout všechno 

místo v srdci matky (Davido, 2008).  

 

Období „čárání“ 

 Zde již můžeme spatřovat určitý záměr, avšak pozornost netrvá dlouho. 

 Velmi často se stává, že dítě kresbu nedokončí nebo během kresby mění původní 

nápad. Typickým znakem je zde „náhodný realismus,“ kdy dítě záměr projeví až 

v závěru a na základě toho nějak čáranici pojmenuje. Ve věku dvou až tří let se děti 

snaží o napodobeninu písma dospělých a kreslí tzv. uzavřené smyčky neboli loops.  

Toto období je značeno jako „nezdařený realismus.“ (Davido, 2008)  
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Stadium „hlavonožců“  

 Nastává mezi třetím a čtvrtým rokem. U některých dětí je to i dříve. U někoho 

můžeme vidět kresbu hlavonožce ve čtyřech letech, avšak u jiných dětí v tomto věku 

může být již diferencovanější schéma kresby lidské postavy (Bednářová, Šmardová, 

2011).  Kresba hlavonožce jako postavy je znázorněna kolečkem, které představuje 

hlavu a trup dohromady zepředu a k tomu přiléhají dvě čáry jako nohy. Často nakreslí 

ještě další dvě čáry jako ruce. Takováto kresba postavy je typická pro tříleté až pětileté 

dítě na celém světě (Davido, 2008). Hlavonožec je typický výtvor, ve kterém vládne 

zákonitost symbolu. Jsou  zde však ale některé znaky navíc jako například vlasy atd. 

(Uždil, 2002). Postupem času, jak se dítě vyvíjí, na postavě začínají přibývat detaily, 

jako jsou oči, ústa, nos atd. Je dokázáno z několika studií, že detailů na postavě přibývá 

se zvyšováním se mentální úrovně jedince, což potvrzuje tvrzení Luquetovo. Také je 

známým faktem, že dítě do kresby promítá sebe samo. Tudíž vyjadřuje to, jak se samo 

cítí. Kreslit samo sebe je však schopné, až když si uvědomí své vlastní tělesné schéma, 

což není vrozená schopnost, ale musí ji získat pomocí zkušeností. Kolem pátého  

až šestého roku dochází ke změně, kdy se začíná objevovat trup znázorněný dalším 

kolečkem (Davido, 2008).  

 

Sklápění 

 Ve věku od pěti do sedmi let se dětská kresba nachází ve fázi „intelektuálního 

realismu.“ Můžeme si všimnout, že v tomto období většinou chybí perspektivita, 

 neboť roviny neodpovídají skutečné realitě. Dítě velmi těžko v tomto věku rozezná, 

 co je horizontální a co vertikální rovina a díky tomu dochází k jevu „sklápění.“  

Existuje celá řada příkladů, kde tento jev můžeme sledovat. Například dítě nakreslí děti 

v kruhu ležící s rukama a nohama roztaženými v horizontální rovině. V tomto období  

je také typické, že kreslí svůj osobní svět, kde zpracovává realitu tak, jak ji vidí  

a zpracovává dětská mysl (Davido, 2008).   

 Co dítě nejčastěji kreslí, je kresba člověka, která se oproti hlavonožci podobá  

již mnohem více skutečnosti. Zvířata jsou také velice oblíbeným tématem. Na začátku 

je to vlastně zobrazení upraveného člověka. Můžeme ho rozlišit od člověka na základě 
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specifickým detailů, jako jsou drápy či ocas, jinak je kresba velmi podobná. Kresba 

domu je dalším oblíbeným tématem. Bývá znázorněn jako čtverec se střechou ve tvaru 

trojúhelníku a je často doplněn komínem, okny a dveřmi s klikou (Uždil, 2002). 

Nejdříve dochází ke kreslení objektů pouze izolovaně, postupně k nim však přidávají 

pozadí, prostředí, ve kterém se objekt nachází. Například u domu je plot a okolo  

se nachází cesta, stromy, květiny. Prostředí a jeho bohatost a detaily jednotlivých 

námětů nabývají s věkem a s kreslířskými dovednostmi.  

 V pátém roce přichází na řadu, že dítě je většinou schopné znázorňovat hlavu, 

trup, končetiny. Často však stále pouze jednou čarou tedy jednodimenzionálně. 

Dvoudimenzionální kresba přichází na řadu kolem šestého roku, avšak samozřejmě jsou 

u dětí rozdíly. V tomto věku je kresba končetin již více proporcionálnější a jednotlivé 

části těla jsou připojená na správná místa. Na postavě již můžeme sledovat detaily,  

jako jsou například vlasy a je členěna jasně na hlavu a trup (Šmardová, Bednářová, 

2011). 

 Mezi sedmým až dvanáctým rokem nastává období „vizuálního realismu.“ 

Znamená to, že dítě se již snaží kreslit to, co vidí, tudíž je to více objektivní  

než v předchozích období. V sedmém roce je velmi důležitý pokrok, neboť dítě 

 je již schopné kreslit profil. Poslední stadiem je zobrazování v prostoru, kdy jsou 

kresby již více propracovanější (Davido, 2008).  

 

4.2 Kresba jako diagnostický prostředek  

 Kresba je velice vhodnou diagnostickou metodou, neboť dítě kreslí na základě 

vlastního prožitku a je motivováno tím, co právě zažívá, prožívá. Dochází k reflexi 

dětského nitra, ale i vědomých a nevědomých tužeb. Díky kresbě jsme schopni 

proniknout velice dobře do osobnosti dítěte (Matějček, 1957). V kresbě se také 

projevuje celá řada faktorů o dítěti, ať už psychických, či jiných. Můžeme jí sledovat 

kognitivní přístup, jak ztvárňuje téma, úroveň jemné motoriky, senzomotorické 

koordinace, vizuální percepci. Dále také typ temperamentu či emočního prožívání.  

A pokud dáme dítěti vytvořit tematickou kresbu, můžeme v ní sledovat třeba i způsob 

nazírání či postoj k určité skutečnosti.  Proto se využívá velmi často jako oblíbená 



34 

 

 a vhodná vyšetřovací metoda. Dalším pozitivním aspektem je, že se dá snadno 

administrovat a děti jsou ochotny toto vyšetření podstoupit. Je to vhodný způsob, 

 jak na začátek s dítětem navázat kontakt, aby došlo k uvolnění a potlačení nejistoty  

a nedůvěry (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015). Tato metoda má avšak i své 

nedostatky. K tomuto nedostatku je řazeno to, že dospělý, který dětskou kresbu 

analyzuje, ji hodnotí z pohledu zralého člověka. Proto je velmi důležité  

se při vyhodnocování odpoutat od toho, že jsme dospělí, neboť pak může dojít 

k projekci. Na základě toho je při vyhodnocování velice důležité mít široké odborné 

znalosti (Davido, 2008). 

 Kresba je velice dobrým ukazatelem, která poskytne učiteli, respektive 

terapeutovi nějaké představy o dítěti. Ať už o jeho osobních charakteristikách 

 či schopnostech.  Je však důležité si uvědomit, že kresba nemůže poodhalit vše, 

 proto je absolutně nemožné dělat závěry na základě výsledků získaných jen z kresby.  

Nikdy nesmíme zapomínat na hlubší souvislosti, jako jsou sociální a kulturní, 

 neboť osobnost dítěte musíme hodnotit komplexně. 

 Kresba lze posuzovat ze dvou hledisek. Jedním hlediskem je formální stránka, 

tedy například vedení čáry, přesnost, návaznost, kreslení dle předlohy apod. A druhou 

stránkou je stránka obsahová, tedy bohatost, námětová různorodost apod. Ne vždy jsou 

obě stránky v jednotě. 

 V praxi se setkáváme s nejrůznějšími dětmi. Některé mají třeba průměrnou  

či vysokou inteligenci, ale jejich kresba je na podprůměrné úrovni. Nebo naopak děti, 

které vcelku hezky kreslí, však mají úroveň rozumových schopností v pásmu 

podprůměru (Bednářová, Šmardová, 2011). 

 Psychologický nález u vývojové dysfázie vykazuje difuzní poškození 

centrálního nervového systému, dají se prokázat známky organicity i s pozitivním 

nálezem v kresbě. Avšak právě porucha intelektu zde není součástí klinického obrazu. 

Různorodost výkonů jednotlivých intelektových složek, jako je paměť, koncentrace, 

pozornost apod., je dána právě díky difúznímu postižení (Škodová, Jedlička, 2003).  
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4.2.1 Kresba postavy 

 Kresba postavy je velmi populární, neboť dítě do kresby promítá celé své „já“  

a v případě, že kreslí pána, není ve většině případech pochyb, že kreslí samo sebe 

(Davido, 2008). Pokud nekreslí samo sebe, jedná se většinou o osobu, která je pro něj 

významná a to jsou zejména rodiče. Když dáme dítěti za úkol nakreslit postavu a dítě 

 ji nakreslí, ptáme se ho na různé otázky. Například jak by nakreslená osoba mohla být 

stará, jestli je hezká, silná, jaké má asi povolání apod. Tento „výslech“ je důležitý 

 pro přesnější interpretaci výsledků hodnocení (Říčan, Krejčířová a kol., 2006). 

 V kresbě lze sledovat celou řadu aspektů, jež o něčem vypovídají, jako například 

hlavu a její části, tělo, ruce, nohy, zda je postava oblečená či nahá, zda má vousy, vlasy 

apod. Poukažme si to například na oblečení. Některé děti kreslí postavy nahé. Tento jev 

je do sedmi let zcela normální, avšak od deseti let má být postava již oblečena. Pokud 

dítě kreslí i v tomto věku postavy nahé, poukazuje to na asociální či patologické 

chování. Pokud dítě kreslí oblečenou postavu, většinou ji oblékne dle svého vkusu 

(Davido, 2008).  

 Tyto interpretace se však nesmějí brát mechanicky, neboť pak může dojít 

ke špatnému vyhodnocení. Je třeba brát v úvahu vývojovou kvalitu kresby i celého 

kontextu (Říčan, Krejčířová a kol., 2006).   

 Poměrně validní interpretace jsou uvedeny Vágnerovou, 1988 in Říčan, 

Krejčířová a kol., 2006:  

Velikost postavy. Malé postavy kreslí většinou děti, které jsou úzkostné a mají 

neurotické rysy, naopak velké postavy kreslí děti, které mají sklony k agresivitě, 

sebeprosazování. Při vyhodnocování je nutné vyloučit organické postižení CNS, jelikož 

děti, které mají CNS zasaženu, kreslí postavy tak velké, že se jim často nevejdou ani  

na papír. Dále kvalita čar. Pokud jsou čáry slabé, črtané, přerušované, svědčí  

to o úzkosti, depresi. Dalšími interpretacemi mohou být nadměrně pečlivé provedení 

či naopak nedostatečné nebo chybné spojení jednotlivých částí. Chybění 

podstatných částí těla jako je například končetina, hlava, se nejčastěji vyskytuje  

u inhibovaných dětí s adaptačními obtížemi. Hlava malá nebo asymetrická 

s nápadnými rysy v obličeji může značit problém adaptační či komunikační. 
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 Nápadné zpracování trupu, jenž je příliš úzký nebo naopak široký, se vyskytuje 

 u jedinců, kteří se neorientují ve svém tělesném schématu. Ruce a paže, které jsou 

krátké nebo deformované, se pojí s komunikačními obtížemi. Vyjadřují, že děti mají 

strach z kontaktu s lidmi či pocit bezmocnosti. Nohy vyjadřují stav rovnováhy.  

Pokud chybí nebo je postava nakreslena křivě, vypovídá to o nejistotě, nezakotvenosti 

apod. Postup při kreslení. Jestliže dítě nezačíná hlavou či trupem, může to poukazovat 

na komunikační nebo adaptační obtíže. Předposlední interpretací je důležitost umístění 

kresby na papíře. A v poslední řadě oblečení, ke kterému byly poznatky uvedeny  

již výše. 

 V roce 1926 F. Goodenoughová vytvořila test lidské postavy, který hodnotí 

vývojové aspekty kresby. Vychází z aspektu, že dětská kresba má svou zákonitou 

vývojovost a při jejím vývoji dochází k přibývání detailů, a také k přesnosti jejího 

provedení (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015). Děti mají za úkol nakreslit 

nějakého pána. Hodnocení obrázku je založené na tom, že autorka testu rozdělila 

postavu na 52 prvků a díky tabulce jsme schopni získat mentální věk, který můžeme 

vyjádřit i pomocí IQ. Díky tomuto faktu jsme schopni srovnávat výkony dětí 

v kresbách. Může však nastat problém, že do kresby vstupují emoce a díky tomu 

výsledek může být značně neobjektivní (Davido, 2008).  

 V roce 1963 byl tento test přepracován D.B.Harrisem a byl nazván jako 

Goodenough-Harris Drawing test. V tomto testu jsou dvě části. Nekreslí se pouze 

postava pána, avšak dítě má za úkol po postavě mužské nakreslit ještě postavu ženskou. 

Může to být ještě také doplněné kresbou autoportrétu. Tato zkouška je však založena 

projektivně, nikoliv jako zkouška inteligence.  

 Pro českou populaci byl test upraven a standardizován v roce 1982 Šturmou 

 a Vágnerovou. Je určen pro děti od tří a půl let do jedenácti let. Dítě má za úkol 

nakreslit lidskou postavu, jak nejlépe umí. Během práce je vhodné dítě sledovat, 

 jak postupuje a poté si s dítětem o kresbě povídat (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 

2015). Tento upravený test je velmi vhodný pro děti s narušenou komunikační 

schopností, neboť od nich nevyžaduje mluvní projev (Škodová, Jedlička, 2003).  
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 Draw a Person: A Quantitative Scoring System (DAP) je nejnovější verzí 

testu lidské postavy. Jde o americkou verzi, avšak česká verze je také dostupná. 

Největší přínos je v aktualizaci a diferenciaci norem. Hlavním cílem tohoto testu  

je hodnocení inteligence a nikoliv hodnocení dalších faktorů, jako je například úroveň 

senzomotorických dovedností, jazyka apod. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015). 

 

4.3 Grafomotorika 

 „Grafomotorika je vysvětlována jako soubor senzomotorických činností, 

 které jedinec vykonává při kreslení a psaní.“ (Doležalová, 2010, s. 21)  

 Na to, jak se bude grafomotorika vyvíjet, má vliv celá řada činitelů. Když  

se zaměříme na vnější podmínky, tedy exogenní, musíme tam určitě zařadit rodinné 

prostředí. Prostředí rodiny, vzdělávání jejích členů, materiální podmínky, hodnotová  

a zájmová orientace, podněcování rozvoje dítěte. To vše má zásadní vliv na úroveň 

grafomotorických schopností dítěte. Vedle rodiny je také velmi důležitá mateřská škola 

a  její výchovné působení a vedení učitelek. Krom toho také vliv ostatních dětí ve třídě. 

Druhým typem podmínek jsou vnitřní neboli endogenní. Kam řadíme dosaženou úroveň 

a souhru mozkové činnosti při grafomotorických činnostech. Dále je také důležitý stav 

předpokladů pro psychickou i fyzickou činnost dítěte a také nesmíme opomenout 

důležitost aktuálního stavu dítěte (Doležalová, 2010). Vývoj grafomotoriky probíhá 

individuálně a etapovitě, avšak fyziologicky daným postupem. Na základě tohoto faktu 

můžeme u dětí stejného věku sledovat v kresbě či písmu přibližně stejný výkon 

(Lipnická, 2007).  

 Hrubá motorika je základ pohybu při psaní a kreslení, proto je důležité  

si uvědomit, že je třeba hrubou motoriku rozvíjet, neboť z ní se vyvíjí jemná motorika  

a z té pak právě grafomotorika. Pokud má dítě v kreslení obtíže, je hrubá motorika první 

oblastí, na kterou je třeba se zaměřit (Bednářová, Šmardová, 2011). Není důležitý jen 

rozvoj hrubé a jemné motoriky a její koordinace se smyslovým vnímáním,  

jako je především koordinace oka a ruky, ale také je velice podstatné výběrové vnímání, 

řeč a myšlení (Doležalová, 2010). Mezi základní oblasti vnímání je řazeno tělesné 

vnímání taktilní, kinestetické, jež umožňuje uvědomit si polohu pohybových orgánů 
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v prostoru a v poslední fází vestibulární vnímání rovnováhy (Looseová, 2001  

in Doležalová, 2010). Aby jedinec byl schopný psát a kreslit, je nezbytně nutné,  

aby docházelo k souhře všech těchto fyzických a psychických funkcí. Dalším 

předpokladem pro zdárný vývoj motoriky je také důležitost pracovních dovedností  

a hygienických návyků (Doležalová, 2010).  

 Rozvoj hrubé motoriky je velice důležitý u dětí, které mají sníženou koordinaci 

pohybu. Lze ji rozvíjet při nejrůznějších hrách, kdy si všímáme, jak chodí, jak běhá,  

jak skáče apod. Pokud obtíže přetrvávají, je velice důležitá konzultace s odborníkem. 

Jemná motorika a její rozvoj je také samozřejmě velice důležitý. Každodenní činnosti, 

manipulační hry, sebeobsluha, výtvarné činnosti jsou k jejímu rozvoji velmi vhodné. 

K rozvoji slouží dále například skládání kostek, navlékání korálků, šroubování, 

modelování apod. (Bednářová, Šmardová, 2011).  

 Krom rozvoje výše uvedených funkcí, je důležité neopomenout důležitost 

správnosti pracovních návyků dítěte, mezi které jsou řazeny: 

• Volba psacích a kreslících potřeb 

• Způsob sezení  

• Úchop psacího nástroje 

• Držení ruky při psaní 

• Uvolněnost ruky při psaní  

 Při volbě psacích a kreslících potřeb je velmi důležitý tvar náčiní a účel jeho 

použití. Vhodné jsou tužky a pastelky, které jsou měkčí, neboť dítě na ně nemusí příliš 

tlačit a vede jimi dobře stopu. Co se týče tvaru, nevhodné jsou takové potřeby, 

 které neumožňují správné špetkové držení. To jsou například tlusté fixy, křídy apod. 

Sezení je velice důležité, aby bylo správné. Pokud dítě sedí a přitom kreslí či píše,  

je důležité mu podmínky přizpůsobit. Chodidla by měla být opřena celou plochou  

o zem, váha těla je na celé sedací ploše židle. Je také důležité, aby dítě k výkonu mělo 

dostatek místa, aby se ruka mohla plynule a rovnoměrně pohybovat. Je velice důležité 

dbát na úchop psacího náčiní již od začátku. Správný úchop utvářející se kolem třetího 

roku je tedy špetkový úchop. Psací nástroj leží na posledním článku prostředníku  

a seshora je přidržen bříškem palce a ukazovákem. Tento úchop je správný,  

neboť umožňuje nejvyšší možnou míru koordinace jemných svalových skupin a prstů, 



39 

 

umožňuje přesné pohyby a uvolnění ruky. Pokud dítě drží tužku jinak, může to vést 

k unavitelnosti ruky, ke ztrátě motivace psát či kreslit a celkově se promítá do snížení 

grafomotorické obratnosti.  Postavení ruky při psaní je samozřejmě také důležité. 

 Je třeba dbát na to, aby směr horního konce tužky směřoval do oblasti mezi ramenem  

a loktem. Důležité je také neohýbat příliš zápěstí. Pokud se tento fakt nedodržuje,  

je možné si pomoci nakloněním sešitu. A to takovým způsobem, že pokud jsme leváci, 

levý roh jde nahoru a pokud jsme praváci, tak nahoru posuneme pravý roh.  

Posledním pracovním návykem je uvolnění ruky, které je nezbytně důležité a nesmírně 

se promítne do grafického výkonu dítěte, chuti ke kreslení. Je důležité, aby kreslení 

probíhalo v přátelské a klidné atmosféře. Jako uvolnění může sloužit hadrová panenka, 

která má volné ruce a nohy. Dítěti na této postavičce ukazujeme, jak je uvolněná. 

 Také je velmi důležitý rytmus, proto je vhodné pouštět například písničky (Bednářová, 

Šmardová, 2011).  

 

4.3.1 Vývojová dysfázie a grafomotorika 

 Když se zaměříme na vývoj grafomotorických schopností u jedinců s vývojovou 

dysfázií, tak můžeme sledovat odchylky oproti intaktním dětem. Důvodem je narušení 

motorických funkcí, a to především v oblasti jemné motoriky rukou, motoriky mluvidel 

nebo v nedostatcích v prostorovém uspořádání pohybů. V hrubé motorice nastává také 

problém. Mají obtíže v koordinaci. Co není ani výjimkou, je porucha vizuomotorické 

koordinace (Škodová, Jedlička, 2003).  

 Jedinci s vývojovou dysfázií nejsou schopni postavit prsty do funkční pozice  

a na základě toho dochází k problému v ovládání tužky. Nejdříve při kreslení a později  

i při psaní. Co můžeme často sledovat, je držení psacího náčiní celou rukou. 

 V jejich kresbě můžeme sledovat řadu nápadností a odchylek. Můžeme v ní 

vidět známky organicity, a proto není žádnou výjimkou, že v kresbě můžeme 

zpozorovat například nedotažené linie, zdvojené čáry nebo třeba vychýlené postavy  

ze své osy (Mikulajová, Rafajdusová, 1993). Skoro v každé kresbě můžeme spatřit 

deformaci tvarů, křivek, úhlů. Typickým znakem je velmi nízká úroveň a obsahová 

chudost. V obrázku většinou chybí detaily obličeje (nos, uši, atd.), dále chybí některé 



40 

 

části těla či oblečení. Nevhodné proporce obrázků, kdy například kreslí jednotlivé části 

těsně vedle sebe nebo dokonce i přes sebe, kdy značná část papíru bývá nevyužita.  

Také se často stává, že obrázek nelze vůbec rozpoznat (Škodová, Jedlička, 2003).  

 Úroveň grafomotoriky je základem pro rozvíjení kreslení a psaní. Proto existují 

různé testy kresby, které jsou důležitou součástí diagnostiky a terapie u jedinců 

s vývojovou dysfázií. Jestliže při kresbě dítě selhává, může to být také z důvodu 

poruchy zrakové percepce, špatné senzomotorické koordinace, narušení jemné motoriky 

nebo samotné integraci těchto zmíněných funkcí (Škodová, Jedlička, 2003). Výše máme 

uveden test kresby postavy, který se u těchto jedinců hojně využívá.  

 Při rozvoji grafomotoriky u jedinců s vývojovou dysfázií musíme postupovat 

pomaleji než u intaktních dětí. Je důležité si uvědomit, že na začátku rehabilitace tyto 

děti většinou velmi nerady kreslí. Dítě má problém se vším, ať už s obkreslováním, 

geometrickými tvary či napodobením obrázku dle vzoru. Musíme postupovat  

od jednoduššího ke složitějšímu. Takže nejdříve nacvičujeme obkreslování 

jednoduchých prvků, jako je například kolečko, vlnovka apod. (Mikulajová, 

Rafajdusová, 1993).  
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5 VÝZKUM  

 

 Výzkum v diplomové práci je výzkumem kvalitativním, kdy usiluje o potvrzení 

teoretických poznatků pomocí části praktické. Ke zkoumání bylo zvoleno šest dětí  

ve věku mladšího školního věku, jejichž zkoumání bylo doplněno o získané poznatky  

o těchto dětech od jejich rodičů (matek). Na základní škole logopedické pro žáky 

s vadami řeči a na základní škole pro žáky s mentálním postižením bylo využito 

možnosti rozhovoru s učitelkami těchto dětí a možnosti získat tak poznatky o těchto 

dětech a jejich problémech ze strany vyučujícího. K bádání byla nejdříve využita kresba 

pána, kdy zadání znělo: „Nakresli pána, jak nejlépe dovedeš! “ A poté po konzultaci 

 s psycholožkou dětem byla zadána volná kresba dle vlastní fantazie. Všem účastníkům 

výzkumu bylo sděleno, že pokud něčemu nebudou rozumět, ať se obrátí na autorku 

práce.  

 

5.1 Charakteristika výzkumného vzorku  

 Výzkumná část této práce je zaměřena na děti mladšího školního věku,  

a to konkrétně v rozmezí od osmi let do osmi let a pěti měsíců. Nejdříve byly vybrány 

tři děti navštěvující Základní školu LOPES, které chodí do druhé logopedické třídy, 

neboť jim byla diagnostikována vývojová dysfázie. Tato základní škola umožňuje plnit 

povinnou školní docházku dětem, které jsou řazeny do skupin žáků s podpůrným 

opatřením. Škola přijímá zejména žáky s mentálním postižením a dále s řečovými 

vadami, jako je především dyslalie, palatolalie, vývojová dysfázie, koktavost, avšak 

také přijímá jedince s kombinovaným postižením. Škola jedincům nabízí  

jak individuální, tak skupinovou logopedickou péči. Upřednostňuje vzdělávání 

 a výchovu pomocí individuálního působení na žáka, aby se co nejvíce rozvíjela jeho 

osobnost a rozumové schopnosti. Škola zajišťuje poradenské služby. Tyto služby jsou 

zajišťovány speciálně – pedagogickým centrem logopedickým, výchovným poradcem, 

školním metodikem prevence a speciálním pedagogem zaměřujícím se na školní 

logopedii [online].  
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 Druhou skupinou dětí byly tři děti intaktní, které byly zvoleny na základě osobní 

známosti. Tyto děti autorka práce osobně vedla více let za sebou na letním dětském 

táboře v Českém Šternberku, a proto se rozhodla vybrat si je pro svou diplomovou 

práci. Děti navštěvují různé běžné základní školy v Praze.  

 Všechny tyto děti byly zařazeny do výzkumu na základě souhlasů zákonných 

zástupců.  

 Sběr dat probíhal od října 2017 do února 2018. Během února 2018 byla také 

započata přímá spolupráce s psycholožkou SPC  PhDr. Zojou Šedivou, Ph. D. 

 

5.2 Cíl práce 

 Hlavním cílem výzkumného šetření je zjistit a poukázat na promítání se 

narušené komunikační schopnosti konkrétně vývojové dysfázie do dětské kresby. 

Kresby žáků s vývojovou dysfázií porovnat s kresbami dětí bez narušené komunikační 

schopnosti. Na základě hlavního cíle byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

- poukázat na rozdíly, které v kresbě nastávají; 

- analýza kresby postavy u dětí s vývojovou dysfázií; 

- analýza kresby postavy u dětí intaktních. 

 

K dosažení stanovených cílů byly formulovány výzkumné otázky: 

1) Bude kresba dětí s vývojovou dysfázií na nižší úrovni než kresba dětí 

intaktních? 

2) Jsou schopny děti bez vývojové dysfázie zvolit vhodnější proporcionalitu 

umístění kresby na papíře?   

3) Je vidět u dětí s vývojovou dysfázií hůře rozvinuta jemná motorika?  

4) Je volná kresba u dětí s vývojovou dysfázií na nižší vývojové úrovni? 
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5.3 Metodologie šetření  

 Jak je již výše uvedeno, výzkumná část je zaměřena na kvalitativní šetření. 

Nejdříve byl navázán kontakt s matkami, s kterými byl veden polostrukturovaný 

rozhovor, kdy byly zjišťovány informace ohledně porodu, těhotenství, prospěchu dítěte, 

psychomotorickém vývoji apod. Poté se autorka práce zaměřila na děti, kterým byla 

zadána kresba. Při kreslení byly děti pozorovány. Pozornost nebyla věnována jen 

kresbě, ale také neverbálnímu chování, pozornosti, motivaci, práceschopnosti apod.. 

Poté byl veden polostrukturovaný rozhovor s dětmi o kresbě. Byly kladeny nejrůznější 

otázky, například koho nakreslily, jak se daná postava asi cítí, co má ráda apod.. 

V poslední části došlo k sestavení anamnéz, a to osobní, rodinné a sociální na základě 

sesbíraných dat. A také k analýze výsledků dětské činnosti, tedy konkrétně kreseb. 

K šetření byly použity tyto výzkumné metody a techniky: rozhovor, pozorování, 

anamnéza a analýza výsledku činností. Níže se budeme věnovat podrobněji jednotlivým 

metodám a technikám. 

 

Rozhovor 

 Jedná se o prostředek výzkumu, který se používá při tázání se mezi výzkumným 

pracovníkem a respondentem. Když jsou data sesbírána, dochází k analyzování obsahu 

rozhovoru. Rozhovor může být také nazván jako interview, kdy jde o ústní komunikaci, 

kterou lze nahrávat například na magnetofon (Průcha a kol., 2001). Jedná se o jednu 

z nejoblíbenějších diagnostických metod. Nejde jen o získávání diagnostických 

informací, ale je také významným prostředkem k navázání kontaktu. Vést interview 

není vůbec jednoduché, neboť každý jedinec je individuální, a proto nelze postupovat 

podle předem daného schématu (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015). Jsou různé 

typy rozhovoru. Může být strukturovaný, polostrukturovaný či nestrukturovaný. 

 Pokud hovoříme o prvním typu rozhovoru, jedná se o výzkumný prostředek, kdy jsou 

jasně dány otázky k dosažení cíle. Nestrukturovaný rozhovor je volný bez otázek. 

 A polostrukturovaný je metoda, která má prvky jak ze strukturovaného rozhovoru,  

tak nestrukturovaného (Zelinková, 2011).  
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 Jak je již výše uvedeno, byly provedeny polostrukturované rozhovory  

jak s dětmi, tak s matkami. Dále nestrukturovaný rozhovor s psycholožkou z SPC.  

Je to objektivní metoda, kterou lze získat velkou řadu potřebných informací.  

 

Pozorování 

 Tato metoda vychází ze záměrného a plánovitého vnímání, které je zaměřené  

na dosažení nějakého cíle. Aby pozorování splnilo podmínky diagnostické metody,  

je potřeba dodržovat zásady, jako je zásada plánovitosti, zásada systematičnosti  

a zásada přesnosti a objektivity. Při pozorování se výzkumník zaměřuje především  

na řeč, mimiku, pantomimiku, tedy pohyby celého těla. Dále na gestiku, tedy pohyby 

rukou a paží. Také nesmí být opomenuty emoce, sociální chování, vztah k sobě 

 a k ostatním (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015). 

 Pozorování můžeme rozdělit z hlediska doby trvání na dlouhodobé  

a krátkodobé. Druhým typem rozdělení je pozorování náhodné a systematické.  

Pokud hovoříme o systematickém pozorování, je předem stanoven plán a vytváří 

 se například záznamový arch. Z pozorování volného nelze vyvodit závěry a hovoříme  

o pozorování volném, náhodném (Zelinková, 2011). 

 Pro tento výzkum bylo zvoleno systematické a dlouhodobé pozorování, kdy děti 

byly sledovány dlouhodobě a co nejpodrobněji, jak to bylo možné.  

 

Kazuistika 

 Vzniká na základě získávání informací o daném jedinci. Je složena z několika 

typů anamnéz. Ty se používají nejen v psychologii nebo pedagogice, ale také 

v medicíně (Průcha a kol., 2001). Anamnéza pochází z řeckého slova anamnésis, 

 což znamená rozpomínání se. Hlavním cílem anamnézy je získání relevantních údajů 

z minulosti, které souží k vysvětlení současného stavu jedince. Anamnéza lze získat 

pomocí řízeného rozhovoru, kdy je třeba ihned vykonávat podrobný zápis v přítomnosti 

hovořícího, aby nedošlo ke zkreslení a neobjektivním výsledkům (Svoboda, Krejčířová, 

Vágnerová, 2015).  
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Analýza výsledků činností  

 Velice podstatným a cenným zdrojem diagnostických informací je právě analýza 

výsledků činností zkoumané osoby. Nejčastěji hovoříme o kresbě, literární činnosti, 

malbě, rukopisu apod. Výtvory jsou velice nesourodé, neboť každý jedinec  

je individuální a tento výzkumný prostředek přijde velice vhod pro celkový rozbor dané 

osobnosti. Získané údaje touto cestou mají svébytný charakter, a proto se velice těžko 

nahrazují jinými způsoby (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2015). 

 Pro diplomovou práci byly analyzovány dvě kresby, a to kresba pána a volná 

kresba. Při analýze výsledku činností spolupracovala autorka s psycholožkou Zojou 

Šedivou, sídlící v SPC v Gymnáziu, Střední odborné škole, Základní škole a Mateřské 

škole pro sluchově postižené v Ječné. Test kresby postavy byl zhodnocen dle testu 

„Kresby postavy“ od Jaroslava Šturmy a Marie Vágnerové, jenž je modifikací testu 

Goodenoughové z roku 1982 (viz příloha číslo 1.). Kresba je hodnocena  

jak z obsahového, tak formálního hlediska. Výsledky jsou sečteny a je z toho vytvořen 

výsledný sten, který vyjadřuje IQ. Volnou kresbu paní psycholožka zhodnotila 

kvalitativním způsobem. 

 

Test Kresby postavy z roku 1982 

 Aby byl test validní, je třeba vyšetření provádět v takové atmosféře, ve které děti 

kreslí opravdu dle svých nejlepších možností. Důležité je, aby se cítily dobře 

 a uvolněně.  

 Na kresbě postavy dochází ke skórování 35 položek, z nichž je 15 obsahových, 

které se týkají kvality detailů a 30 formálních, kdy se hodnotí například vzájemné 

proporce jednotlivých částí těla, kvalita tvaru, symetrie levé a pravé části těla apod. 

Pokud položku dítě na své kresbě vyjádří, ohodnotíme to jedním bodem, pokud nikoliv, 

položku hodnotíme nulou.  
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Hodnocení: 

Obsahová část 

1. trup – Zde se hodnotí a sleduje jakékoliv dvojdimenzionální znázornění. 

 Pokud dochází ke splývání hlavy s trupem, musí být nakreslena čára,  

jež odděluje hlavu. 

2. Krk – Jakékoliv dvojdimenzionální znázornění krku, které jasně odlišuje hlavu 

a trup. 

3. Ústa – Jakýkoliv způsob kresby, který je na obrázku patrný a je jasným 

způsobem vyjádření úst. 

4. Nos – Jakýkoliv způsob kresby, který je na obrázku patrný a je jasným 

způsobem vyjádření nosu. 

5. Oči a jejich detaily I. – Zde se sleduje obočí nebo řasy. Hodnotíme jakýkoliv 

jasný způsob znázornění, kdy obočí je většinou vyjádřeno jako oblouček  

nad okem a řasy jako řada čárek, která vychází z obrysu oka.  

6. Oči a jejich detaily II. – Zde se hodnotí panenka. Avšak tečka není uznána 

v případě, že je tím vyjádřeno celkově znázornění oka. Pokud jsou obě oči 

nakresleny, musí být znázorněna v obou očích.  

7. Vlasy I. - Jakýkoliv způsob kresby, který je na obrázku patrný a je jasným 

způsobem vyjádřením vlasů. 

8. Vlasy II. – Tato položka se hodnotí mírněji. Jedná se o lepší vyjádření vlasů, 

než čmáranice. Vlasy musí být znázorněny více než jen po obvodu hlavy a obrys 

hlavy musí být zakryt.  

9. Paže – Jakýkoliv způsob kresby, který je na obrázku patrný a je jasným 

způsobem vyjádření paže. Nestačí namalovat pouze prsty. Paže musí být 

namalovány obě.  

10. Prsty – Hodnotí se každé jasné nakreslení prstů. Pokud jsou obě ruce vidět, 

musí být prsty nakresleny u obou rukou.  

11. Správný počet prstů – Pokud jsou vidět obě ruce, správný počet prstů je pět  

na obou rukou. Pokud je vyznačena pouze jedna ruka, správně se hodnotí pět 

prstů na jedné ruce.  
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12. Boty nebo chodidla – Jsou-li znázorněny obě nohy, boty či chodidla musí být 

znázorněny na obou nohách. Kladně se hodnotí i jednodimenzionální znázornění 

či jen prsty u nohou.  

13. Oděv I. - Jakýkoliv způsob kresby, která je na obrázku patrná a je jasným 

způsobem vyjádření oděvu. Typická je řada knoflíků nebo klobouk, který 

 je většinou umístěn spíše nad hlavou. Pokud jedinec nakreslí pupek, hodnotí  

se negativně nulou. Avšak pokud vymaluje trup, hodnotí se to kladně.  

14. Oděv II. – Zde hodnotíme alespoň dvě součásti oděvu, jež jsou neprůhledné. 

Pokud je znázorněn klobouk, musí být umístěn přímo na hlavě.  

15. Oděv III. – Hodnotí se, pokud je kresba postavy celá zřetelně oblečena  

a neprosvítá tělo. Nejsou důležité detaily, ale musí být znázorněny rukávy, 

nohavice i boty. 

 

Formální část 

16. Hlava a její proporce – Sleduje se a hodnotí se, aby hlava byla menší 

 než polovina trupu a zároveň větší než desetina trupu. 

17. Profil – U hlavy, trupu a nohou se sleduje, aby byly znázorněny z profilu  

bez podstatné chyby.  

18. Dvojdimenzionální vyjádření nosu – Pokud jedinec nakreslí rovnou čáru, 

čtverec či kružnici, hodnotí se to nulou.  

19. Oči a jejich proporce – Svislý rozměr oka musí být menší než vodorovný. 

20. Připojení paží – Paže jsou připojeny k trupu či krku nebo také ke spojnici hlavy 

a trupu. Pokud dojde k vynechání trupu, hodnotíme to nulou. Ke stejnému 

hodnocení dochází i v případě, že jsou paže připojeny k nohám. 

21. Připojení paží na správném místě – Za takovéto místo jsou považována 

ramena. Pokud je připojena pouze jedna paže, hodnotíme to nulou. Ke stejnému 

hodnocení dochází i v případě, že jsou paže připojeny uprostřed trupu.  

22. Paže nejsou upaženy – S trupem každá paže musí svírat úhel, který je menší 

než 90°.  

23. Ramena – Hodnotí se velice přísně. Jsou uznána pouze v případě, jsou-li jasně  

a spolehlivě naznačena. Například elipsovitý tvar se hodnotí nulou.  
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24. Dvojdimenzionální vyjádření paží – Délka je větší než šířka a jsou vyjádřeny 

dvojrozměrně.  

25. Paže a jejich proporce – Paže jsou přibližně stejně dlouhé jako trup.  

26. Paže a jejich symetrie – Dá se hodnotit pouze v případě, že jsou paže 

nakresleny dvojrozměrně. Pokud nikoliv, hodnotíme automaticky nulou.  

Sleduje se zde to, že mají být obě přibližně stejně dlouhé i široké.  

27. Kloub lokte – Znatelný a ostrý ohyb, který můžeme spatřit uprostřed paže. 

Pokud je to takto nakreslené pouze u jedné paže, hodnotíme to kladně.  

28. Dvě dimenze u prstů – Sledujeme zde, aby délka prstů byla větší než šířka. 

29. Trup – Sledujeme zde, aby délka trupu byla větší než šířka. Pokud je šířka  

i délka stejná či je trup vyjádřen trojúhelníkovým způsobem, hodnotíme nulou.  

30. Nohy a jejich připojení k trupu – Hodnotíme kladně v případě, že jsou k trupu 

připojeny obě nohy.  

31. Dvojdimenzionální znázornění nohou – Sledujeme zde, aby délka byla větší 

než šířka, a aby obě nohy byly nakresleny dvojrozměrně. Vyjádření chodidel 

může být znázorněno jakkoliv.  

32. Nohy a jejich proporce – Zde hodnotíme, aby délka nohou nebyla menší  

než délka trupu a zároveň větší než dvě délky trupu. Co se týče šířky, musí  

být menší než šířka trupu. Pokud nejsou nohy znázorněny dvojrozměrně, 

hodnotím pouze jejich délku.  

33. Nohy a jejich symetrie – Hodnotíme pouze u dvojrozměrného vyjádření,  

kdy obě nohy musí být přibližně stejně dlouhé a široké. V jiném případě  

to hodnotíme nulou. 

34. Chodidla a jejich proporce – Hodnotíme, aby chodidlo bylo znázorněno 

dvojrozměrně, a aby délka byla větší než šířka.  

35. Rozčleněnost chodidla – Je třeba hodnotit u obou chodidel, pokud  

jsou znázorněny, aby byl zřetelně oddělen podpatek boty nebo pata.  

(Zdroj: Šturma J., Vágnerová. M.)  
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Sten 

 Jelikož se níže práce zaobírá jednotkou sten, kterou je právě výsledek kresby 

lidské postavy v této diplomové práci vyhodnocen, měli bychom si tento pojem 

vysvětlit. Jedná se o hodnotící stupnici v rozmezí od jedné do deseti. Rozpětí mezi 

čtyřmi až šesti je řazeno k průměru hodnoty, jenž dosáhne většinová populace. Jedná  

se o normalizovanou statistickou metodu, která se dá srovnat s jinými statistickými 

metodami, jako je například IQ, T – skóre apod. (viz příloha číslo 2.)  

 

5.4 Kazuistiky a hodnocení kresby  

PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Kazuistika číslo 1 

Jméno: chlapec V. Z.  

Věk: 8 roků a 5 měsíců 

 

Osobní anamnéza 

 Chlapec V. se narodil v plánovaném termínu bez komplikací. Na svět přišel 

celkem malý s porodní váhou 2660 g a měřil 44 cm. Na váze přibíral poté rychle. Matka 

ho kojila šest měsíců. Je celkem často nemocný, občas má i ztrátu vědomí. Pravidelně 

užívá lék Nootropil, což je lék, který pozitivně ovlivňuje funkci mozkových buněk 

v oblasti paměti, učení. Nerovnoměrný psychomotorický vývoj. Chodit začal v devíti. 

měsících. Avšak co se týče vývoje řeči, ta byla od prvopočátku opožděna, neboť první 

slova se objevila až ve třech letech. Poté byl vývoj celkově pomalejší, ale rozumění  

na celkem dobré úrovni. Byla mu diagnostikována těžká expresivní vývojová dysfázie.  

 

Rodinná anamnéza 

 Chlapec pochází z rodiny, která žije pohromadě. Má dva bratry. Starší bratr  

má diagnostikován balbuties a z tohoto důvodu navštěvoval mateřskou školu  
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Don Bosco. Mladší bratr nemá žádnou narušenou komunikační schopnost, avšak má 

ADHD. Matka je zcela zdráva a živí se jako operátorka. Otec dítěte je také zdráv a jeho 

povoláním je výkon elektrotechnika. Čas trávený společně v této rodině je velmi 

nedostačující. Rodiče na děti nemají příliš mnoho času. To se také projevuje  

na prospěchu chlapce. Často přijde do školy bez hotových úkolů či bez podpisů. 

Chlapec chce na sebe velmi často upoutat pozornost, a proto volí volbu útěku  

do nemoci.  

 

Sociální anamnéza 

 Chlapec navštěvoval od čtyř let mateřskou školu, kde měl velký problém 

s adaptací, neboť má opožděný vývoj sociálního chování. Z tohoto důvodu se řídil 

vnitřními pudy a nikoliv vnějšími situacemi. Měl jednoroční odklad povinné školní 

docházky z důvodu vady řeči, opožděného vývoje řeči. Poté mu byla doporučena 

základní škola logopedická. Z tohoto důvodu začal navštěvovat ZŠ LOPES.  

 Nyní je velmi přátelský a nemá s dětmi žádné konflikty. Ve třídě má kamarády. Školu 

celkem zvládá. Má jedničky a dvojky, avšak dle slov paní učitelky se spíše jedná  

o motivační známky. Dá se u něho velmi dobře získat pozornost k práci motivací.   

 

Motorika 

• Jemná motorika 

 Jemná motorika je u chlapce silně narušena. Má neobratné prsty. Má velký 

problém s činnostmi, jako je stříhání, navlékání korálků apod. Při stavění stavebnic 

 se však problémy v jemné motorice příliš nevyskytují. Velmi se snaží a práci upravuje 

svému tempu.  

• Hrubá motorika 

 Hrubá motorika vlivem špatné vizuomotorické koordinace není na příliš dobré 

úrovni. U chlapce je vizuomotorika silně narušena a výkon je hluboko pod věkovou 

normou. Při zkoumání rovnováhy bylo zjištěno, že chlapec při stoji na jedné noze 

 ji není schopen udržet.  
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• Grafomotorika 

 Grafomotorika narušena. Špatný úchop tužky a vlivem nesprávného rozvinutí 

jemné motoriky má obtíže se psaním. Psací náčiní velmi často drží v křečovitém sepětí.  

• Oromotorika 

 Typický je výskyt zhoršení jemného cíleného pohybu jazyka. Tváře byl schopný 

chlapec na povel nafouknout. Avšak pohyblivost jazyka je omezena. Čtení je však  

i přesto na celkem pěkné úrovni. V první třídě měl velký problém s vybavováním 

probíraných písmen a jejich skládáním do slabik. Nyní je už na lepší úrovni.  

Čte plynulým slabikováním, jako stroj. Čtenému textu rozumí a s pomocí je schopen 

text reprodukovat.  

 

Klinický obraz 

• Zrak 

 Zrak v pořádku. Udržuje oční kontakt. Avšak ve zrakové paměti vykazuje slabší 

výkon.  

• Sluch 

 Při vyšetření sluchu nezjištěna žádná porucha. Fonematická diferenciace 

v pásmu defektu. Má problém s rozlišováním T, D, N a Ť, Ď, Ň, S, Z apod.  

• Orientace v prostoru a čase 

 Orientace v prostoru i v tělesném schématu na dobré úrovni. Avšak velký 

problém s orientací v čase. Nemá přehled o tom, co je za roční období, jaký den 

následuje po čtvrtku apod.  

• Řeč  

 Logopedii navštěvuje již od svých čtyř let. Má velmi malou slovní zásobu.  

Na základě toho má velmi často problém s vyjadřováním. Hovoří v jednoduchých, 

někdy i složitých větách. Avšak ve složitějších větách jsou velice často spatřeny 

dysgramatismy, a to především ve skloňování, časování a předložkových vazbách. 

Rozumění řeči na celkem dobré úrovni, avšak nějaké pokyny se musí zopakovat. 

Naopak například v matematice je schopný dobře porozumět například i slovním 
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úlohám. Artikulace hlásek je velmi narušena a to především R, Ř, S, Z, V, F, K. 

 Dříve netvořil vůbec hlásky z druhého artikulačního okrsku. Tedy T, D, N, C, S, L, R, 

Ř, Č, Š, Ž. Má také problém s měkčením. Často mu není příliš rozumět. Při čtení  

si výslovnost snaží kontrolovat, avšak v řeči nikoliv. Má problém s opakováním 

tříslabičných a víceslabičných slov. Formálně stránka řeči neodpovídá věku, 

 avšak obsahově ano. Tempo řeči je přiměřené, pouze ve spontánním projevu občas 

trochu zrychlené.  

• Lateralita  

 Zkřížená lateralita – levá ruka, pravé oko.  

• Rozumové schopnosti  

 Rozumové schopnosti odpovídají pásmu podprůměru. Verbální myšlení 

 je v pásmu hlubokého podprůměru vlivem opožděného vývoje expresivní složky řeči. 

Obrazové myšlení je v pásmu průměru. Co se týče paměti, má obtíž ve verbální paměti. 

Paměť je spíše na mechanické úrovni, kdy je schopen se něco naučit, avšak velice 

rychle zapomene. Například básnička je pro něj velice složitá. Je schopen  

si zapamatovat například čtyři slova za sebou.  

 

Podstoupená vyšetření 

• Psychologické vyšetření. 

• Vyšetření na foniatrii a audiologii.  

• Neurologické vyšetření.  

• Logopedické vyšetření. 

 

Vlastní šetření při kresbě  

 Chlapci byl zadán úkol, ať nakreslí postavu pána, jak nejlépe dovede. 

 Byl upozorněn pouze na fakt, že má kreslit obyčejnou tužkou. Více instrukcí mu 

nebylo poskytnuto. Hned od prvopočátku bylo vidět, že kreslí rád, a že mu to vůbec 

nevadí. Kresba probíhala ve škole. Probíhala o přestávce ve školní lavici, na kterou 

 je zvyklý. Od začátku chlapec při výzkumu navázal přátelský a milý vztah. Kresbu 
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postavy kreslil cca dvacet minut. Poté nastala diskuze o postavě. Nejdříve byl tázán, 

koho nakreslil. Jeho odpověď byla, že je to padouch, ale hned vzápětí to změnil a řekl, 

že je to strašně silný policajt. Že je tak silný, že je schopný dopadnout všechny zloděje, 

a že má na břiše strašně moc svalů, aby všechno zvládnul a uzvedl těžkou činku. 

 Další otázka zněla: „Kolik by mu asi tak mohlo být let? “ Tuto otázku nepochopil  

a řekl, že už to bylo sděleno, že přeci říkal, že je silný. Tak mu otázka byla zopakována. 

Hned vzápětí odpověděl: „Jo takhle, tak to asi tak dvacet let.“ Poté se zarazil a řekl: 

„Počkejte, já to spočítám.“ Začal na obrázek ťukat tužkou a počítat zespodu nahoru  

a řekl, že tedy ne dvacet, ale dvacet tři. Další otázka zněla, jak si myslí, že se asi cítí.  

A řekl, že přeci skvěle to je jasný ne, když má takovou tu usměvavou velkou pusu a 

navíc je moc hezký. Dále bylo zkoumáno, jestli má představu o tom, co by mohl rád 

dělat a celkově mít rád. Tak řekl, že chytat zloděje nebo posilovat v posilovně. A že má 

nejraději vepřový řízek. Nakonec dodal, že se jmenuje vlastně Véňa.  

 Poté mu byl na chvíli poskytnut čas na odpočinek, neboť bylo znát, že pozornost 

už klesá. Později mu byl zadán druhý úkol a ten zněl: Nakresli cokoliv, co tě napadne. 

Při kresbě byl z dáli pozorován a byl zjištěn nesprávný úchop tužky, kdy zápěstí hodně 

vytáčí. Byl mu poskytnut libovolný čas a libovolné výtvarné potřeby. Když byl výtvor 

hotov, opět probíhala společná rozprava o obrázku. První otázka zněla, co namaloval  

a bylo sděleno, že Word of tanc. Autorka práce vůbec netušila o co jde, a tak chtěla  

po chlapci více informací. Bylo zjištěno, že se jedná o počítačovou hru, u které chlapec 

tráví čas prý každý den. Cílem je postřílet červené tanky, aby se nedostaly do tvého 

portálu. Nakreslil to prý z důvodu, že je to pro něj nejvíce na světě. Když se na obrázek 

podíváme, není příliš barevný. Jediné barvy, které použil, je černá, zelená, žlutá  

a červená s převahou černé barvy.  

 Poté byla řešena otázka trávení volného času. Chlapec sdělil, že nejraději hraje 

nejrůznější počítačové hry, a že pokud je nehraje, tak čas tráví u babičky  

nebo s kamarádem, který bydlí blízko. V blízkosti domova navštěvuje zájmový kroužek 

„sportovky“, kde hrají nejrůznější míčové hry – vybíjená, florbal apod. Tento kroužek 

ho prý baví a chodí tam rád.  
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Analýza výsledků kreseb  

Hodnocení dle PhDr. Zoji Šedivé, Ph. D. 

Test kresby postavy: 

Obsahové hledisko 

1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

=> celkem 9 skóre= 4 sten 

 

Formální hledisko 

20, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32 

=> celkem 9 skóre= 4 sten 

celkem 18 skóre => 4 sten=> pásmo podprůměru  

 

Volná kresba: 

„Pop art“  

Sděluje kresbou, ale samostatné kreslení nemá příliš rád. Je tak usuzováno z faktoru,  

že nebyla tendence vyjádřit se kresbou.  

 

 

Kazuistika číslo 2 

Jméno: chlapec B.P.  

Věk: 8 let a 5 měsíců  

 

Osobní anamnéza 

Těhotenství i porod probíhal v normě. Chlapec se narodil v plánovaném termínu.  

Na svět přišel jako druhorozené dítě s porodní váhou 3300 g a měřil 49 cm. Matka 
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chlapce kojila po dobu osmi měsíců. Je velmi často nemocný. Především trpí na angíny. 

Ve věku batolete trpěl třesem a hyperexcitabilita (zvýšený třes). Chlapec měl kyfosu 

tedy obloukovité zahnutí páteře dozadu, a proto do svých čtyř let rehabilitoval. V pěti 

letech a jednom měsíci podstoupil operaci umbilical hernie (pupečníková kýla). Užíval 

pravidelně lék na poruchu nedostatku pozornosti, které se promítají do poruch 

koncentrace a učení – Esprico. Narušen psychomotorický vývoj. Chodit začal  

ve čtrnácti měsících a první jednoslovné věty se vyskytly až ve věku dvou a půl let. 

Byla mu diagnostikována vývojová dysfázie, zejména v expresivní složce řeči.  

 

Rodinná anamnéza 

 Rodina žije pohromadě. Matka je zdráva a pracuje jako prodavačka. Otec  

je zdráv a živí se jako podnikatel. Chlapec má o osm let starší sestru, která je zcela 

zdráva. Ani v širší rodině se  nevyskytuje vývojová dysfázie či jiná narušená 

komunikační schopnost. Rodiče s dětmi tráví hodně času a hodně se jim věnují.  

To je také důvod, proč se mluvená řeč zlepšuje, avšak velmi pomalu. Dále spolu jezdí 

na výlety, hodně společně komunikují.  

 

Sociální anamnéza 

 Chlapec navštěvoval běžnou mateřskou školu. Adaptaci zvládal celkem dobře, 

avšak občas se cítil nešťastný, neboť mu děti nerozuměly. Chlapec měl odklad povinné 

školní docházky o jeden rok z důvodu přetrvávající vady řeči, méně rozvinuté 

grafomotoriky a menší samostatnosti. Poté mu bylo doporučeno navštěvovat samostatné 

zřízení pro žáky se zdravotním postižením formou skupinové integrace. 

 Začal navštěvovat základní školu LOPES v Čimicích. Adaptace na nové prostředí 

trvala čtyři měsíce, než si zvykl. Na začátku to nesnášel příliš dobře. Ve třídě má 

kamarády, avšak velmi často má bohužel sklony, že by rád někomu něco provedl.  

Ve škole je hodně živý a při hodinách vyrušuje. Školu zvládá s prospěchem jedniček 

 a dvojek.  
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Motorika 

• Jemná motorika 

 Chlapec má jemnou motoriku oslabenu, avšak méně než chlapec předchozí. 

Pohyby rukou je schopen více koordinovat. Stříhání zvládá s obtížemi a ve velmi 

pomalém tempu. Při navlékání korálků musí vynaložit velké úsilí, ale nakonec vše 

zvládne. Stavění stavebnic bez problému.  

• Hrubá motorika 

 Hrubá motorika je téměř bezproblémová. Při tělesné výchově zvládá všechny 

činnosti, jako je skok, běh apod. Rovnováhu při stoji na jedné noze udrží. Koordinace 

na dobré úrovni.  

• Grafomotorika 

 Grafomotorika je rozvinuta méně. Chlapec drží tužku v pravé ruce a úchop  

je správný tedy špetkový. Zápěstí není uvolněné. Při pozorování můžeme dále spatřit 

zvýšený tlak na psací náčiní. V písemném projevu problém. Neschopnost občas 

napodobit grafémy. Dále velmi často problém s prvním velkým písmenem, 

vynecháváním slov apod.  

• Oromotorika 

 Má problém při výkonech s jazykem. Jazyk je líný a chlapec ne vždy ví, kde  

je jeho správná poloha při mluvení. Při logopedické intervenci mu vždy chvíli trvá,  

než rozumí, kde je správná poloha jazyka. Vypláznutí jazyka je pro něj problematické. 

Tváře nafouknout na opakovatelný pokus dokáže. 

 

Klinický obraz 

• Zrak 

 Při vyšetření zraku bylo zjištěno, že je vše v normě. Vázne však zraková 

diferenciace v rozlišování tvarů- například písmen, geometrických tvarů apod. Oční 

kontakt udržuje.  
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• Sluch 

 Vázne sluchová percepce. První hlásku slova chlapec nerozpozná či velmi 

obtížně. Fonematický sluch narušen. Chlapec má problém rozlišit délku hlásek.  

Když mu například řekneme dal X dál a řekneme zopakuj dál, velmi často udělá chybu. 

To samé problém v rozlišování slov se změnou jedné hlásky. Například les X pes.  

• Orientace v prostoru a čase  

 Orientace v prostoru bez obtíží. Orientace v tělesném schématu problematická. 

Má problém ukázat například na koleno. S pomocí ale zvládne. Pravolevá orientace 

dříve nebyla upevněna, nyní už je. Orientace v čase defektní. Většinou je schopný říci 

co je za den, ale už není schopen říci, jaký den následuje či jaký den byl včera. 

 Stejný problém je i v ročních obdobích, měsících.  

• Řeč  

 Logopedii začal navštěvovat ve svých čtyřech letech, kdy při komplexním 

vyšetření byl zjištěn opožděný vývoj řeči s náznaky vývojové dysfázie, která se později 

také plně potvrdila. Co se týče slovní zásoby, pasivní slovní zásoba je na celkem dobré 

úrovni, avšak aktivní užití a vyjadřování je velmi problematické. V artikulaci  

je problém se srozumitelností. Vyjadřuje se krátkými složenými větami, ve kterých  

se však vyskytuje celá řada typických chyb expresivní poruchy řeči.  

Tedy dysgramatismy, absence zvratných zájmen, předložek, chyby ve slovosledu. 

Porozumění řeči je na dobré úrovni. Při popisu obrázku má obtíže. Je potřebná hojná 

dopomoc, kladení různých otázek, nápověd. Poté vyprávění zvládá. Při vyvozování 

 a fixaci hlásek velmi vázne uchopení všeho nového do užití řeči.  

• Lateralita   

 Je vyhraněná a byla zjištěna pravostranná dominance horní končetiny.  

• Rozumové schopnosti  

 Rozumové předpoklady se nacházejí v pásmu širší normy. Krátkodobá verbální 

paměť je oslabena. Paměť na mechanické úrovni. Chlapec se například v matematice 

látku naučí, avšak jakmile se probírá látka nová, předchozí látku zapomene. Co se týče 

pozornosti, je také oslabena. Problém se nachází především v kvalitě pozornosti. 

Chlapec je schopný vnímat jen začátek úkolu a ihned na něm začne pracovat.  
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Tudíž nevnímá pokračování a úkol je ve výsledku špatně. To ho vede velmi často 

k demotivaci.  

   

Podstoupená vyšetření 

• Psychologické vyšetření. 

• Neurologické vyšetření. 

• Logopedické vyšetření.  

 

Vlastní šetření při kresbě  

  Jako první úkol mu bylo zadáno namalovat kresbu pána. Přestože mu bylo 

zdůrazněno, že to má být pán, kterého má kreslit obyčejnou tužkou, při rozhovoru bylo  

sděleno, že nakreslil paní učitelku. Tato odpověď byla zarážející, a proto byla kladena 

celá řada dalších otázek. Proč ji nakreslil, jak se jmenuje apod. Chlapec řekl,  

že ji nakreslil, protože chtěl, protože ji má rád a že se jmenuje Gábina. Poté byla 

položena otázka, zda se jedná o třídní paní učitelku, kterou má nyní ve škole. Odpověď 

zněla, že nikoliv. Jedná se o paní učitelku z mateřské školy, kam chodil moc rád.  

Jen vstávat se mu prý nechtělo, ale pak tam chtěl trávit čas, co nejvíce to bylo možné. 

Další otázka směřovala k věku. Chlapec se na chvíli zamyslel a poté řekl, že asi tak 

 51 let. Při dotazu, jak se asi daná osoba cítí, bylo chlapcem sděleno, že asi špatně.  

To autorku opět zarazilo, a proto se zeptala, proč se asi cítí špatně. Chlapec řekl,  

že z důvodu toho, že ji zlobí děti. Na otázku jak vypadá, chlapec odpověděl, že není 

 ani silná ani hubená a že není moc hezká. Co se týče síly, prý ji trochu má. Má jednoho 

sourozence, a to bratra. A při volném čase ráda chodí do kina, sportuje a jí palačinky 

nebo špagety.  

 Bylo vidět, že ho kresba baví, ale zároveň, že je rychle unavitelný a potřebuje 

střídat aktivity. Proto mu byl poskytnut čas na uvolnění. Při odpočinku se nasvačil 

 a poté se přešlo k druhému úkolu v kresbě.  

 Byl mu zadán tedy úkol volné kresby. Obrázek kreslil cca dvacet minut.  

Po dokončení došlo opět k rozhovoru. Chlapec o obrázku nebyl schopen vyprávět sám, 
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ale opět mu muselo být kladeno několik otázek. Při otázce, co nakreslil, bylo sděleno 

jen, že nakreslil auta a závodníky. Proto byly kladeny další otázky, aby se více 

rozpovídal o tom, co vlastně nakreslil. Při závodu prý došlo k bouračce, píchla se guma 

a auta nabourala do tribuny a všichni jeli do nemocnice. Vše se nakonec opravilo  

a všichni přežili. Nakreslil to z důvodu, že to bylo první, co ho napadlo, ale že pro něj 

obrázek nic více neznamená.  

 Poslední částí rozhovoru s chlapcem bylo téma volného času. Chodí  

na „sportovky“ s Vašíkem ze třídy. Dříve hrál fotbal, který měl rád, ale nyní už nikoliv, 

neboť bydlí daleko a nestíhá to. Nejraději tráví čas se svou sestrou Kájou, s kterou hrají 

venku nejrůznější hry. Například si dávají úkoly a kdo prohraje, musí plnit nějaký trest. 

Například zazvonit na souseda.  

 S chlapcem se kontakt navazoval celkem dobře. Jen výslovnost není na příliš 

dobré úrovni, a proto musel některé věci zopakovat. Taky ze strany chlapce došlo někdy 

k nedorozumění, a proto mu otázka musela být zopakována. Například nebyl pochopen 

termín sourozenci. Bylo sděleno, že má sedm sourozenců. Proto otázka byla položena 

znovu s jinou terminologií, a to kolik má bratrů či sester.  

 

Analýza výsledků kreseb 

Hodnocení dle PhDr. Zoji Šedivé, Ph. D. 

Kresba postavy: 

Obsahová hledisko 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 

celkem 8 skóre=> 4 sten 

Formální hledisko 

20, 24, 25, 30, 31 

celkem 5 skóre =>1 sten 

celkem 13 skóre => 2 sten => spodní hranice normy  
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Zde je velký nepoměr mezi obsahovou a formální stránkou, což poukazuje na znaky 

organicity.  

 

Volná kresba: 

Extrovertní kresba na předškolní úrovni. Vyskytují se schematizmy. Je vidět rozzářená 

obloha a zároveň tmavě nakreslené postavy. 

 

 

Kazuistika číslo 3 

Jméno: chlapec J.Č.  

Věk: 8 let a 3 měsíce  

 

Osobní anamnéza 

 Chlapec se narodil jako prvorozené dítě. Gravidita probíhala bez komplikací. 

Porod byl obtížný, neboť matka má trombózu a hypertenzi. Chlapec se narodil o dva 

týdny později císařským řezem s porodní váhou 3880 g a měřil 52 cm. Kojen byl pouze 

jeden týden, neboť matce se přestalo tvořit mléko. Proto musel být krmen umělou 

stravou. Chlapec není příliš nemocný. Nepodstoupil žádnou operaci. Od druhého 

měsíce rehabilitace Vojtovou metodou, a také byl s matkou v lázních. Opožděný 

psychomotorický vývoj. Chlapec začal samostatně chodit ve dvacátém měsíci a první 

slovo vyslovil v patnáctém měsíci. Prvním slovem bylo máma, kdy však jako máma 

označoval úplně všechny předměty. Vývoj celkově velmi pomalý. Občas nějaká slova 

říkal, ale byla i pro matku naprosto nesrozumitelná. Byla mu diagnostikována 

expresivní i receptivní vývojová dysfázie.  
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Rodinná anamnéza 

 Rodina žije pohromadě v rodinném domě. Matka chlapce se živí jako 

farmaceutická laborantka. V dětství docházela na logopedii, avšak žádná narušená 

komunikační schopnost jí nebyla diagnostikována. Má nemocnou štítnou žlázu. Otec  

je zdráv. Pouze v dětství začal mluvit později, avšak po různých odborných vyšetřeních 

mu narušená komunikační schopnost nebyla diagnostikována. V širší rodině se však 

narušená komunikační schopnost vyskytuje ze strany otce. Otec se živí jako kuchař. 

Chlapec žádného sourozence nemá.  

 

Sociální anamnéza 

 Chlapec navštěvoval speciální mateřskou školu. Adaptaci zvládal obtížně, 

 neboť byl hodně závislý na matce. První pololetí se vůbec nezapojoval do společných 

aktivit, stranil se dětem i dospělým. V druhém pololetí již byly vidět patrné změny,  

kdy se začal pomalu do některých aktivit zapojovat. Nejvíce k tomu pomohl kamarád, 

kterého si v mateřské škole našel. Jakmile tento chlapec chyběl, chlapec J. byl okamžitě 

více uzavřenější a méně komunikoval, spolupracoval. Chlapec měl odklad povinné 

školní docházky. Poté mu z důvodu vývojové dysfázie bylo navrženo zařadit  

jej do malého třídního kolektivu. Z tohoto důvodu začal navštěvovat základní školu 

logopedickou LOPES, kdy byl jeho nástup plně indikovaný a chlapec je vzděláván  

dle individuálních potřeb. Na nové školní prostředí se adaptoval s menšími obtížemi. 

Dnes do školy dochází velice rád. Je úzkostně laděný. Ve třídě má kamarády, 

 avšak příliš se do kontaktu nezapojuje. Prospívá s dvojkami.  

 

Motorika 

• Jemná motorika 

 Jemná motorika je mírně porušena. Má problém s navlékáním korálků, 

 kdy můžeme zpozorovat zatuhlost prstů. Vystřihávání zvládá, avšak tempo je velice 

pomalé. Stavění stavebnic bez větších obtíží. Výtvarné činnosti ho příliš nebaví.  
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• Hrubá motorika 

 Hrubá motorika bez větších obtíží. Zvládá rovnováhu, dobrá koordinace těla. 

Stoj, chůzi, poskoky zvládá dobře. V tělesné výchově nemá obtíže.  

• Grafomotorika 

 V grafomotorice můžeme spatřit značné obtíže. Nesprávné držení psacího 

náčiní. Chlapec dříve držel psací náčiní v pěstičkovitém úchopu. Paní učitelka i rodiče 

se snaží chlapci fixovat správný špetkový úchop, avšak občas nastane, že chlapec stejně 

drží tužku nesprávně. Dalším problémem je velká křeč a neuvolněnost ruky a příliš 

velký tlak na psací náčiní. 

• Oromotorika 

 Oromotorika narušena. Zejména velké obtíže v motorice jazyka. Je patrná 

elevace špičky jazyka. Má velké obtíže s nafouknutím obou tváří najednou i každé tváře 

zvlášť. V artikulaci můžeme spatřit asymetrii, kdy se při realizaci hlásek uchyluje pravý 

koutek.  

   

Klinický obraz 

• Zrak  

 Při vyšetření zraku byla zjištěna myopie neboli krátkozrakost. Z tohoto důvodu 

chlapec pravidelně nosí brýle již od osmého měsíce svého věku.  Oční kontakt  

je schopen udržovat, avšak pokud je unavený, oční kontakt neudržuje.  

• Sluch 

 Při vyšetření sluchu nebyl zjištěn žádný deficit. Obtíže ve fonematickém sluchu 

jsou však patrny. Není schopen zopakovat tří a víceslabičná slova. Dále má také 

problém s rozpoznáním první a poslední hlásky ve slově. Další obtíže činí rozeznání  

S, Z ve slovech.  

• Orientace v prostoru a čase  

 Chlapec má problém jak s orientací v prostoru, tak v čase. Problém s pravolevou 

orientací jak na tělesném schématu, tak také na ploše.  
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• Řeč  

 Logopedii se svou matkou začal navštěvovat již ve svých třech letech. 

Spolupráce byla velmi složitá, neboť chlapec nechtěl navazovat kontakt a byl uzavřený. 

Disfunkci můžeme pozorovat jak v expresi, tak percepci řeči. Úkoly kladeny na chlapce 

je třeba opakovat a doplňovat, neboť jinak dojde k nepochopení. Při expresi většinou 

zvolí jednoduché, krátké a stručné odpovědi. Pokud chlapec hovoří déle, srozumitelnost 

klesá a chlapci je velmi špatně rozumět. Artikulace je celkově posunuta doprava.  

Často dochází k záměnám T, D a K, G.  U chlapce se projevuje značná verbální 

neobratnost. Můžeme spatřit malou slovní zásobu. Jeho odpovědi jsou velmi nepřesné, 

někdy až zkreslené. Obtíže můžeme spatřovat také v gramatických strukturách, jako 

jsou zvratná zájmena, předložky apod., které velmi často vynechává. Dochází 

 tedy k dysgramatismům. Hlas je méně zvučný. Projekce řečových obtíží do čteného 

textu, kdy chlapec čte vázaným slabikováním a často mu není rozumět.  

• Lateralita   

 Vyhraněná pravostranná dominance horní končetiny.  

• Rozumové schopnosti  

 Pracovní tempo je u chlapce pomalé. Co se týče pozornosti, chlapec je schopen 

u jedné práce vydržet celkem dlouho. Není nijak moc roztěkaný. Paměť na mechanické 

úrovni.  

   

Podstoupená vyšetření 

• Psychologické vyšetření.  

• Foniatrické vyšetření. 

• Logopedické vyšetření. 

• Neurologické vyšetření. 

 

Vlastní šetření při kresbě  

 Jako první úkol byl zadán nakreslit pána, jak nejlépe dovedeš. Chlapec napoprvé 

nepochopil, co má dělat, a proto mu byl úkol zopakován. Poté se dal do kresby.  
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Když byl výtvor dotvořen, došlo k dialogu o obrázku. Chlapec sdělil, že nakreslil pana 

logopeda, ke kterému docházel, když byl v mateřské škole. Z jakého důvodu  

jsi ho nakreslil? Protože je to můj nejlepší kamarád, avšak bohužel se s ním už nevídám. 

Při otázce, jak by mohl být pán starý, odpověděl 100 let. V tom můžeme spatřit,  

že nemá o věku úplné představy. Řekl, že je hezký, celkem silný a veselý, ale že neví 

proč. Při otázce, jestli by mohl mít sourozence, odpověď opět zněla, že neví.  

A co si myslíš, že rád dělá ve volném čase? Odpověď byla opět, že neví. Poté ale řekl, 

že možná rád kouká na televizi.  

 Při druhé volné kresbě bylo navazování kontaktu ještě obtížnější. Ke svému 

obrázku nebyl schopen ani při tázání se vyprávět nějaký příběh. Pouze bylo sděleno,  

že nakreslil auta, sluníčko a oblohu. A že to nakreslil, protože ho nic jiného nenapadlo, 

že pro něj obrázek nic neznamená, ale že se mu moc líbí.   

 Volný čas prý nejvíce tráví u počítačových her. Nevhodné vyjadřování ze strany 

chlapce. Místo toho, aby řekl hraju počítačové hry, řekl hraju počítač. Další problém 

nastal v otázce na sourozence. Když mu byla položena otázka, kolik má bratrů či sester, 

bylo sděleno že čtyři, ale že s nimi už nebydlí, neboť jsou příliš staré. Poté však bylo 

zjištěno od třídní paní učitelky, že žádné sourozence nemá a že je jedináček. Žije občas 

ve smyšleném světě, který by si nejspíše přál. Jedná se o bájnou lhavost. 

 Navazování kontaktu s ním bylo velmi obtížné, neboť odpovídal velmi krátkými 

větami či jeho odpověď velice často zněla, že neví, netuší. 

 

Analýza výsledků kreseb 

Hodnocení dle PhDr. Zoji Šedivé, Ph. D. 

Kresba postavy: 

Obsahové hledisko 

1, 3, 6, 7, 9, 10, 12 

celkem 7 skóre => 2 sten  
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Formální hledisko 

20, 21, 24, 25, 29, 30, 31 

celkem 7 skóre => 2 sten  

celkem 14 skóre=> 2 sten=> spodní hranice normy 

 

Volná kresba: 

Extrovertní kompoziční kresba na předškolní úrovni. 

 

 

Kazuistika číslo 4 

Jméno: Chlapec D. Z. 

Věk: 8 let a 3 měsíce  

 

Osobní anamnéza 

 Chlapec se narodil v plánovaném termínu bez komplikací přirozenou cestou. 

Matka však byla starší rodičkou, a proto podstoupila vyšetření odběru plodové vody, 

aby se vyloučilo jakékoliv postižení. Narodil se s porodní váhou 3400 g a měřil 49 cm. 

Matka kojila čtyři měsíce. Chlapec nepodstoupil žádnou operaci. Měli však podezření 

na astmatické záchvaty. Z tohoto důvodu podstoupil spirometrii. Má velice často 

laryngitidu. Astma bylo vyloučeno, avšak přesto pravidelně užívá lék Montelukast, 

 což je protizánětlivý lék, který slouží jako prevence proti astmatickým záchvatům. 

Psychomotorický vývoj byl abnormálně rychlý, neboť první slovo řekl již v sedmém 

měsíci. Tímto slovem bylo slovo táta. V roce a půl už hovořil v delších větách.  

Poté začal často používat spojení ke mně, které odposlouchal od matky, která  

to směrem k němu často používala. Vývoj probíhal normálně. Chlapec se začal plazit 

 a poté se již v desíti měsících postavil na nohy a začal chodit.  
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Rodinná anamnéza 

 Rodina žije pohromadě v rodinném domě, avšak rodiče jsou rozvedeni. Chlapec 

má starší nevlastní sestru z otcovy strany, ale příliš se nevídají. Matka pracuje 

v auditním sektoru, kde se věnuje činnosti asistence auditora. Je naprosto zdráva  

a v dětství nedocházela na logopedii. Otec se živí jako manažér na letišti Václava Havla 

a je také naprosto zdráv. V nejužší rodině se nevyskytují žádné choroby. Pouze  

ve vzdálenější rodině byla matčině sestře diagnostikována rakovina kůže a diabetes.  

Rodina se chlapci hojně věnuje a tráví společně hodně času. Velice rádi podnikají 

společné výlety, nejčastěji se sportovním doprovodem, neboť velice rádi sportují.  

Rádi jezdí na lyže, bruslí, jezdí na kole apod.  

  

Sociální anamnéza  

 Chlapec navštěvoval mateřskou školu již od tří let. Adaptaci snášel velice špatně 

ještě rok po nástupu, neboť byl na matku velice zvyklý díky její velké péči. Hodně času 

ve škole proplakal, avšak časem se zjistilo, že tento úkon dělá především z toho důvodu, 

že chce na sebe upoutat větší pozornost ze strany učitelek. Neměl odklad povinné školní 

docházky a dochází do běžné základní školy na Praze 6. Adaptaci na základní školu již 

zvládl naprosto bez problému. Co se týče prospěchu ve škole, nemá obtíže a prospívá 

 se samými jedničkami. Je velice kamarádský a i v cizím prostředí si vždy najde 

společnost.  

 

Motorika 

• Jemná motorika 

  Jemná motorika je velice dobře u chlapce rozvinuta. Je velice zručný. Už prý 

jako malinký měl rád různé skládání puzzlí, stavění stavebnic apod. Byl v nich velice 

šikovný. S matkou často vyrábí. Navlékají korálky, mušličky, kreslí, stříhají a chlapec 

nemá s čímkoliv problém. Často si hraje s malinkými kostičkami z lega, z kterých 

skládá domečky, autíčka, atd. Tempo při činnostech je přiměřené. 
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• Hrubá motorika 

  Hrubá motorika naprosto bez obtíží. Rovnováha bezproblémová, dobrá 

koordinace těla. Stoj, chůzi, poskoky zvládá dobře. V tělesné výchově nemá obtíže. Má 

ji naopak velice rád, neboť je to milovník sportu. Hraje závodně fotbal a dělá džiu-

džicu, což je japonské bojové umění.   

• Grafomotorika 

  Úchop tužky je správný, tedy špetkový, avšak při činnostech dochází k velkému 

tlaku na psací náčiní. Ruka je při psaní trochu v křeči. Psaní je krasopisné. Chlapci 

velice záleží na jeho písmu, proto hodně často gumuje, dokud se mu to nelíbí. To vede 

k obtížím v rychlosti. Z tohoto důvodu pak ve škole občas nestíhá písemné práce.  

• Oromotorika.  

 Jazyk je velice obratný. Chlapec je schopný vykonat na povel jakýkoliv  

úkon – olíznout rty, vypláznou jazyk, dát jazyk do prvého koutku apod. Je schopný 

nafouknout obě tváře najednou i každou tvář zvlášť.  

 

Klinický obraz 

• Zrak  

  Chlapec má zrak v pořádku, bez jakéhokoliv zrakového postižení. Udržuje oční 

kontakt. Zraková percepce je bezproblémová.  

• Sluch 

  Sluch bez postižení. Sluchová percepce nenarušená, pouze se některé věci 

chlapci musí vícekrát opakovat, avšak to je dáno spíše jeho nepozorností. Fonematický 

sluch bez obtíží. Je schopen rozeznat hlásky.  

• Orientace v prostoru a čase  

  Pravolevá orientace, prostorová i časová orientace naprosto bez obtíží. Chlapec 

je ve všem zorientován.  

• Řeč  

  Matka s chlapcem do logopedické ambulance nikdy nedocházela, neboť se řeč 

od samého počátku vyvíjela naprosto bez obtíží. Matka pravidelně každý den hodně 
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četla. Při nástupu do mateřské školy řeč na velice dobré úrovni, avšak ostatní děti 

nemluvily tak dobře a chlapec to od nich odposlouchával. Tudíž se evolučně vracel  

o kroky zpět. Exprese i percepce řeči nenarušená. Jak aktivní, tak pasivní slovní zásoba 

velice rozvinutá. Vyjadřuje se spíše kratšími větami hodně za sebou. Artikulace 

naprosto srozumitelná. Pouze dříve zaměňoval při čtení B, P avšak nyní je to již 

zafixováno správně a k této chybě nedochází. Rychlost řeči přiměřená. Chlapec  

má mluvní apetit, mluví hodně a rád.  

• Lateralita   

  Vyhraněná pravorukost.  

• Rozumové schopnosti  

  Paměť je dlouhodobá. Hodně si pamatuje místa, kde byl s rodinou, když byl 

malý a nyní se na místa vracejí. Je schopný si věci velice rychle zapamatovat. Například 

básnička mu stačí, když ji třikrát přečte. Pozornost občas nekoncentrovaná. Pracovní 

tempo přiměřené. Chlapce lze dobře na práci namotivovat pomocí odměny. Jeho vůle 

však není příliš silná. Je hodně paličatý.  

  

Podstoupená vyšetření 

• Spirometrie- jedná se o vyšetření, které zjišťuje funkci plic daného jedince. 

Vyšetření chlapec pravidelně podstupuje každé tři měsíce. Na poslední 

vyšetření, které bylo v prosinci v roce 2017, měl nejlepší výsledky za dobu, 

 co je pozorován.  

 

Vlastní šetření při kresbě  

 První kresba byla opět kresba pána. Při této kresbě bylo vidět, že to chlapce 

příliš mnoho nebaví. Obrázek nakreslil cca za deset minut. Při zadání druhého obrázku 

volné kresby však chlapci v očích svitla jiskra a hned se s radostí dal do práce.  

Tento obrázek kreslil dlouho cca třicet minut a neustále něco přikresloval. Poté nastal 

rozhovor s chlapcem o výtvorech. Nejdříve se kontakt navazoval celkem obtížně, 

 neboť se styděl.  
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 O kresbě pána se příliš mnoho nerozhovořil. Odpovídal krátkými větami. 

 Bylo sděleno, že nakreslil svého tatínka, když byl ještě mladý. Je mu prý tak kolem 

 39 let a je moc hezký a silný. Má hodně svalů a pracuje jako šéf na letišti. Je prý hrozně 

veselý, neboť zrovna poznal mámu, kterou hned začal mít rád. Má dva sourozence, 

 se kterými má dobré vztahy. Na obrázku vykonává model, který se zrovna fotí.  

Rád se prý kouká na televizi a jí svíčkovou se šesti knedlíky.  

 Poté se přešlo k druhému výtvoru, u kterého si můžeme všimnout, že je hodně 

barevný. Jsou použity tyto barvy – žlutá, modrá, zelená, hnědá, černá, oranžová, fialová, 

červená. O tomto obrázku začal chlapec hovořit sám od sebe. Začal popisovat,  

co nakreslil a co ke všemu slouží. Zde už používal věty delší. Říkal, že nakreslil dva 

Pokémony, z čehož se jeden jmenuje Pikachu a druhý Charmandr. Že Pikachu je ten 

žlutý a oranžový je Charmandr. Dále že tam nakreslil různé typy energitek – okovou, 

vodní, listovou, elektrickou, bleskovou, dračí, hvězdovou. Tyto energitky prý slouží 

k tomu, aby se s nimi mohlo hrát. Útočí se na soupeře a tím se jim berou životy. Každá 

energitka má svou funkci. Nakonec nakreslil pokeball, který slouží k novému životu 

Pokémona, když o něj přijde. Nakreslil to, neboť je to jeho nejoblíbenější pohádka,  

a také má rád hru Pokémon. Hraje ji buď s kartami, nebo na telefonu. Karetní hru hraje 

nejčastěji s kamarády, neboť rodiče ji nechápou.  

 Poslední téma byla otázka volného času. Tento čas nejraději tráví hraním  

si s kamiony a autíčky, kdy si staví různé dráhy a něco převáží. Rád tráví čas venku, 

avšak je problém, že kamarádi ze sousedství nechtějí chodit ven, neboť tráví čas  

u počítače.  

 Při řeči byla spatřena dobrá srozumitelnost a velká slovní zásoba.  

 

Analýza výsledků kreseb 

Hodnocení dle PhDr. Zoji Šedivé, Ph. D. 

Kresba postavy: 

Obsahové hledisko 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
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celkem 12 skóre => 7 sten  

 

Formální hledisko 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 

celkem 15 skóre => 10 sten  

celkem 27 skóre => 9 sten=> nadprůměr 

 

Volná kresba: 

Naivní extrovertní kresba bez kompozice. Vyskytují se jednotlivé samostatné prvky.  

 

 

Kazuistika číslo 5 

Jméno: Dívka L. S.  

Věk: 8 let a 4 měsíce  

 

Osobní anamnéza 

 Dívka se narodila jako druhorozené dítě. Gravidita po celou dobu probíhala 

naprosto bezproblémově. Porod byl však komplikovaný, neboť byl proveden císařským 

řezem v 35.týdnu těhotenství, kdy došlo k vyvolání porodu z důvodu rozestupu pánve. 

Hrozilo ochrnutí matky. Porodní váha byla 2630 g a výška 48 cm. Dívka měla 

novorozeneckou žloutenku. Matka dceru kojila pouhé tři měsíce, neboť nepřibývala  

na váze. Je výjimečně nemocná a nepodstoupila žádnou operaci. Pravidelně žádné léky 

neužívá. Akcelerace psychomotorického vývoje. Dívka začala chodit samostatně  

již v devátém měsíci a první slovo vyslovila v desátém měsíci. Prvním slovem bylo 

slovo táta. Psychomotorický vývoj však jinak probíhal dle norem, a tudíž žádná fáze 

nebyla vynechána.  
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Rodinná anamnéza 

 Rodina nežije pohromadě. Rodiče jsou rozvedeni a dívka žije ve střídavé péči, 

převážně s matkou. Žijí v panelovém bytě. Dívka má o dva roky staršího bratra. Matka 

se živí jako manažér IT společnosti. Je naprosto zdráva a v dětství nedocházela  

na logopedii. Otec je také zdráv a jeho povoláním je podnikání v obchodu. V dětství 

také na logopedii nedocházel. V rodině se nevyskytují žádné závažné nemoci. Jen starší 

bratr trpí velice často na záněty středouší. Matka má nyní přítele, který má také dvě děti 

a tráví všichni společně hodně času, nejčastěji hodně aktivně. Pobývají venku  

a podnikají různé výlety, sporty apod. Děti jsou v podobném věku.  

 

Sociální anamnéza  

 Dívka navštěvovala mateřskou školu od čtyř let. Adaptaci zvládala od samého 

počátku naprosto bez problémů a do mateřské školy se těšila. Chodila do přípravného 

ročníku před základní školou. Když dívka začala chodit do základní školy, rodina 

 se přestěhovala, a tudíž nikoho ve škole neznala. I přesto byla adaptace opět naprosto 

bezproblémová. Dívka je velice přátelská a nekonfliktní. Má hodně kamarádů. 

Navštěvuje druhou třídu běžné základní školy a prospívá se samými jedničkami. 

 

Motorika 

• Jemná motorika 

  Jemná motorika na velice dobré úrovni. Dívka je velmi kreativní a zručná. 

Vystřihování nejrůznějších obrázků je její velká záliba, kterou začala vykonávat  

již ve třech letech. Navlékání korálků zvládá také naprosto bez obtíží. Hodně ráda 

 si hraje se stavebnicemi, legem, puzzlemi. Docházela na keramický kroužek, odkud 

přinášela velice hezké výrobky. Prsty jsou obratné.  

• Hrubá motorika 

  S hrubou motorikou nemá sebemenší problém. Chodí na gymnastický kroužek, 

tudíž koordinace těla a rovnováha dívce nečiní žádné problémy. Tělesnou výchovu má 

ráda a je v ní šikovná. V běhu a skákání chodí na závody reprezentovat svou školu.  
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• Grafomotorika 

  Úchop tužky po většinu času správný, špetkový. Občas se však dívce stane,  

že na hrot tužky k prsteníčku přidá i prostředníček. Tlak na tužku trochu větší, ale ruka 

je uvolněná. Dříve tlak na tužku velký, ale postupně dochází k odvykání tohoto 

zlozvyku. Psaní je učitelkami hodnocené jako krasopisné.  

• Oromotorika.  

 Jazyk má dívka obratný. Sama od sebe výzkumnici ukázala, jak je schopná 

stočit jej do ruličky, olíznout si rty, udělat kapříka apod. S jazykem dívka dříve měla 

obtíže, neboť dávala jazyk stále k dolnímu patru. Na logopedii používali špátli,  

aby si dívka zvykla na tlak. Obě tváře najednou je dívka schopná nafouknout, 

 avšak každou tvář zvlášť nikoliv.  

 

Klinický obraz 

• Zrak  

  Zrak v pořádku. Dívka udržuje oční kontakt. Zraková diferenciace bez obtíží. 

 Je schopná rozeznat tvary, barvy apod. Matka ji k tomu vedla již od malička,  

kdy už jako batole byla schopná dát čtvereček do čtverečku, kolečko do kolečka apod.  

• Sluch 

  Žádná sluchová vada nebyla diagnostikována. Sluchová percepce na dobré 

úrovni. Dívka má velice dobrý hudební sluch. Hezky zpívá a má cit pro jazyky. 

S fonematickým sluchem neměla nikdy obtíže.  

• Orientace v prostoru a čase  

  Dívka se orientuje v prostoru, v čase i tělesném schématu. S pravolevou 

orientací občas obtíže.  

• Řeč  

  Matka s dívkou chodila do logopedické ambulance v pěti letech, neboť dívka 

neuměla vyslovovat sykavky. Návštěva však nebyla dlouhodobá. Byla vykonána pouze 

pětkrát. Poté se dívce věnovala hodně matka a všechny hlásky se správně zafixovaly. 

Exprese i percepce řeči v normě. Slovní zásoba spíše větší na věk dívky. Tempo řeči 
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zrychlené. Dysgramatismy se u dívky nijak nevyskytují. Porozumění řeči v normě. 

Vyjadřuje se spíše delšími větami. Dívka je hodně upovídaná.  

• Lateralita   

  Vyhraněná pravorukost. 

• Rozumové schopnosti  

  Paměť je dlouhodobá. Je schopná se věci velice rychle naučit a zapamatovat. 

Výzkumné pracovnici přeříkala velice dlouhou básničku O Karkulce, kterou dle slov 

matky dva měsíce nikomu neříkala. Tempo práce je rychlé. S pozorností má občas 

obtíže, neboť je roztěkaná a není se schopná někdy soustředit na činnost. Vůli má dívka 

silnou a je lehce namotivovatelná na činnosti. 

 

Podstoupená vyšetření 

• Běžná dětská pediatrická vyšetření. 

 

Vlastní šetření při kresbě  

 Výzkum probíhal v domácím prostředí, u kterého byl přítomen i bratr. Dívka 

byla od začátku velice příjemná, spolupracující a nebojácná. Kontakt se s ní tedy 

navázal velice jednoduše a od samého počátku důvěrně. Jelikož dívka ráda kreslí  

i ve svém volném čase, na tento úkol se velmi těšila. Po skončení výzkumu se dívka 

zeptala, kdy se bude dělat další výzkum, že ji to velice bavilo. 

 Prvním úkolem tedy bylo nakreslit pána, jak nejlépe dovede. Dívka se s chutí 

okamžitě vrhla do práce. Poté následoval dialog. Bylo sděleno, že nakreslila svého 

bratra, kterého má moc ráda. Řekla, že je mu deset let a že je hodně silný a hezký.  

Že zatím chodí ještě do základní školy, ale že se těší, až v budoucnu bude vykonávat 

práci veterináře. Na obrázku se prý cítí velice šťastně, neboť postoupil do šesté arény. 

Nebylo pochopeno, co je šestá aréna, a proto byly dívce kladeny další otázky k získání 

podrobnějších informací. Bylo zjištěno, že je to počítačová hra, kterou bratr moc rád 

hraje, a že dostat se do šesté arény je velký úspěch. Že má rád tuňáka a celkově ryby.  
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A že si ve volném čase rád hraje s Aničkou, což je jejich pes, kterého si vzali z útulku. 

První obrázek kreslila celkem dlouho cca 25 minut a s obrázkem si vyhrávala. 

 Druhý obrázek byla volná kresba. Jelikož dívka seděla vedle akvária, které doma 

mají, nápad, co bude kreslit, vznikl okamžitě. Dívka se tedy ihned dala do práce.  

Na tento obrázek dívka již neměla tolik trpělivosti, neboť bylo vidět, že si chce povídat. 

A proto tomuto obrázku nevěnovala příliš velkou trpělivost. Z delší známosti je zřejmé, 

že dívka, když se více snaží, je schopna nakreslit mnohem propracovanější kresbu. 

Dívka se o tomto obrázku hojně samostatně rozpovídala. Nejdříve dívka začala 

popisovat obrázek, co vše nakreslila. Oznámila, že nakreslila akvárium s rybičkami, 

rostlinkami a řasami. Poté začala vyprávět příběh, jak si akvárko pořídili.  

Příběh zněl: Celá rodina šla společně do obchodního centra, kde zahlédli akvárium, 

které je velice zaujalo. Proto šli ihned do zverimexu a akvárium s rybičkami si pořídili. 

Avšak doma časem zjistili, že akvárium je příliš malé, a proto se vydali opět  

do obchodu pro akvárium větší. Kromě většího akvária si přinesli i další nové rybičky 

z burzy ve škole. Dále oznámila, že každá rybička má jinou barvu a že je to z důvodu, 

že každý člen z rodiny má rád rybičku jinou. Zde už byl příběh trochu smyšlený, 

 neboť v akváriu se takto zbarvené rybičky nevyskytovaly. Popisovala, že bratrova 

oblíbená rybička je tmavě červená, její červená, mámy fialová, Aničky tmavě modrá, 

Helenky oranžová a Maxíka světle modrá. Poté samostatně dodala, kdo je Anička, 

Helenka a Maxík. Jsou to jejich zvířecí členové rodiny. Pes, kočka a morče.  

Dále samostatně začala vyprávět, jak s bratrem každé ráno rybičky budí světlem  

či zaťukáním na sklo, neboť se s nimi chtějí pozdravit, než odcházejí do školy.  

Tento obrázek namalovala prý také z důvodu, že mají z akvária velkou radost.  

 Na téma volného času a vztahu se sourozenci byla zjištěna také spousta 

informací. Nejraději si hraje s panenkou Babyborn a se svým bratrem, s kterým se však 

občas i ráda pere. A také se hodně vídá s kamarády, se kterými tráví spoustu času 

venku. Nejraději různými sportovními hrami, kdy hrají například vybíjenou, fotbal 

apod. Její velice oblíbenou činností je hraní si doma na školu. Matka dívce pořídila dvě 

magnetické tabule. Dívka si vytvoří seznam třídy, má připravené sešity pro každé dítě 

s úkoly. Dívka samostatně úkoly vyplňuje a poté známkuje. Občas si s ní na školu hraje 

i starší bratr.  
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Analýza výsledků kreseb 

Hodnocení dle PhDr. Zoji Šedivé, Ph. D. 

Kresba postavy: 

Obsahové hledisko 

 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 

celkem 11 skóre => 6 sten 

 

Formální hledisko 

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

celkem 14 skóre => 8 sten 

celkem 25 skóre => 8 sten => lehký nadprůměr  

 

Volná kresba: 

Kompoziční kresba. Spíše introvertní. Schematismy.  

 

 

Kazuistika číslo 6 

Jméno: Chlapec D. B.  

Věk: 8 let a 3 měsíce  

 

Osobní anamnéza 

 Chlapec se narodil jako druhorozené dítě. Gravidita probíhala naprosto  

bez obtíží a porod také bez komplikací přirozenou cestou. Váha při narození byla 2960 

g a měřil 48 cm. Matka kojila pouhé necelé dva měsíce, neboť váha po porodu ještě 

klesla a chlapec nepřibýval. Je velice výjimečně nemocný. Antibiotika užíval zatím 
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pouze jedenkrát za život. Léky pravidelně neužívá a nepodstoupil žádnou operaci. 

Psychomotorický vývoj probíhal nerovnoměrně. Motorika se vyvíjela dle norem.  

Začal chodit v jednom roce a jednom měsíci. Avšak k řeči neměl chuť a na vše pouze 

ukazoval. První slovo kolem necelých dvou let. Tímto slovem bylo slovo táta.  

Více se verbálně začal dorozumívat až kolem čtyř let. Řeč však v tomto věku byla téměř 

bez obtíží. Do té doby však velmi malá verbální apetence.  

 

Rodinná anamnéza 

 Rodina žije pohromadě v panelovém bytě. Chlapec má o tři roky starší sestru, 

která je naprosto zdráva a nedocházela na logopedii. V širší rodině se vyskytuje závažná 

choroba rakovina. Matka chlapce se živí jako úřednice. Na logopedii v dětství 

nedocházela a je naprosto zdráva. Když byla malá, byl v řešení odklad povinné školní 

docházky z důvodu velké hravosti. Avšak nakonec odklad nebyl uskutečněn. Otec  

se živí jako IT specialista. Byla mu diagnostikována krátkozrakost neboli myopie, 

 avšak postoupil operaci. Jinak je zdráv a na logopedii v dětství docházel z důvodu 

dyslálie. Měl velký problém s hláskami R, Ř. Rodina tráví společný čas především  

o víkendech, kdy se dětem rodiče věnují. Nejraději sportují, podnikají výlety, jezdí 

 za babičkou a chodí na zahrádku, kterou mají nedaleko od svého bytu.  

 

Sociální anamnéza  

 Chlapec navštěvoval mateřskou školu od tří let. Adaptaci zvládl naprosto  

bez obtíží, neboť tam docházela i jeho starší sestra, která byla již ve věku předškolním. 

Jelikož chlapec příliš mnoho nemluvil, dělala mu „překladatelku.“ Poté, co sestra 

mateřskou školu opustila, chlapec byl již zvyklý a neměl sebemenší obtíže.  

Nyní navštěvuje druhou třídu běžné základní školy. Adaptace na školu byla  

také bezproblémová. Školu navštěvuje rád, neboť je přátelský. Ve škole si spíše rozumí 

s chlapci, s kterými si hrají s hračkami, fotbal a nyní na olympioniky. Navštěvuje 

 také družinu. Ve škole dle slov paní učitelek je spíše klidnější, lítostný a hodný. 

Prospívá zatím se samými jedničkami bez obtíží.  
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Motorika 

• Jemná motorika 

 Chlapec je velmi zručný. Výtvarné činnosti ho od malička baví. Již ve čtyřech 

letech si vyráběl z papíru nejrůznější věci, jako například počítač.  

Tudíž se stříháním nemá žádné problémy. Navlékání korálků také zvládá. Staví 

často stavebnice, lego a puzzle. V puzzlích je velice šikovný a rychlý. 

• Hrubá motorika 

  Chlapec měl kyfózu a z tohoto důvodu docházeli pravidelně na rehabilitace. 

Díky této diagnóze měl dříve problém i s rovnováhou. Dnes je to již mnohem lepší  

a na rehabilitace již nedochází, neboť chlapec se školou chodí pravidelně na hodiny 

plavání. Koordinace těla dobrá. Chlapec má dobrý rytmus a bylo mu navrhnuto, 

 ať dochází na kurzy tancování. Tělesná výchova ho baví a je v ní šikovný. Běh, skákání 

bez obtíží.  

• Grafomotorika 

 Úchop tužky správný špetkový. Tlak na psací náčiní trochu větší, avšak ruka 

uvolněná. Psaní je čitelné, avšak nikoliv krasopisné. Na začátku písmo úhledné, 

avšak s přibývajícím časem se chlapec již tolik nesnaží.  

• Oromotorika.  

 Dříve jazyk velmi neohebný, avšak chlapec docházel na logopedii, kde byl jazyk 

hojně procvičován a nyní je ohebný. Chlapec nemá problém vykonat úkony na povel, 

jako je vypláznutí jazyka, olíznutí rtů, dát jazyk nalevo, napravo apod. Obě tváře 

chlapec zvládá nafouknout. Avšak každou tvář zvlášť nikoliv. Může to být z důvodu, 

 že mu nedávno vypadaly přední horní zuby.  

 

Klinický obraz 

• Zrak  

  Chlapci není diagnostikována žádná oční vada, avšak chodí pravidelně  

na vyšetření z důvodu myopie v rodině. Oční kontakt udržuje. Zraková percepce  

bez obtíží. Rozezná tvary, barvy apod.  



78 

 

• Sluch 

  Sluch bez obtíží. Fonematický sluch také v pořádku. Je schopný slova rozlišit  

a říct čím se liší.  

• Orientace v prostoru a čase  

  Chlapec se orientuje jak v prostoru, čase, tak tělesném schématu. S pravolevou 

orientací také nemá obtíže.  

• Řeč  

  Chlapec dochází od tří a půl let do logopedické ambulance. Dochází tam stále 

nikoliv z důvodu, že by neměl nějaké hlásky zafixované. Avšak paní logopedka ho chce 

mít v péči do doby, než bude obnovena dentice. Na logopedii začal chodit z důvodu 

nerozvíjení se řeči. Do šesti let navštěvovali s matkou ambulanci dvakrát měsíčně. 

 Nyní již velmi výjimečně. Dnes je vše v pořádku. Chlapec akorát dříve neměl chuť 

 a potřebu mluvit. Tempo řeči je občas zrychlené, neboť matka je z Moravy. 

 Avšak po většinu času chlapec mluví přiměřeným tempem. Slovní zásoba přiměřená 

k věku. Dříve velmi malá. Logopedie a procvičování doma s matkou mu velice 

pomohlo. Vyjadřuje se spíše kratšími větami. Porozumění na dobré úrovni.  

Chlapec nemluví spisovně, avšak ve slovosledu chyby nedělá.  

• Lateralita   

  Vyhraněná pravorukost. 

• Rozumové schopnosti  

 Paměť je rychlá a dlouhodobá. Je pozorný a není roztěkaný. Pouze pokud  

je unavenější, tak u činnosti nevydrží, neudrží pozornost. Tempo činností střední. 

V nějaké činnosti je velmi rychlý a v nějaké naopak pomalý. Má dobré logické 

myšlení a s matematikou nemá obtíže. Vůle chlapce je silná. Avšak s motivací  

je to trochu horší. Je těžké ho namotivovat.  

   

Podstoupená vyšetření 

• Vyšetření zraku oftalmologem. 
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• Endokrinologické vyšetření z důvodu podezření na Aspergrův syndrom.  

To však bylo vyloučené. 

• Rentgenové vyšetření kosti z důvodu podezření na malý vzrůst chlapce. 

 To však bylo také vyloučené a bylo zjištěno, že chlapec dosáhne v dospělosti 

výšky dle norem.   

 

Vlastní šetření při kresbě  

 Výzkum probíhal v domácím prostředí, tudíž chlapec se mohl cítit více 

přirozeně. Přesto byl ze začátku velice stydlivý. A to i přesto, že autorka práce  

pro chlapce není cizí a osobně ji zná. Nebyl příliš upovídaný. Avšak i přes počáteční 

mlčenlivost spolupracoval a poslouchal, co má dělat.  

 Nejdříve kreslil postavu pána. Tento obrázek nakreslil velice rychle asi za pět 

minut. A poté sdělil, že se snažil nakreslit sám sebe. Že je však na obrázku mladší  

než nyní. Řekl, že je mu sedm let, protože šest je málo a osm je už moc. Na otázku,  

zda je postava, kterou nakreslil hezká, odpověděl, že tak napůl, ale řekl, že je strašně 

slabý a že by v budoucnu chtěl mít sílu. Nyní ještě chodí do školy, ale v budoucnu 

 by chtěl být zpěvákem. Postavička se na obrázku cítí spokojeně a vesele, neboť má 

dobré známky ve škole. Nejraději jí špagety. A má starší ségru, se kterou má hezký 

vztah. 

 Druhý obrázek ho bavil o poznání více než první. Tento obrázek kreslil cca půl 

hodiny a obrázek je hezky barevný. O tom, co nakreslí, chvíli přemýšlel a poté se dal 

 do činnosti. Poté převyprávěl, co vlastně nakreslil. Oznámil, že nakreslil jejich chatu  

a jelikož je zima, tak se vevnitř topí, aby jim nebyla zima, a proto se kouří z komína. 

Dále nakreslil mráčky, slunce, ptáčky, sám sebe, koně se sedlem, kolo, auto a trávník. 

Nakreslil to z důvodu, že neměl jiný nápad a že má rád přírodu. Jinak však nějaký 

příběh k obrázku nevymyslel.  

 V otázce volného času bylo zjištěno, že chlapec chodí na atletiku a má nejraději 

rugby. Dále, že si rád hraje se sestrou různé stolní hry. A rád tráví čas na tabletu,  

ale rodiče tento čas korigují na maximálně půl hodiny denně.  
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Analýza výsledků kreseb 

Hodnocení dle PhDr. Zoji Šedivé, Ph. D. 

Kresba postavy: 

Obsahové hledisko 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

celkem 9 skóre => 4 sten 

 

Formální hledisko 

18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32 

celkem 10 skóre => 4 sten  

celkem 19 skóre => 4 sten => podprůměr 

 

Volná kresba: 

Dějový obrázek, který je extrovertně orientovaný.  

 

 

5.5 Závěr šetření  

 

 Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, jak se promítá vývojová dysfázie 

 do kreseb. Kresby postavy byly zhodnoceny po obsahové a formální stránce.  

U dětí, které mají vývojovou dysfázii, můžeme výše vidět, že jak v obsahové,  

tak formální stránce dosahují nižší úrovně než děti intaktní. To znamená, že tyto děti 

mají v kresbě méně detailů a kresba není tak propracovaná apod.  To je také odpovědí 

na první výzkumnou otázkou, která zněla: „Bude kresba dětí s vývojovou dysfázií 

 na nižší úrovni než kresba dětí intaktních?“ Otázka byla zodpovězena kladně. 

Pokud bychom zprůměrovaly intaktní děti, tak v obsahové stránce dosahují skóre 10,66̅̅̅̅ . 
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Ve formální stránce dosahují průměrně 13 skóre. Zatímco děti s vývojovou dysfázií 

v obsahové stránce dosáhly skóre 8 a ve stránce formální 7 skóre. Můžeme si například 

všimnout, že pouze jedno dítě s vývojovou dysfázií nakreslilo uši, zatímco u intaktních 

dětí je nalezneme v každé kresbě. Nebo například oči u intaktních dětí jsou mnohem 

více propracovanější než u dětí ze školy logopedické. 

 Jako druhá výzkumná otázka byla položena otázka zda: „Jsou schopny děti bez 

vývojové dysfázie zvolit vhodnější proporcionalitu umístění kresby na papíře.“ 

Odpověď na tuto otázku můžeme vidět v kresbě postavy nikoliv ve volné kresbě, neboť 

tam celkem všechny děti hezky zaplnily většinu papíru. Zatímco v kresbě postavy  

u dvou dětí s vývojovou dysfázii můžeme spatřit, že postava „lítá“ někde ve vzduchu  

a není jí zaplněn celý papír. Poslední chlapec s vývojovou dysfázii však proporcionalitu 

zvládl dobře. U intaktních dětí můžeme více spatřovat zaplnění postavou téměř celý 

papír a také kresba postavy na spodní části papíru.  Odpověď na tuto otázku je tedy také 

kladná. 

 Další výzkumná otázka, která byla stanovena, zněla: „Je vidět u dětí 

s vývojovou dysfázií hůře rozvinuta jemná motorika?“  Odpověď na tuto otázku 

 je jednoznačně kladná. Výzkumná pracovnice při svém výzkumu měla možnost 

zpozorovat a také si děti vyzkoušet při různých činností. Zjistila, jak už je i výše  

u jednotlivých dětí rozebrána jemná motorika, že děti s vývojovou dysfázií jsou velmi 

neobratné a mají ztuhlé prsty a problémy s činnostmi, jako je stříhání, navlékání korálků 

apod. Zatímco intaktní děti byly velmi zručné, šikovné, obratné.  

 Poslední výzkumnou otázkou, která byla zvolena: „Je volná kresba dětí 

s vývojovou dysfázií na vývojově nižší úrovni?“ Dle názoru psycholožky můžeme 

vyvodit také kladnou odpověď. Neboť u dvou dětí ze tří se specificky narušeným 

vývojem řeči byla kresba zhodnocena, že je na úrovni předškolního věku, kdežto tyto 

děti již navštěvují druhou třídu základní školy. U intaktních dětí takovéto stanovisko 

nebylo popsáno ani v jednom případě. I dle autorky práce, když se na kresby podíváte, 

jsou méně propracované, barevné.  
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 Celkovým výsledkem zkoumání můžeme tedy prohlásit, že se vývojová dysfázie 

značně promítá do dětské kresby a tyto děti dosahují kresby, která odpovídá vývojově 

nižší úrovni dítěte.  
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6 ZÁVĚR 

 

 Dětskou kresbou lze mnohé vyjádřit. Na základě jejího vyhodnocení lze dojít 

k celé řadě poznatků o daném dítěti. To však bohužel ani v dnešní době mnoho lidí neví 

nebo nechce vědět, a tak se velmi často stává, že rodiče posadí své dítě k moderním 

technologiím, než aby dali svému dítěti papír, aby si mohlo kreslit a vyjádřit tak třeba 

své pocity. Pokud se jedná právě třeba o dítě se specificky narušeným vývojem řeči, 

může následně u takovýchto dětí docházet k tomu, že „dusí“ své myšlenky a pocity 

uvnitř své dušičky, neboť není schopno je verbálně vyjádřit. Nedostane tak bohužel  

ani příležitost vyjádřit vše, co neumí vyjádřit slovy, vyjádřit vlastní kresbou, nad kterou 

by se jeho vlastní rodič zastavil a zamyslel. Takovýto stav může být příčinou 

vzniku psychických problémů dítěte, kdy dítě je a stále více zůstává uzavřeno ve svém 

vlastním světě. 

 Toto téma jsem si zvolila, neboť mě zajímalo, do jaké míry se narušená 

komunikační schopnost promítá právě do kresby. Výtvarné umění mě vždy hodně 

zajímalo a byla jsem ráda, že tuto oblast mohu spojit právě s logopedií. Hlavním cílem 

této práce bylo zjistit, jak se promítá narušená komunikační schopnost, konkrétně 

vývojová dysfázie do dětské kresby. Ve výzkumu bylo zjištěno, že se narušená 

komunikační schopnost do kresby promítá, a to jak po obsahové, tak formální stránce. 

Proto tedy v kresbách dětí intaktních a dětí s vývojovou dysfázií můžeme spatřovat 

značné rozdíly. Může to být přičítáno tomu, že tyto děti mají často narušenou zrakovou 

percepci, senzomotorickou koordinaci, narušenou jemnou motoriku a může také 

docházet k interakci všech těchto složek.  

 Jak je možné v práci zjistit, kresba je například schopna pomoci odhalit intelekt 

dítěte. Nesmíme však závěry vyvozovat výhradně jen z kreseb, ale vše je potřeba 

hodnotit komplexněji za pomoci poznatků a hodnocení odborníků z dalších příbuzných 

oborů.  

 Při výzkumu bylo také pozorováno, že některé děti jsou schopné se o obrázcích 

velmi hravě a dějově rozpovídat a jiné nikoliv. Tyto rozdíly můžeme přisuzovat 
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rozdílné povaze dětí, nicméně velkou roli zde hraje především jejich aktivní slovní 

zásoba. Děti z logopedické třídy měly někdy problém s vyjádřením či pochopením 

otázky, která jim byla položena. 

 Myslím si, že by se u dětí obecně měla kresba více rozvíjet a podporovat, 

 neboť pak by mohla být více odhalena celá řada skutečností, které děti nejsou schopny 

sdělit jinou formou. Každý dospělý jedinec na planetě by si měl být vědom více 

významů, kterou kresba pro každého z nás má. Nejedná se pouze o nástroj možné 

diagnostiky, tak jak bylo popsáno v této práci, ale též se jedná o pevnou součást našeho 

života, jako hry a zábavy a základního prvku rozvoje každého z nás.   

 Věřím, že by tato práce mohla svým obsahem přispět především logopedickým 

školám, ať už mateřským, či základním, aby se u dětí s narušenou komunikační 

schopností snažili více rozvíjet motoriku, ať už grafomotoriku, jemnou motoriku,  

ale také oromotoriku. 
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