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Tato závěrečná práce se zabývá psychologickou interpretací výtvarného projevu      

u dětí. Má sloužit jako podklad k lepšímu poznání osobnosti dítěte a stát se 

východiskem pro další činnost. 

Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části jsou shrnuty jednotlivé prvky, na které 

je třeba se při rozboru výtvarné činnosti zaměřit. Zabývá se barvou, jednotlivými 

symboly, rozebírá části postavy i kresbu rodiny.  

V praktické části je charakterizována skupina, se kterou byly prováděny jednotlivé 

úkoly. Jsou zde rozebrány konkrétní práce dětí spolu s jejich interpretací. 

Závěrečná část shrnuje poznatky, hodnotí praktickou část a uvádí zjištěné 

informace do praxe. 
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Úvod 

 

 

Pokud má učitel svým žákům lépe porozumět, měl by znát i důvody, proč se dítě 

chová určitým způsobem. Pokud se dobře v dítěti zorientuje, měl by odhadnout, jaké 

má potřeby a nároky, co by mohlo zvládnout a jak jej to posune dál. Sníží se tím        

i riziko vzniku různých problémů, které mají nejrůznější příčiny. Škola není jen místo 

osvojování potřebných znalostí, je to specifické sociální prostředí, kde si žák 

získává svou pozici a buduje vlastní osobnost. Některé vztahy mohou být hůře 

rozpoznatelné. Při hledání různých problémů v chování i prospěchu nelze přehlížet 

sociální aspekty. V tomto ohledu by mohla intepretace výtvarného díla významně 

přispět k poznání dítěte a pomoci mu najít lepší cestu.  

Tvořivost znamená určitý soubor vlastností osobnosti, který umožňuje tvůrčí 

činnost, kdy ve výsledku vzniká něco nového. Takové děti to často nemají lehké. 

Společnost, ať už jsou to rodiče, spolužáci i pedagogové, se k nim chová způsobem, 

který jejich kreativitu brzdí. Jsou v očích společnosti „neposlušní“, mají neobvyklé 

nápady a připomínky. Mezi tvořivým jedincem a jeho vrstevníky bývá řada neshod. 

Sama jsem se v minulosti setkala mezi pedagogickým sborem s názorem, že „přece 

každý výtvarník nebo umělec je divný“. Proto jsem se rozhodla využít příležitosti, 

která se mi v letošním roce naskytla, a podařilo se mi alespoň částečně zapojit prvky 

expresivní terapie do výuky. Pomocí psychologických interpretací výtvarného 

projevu dětí ve třídě jsem se snažila více porozumět vztahům ve skupině a dětem 

samotným.  

Prioritní nebylo děti psychologicky diagnostikovat, to přísluší psychologům. Jako 

speciální pedagog jsem se snažila spíše pomocí těchto testových i jiných technik 

více žáky pochopit. Kresba je jeden z nejvhodnějších přístupů v poznávání 

osobnosti dítěte, je pro něj přirozená, zahrnuje v sobě hru i představy. A hlavně, ke 

kreslení většinou nemusíme dítě nutit. Rádo si pro svůj papír na obrázek ve volné 

chvilce přiběhne.  
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1.  Teoretická část 
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2.1  Základní prvky 

 

 

Kresba autorovi ponechává větší volnost než písmo, které je normalizované. Dítě 

může kreslit na libovolnou část papíru bez jakéhokoli omezení, není přísně 

podřízeno dělat dokonalé smyčky nebo tečky nad písmenkem „j“ a „i“. Kresba je 

jedním z nejvhodnějších přístupů k poznání dítěte, ale interpretace dětského 

obrázku je složitá. Nelze podle jednoho obrázku bez znalostí okolností jen tak 

posoudit, co dítě v životě provází a co jej trápí. K lepšímu poznání dítěte se lze 

dostat pouze prostřednictvím prostudování většího počtu prací. 

V následujících kapitolách se pokusíme nastínit jednotlivé prvky, na které se 

diagnostika v rozboru kresby nejvíce zaměřuje.  

 

Čára 

 

Dítě, které nemá sebedůvěru a má zábrany, kreslí obvykle tence, čáry jen 

naznačuje, obrázek často předělává. Naopak dítě, které kreslí silné výrazné čáry, 

může být více agresivní (Davido, 2008). Ušmudlané, zmatené a nedbalé výkresy 

jsou projevem jedinců, kteří mají problémy se svým grafickým projevem, se psaním. 

Přeškrtávání, opravování a gumování svědčí o nedostatečné sebedůvěře. 

Mírné, citlivé dítě raději kreslí křivky, naopak realistické a aktivní děti používají 

častěji přímky a úhly (Davido, 2008). Křivky zastupují více psychických pocitů než 

přímky (Kulka, 2008), např. oblouk – je-li vyklenut směrem vzhůru, značí pocity 

podpírání a naopak.  

Dává-li dítě přednost tečkám a menším skvrnám, znamená to větší pečlivost až 

úzkostnost. Bod celkově můžeme považovat za důležitý výtvarný prvek. Čím více 

stojí samostatně, tím více přitahuje pozornost (Kulka, 2008). Může se jednat i o malý 

osamocený útvar.  

Různá síla a tloušťka čar vypovídá, jaké chová city k postavám, které jsou ztvárněny 

na papíře. Lze pozorovat agresivitu i lásku – důrazné čáry, jemné čáry.  

Z hlediska grafologické interpretace je zajímavý i podpis. Zastupuje vlastní „já“, jak 

člověk prožívá a hodnotí sám sebe a jak chce být hodnocen druhými. Z podpisu, 
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který je nadměrně velký, můžeme usuzovat na vysoké sebevědomí, snahu se 

prosazovat, ukazovat sílu (Kulka, 2008). Když je takový podpis ještě podtržený, 

značí to o vysokém sebehodnocení a sebeprosazování.  

 

Rozmístění 

 

List papíru lze rozdělit na dvě části – levý pruh znamená minulost a pravý 

budoucnost (Davido, 2008). Rozvržení plochy svědčí o vztahu k rodičům. Levá 

strana směřuje k matce – minulosti, prostřední je současnost a pravá strana je otec 

- budoucnost. Levou stranu můžeme označit ještě za introverzi a pravou za 

extroverzi. 

Dítě, které zaplní celý prostor papíru, bývá nezralé. Vyrovnaná osobnost umístí 

svou kresbu do středu, kresba zcela dole značí stabilní polohu stojící pevně na 

zemi. 

Velké plochy působí stabilním dojmem na rozdíl od malých ploch, které vyvolávají 

svou roztříštěností opačný účinek (Kulka, 2008). 

 

 

2.2 Barva  

 

 

Vliv barev je všeobecně známý. K uklidnění se používají pastelové barvy 

(bleděmodrá, růžová, světlezelená), jasné barvy povzbuzují větší chuť do práce 

(Davido, 2008). Nepřítomnost barvy značí citovou prázdnotu. Důležité je i míchání 

různých barev, které mohou působit harmonicky či šokovat svou křiklavostí                  

a nesouladem. Při interpretaci je nutné přihlédnout k věku posuzované osoby. Dítě 

může napodobovat přírodní prostředí: žluté slunce, modrou oblohu či zelenou trávu.  

Barvy se mění také v závislosti na módě či odrážejí kulturní zvyklosti společnosti. 

Než začneme hodnotit, musíme si ověřit, zda je dítě v pořádku po zdravotní stránce, 

dobře vidí i slyší. 
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Červená  

 po šestém roce ukazuje na sklony k agresivitě a nedostatečnou kontrolu 

emocí (Davido, 2008) 

 je protikladem zelené, barva vzrušivosti (Kulka, 2008) 

 životní síla, impulzivnost, snaha zvítězit, prosadit se, ráznost, touha žít plný 

život (Krpoun, 2013) 

 

Modrá  

 používání výhradně modré poukazuje na velkou sebekontrolu (Davido, 2008) 

 potřeba klidu, empatie, emocionální vyrovnanost, vnitřní harmonie (Krpoun, 

2013) 

 

Zelená 

 srovnatelná s modrou, odráží sociální vztahy (Davido, 2008) 

 je vývojově nejstarším odstínem, působí klidně a vyrovnaně (Kulka, 2008) 

 houževnatost, vytrvalost, pevná půda pod nohama, odolnost vůči změně, 

potřeba udělat dojem (Krpoun, 2013) 

  

Žlutá 

 často spojována s červenou nebo i samostatně, závislost na dospělém 

(Davido, 2008) 

 uvolněnost, spontaneita, zaměřenost do budoucnosti, oproštění se od 

konfliktů (Krpoun, 2013) 

 

Hnědá 

 odráží špatnou sociální i rodinnou adaptaci, konflikty, regresivní barva pro 

umíněné děti (Davido, 2008) 

 vysoká potřeba jistoty, touha zapustit kořeny, tendence vyhýbat se 

nepohodlným situacím (Krpoun, 2013) 
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Fialová 

 příznakem neklidu, ve spojení s modrou barva úzkosti, období obtížné 

adaptace (Davido, 2008) 

 senzitivita, víra v nadpřirozeno, někdy labilita a nevyzrálost (Krpoun, 2013) 

 

Černá 

 úzkost, někdy bohatý vnitřní život, také ostych v citech (Davido, 2008) 

 protest, negace všeho současného, touha nebýt vidět, tendence jednat 

nemoudře a ukvapeně (Krpoun, 2013) 

 

Šedá 

 neutrální barva, ani relaxační, ani agresivní, neangažovanost a chybějící 

vnitřní nasazení (Krpoun, 2013) 

 

 

2.3  Jednotlivé symboly 

 

 

Zobrazení zvířat 

 

Zvířatům jsou připisovány určité vlastnosti: medvěd je hromotluk, páv se nosí pyšně, 

opice je chytrá, pes věrný apod. Pes však také kouše a roztomilá kočička zatne 

drápky. (Davido, 2008). Zvíře je pro dítě reálnou bytostí, ve skutečnosti představuje 

samotné dítě a jeho vztahy ke světu. Nejčastěji kreslí domácí zvířata, což svědčí     

o dobrém přizpůsobení. Je ale dobré se dívat, jaké vlastnosti na obrázku má. Je 

třeba mít na paměti, že obrázky zvířat jsou také často inspirovány knihou či filmem. 

 Pes - je věrný, ale i na vodítku, lze s ním bez odporu zle zacházet, symbol 

 se  také vyskytuje u malých dětí, které  se rády  mazlí, psa si můžeme 

pohladit 
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 Divoké šelmy – vlci, krokodýli, tygři obvykle vyjadřují otce, ze kterého mají  

 strach, přítomnost svědčí o úzkosti 

 

 Ptáci, ryby – ptáci v hnízdě - domov, v 10-ti letech citová nezralost, ryba 

znamená pohodu a štěstí, varianta může být ryba na udici, rybička 

v tlamě žraloka, rybka zavřená v akváriu značí nedostatek svobody 

 

 Fantastické bytosti, neobvyklá zvířata – úzkost, duševní nemoc, také 

 mohou být inspirovány filmem, knihou 

 

Přírodní prvky 

 

V historii jsou nejčastěji zdůrazňovány 4 živly. Ohni je připisována schopnost vést 

lidi, také vášnivost a impulzivnost. Můžeme se setkat s popisem „zaplát pro věc“, 

„být vášnivý jako oheň“ apod. Voda bývá spojována s citlivostí, empatií a péčí              

o druhé. Objevuje se spojení „klidný jako voda“ či „tichá voda břehy mele“. Vzdušný 

typ bývá přelétavý, spontánní nebo zvídavý. Tomu odpovídá „přelétavý jako vítr“ či 

„hlava v oblacích“. Poslední živel země značí stabilitu a konzervativnost: „pevný 

jako skála“, „stojí nohama pevně na zemi“ (Hřešan, 2015).  

 Slunce – vliv otce, se kterým má dítě dobré vztahy – teplé slunce s paprsky,  

ukryté za kopcem, vybledlé, černé, červené apod. (Davido, 2008) 

 

 Měsíc a noc – měsíc je symbol noci, značí tajemství, stíny, fantazii. Měsíc 

 se často pojí se smrtí, mizí teplá sluneční energie 

 

 Obloha – symbol tužeb, domov bohů, nekonečné čistoty. Záleží také, co se  

 na ní vyskytuje: mraky, letadla, aj. 

 

 Země – bezpečí, stabilita, plodnost, růst, je přítomna zástupnými symboly  

 jako stromy, plody, květiny, hory (Davido, 2008) 

 

 Oheň – podobné jako slunce, také světlo, teplo, oheň může také spálit,  

 zničit  

 

 Voda – ženský symbol, zrození, často u enuréz (také časté znázornění  
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 hasičů) 

 

 Řeka – voda rozlitá po kresbě značí enurézu, také sexuální zneužívání – 

 dítě ztrácí kontrolu nad tělem 

 

 Loďka – samota, touha po úniku, válečné lodě – úzkost, agresivita 

 

Osobnost dítěte se nemění každý den, některé symboly se opakovaně vracejí. 

Důležitá je také diagnostika vzhledem k věku. Lze sice porovnávat stejně staré děti, 

ale každý jedinec je individuální osobnost (Davido, 2008). 

Je třeba přihlédnout ke komentáři, kterým dítě kresbu provází. Sledujeme i prvky, 

které opomene nakreslit. Jestliže například chybí dveře u domu, jedná se                      

o uzavřenost. Také za postavami bez úst se může ukrývat tajemství, něco, o čem 

se nesmí mluvit nebo neschopnost komunikovat.  

Kresba může poskytnout odhad vývoje rozumových schopností (Říčan, 1997). 

Projeví se zde i osobnostní charakteristiky, zejména emoce, sebehodnocení i postoj 

k druhým lidem. Můžeme také usuzovat na poruchy v oblasti zrakového vnímání, 

jemné motoriky i představivosti.  

 

 

2.4  Postava 

 

 

Rozbor zobrazování postav je složitý a zahrnuje spoustu detailů. Zahrnuje různé 

prvky: hlavu a její části (nos, oči, vlasy, uši, ústa, brada), dále tělo, ruce, nohy, ale    

i různé detaily. Postava může být nahá, oblečená, kouří cigaretu, má vousy nebo 

něco nese (Davido, 2008).  

Pořadí, v němž postavy v kresbě vznikají, má svůj význam. Odhaluje, jaký k nim 

jedinec zaujímá postoj a jaký k nim má vztah. Dítě kreslí nejdříve osoby, které jsou 

pro něj významné (Davido, 2008). S některými si příliš práce nedá. Rychle je někam 

ledabyle nakreslí, jiné zase namaluje velmi pečlivě a věnuje jim hodně času. Také 

sledujeme, kde se daná osoba nachází vzhledem k rozmístění na papíře, jestli se 

krčí v koutku nebo je umístěna ve středu výkresu. 
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Zuby poukazují na agresi, znázornění jazyka primitivní erotiku (Říčan, 1997). Ústa 

v pasivním obloučku mohou být závislostí, silná čára vyjadřuje agresivitu. Plné rty    

u muže značí ženskost. Velmi malé postavy kreslívají děti úzkostné, nejisté, naopak 

velké postavy se objevují u dětí se sklonem k agresivitě a sebeprosazování. Slabé, 

přerušované čáry, škrtání, gumování svědčí o úzkosti, depresi, vnitřním napětí           

a nejistotě. Je důležité, ve kterých místech se určité čáry na postavě nacházejí. 

Vzhled obrysových tahů znázorňuje velikost psychické bariéry mezi postavou            

a okolím. Velmi pečlivé provedení se vyskytuje u dětí s úzkostí,  neurózou                    

a perfekcionismem, u dětí s nedostatkem  spontaneity. Pokud chybí podstatné části 

těla, vyskytují se pocity bezmoci, bezradnosti, vyčerpání a prázdnoty. Nápadně 

malá nebo velká hlava ukazuje na citovou nerovnováhu.  

„Například zvýrazněné oči bývají ve vztahu k paranoidním rysům, zvýrazněné zuby 

lze najít u agresivních dětí, prázdné oči mohou znamenat poruchu vztahů s okolním 

světem, nápadně malé detaily obličeje mohou svědčit o úzkosti.“ (Říčan, 1997,          

s. 327). 

Když dítě kreslí postavu, obvykle nakreslí ruce a nohy v pohybu nebo volně stojící. 

Podle toho, kam směřují končetiny, lze usuzovat, zda se jedná o pesimistickou nebo 

optimistickou postavu. Autor do postavy promítá sám sebe (Davido, 2008).  

Dětské pojetí lidského těla vychází ze zkušeností dítěte se svým tělem a kontaktu 

s jinými lidmi (Říčan, 1997). Nejdůležitější oblastí lidského těla, co se týče 

sociálního kontaktu, je tvář. Následujícím vývojovým detailem jsou končetiny, 

později se objevuje trup. Pomocí testu lidské postavy lze hodnotit motoriku                    

i mentální vývoj.  

Trup u dětí s nepřiměřeným vztahem k vlastnímu tělu bývá zpracován nápadně 

úzce či naopak široce. Nápadně krátké či deformované ruce ukazují na nejistotu, 

strach z kontaktu, bezmocnost, naopak velké končetiny vyjadřují agresivitu.  

Nohy jsou oporou těla. Jejich deformovanost či neexistence znamenají nejistotu, 

problémy s uplatněním a nestabilní roli ve skupině. Oblečení symbolizuje přijetí 

sociálních norem. Nápadně oblečené postavy kreslí děti předvádivé se zaměřením 

na vlastní tělo.  

Zcela normální jsou nahé postavy do 7 let. Postava oblečená jako člověk zapojený 

do společnosti by se měla objevit od 10 let. Jinak odráží asociální či patologické 

chování (Davido, 2008). Dítě oblékne postavu také podle toho, jaký má vkus. 

Roztrhané oblečení neodráží vysoký sociální status a snižuje hodnotu jedince. 



 

17 
 

Zvláštní význam mají teplé šaty a množství vrstev oblečení. Chrání dítě, které se 

cítí nemilované a depresivní.  

Kapsy a knoflíky dávají postavě důležitost. Některé další doplňky jako kravata, 

cigareta, deštník, hůl apod. symbolizují falické symboly.  

 

Typy postav, které se u dětí nejčastěji vyskytují (Davido, 2008): 

 

 námořník – spokojenost, štěstí, touha uniknout 

 kovboj – agrese, síla 

 policista – agrese 

 klaun – deprese, zobrazení sama sebe (sledovat zdůrazněné prvky), 

neadaptované děti ve škole 

 stařec – asociálnost, agrese, zbavení se nežádoucí osoby 

 postavy zmrzačené – znevážení nežádoucí postavy, agrese 

 

 

2.5  Rodina 

 

 

Tato kresba je vhodná pro děti ve věku 6 – 12 let. Malé děti ještě nejsou tak malířsky 

vyspělé a starší jsou zase ke své práci více kritické (Říčan, 1997). Stačí formát A4 

a obyčejná tužka. Je důležité se zeptat, co se na obrázku děje, které osoby tam 

jsou, které chybí, v jaké situaci je rodina zobrazena a co dělá. Opomínání může 

znamenat odmítání či napětí. Sledujeme i osoby, které v rodině nežijí, např. listonoš, 

řidič, soused, aj. Tento jev se vyskytuje u citově deprivovaných dětí, které nevidí 

rozdíl mezi blízkými a neutrálními osobami.  

Situace pohody může být zdánlivá a zakrývat realitu. Může odrážet pouze přání 

vysněné rodiny. Je třeba vycházet i z jiných zdrojů, abychom si doplnili informace.  

Obrázek rodičů může charakterizovat výrazné role: matka jako hospodyně pečující 

o domácnost i atraktivní žena, otec jako zástupce autority, síly, moci, ale i pasivní, 

v pozici u televize, s cigaretou, při hře jako dítě nebo mimo domov.  
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Syn, který se s otcem ztotožní, mu určí centrální postavení na papíře. Holčička 

milující svého tatínka vyzdobí jeho obraz různými detaily a symboly mužnosti – meč, 

vousy (Davido, 2008). Zdůraznění hodnoty postavy lze také přidáním knoflíků na 

oděv. Příliš mnoho podrobností zase poukazuje na submisivitu. Dá se říci, že „šaty 

dělají člověka“. 

Otočená postava může znázorňovat odmítání, největší nakreslený sourozenec 

získává v očích dítěte více lásky a pozornosti. Velmi malá postava vzhledem 

k ostatním je považována za nedůležitou. Dítě její velikostí může vyjadřovat                   

i podvědomé přání. Když takto nakreslí sám sebe, zažívá pocity izolace, odmítání 

a odloučení od rodiny. Také použití černé barvy a vystínování poukazuje na strach 

a nejistotu (Říčan, 1997). 

 

Kresba začarované rodiny 

 

Dítě nakreslí svou rodinu tak, jak by ji vidělo ve zvířecí podobě. Připojíme také 

samotné vysvětlení dítěte. Jedná-li se o divoká dravá zvířata, projevují se zde 

agresivní city. Naopak domácí a známá zvířata symbolizují domácí láskyplné 

prostředí (Davido, 2008). Neměli bychom zapomínat na ambivalentnost zvířat – 

kočka přítulný mazlíček ale i šelma s vystrčenými drápy.  

Velmi důležitá je symbolika zvířete. Každá společnost přisuzuje zvířeti vlastnosti 

podle toho, jaké s ním má zkušenosti a co je pro danou kulturu obvyklé. Pokud 

například dítě zobrazí některého člena rodiny jako „prase“, je to důkazem 

znehodnocení (Varaďová, 2011). 

Kresbu začarované rodiny je vhodné kombinovat s normální kresbou, můžeme oba 

obrázky porovnat a sledovat, zda se některé prvky shodují.  
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2.  Praktická část 

 

 

 

 

   

 



 

20 
 

2.1 Charakteristika skupiny 

 

 

Skupinu tvoří celkem 9 žáků, z toho 7 chlapců a 2 dívky. 1 žák opustil kolektiv 

z důvodu stěhování na začátku druhého pololetí. Jedná se o děti běžné třídy 

základní školy ve věku 7- 8 let. U většiny dětí je diagnostikován logopedický nález, 

některé děti vykazují zdravotní znevýhodnění a hraniční mentální postižení. 

Skupina je soudržná, všichni se navzájem znají z loňského roku. V současné době 

třída funguje dobře, navzájem mezi sebou komunikují a pomáhají si, nevyčleňují 

slabší a pomalejší kamarády.  

Jména používaná v práci jsou z důvodu ochrany dětí pouze fiktivní a záměrně není 

uvedeno ani místo školy. 

 

 

2.2 Jednotlivé úkoly a Interpretace výtvarného projevu 

 

 

2.1.1 „Namaluj kamarádovi obrázek“ 

 

Cíl: Stmelení kolektivu na začátku školního roku, obnovení vztahů po 

prázdninách, spolupráce ve skupině 

Pomůcky: Papír A4, voskovky, pastelky 

Postup: Každé dítě dostane jeden arch papíru. Podepíše se a pošle papír 

svému kamarádovi, který mu namaluje malý obrázek. Po stanovené 

době jej pošle dalšímu, až se všichni vystřídají a každý žák má na 

svém obrázku vzkaz od všech spolužáků. 
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Obr. 4) Tonda, 8 let                  Obr. 5) Standa, 9 let 

 

Interpretace: 

 

Vyskytují se podobné prvky, méně aktivní děti kopírují v motivech průbojnější 

jedince. Kreslí se oblíbené náměty, např. „mimoni“, auta, sluníčka, srdce. Některé 

děti potřebují více času na kreslení, pečlivě vykreslují detaily a rychlé posílání papíru 

dalšímu žákovi je stresuje. Sledujeme velikost obrázku, jeho umístění na ploše           

a pečlivost zpracování.  

Na obr. 4) vidíme zářící srdce namalované dívkou. Tonda je v kolektivu velmi 

oblíbený, patří k vůdčím osobnostem. Na jeho papíře se vyskytuje více energické 

žluté a červené barvy. Zastoupeno je také větší množství postav, což by mohlo 

odrážet jeho přátelskost a dobré společenské postavení ve skupině.  

Standa je celkově pomalejší a slabší žák. Patří k prospěchově podprůměrným. Jeho 

obrázek charakterizuje zastoupení většího množství modré barvy, vlasy u postav 

připomínají proud vody či řeku. Srdíčko nezáří, slunce není téměř vidět a postavy 

jsou zastoupeny méně.  

 

 



 

22 
 

2.2.2 Rodina 

 

Cíl: Rodinné vztahy, postavení dítěte ve skupině 

Pomůcky: Papír A3, pastelky, tužka, voskovky 

Postup: Namaluj vlastní rodinu 

 

Interpretace:  

  

Rodina 

Na Obr. 6) se postavy drží za ruce. Staršího bratra odděluje pes, který je 

v současnosti mazlíčkem rodiny. Babičce je dán vyšší status pomocí brýlí, její hlava 

je větší než matčina. Matka stojí úplně vlevo, oděná do černé barvy. Sestra působí 

na obrázku dojmem velké slečny, ve skutečnosti navštěvuje poslední rok mateřské 

školy. Sám Luděk je téměř stejně vysoký jako dospělí členové. Rodina žije bez otce, 

matka svou roli zvládá s obtížemi. 

 

Začarovaná rodina 

Na Obr. 7) začíná babička – hroch zprava řadu. Následuje její dcera, chlapcova 

matka – delfín. Tvor žijící odděleně v jiném prostředí, s ostatními suchozemskými 

zvířaty by nemohl existovat. Pokračuje  mladší sestra – lev, dospělý bratr – gorila, 

Luděk – gepard a řadu uzavírá otec – želva, který s rodinou nežije. Matka – delfín 

pluje od dětí pryč. Je malá, ztrácí se mezi ostatními dominantními zvířaty. Hlava 

otce – želvy se choulí pod hrbatým krunýřem, rysy obličeje jsou téměř nezřetelné. 

Všechny děti zastupují zvířata, jejichž symbolika značí agresivitu, sílu a dominanci. 

Lev je král zvířat, gorila má mužnou sílu a gepard patří  nejrychlejším tvorům 

planety. Jak by jim mohl stačit hroch, želva nebo je ovlivňovat delfín z moře. 

 

 

 

 



 

23 
 

Obr. 6.) Luděk, 9 let – rodina         Dole: Obr. 7) Luděk, 9 let – začarovaná rodina 
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Obr. 8) Vilma, 8 let – rodina             Dole: Obr. 9) Vilma, 9 let – začarovaná rodina  
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Interpretace: 

 

Rodina 

Obr. 8) znázorňuje rodinu v domečku na stromě se skluzavkou. Rodina působí 

vesele, všichni mají ruce nahoře, mávají na nás z obrázku. Členové jsou aktivní se 

vztahem ke sportu a cestování, sama Vilma chodí do sportovního kroužku a hraje 

na hudební nástroj. Ve třídě patří k vůdčím osobnostem, ostatní ji poslouchají              

a nechají se od ní vést. Vilma má o sobě vysoké mínění, umístila se mezi rodiče      

a ostatní odsunula vedle. Aby zvýšila svou hodnotu, stojí na židličce. V rodině je 

nejmladší dítě, sestra má 11 let a bratr 14 let. Svým postavením na podstavci je 

nebo si přeje být „nejvyšší“ dítě v rodině. Otec je znázorněn jako silný muž 

v barevném tričku. 

 

Začarovaná rodina 

Na obr. 9) se nám představuje rodina medvědů, zvířat sice neohrabaných, ale 

silných a odolných. Ztvárnění rodiny je téměř totožné jako na předcházejícím 

obrázku. Opět se objevuje podstavec, v tomto případě trampolína, a dívka se vznáší 

ve vzduchu. Znovu se opakuje symbol žebříku. Vilma není téměř vůbec vidět, ve 

srovnání s ostatními působí křehce a nevýznamně. Musela se odrazit na 

trampolíně, aby alespoň vyrovnala svou velikost s ostatními. Na stupíncích stojí 

tentokráte všechny osoby ženského pohlaví. Medvědi mají velkou hlavu, silné tělo 

a drápy vystrčené směrem vzhůru, připravené rozpárat každého, kdo by se opovážil 

rodinu ohrozit. Vilma se umístila symetricky doprostřed obrázku mezi rodiče, ostatní 

sourozence rozestavila na okraji. Hnědá barva může symbolizovat rodinu a stabilitu, 

rozmístění medvědů ochranu nejmladšího potomka. 
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Obr. 10) Patrik, 8 let - rodina  Dole: Obr. 11) Patrik, 8 let – začarovaná rodina                             
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Interpretace 

 

Rodina 

Obr. 10) zachytil Patrik pouze dvěma barvami, červenou a modrou, i když měl na 

výběr spoustu pastelek i voskovek. Kolem ženských postav se nachází nejvíce 

červené barvy. Matka zabírá podstatnou část prostoru, je dvakrát větší než ostatní 

členové. Kolem malé hlavy jí vlají vlasy, které jí dodávají větší hodnotu                            

a významnost. Je umístěna v prostoru na pravé straně, který znamená budoucnost. 

Babička stojí uprostřed. Patrik má babičku rád, tráví s ní čas, zúčastňuje se s ní 

různých mimoškolních aktivit.  Babička je nejpečlivěji vybarvená. Chlapec má 

problémy se psaním a motorikou, což se odrazilo na zpracování postav. Není 

schopen zachytit drobné detaily. Jeho inteligence se nachází v hraničním pásmu. 

Také celkový dojem z kresby ukazuje na nevyzrálost osobnosti, umístění vlevo 

možná citovou deprivaci. Mezi sebe a matku umístil Patrik zbytek rodiny, odtržení 

zdůraznil silným svislým pruhem modré barvy. Tuto barvu rozmístil ostatně i kolem 

sebe.  

 

Začarovaná rodina 

Obrázek zvířecí rodiny působí naprosto depresivně - Obr. 11). Patrik měl opět na 

výběr pastelky, ale použil pouze obyčejnou tužku. Dole se krčí rodina koček, nad 

kterými se stahuje začmáraná obloha. Chlapec je opět poslední, skupinu směrem 

doprava vede tentokráte babička. Zvířata bloudí v mlze, babička s větší hlavou se 

snaží prorazit cestu. Za zmínku stojí také rozporuplný symbol kočky: milé hebounké 

zvířátko, ale také šelma schopná vytasit drápky. 
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Obr. 12) Tonda, 8 let – rodina       Dole: Obr. 13) Tonda, 8 let – začarovaná rodina 
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Interpretace: 

 

Rodina 

Obr. 12) vykresluje Tondovu rodinu v nejlepším světle. Otevírá se před námi rodinná 

idylka na zahradě. Slunce – zástupný symbol otce – svítí, je krásný den, modrá 

obloha, jasně zelená tráva, kvetou barevné květiny, bzučí včelky, děti si hrají se 

psem. Všichni se usmívají a tváří se spokojeně. Vlevo se rozpíná strom bez listů. 

Špičaté větve se stáčejí k rodině a jedna míří přímo na tátu. Strom má pět větví          

a při trošce fantazie vypadá jako ruka s drápy. Otec a starší bratr mají na oděvu 

zdůrazněn rozparek  u kalhot. Maminka odpočívá na pečlivě vymalované žluté dece. 

Všimneme si také sklonu šrafování, chlapec je levák.   

 

Začarovaná rodina 

Obr. 13) ukazuje rodinu zajíčků ve skleněné kouli. Tonda obrázek komentoval s tím, 

že se jedná o kouzelníka, který je začaroval. Je to bystrý žáček, nejlepší ze třídy, 

nadprůměrně inteligentní se snahou být perfektní. Projevují se u něj výtvarné 

sklony, rád maluje a chtěl by navštěvovat základní uměleckou školu. Zajíčci se krčí 

v kouli a nemohou ven. Dívají se přímo na čaroděje, kterého sice nevidíme, ale 

podle natahujících se rukou o něm všichni víme, cítíme jeho přítomnost. Ruce se 

přibližují a brzy kouli uchopí. Nahoře v rozích číhají pavučiny. Rodina se nachází 

uprostřed obrázku, ze všech stran na ni číhá nebezpečí ať v podobě čaroděje nebo 

pavučin. Zajíčci mají červené svítící oči, starší bratr stojí na výrazném kopci, Tonda 

se mu snaží vyrovnat a postaví se na stoličku. Nacházíme podobu s Vilmou a jejím 

umístěním na trampolíně a stoličce (Obr. 8) a 9)). 

Můžeme se zamyslet také nad tím, zda se jedná pouze o perfekcionistické splnění 

úkolu od zodpovědného žáčka. Zadání přece znělo: „Namaluj rodinu, jak by 

vypadala, kdyby čaroděj proměnil všechny členy ve zvířátka“. 
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2.2.3 Začarovaná rodina 

 

Cíl: Rodinné vztahy, postavení dítěte ve skupině 

Pomůcky: Papír A3, pastelky, tužka, voskovky 

Postup: Namaluj rodinu, jak by vypadala, kdyby čaroděj proměnil všechny 

členy ve zvířátka 

 

Interpretace:  

 

Rozbor obrázků byl proveden v předešlé kapitole s názvem Rodina. Obrázky jsou 

záměrně srovnány pod sebou, aby byl vidět rozdíl nebo shoda mezi normální 

kresbou a rodiny  začarované do zvířátek. Mezi zadanými úkoly vznikla týdenní 

pauza, přesto se nachází mezi oběma díly spousta podobných prvků. Osobnost 

dítěte se za tak krátkou dobu moc nezmění a obrázek zvířecí rodiny by měl                   

o nevědomých přáních a tužbách vypovídat více. 

 

2.2.4 „Namaluj sám sebe“ 

 

Cíl: Postoj k sobě samému 

Pomůcky: Papír A3, pastelky, tužka, voskovky 

Postup: Namaluj sám sebe, jak si myslíš, že vypadáš 

 

Interpretace: 

 

Obr. 14) vykazuje spoustu „nedostatků“. Postava nemá ústa, nos, uši, prázdné oči 

bez života se dívají neznámo kam, na ruce nejsou prsty. Chlapec má v reálném 

životě velké problémy s motorikou, písmem a gramatikou. Vynechává písmena, 

nedodržuje jejich výšku, zapomíná čárky, háčky a tečky. Inteligence se pohybuje 

v hraničním pásmu, zvažovalo se opakování druhého ročníku. Chlapec si je svých 
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nedostatků vědom, v rámci možností se velmi snaží zlepšit. Starší sestra již má 

diagnostikováno lehké mentální postižení a navštěvuje základní školu praktickou.  

Standa si přimaloval na obrázek více knoflíků, dokonce i na krk, snaží se vyrovnat 

zdatnějším spolužákům a posílit svůj třídní status. Obrázek začal malovat více 

nahoře, pak si to ale rozmyslel a umístil se dole na zem. Mohlo by to svědčit o tom, 

že si své nedostatky uvědomuje a snaží se s nimi pracovat. 

 

Obr. 15) Tonda – chlapec hodnotí sám sebe velmi vysoce, ztvárnil svou postavu na 

jevišti před diváky, kteří mu tleskají a obdivují jej. Kolem hlavy září světla 

připomínající svatozář. Exhibici zvýrazňuje opona. Na obrázku převládá aktivní 

žlutá barva, pozadí ztvárnil zelenou, dle jeho vlastních slov nejoblíbenější barvou. 

Místo pod chlapcem je nasvícené, ještě více zdůrazňuje spolu se zdviženými 

pažemi pozitivní směr vzhůru. Tonda v reálném životě tančí v kroužku a jako jediný 

chlapec si mezi spoustou dívek drží výsadní postavení. Je obdivován a chválen. Ve 

škole patří k nejlepším žákům, chová se zodpovědně, na rozdíl od svého staršího 

problémového bratra je zcela bezproblémový. Ostatní jej respektují, kopírují jeho 

práci a snaží se ho napodobovat. Jeho školní výsledky jsou téměř bezchybné, snaží 

se být až perfekcionistický. Pečlivě se zaměřuje na detaily, hodnotu si přidává               

i knoflíky, které normálně vůbec nenosí. Aby jej bylo více slyšet, do „bubliny“ připsal 

„TA DÁ“. Na tváři je patrný mikrofon, díky kterému Tondu uslyší i nejvzdálenější 

diváci. 
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Obr. 14) Standa, 9 let      Obr. 15) Tonda, 8 let   

     

 

2.2.5 Společná kresba 

 

Cíl: Postavení dítěte ve skupině, vztah ke spolužákům, míra spolupráce, 

práce s vlastním prostorem 

Pomůcky: Papír A3, pastelky, tužka, voskovky 

Postup: Děti se rozdělí do skupin, nejlépe ve dvojici a každý si vybere svou 

oblíbenou barvu. Hovoří spolu o tom, co mají rádi, hledají a záliby. 

Poté malují určitou barvou do jednoho obrázku. Ostatní pastelky je 

lépe uklidit. 
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Obr.16 a) Adina, Vilma, obě 8 let    Dole: Obr.17) Tamík, Tonda, Patrik, všichni 8 let 
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  Obr. 16. b) Adina, Vilma, obě 8 let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 Obr. 16 a) a Obr. 16 b) kreslily dvě dívky. Jedná se o celkovou práci a výřez části 

obrázku, aby byly vidět detaily malované pastelkami. Červená aktivní Vilma a klidná 

pozitivní modrá Adina. Obě dívky spolu pracovaly v naprosté shodě na obrázku 

motýla. Jedna nakreslí kolečka a druhá je vymaluje. Jedna umístí malého motýlka 

na jednu stranu, druhá zrcadlově doplní. Při bližším pohledu si všimneme, že modrá 

barva dělá výraznější tahy i obrazce jsou větší a prostorovější: modří motýlci – hnědí 

motýlci, modrá kolečka – hnědá kolečka. Celkově kresba působí harmonicky              

a pozitivně. 

 

Na Obr. 17) pracovali společně 3 chlapci stejného věku. Tamík si vybral modrou, 

Tonda hnědou a Patrik zelenou barvu. Hnědá barva spolupracuje s modrou. Tamík 

kreslí modré špičaté věže, špičky záměrně zdůrazní křížovými zabedněnými okny   

a přimaluje vlajku. Zelený Patrik se snaží napodobovat své spolužáky, krčí se 

v koutku a ostatní neohrožuje. Hnědý Tonda se dostává do prostoru Tamíka               

a přemosťuje jeho řeku. Šipky na cestě míří proti sobě. Tamíkova voda zalévá 

Tondovu oázu a dává zvířatům pít. Hnědá barva je zastoupena ve všech třech 

částech. Vyplňuje špičky věží na zámku a zdobí střechu zelené chaloupky. Tonda 

v této době sedí s Patrikem, který ho obdivuje a má jej rád. Nevím, zda se to dá říci 

o Tondovi. Hnědé špičky jen tak tak nezapíchnou zelené obrázky. Tonda je třídní 

premiant a Patrik stojí zcela na opačném konci. 

 

 

2.2.6 Obtisky dlaní 

 

Cíl: Podpora vztahů ve skupině, vzájemná spolupráce, soudržnost 

skupiny, sledování pozice dětí ve skupině 

Pomůcky: Volné listy papíru, prstové barvy 

Postup: Natírání dlaní prstovými barvami, obtiskování na papír. Vzájemná 

spolupráce – spojením dvou spolužáků dlaněmi vznikne dvoubarevný 

či vícebarevný obtisk. 
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Obr. 18) Tamík       Obr. 19) Adina 

 

        

Obr. 20) Patrik       Obr. 21) Sam 

 

Interpretace:  

 

Vůdčí děti pracují samostatně, chodí za spolužáky a organizují, kdo s kým a kdy si 

má podat ruku. Někteří chtějí vyniknout sami a vymýšlejí si své barevné kompozice. 

Používají silnou vrstvu barvy a vytvoří důrazný obtisk. Málo spolupracují, chtějí 
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uplatnit vlastní fantazii a originalitu - Obr. 18) Tamík. Při spolupráci vznikají hezké 

pestré obrázky ze spojení více dětí – Obr. 19) Adina. Sama je dominantní a volá na 

děti, aby za ní přišly a spojily ruce. Patrik nespolupracuje s nikým, vytvoří úzký obtisk 

stažené dlaně. Nikdo za ním nepřijde. Papír má ušmudlaný, tvoří pomalu, má 

problémy s prostorovou orientací. Používá málo barvy - Obr. 20) Patrik. Sama 

činnost baví, realizuje se spíše sám, odchýlí se od zadání a  vytvoří originální dílo. 

Jedná se o dítě s poruchou pozornosti i chování na hranici mentálního postižení. 

Vydrží pracovat pečlivě, samostatně, potřebuje kontakt a ocenění: „dívejte, dívejte, 

mám tam červené prsty“ - Obr. 21) Sam. 

Tuto činnost je lépe provádět ve spolupráci s další vedoucí osobou, která sleduje 

děti při práci a všímá si vztahů, které ve skupině panují. Děti jsou aktivní, mají 

spoustu dotazů a jeden člověk není schopen postřehnout spolehlivě všechny 

situace. Pro lepší rozbor by bylo vhodné činnost natočit na video. 
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3.     Zhodnocení a využití poznatků v praxi 
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3.1 Hodina kreslení podle fantazie 

 

 

„Paní učitelko, mohli bychom kreslit zase podle fantazie?“ 

 Ze začátku byl problém vysvětlit dětem, že si mohou kreslit, jak chtějí. Vždy padaly 

otázky typu: „Můžu kreslit žlutě…?“, „Můžu tam namalovat…?“. Děti jsou vedeny ve 

školství k tomu, aby plnily požadavky, které jsou na ně kladeny. Chtějí být perfektní, 

získat ocenění a pochvalu. Jednička s malou hvězdičkou není nic proti jedničce 

s velkou hvězdičkou.  

Postupně si zvykly na průběh hodiny a v druhém pololetí pracovaly hned od začátku 

s plným využitím času na kreslení. Přechod z běžné výuky jsem usnadnila 

pouštěním oblíbené relaxační hudby. Dokázaly se rychleji uvolnit a soustředit na 

práci. 

Během roku jsme ztvárnili spoustu témat. Kromě diagnostických technik jsme 

malovali podle hudby, mořský život podle hmatových pocitů z přírodnin, kreslení 

důležité osoby, nepostradatelné věci, život v naší třídě, koho se bojíme atd. Některé 

se povedly více, některé méně. To když jsem se setkala s namalováním postav      

několika žákům pečlivou kolegyní a příště zase měla část dětí naprosto stejné 

stromy. Některé vybrané práce jsou podrobněji zdokumentovány v praktické části. 

Cílem bylo lepší poznání osobnosti dítěte i jeho prostředí a tento poznatek použít 

pro lepší speciálně pedagogickou činnost v běžné výuce. Každé dítě je jedinečné       

a rozpoznání jeho vlastností je východiskem každého pedagogického působení. 

 

 

3.2  Nedostatek času 

 

 

Ve svém projektu jsem měla velmi málo času na práci, hodinu striktně ohraničují 

přestávky a konec vyučování. Nelze jen tak si zaměnit hodinu za nějakou jinou. 

Týdenní dotace výtvarné výchovy na 1. stupni základní školy jsou 2 hodiny. Chyběla 

možnost probrat s dětmi detailně své kresby, zůstala pouze malá chvilka před 

koncem vyučování. 
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Když jsme kreslili nějakou věc podle plánu, obrázky se daly sušit na okno a moc se 

o ně nikdo nezajímal. Když se kreslilo podle fantazie, na konci hodiny se tvořily 

hloučky a žáci si sdělovali dojmy a diskutovali. V průběhu týdne se ptali, co zase 

budeme kreslit.  

Velmi mi vadilo, že musím hodinu násilně ukončit, ba co více, se zvoněním musí 

být třída uklizená a děti nachystané na oběd a do družiny. Zmizela tím i spousta 

informací a zážitků, které mi mohly sdělit. Nedostatek času považuji za zásadní 

problém, se kterým jsem se potýkala. 

 

 

3.3 „Já nemám tužku“ aneb pomůcky 

 

 

„Kde máš pastelky, tužku, lepidlo, nůžky…?! Rušivě se projevovalo zapomínání 

pomůcek. Je nepříjemné po zahájení práce zjistit, jak velké množství dětí nemá 

s čím pracovat. Zvláště pokud se jedná o 45 minut čistého času. 

Při výběru potřeb na kreslení se jako nejproblematičtější ukázaly pastelky. Barvy 

jsou nevýrazné, nejsou pořádně vidět a kvalita jednotlivých sad je různá. Bylo nutné 

oskenované a vyfotografované práce upravit počítačem. 

Není vhodný také klasický školní „žlutý“ papír, protože zkresluje barvy. Nejvíce se 

osvědčil bílý výkres formátu A3. Velikost je třeba přizpůsobit zadanému tématu. Na 

druhém stupni žáci požadovali, jestli by mohli malovat na menší plochu, protože si 

s velikostí formátu nevěděli rady, ať už byly příčiny jakékoliv. 

 

 

3.4 Vzájemné propojení 

 

 

V malé třídě je výhodou, že pedagog děti během roku pozná více než ve velkém 

kolektivu. Také má k dispozici spoustu osobních údajů. Nevýhodou je, že s dětmi 

naváže bližší kontakt a je těžší udržet odstup a nevkládat tam své emoce. V každé 



 

41 
 

třídě jsou žáci více oblíbení i méně oblíbení a čím je kontakt bližší, tím hůře se drží 

odstup a provádí interpretace díla. Je třeba si dát pozor, abychom neviděli jen to, 

co chceme vidět.  

Děti reagují i na rozpoložení učitele. Nadšení a radost z práce se na ně přenáší, 

více je to baví, sami si nosí a vyrábějí pomůcky. Každý by si měl sám pro sebe 

zvážit, kolik energie ze sebe vydá či jaké jsou jeho možnosti. Během dlouhého 

školního roku postupně nápadů ubývá a je důležité, aby činnost bavila obě strany. 

 

 

3.5 Zamyšlení na závěr - suplování ve čtvrté třídě 

 

 

Zadání znělo: „Udělejte ovečku z ubrousku pod dorty, tady je vzor a fotografie 

výrobku…“Takhle nějak zněly instrukce od kolegyně aneb suplování ve čtvrté třídě.  

Po vstupu do místnosti bylo vidět, že děti jsou už velké a budou schopny samostatně 

pracovat. Někteří chlapci byli dokonce vyšší než já. Po  chvilce práce začaly klasické 

dotazy: „A můžeme tam udělat…?“ Rozhodla jsem se dát jim prostor: „Ano, 

můžete...!“ Jeden chlapec se přihlásil a nesouhlasil s nabízenou možností kreativity: 

„Paní učitelko, to bych nedělal…“ Co bych jako neměla dělat? Mají pastelky, více 

možností jak ovečku ztvárnit, růžový čumáček, barevná očka, určitě to dopadne 

dobře. Hodina proběhla dobře, pokusy o rebelii na suplující cizí učitelku jsem zvládla 

a blížil se konec hodiny. Těšila jsem se na výsledek práce a děti začaly nosit ovečky. 

Ovečka se zvonečkem, sedící, stojící, ležící, jen tak dál. U ovečky s vysokým žlutým 

„čírem“ na hlavě mi začalo být jasné, že paní učitelka, která chtěla dávat na 

nástěnku něžnou jarní výzdobu, se trochu při výběru zapotí. Do sbírky přibyla 

postavička držící plyšovou hračku, ovečka – pirát s jedním okem i Harry Potter 

s kloboukem a kouzelnickou hůlkou… 
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4. Závěr 
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Tak, a konec školního roku je zase tady. Uběhl jako voda. Děti jsou o rok starší, 

zkušenější a těší se do třetí třídy. Požadavky na ně kladené se budou zvyšovat, 

naučí se násobilku, gramatické jevy, začnou si osvojovat cizí jazyk. Třeba se 

někomu podaří arteterapeutické prvky včlenit do výuky, jako jsem se o to pokusila 

já. Třeba se příštím rokem podaří otevřít kroužek, ve kterém bude spousta času na 

tvoření i interpretaci… 

Současná doba  běží čím dál tím rychleji. Jsme zavaleni informacemi, reklamami, 

radami co všechno bychom si měli pořídit a jak žít. Jak být dobrou mámou, 

správným rodičem, krásnou ženou, zdravým člověkem. V knihkupectví jsou desítky 

knih, co a jak máme očima autorů dělat: získat úspěch, ovládat lidi a na druhou 

stranu nenechat se manipulovat. Světem běží nejúčinnější diety, kosmetické 

přípravky, přístroje na cvičení a úklid domácnosti. 

Arteterapie pomáhá uvolňovat napětí, zvyšuje sebedůvěru, posiluje vztahy ve 

skupině, rozvíjí komunikaci a především kontakt  s lidmi, v době plné počítačů tak 

důležitý. Zaměřuje se na člověka jako takového, na procítění a jejím cílem není 

výsledný produkt ale činnost sama.  

 

 

 

 

„Žití, to je největší umění na světě, 
 neboť většina lidí pouze existuje.“ 

 
Oscar Wilde 
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Použité obrázky 

 

Obr. na str. 7  - výsledný obrázek, který vznikl spojením jednotlivých obtisků techniky 

popsané v kapitole 2.2.6 Obtisky dlaní. Žáci si natírali dlaně prstovými barvami           

a kontaktovali své spolužáky. Opakovaným spojením dlaní různých dětí vznikla 

pestrá paleta barev. Výsledné dílo má charakterizovat respektovanou individualitu 

každého dítěte ve skupině. 

 

Obr. na str. 9, 19, 38, 41 – ukázky obtisků dlaní z výše popsané techniky.  

 

 

 

 

 

 

 

 




