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ANOTACE
Tato práce se věnuje otázce uchopením kresby jako hry; a to jako hry, v níž dochází ke
kombinaci her typu konstrukce objektu a her symbolických (zahrávání si s fiktivními
hrdiny a jejich příběhy). Cílem této práce je zmapování druhů potěšení, které dětem může
účast ve hře kreslení nabízet. Práce bude obsahovat empirický výzkum kreseb dětí
předškolního věku (ty spontánní, než ty „na zakázku“ na předem zadané téma) a záznamy
verbálních komentářů dítěte při samotném kreslení (případně po jeho ukončení).

KLÍČOVÁ SLOVA
Volná kresba, hra, předškolní věk, potěšení ze hry Kreslení.

ANNOTATION
This thesis is devoted to the question of grasping drawing as a type of game; as a game
involving a combination of object construction and symbolic games (playing with fictional
heroes and their stories). The aim of this work is to map out kinds of pleasure that
participation in the drawing game can children offer. This work will include empirical
research of pre-school children's drawings (those spontaneous than those "custom-made"
on a predefined topic) and records of the verbal commentary of the child during the
drawing itself (or after it is finished).
KEYWORDS
Freehand drawing, game, preschool age, pleasure from the drawing game.
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ÚVOD

Předškolní období je považováno za „zlatý věk dětské hry a kresby“. Děti si v tomto
období „hrají se světem“, pro své potěšení a zábavu využívají jakéhokoli předmětu a
příležitosti, hrají si při oblékání, jídle, vycházce. Stejné zaujetí a vynalézavost vykazují i
při kreslení. Pro některé děti je tvoření stop a malování natolik lákavé, že kreslí při každé
příležitosti a v podstatě s čímkoli, co zanechává stopu, k velké nelibosti dospělých, v
podstatě na cokoli (taková bílá zeď vyloženě vybízí k vylepšení).
Ke hraní stejně jako ke kresbě, ve většině případů, není nutné děti nikterak nutit, děti se do
těchto činností pouští s nadšením. Vysvětlení toho, že kresba může dětem přinášet radost
sama o sobě, bez vnější motivace můžeme hledat např. u Luqueta, prostřednictvím Uždila,
kreslení je hra, která „nevyžaduje partnera a nejenže zaměstnává ruce a zrak, ale přiměřeně
a nenáročně uvádí v pohyb i vnitřní zkušenost dítěte“. (Uždil, 1974, s. 83). Na Luqueta
odkazuje, jak jedna z největších českých autorit v oblasti didaktiky výtvarné výchovy
(Uždil), tak jedna z největších autorit vývojové psychologie (Piaget). Uždil považuje
kreslení za hru, jen do té doby, než kreslené začne něco zobrazovat, výsledkem je potom
relativně trvalý produkt, který vyzývá k další hře, a který se může změnit z pouhého
vytváření stop v zobrazování věcí, čímž se stává pokusem o uplatnění vlastních schopností
(Uždil, 1974, s. 18). Piaget považuje kreslení za hru, i když vytváří zobrazující k nějakému
zobrazovanému. Řadí hru mezi symbolickou hru a obraznou představu. Kresba podle
autora sdílí s hrou možnost přinášet funkční radost, a nacházení cíle v sobě samé a
s obraznou představou sdílí snahu napodobit skutečnost (Piaget, Ihelder, 2014, s. 54). Sám
však teorii kreslení jako hry nerozpracovává.
Mnoho vývojových psychologů využívá právě této snahy o napodobení skutečnosti při
psychologické diagnostice, zkoumají kresby ve smyslu, co nám kresba konkrétního dítěte o
něm může vypovědět. Dalo by se říci, že kresba stejně jako skoro vše, co děti tvoří a dělají,
neodmyslitelně odráží jejich způsob myšlení, psychomotorický vývoj, jejich vztahy
k věcem a lidem a mnohé další. Tento názor zastává např. Davidová, která tvrdí, že kresba
představuje „královskou cestu do dětské duše“, která nám může poskytnout informace o
dítěti, jeho vztazích a jeho světě (Davido, 2001, s. 92).

Další přístup k výzkumu a využití kreslení je, co dětem kreslení jako aktivita může přinést.
Na důležitost kresby pro rozvoj imaginace, kreativity a fluidního myšlení upozorňuje např.
Susan Wrigth. „Děti se prostřednictvím kresby angažují v imaginativní hře a aktivně
rozšiřují a konstruují porozumění sobě a světu, ve kterém žijí, spíše než aby byly pasivními
příjemci vědomostí“ (Wright, 2011, s. 164). Kresba dětem umožňují sdílet svůj vnitřní svět
a objevovat moc symbolů, během kresby se učí rozlišovat jejich význam a spojitosti. Ve
smyslu, že „nakreslí znak, který poté slovně popíší a demonstrují svůj nápad skrz pohyb
nebo gesto“ (Wright, 2011, s. 171).
Vzhledem k tomu, že se vývojoví psychologové nevyjadřují k teorii kreslení jako hry,
nemá tedy pravdu Uždil, že kreslení je hra, jen když se jedná o čmáranice poskytující
samoúčelné potěšení (funkční libost) ze zanechávání stopy na papíře. Není kreslení dětí v
předškolním věku skutečně zkoumané a zkoumatelné jen jako prostředek rozvoje
kognitivních schopností, výrazu (projekce) osobní orientace či citových konfliktů nebo je
dětská kresba hodnotitelná estetickými kritérii?
V této práci se budu snažit rozšířit pojetí kresby jako hry. Tato práce je obdobou práce na
stejné téma zpracovávané Klárou Haberhauerovou, avšak v terénu vlastní mateřské školy, s
vlastními empirickými daty a jejich vlastním rozborem. Budu používat stejný výzkumný
cíl, zmapování druhů potěšení, které dětem může účast ve hře Kreslení nabízet.
Použiji i shodné výzkumné otázky:
1) Jaké druhy potěšení by se ve hře Kreslení mohly nabízet dle odborné literatury?
2) Jaké druhy potěšení z účasti ve hře Kreslení lze pozorovat v konkrétních
případech?
V první části této práce, nazvané teoretická východiska, se budu zabývat odpovědí na první
otázku. Získané informace budu používat ve druhé části, této práce pro získání teoretické
citlivosti a zpracování vlastních empirických dat ze záznamů pozorování dětí při kresbě
v mateřské školce. V této druhé části, nazvané vlastní empirický výzkum, se budu zabývat
odpovědí na druhou výzkumnou otázku, budu zde popisovat postup při sběru empirických
dat a postup jejich zpracování do analyzovatelné podoby, v neposlední řadě se v tomto
úseku práce budu zabývat výsledky a jejich rozborem.

2

TEORETICKÁ ČÁST

V této kapitole teoretická východiska budu hledat odpověď na první výzkumnou otázku:
Jaké druhy potěšení by se ve hře Kreslení mohly nabízet dle odborné literatury?
Konkrétně budu pro tyto účely vycházet ze čtyř kapitol sborníku: Exploring children’s
creative narratives. London, Routledge, 2011. Výchozím pramenem k problematice
potěšení z dětských her bude: Klusák M., Kučera M.: Dětské hry – games. Praha,
Karolinum, 2010. Výchozím pramenem k problematice kognitivních výzev (uchopených v
rámci tzv. potěšení ze hry) bude: Příhoda V.: Ontogeneze lidské psychiky I. Vývoj člověka
do patnácti let. Praha, SPN, 1963.
2.1

Dětské hry – games

Jak již bylo řečeno, bude jako výchozí pramen k problematice potěšení z dětských her
sloužit: Klusák M., Kučera M.: Dětské hry – games. Praha, Karolinum, 2010. V této
publikaci je pro nás důležité, hlavně to co se skrývá pod pojmem hra a konkrétní kategorie
hry a různá potěšení z nich pramenící.
Vzhledem k tomu, že zjišťujeme, jaké druhy potěšení by se ve hře Kreslení mohly nabízet,
je pro nás důležité identifikovat, co se vlastně dá považovat, za hru? Autoři nám odpovídají
na tuto otázku prostřednictvím několika kapitol, pro naše účely bude postačující
Huizingova definici doplněná o zpřesnění toho co hra je, kterou podává Caillios. Podle
těchto definic je hra „svobodné jednání“, do kterého se lidé pouští „jen tak“, neposkytuje
hráči žádný užitek ani materiální zisky, uskutečňující se ve vyhraněném čase, podle
určitých pravidel. Jedná se o činnost svobodnou, vydělenou z každodenního života,
nejistou (s nejistým průběhem a koncem), neproduktivní, podřízenou pravidlům a fiktivní
(oddělenou od běžného světa). (Klusák, Kučera 2010, s. 29-30).
Dále je pro nás zajímavé rozdělení her do základních kategorií, které uvádí Callois. Autoři
tuto teorii dále ozřejmují a rozvíjejí, pro naše účely nám bude stačit vyjmenování
základních kategorií. Jedná se o agón, při kterém si hráči užívají různé druhy soutěžení, je
patrný např. při sportu, alea zastupuje hry s prvky náhody, při které si hráči užívají prvků
nejistoty. Při hře z kategorie mimikry si hráči užívají hraním rolí a předstíráním a ilinx

zastupuje hry se závratí. Tyto prvky se dají kombinovat, což podle autorů umožňuje
přesnější zařazení hry (Klusák, Kučera 2010, s. 23).
Pro naše účely jsou dále důležité Piagetovy poznámky ke hře, vzhledem k tomu, že se
jedná o významného vývojového psychologa, který se, i když jenom okrajově, zmiňuje o
pojetí kresby jako hry. Podle autorů dává Piaget vývoj hry do souvislosti s ontogenetickým
vývojem. Autoři uvádějí Piagetova zjištění, že hrou senzomotorického období, které trvá
do necelých dvou let dítěte je „procvičovací hra“. Při této hře děti opakují činnosti pro
potěšení z činností samých. Pro následující egocentrické období je charakteristická
„symbolická hra“, v kterém se objevuje „hrací symbol“. V průběhu této hry může něco, v
podstatě skoro cokoli, zaujímat místo předmětu, osoby nebo zvířete v předstírané hře,
podle autorů se jedná o obdobu dimenze mimikry. Třetí období operační je charakteristické
„konstrukční hrou“, kdy se zobrazované stává věrnější kopií zobrazovaného.
Dále jsou pro nás zajímavé aspekty hry od Lili Pellerové, které autoři uvádějí v kapitole
Psychoanalytická inspirace: Sigmund Freud a Lili Perellová. Tyto aspekty mimo jiné
poukazují na základě čeho, si děti vybírají to, čím se ve hře stanou. Jedná se o „Výběr role
založen na lásce, obdivu“ kdy si děti vybírají takové vzory, kterými by se chtěly stát nebo
kterých se bojí „hra pak slouží k překonání prozatímního nezdaru a nechá zažít
všemocnost“. (Klusák, Kučera 2010, s. 43). Dále se jedná o „Výběr na základě strachu“
v tomto případě je název v podstatě všeříkající, děti si vybírají takové role, jejichž zastánci
v nich vyvolávají strach „třeba lékaře: to lze chápat jako projekci vlastní pasivity na hračku
a zmocnění se aktivní role“ (Klusák, Kučera 2010, s. 43). Posledním aspektem vztahujícím
se k výběru role je „Prohrávající strana“ identifikují se s tím kdo je „loser: zajatcem nebo
honěným zlodějem“ (Klusák, Kučera 2010, s. 43). Dále si děti vybírají přehrávat „Role
připsaná neživému objektu“, pro tyto hry je důležité „přenesení prožívaného konfliktu
z dítěte na někoho jiného, jež přejímá expresivitu a zodpovědnost“ (Klusák, Kučera 2010,
s. 43). Dalším aspektem hry je „Shovívavost inkognita“ tato kategorie poukazuje na
základní rys hry, kterým je maska „dítě dovolí, kryto hrou, jejím „jakoby“, určitou regresi“
(Klusák, Kučera 2010, s. 44). Určitou obdobou inkognita je podle autorů „šaškování“,
které umožňuje vytvoření distance. Dalšími aspektem hry je „odkloněná pomsta“, která
umožňuje určité přehrávání „traumatické scény“ autoři zde upozorňují na to, že se nemusí

jednat jen o reprodukci, ale že děti mohou určité události dramatizovat a domýšlet.
„Anticipovaná odveta“ podle autorů navazuje na předešlou kategorii, ztvárnění pocitů,
„dítě, u něhož vypukne náhlé nepřátelství vůči vychovateli, samo možná něco zakázaného
provedlo…“(Klusák, Kučera 2010, s. 44). Poslední tři aspekty hry jsou „Šťastný konec“,
odkazující k tomu, že to dobře dopadne „Kouzlo (bez rizika)“, které zastupuje třeba hra na
schovávanou a „Manipulace a hrové opakování“, které obsahují určité pohrávání si s věcmi
bez zápletky, „většinou se ukáže, že výběr činnosti není náhodný a váže se k nějakému
emočnímu problému“ Klusák, Kučera 2010, s. 44).
2.2

Dětské kreativní narativy

V knize Exploring childrens creative narratives jsou pro zodpovězení druhé výzkumné
otázky důležité následující kapitoly:


Diversifying diskurse: the influence of visual culture on children´s perception
and creation of art - Marie Fulková Teresa M. Tipton



Meaning, mediation and mythology - Susan Wright



The subject and meanings of young children´s drawings - Elizabeth a Andrew
Coates



Children´s creative collaboration – a view of narrativity - Majaana Kangas,
Annakaisa Kultima a Heli Ruokamo

2.2.1

Diversifying diskurse: the influence of visual culture on children´s perception
and creation of art

Marie Fulková Teresa M. Tipton přicházejí s pro nás zajímavým názorem, že dětská kresba
by se neměla analyzovat, jako produkt, ale jako „sociální praxe s dětmi“. Navrhují
přezkoumat a předefinovat interpretativní přístup ke studiu dětských kreseb a navrhují
analyzovat dětské kresby prostřednictvím diskurzů.
Dále je pro nás zajímavé, že autoři představují pojem sebetvorby (autopoiesis), která se
uplatňuje během kreslení, které umožňuje interakci mezi nástrojem, tělem, pohybem
imaginací a konceptualizací. „Sebetvorba (autopoesis) implikuje, že každý jedinec

konstruuje informace podle svého vlastního unikátního vzorce kódování, strukturalizace,
zákonitostí a preferencí“ (Fulková, Tipton, 2011, s. 139). Díky tomuto procesu se rostoucí
dítě učí, jak interagovat s objekty, lidmi a prostorem. Pro tento proces je také důležité, aby
měla povahu hry. Tento proces ilustrují na příkladu kreslení Rajka, pozorované Tiptonem.
V prvním příkladu Rajko, experimentuje s různými materiály, vybírá si je jak záměrně tak
experimentálně a nerozlišuje mezi kreslením na papír a na jiné materiály. Prozkoumává
„přidělený“ prostor papíru, a způsob jakým se v něm tělo pohybuje. V druhém příkladu
využívá během své kresby přehrávání scény, při které zabarvuje obrázek. Zde autoři
prostřednictvím Tripona upozorňují na to, že kdyby s námi tento zážitek Rajko nesdílel, tak
bychom přišli o to, jaký význam pro něj měl.
Další pro zajímavé zjištění, které autoři podporují je, že posilování nápodoby masově
produkovaných schémat může zatknout a přepsat vývoj vlastní schémat vývoj. Jako příklad
takovýchto masově produkovaných motivů uvádějí slunce, které okupuje horní pravý nebo
levý roh papíru, duhy a kreslení vodorovné linky v dolní části obrázku zobrazující zemi,
tyto motivy se podle autorů většinou neobjevují u malířů, kteří se s těmito motivy
prostřednictvím různých medii nesetkali. Tyto motivy pocházející s komerčních zdrojů,
které propagují tyto symboly, se stávají asociované s určitými socoi-kulturními praktikami,
jako např. používání „smajlíků“ pro vyjádření emocí. (Fulková, Tipton, 2011, s. 139).
Pro zodpovězení první výzkumné otázky, jsou dále v této kapitole důležité záznamy a
rozbory kreseb dítěte B, které používá kresbu, jako „osobní symbolický prostor“, který plní
symboly a znaky, které „tvoří a jsou utvářeny dynamickým vyprávěním.“ (Fulková, Tipton,
2011, s. 141). Dítě B ve svých vyprávěních používá propojení „snové obraznosti“(dream
imagery) s filmovými příběhy. Další důležitou poznámkou je, že občas tvořil nové
„vzpomínky“ interpretace toho co nakreslil, „Kreativní akt je vždy v procesu vytváření
sebe sama a samotná kresba je jeho expresí“ (Fulková, Tipton, 2011, s. 142). Řečeno
jinými slovy, různé symboly, části kresby nemají svůj fixní význam sami o sobě, ale
vyvíjejí se v závislosti na tom, co v danou chvíli pro dítě znamenají. Autoři dále uvádějí:
„pro B jsou metaforické zprávy často tvořeny, jako součást proměnlivé hry s významem –
náhodné shluky čár a teček často chlapce lákají k přiřazení vizuálních významů.“ (Fulková,
Tipton, 2011, s. 149).

Další důležitou poznámkou je, že k interpretaci obrázku jsou zapotřebí alespoň čtyři
diskursivní roviny a to sociokulturní prostředí dítěte, interference majoritní kultury,
kontext, ve kterém byl obrázek stvořen a kontext autora (Fulková, Tipton, 2011, s. 142143). Jinými slovy obrázky nejsou tvořeny ve vakuu, ale jsou určitým odrazem vlivů, které
na autora působí (ať už v přítomnosti nebo minulosti).
2.2.2

Meaning, meditation and mythology The subject and meanings of young
children´s drawings

V kapitole od Susan Wright je pro nás zajímavé, že autorka nazývá kresbu „fantazijní hrou
na papíře“ děti podle ní přijímají premisu, že jejich tvorba funguje jako fikce a hrají si
s touto iluzí. Pro naše účely je důležitá autorčina poznámka, že děti ve svých kresbách
využívají spojení osobních událostí, populárních medií a světových událostí, takže děti
mají možnost kreslit a „vypovídat nejen o tom kdo jsou, ale také o tom kým by chtěly
být“ (Wright, 2011, s. 164).
Další pro nás důležité zjištění, které autorka uvádí je, že zápletka a námět kresby se vyvíjí
podobně, jako se vyvíjí obsah dětských her, což je podle autorky obdobou Egansovy
organizace příběhu, kde nahodilé schémata rozhodují o průběhu příběhu. Tato
schémata jsou uspořádána za sebou podle kauzality, podle toho, jak se vyvíjí zápletka,
která se vyvíjí na základě afektivního spojování „takovéto události způsobují takovéto
emoce v lidech, což je nutí dělat takové věci, což ústí v takovéto důsledky a tak dál“
(Wright, 2011, s. 162).
Autorka se ještě jednou vrací k námětům kreseb, které často nepřímo označují základní
ctnosti jako je odvaha, upřímnost, bezpečí a naději. Pro nás je důležité, že zavádí termín
„hraní si s binárními protiklady“, které zobrazují např.: dominanci-submisi, reálnéimaginativní, přirozené- nadpřirozené (Wright, 2011, s. 169).
Další důležitá poznámka autorky je, že děti si během kresby hrají obdobně jako při hře, že
se identifikují s postavami a zápletkami, které tvoří a doslova se „pokládají do jejich bot“
(Wright, 2011, s. 164), přesouvají se tam a zpět z různých rolí a událostí např. „Já budu
student…Ok, teď jsem student“ (Wright, 2011, s. 165). Podle toho, jak se autor pohybuje
mezi postavami a události, je o každé postavě vyprávěno nebo je za ni mluveno. „Občas
může ta samá postava hrát ve více než jedné události, které mohou být znázorněny na

různých částech papíru.“ (Wright, 2011, s. 165) Čímž podle autorky dodávají každé
postavě určitou formu bytí. Pro nás je důležité, že autorka upozorňuje na možnost
identifikování se s jednotlivými postavami, zvířaty a věcmi vlastní kresby, které přinášejí
autorům určité potěšení obdobně jako v jiných hrách.
Hlavní roli v této „hře na papíře“ hraje podle autorky somatická část reprezentace, kdy děti
napodobují zvuky a ztvárňují pohyby toho, na co si hrají např „napodobují zvuk letadla a
přitom přehrávají dráhu letu s modelem letadla“ (Wright, 2011, s. 165) Právě tato
koordinace ozvučení a gestikulace umožňuje dětem stát se třeba letadlem. Tato možnost
vcítění a odhadu jak se která postava, zvíře nebo věc v určité situaci cítí, umožňuje dětem
prozkoumávat myšlenky somaticky, znalosti jsou potom podle autorky osvojovány skrz
tělesnou zkušenost. Pro zvýraznění a odehrání určité hodnoty využívají zvýšení a
snížení tempa nebo hlasitosti hlasu, opakování slov a onomatopoetie, jako „step, step, step“
využívají např. při hraní rolí s fyzicko-prostorově-vizuální souhrou a opakování slov jako
„color, color, color“ mohou zase využít pro zvýraznění grafické akce. V této části je pro
nás zajímavé, že autorka používá pojmu „hraní rolí s fyzicko-prostorově-vizuální
souhrou“, že děti během hry Kreslení využívají nejen kresby samotné, ale používají také
svá těla a různé zvuky, pro hraní rolí a odehrání určitého obsahu.
2.2.3

The subject and meanings of young children´s drawings

Podle Elizabeth a Andrew Coates je mnoho kreseb založeno na příbězích souvisejících
s autorovou imaginací. Tato vyprávění ilustrují podle autorů touhu převyprávět příběh,
který se za obrázkem skrývá. Vyprávění může při kreslení sloužit jako popis toho, co
kresba obsahuje nebo jako „velice komplikovaný rozhovor, který zapouzdřuje celou
vzpomínku na zážitek“ (Coates, Coates, 2011, s. 99).
Elizabeth a Andrew Coates identifikují ve svém výzkumu „zdroje vlivu“ těchto vyprávění,
jedná se o „signifikantní zkušenosti z první ruky, odhaleny prostřednictvím diskuze, zdroje
pro nápadité příběhy, hrdinové a subjekty s medii“ (Coates, Coates, 2011, s. 100).
Prvním zdrojem vlivu jsou„Signifikantní zkušenosti z první ruky“ zahrnující vzpomínky
na prožité události. V jedné kresbě může být spojeno několik událostí nebo faktů,
společně s vybavováním některých vzpomínek se může měnit průběh celé kresby (Coates,
Coates, 2011, s. 100). Autoři zde uvádějí zjištění Lowenfeld a Brittain, kteří tvrdí, že děti

mohou kresby využít jako prostředku pro porozumění emocím, které v nich určité situace
a vztahy vyvolávají a dále k hodnocení a zkoumání hodnot, se kterými se setkají v rodině
a společnosti (Coates, Coates, 2011, s. 101).
Jako druhý zdroj identifikují „Zdroje pro nápadité příběhy“ obsahující informace
nashromážděné s ostatních zdrojů. Děti často během kresby integrují nashromážděné
informace z televize, knížek a rozhovorů s dospělými a zapojují je do svých vyprávění.
Což podle autorů vrhá světlo na jeden z „aspektů dětského myšlení - znalosti jako
porozumění a sdílení faktů“ (Coates, Coates, 2011, s. 103). Děti se podle nich, tím jak
poskytují a předávají informace, chovají jako odborníci. Dětský vizuální svět a kresby se
díky těmto „jiným“ zdrojům rozšiřuje o duhy, srdíčka, zvířata, monstra a postavičky
z kreslených a hraných filmů.
Třetím zdrojem jsou podle autorů „Hrdinové a subjekty s medii“ (Coates, Coates, 2011, s.
104) obsahující fiktivní postavy a jejich příběhy, které se k dětem dostávají skrz média.
Tento typ kreseb znázorňuje pamatované nebo fiktivní příběhy různých hrdinů, malíř se
podle zjištění autorů, v průběhu těchto kreseb buď identifikuje s hrdiny, nebo si
zachovává svou vlastní identitu a hraje svou roli vedle hrdiny. (Coates, Coates, 2011, s.
106)
2.2.4

Children´s creative collaboration – a view of narrativity

Kangas, Kultima, Ruokamo zkoumají roli vyprávění a narativního přemýšlení
v kreativních kolaboracích. Dětské narativní myšlení je podle autorů dobře patrné
v kolektivním přemýšlení, kde jsou nápady sdíleny a společně vytvářeny, autoři identifikují
kritéria kolaborace jako „společné generování nápadů a zápletek hracího prostředí, sdílení
emocí a reciproční aktivity v zamýšlené situaci„ (Kangas, Kultima, Ruokamo, 2011, s. 70)
Autoři provedli výzkum, při kterém po dětech chtěli nakreslit ideální „hrací prostředí“,
vycházeli z předpokladu, že „imaginace, kreslení, vybarvování a hraní jsou pro děti
přirozenými prostředky pro vyjádření záměrů a tužeb“. (Kangas, Kultima, 2011, s. 69)
Během tohoto výzkumu zjistily, že hravý design inspiroval děti k přidávání příběhů do
„hracího prostředí“. Tyto příběhy se vyvíjely z kreativně hravého procesu nebo z představy
aktivit, kdy děti vyprávěly, co by mohly v takovémto prostředí, které si vymyslely dělat.

Děti spojují nabídky ke hře a tvoří „hrací svět (play world)“ (Kangas, Kultima, Ruokamo,
2011, s. 74), autoři uvádí, že bylo identifikováno šest emocionálních typů „hracích světů“,
které vyzdvihují štěstí, strach, péči, agresi, vzrušení a zábavu. Dívky měly ve
svých „hracích světech“ zastoupeny prvky strachu s různými strašáky a prvky štěstí,
charakterizované létem a krásou. Pro klučící světy byly charakteristické prvky péče,
zastoupené hrou s domácností a prvky agrese a kompetice. V obou „hracích světech“ se
vyskytovaly prvky vzrušení a zábavy, společné pro oba světy byla i fascinace přírodou se
zvířaty (Kangas, Kultima, Ruokamo, 2011, s. 65).
Autoři dále identifikují čtyři znaky dětského narativního myšlení a to „subjekty (entity),
fascinaci překvapením, integraci faktu a fikce a emoce“ (Kangas, Kultima, Ruokamo,
2011, s. 73). Děti mají podle autorů tendenci vytvářet smysluplné subjekty, být
stimulovány překvapujícími zvraty nebo fakty, stavět na nebo zapojovat formální znalosti
do fantazijní tvorby. V neposlední řadě identifikují pět vlastností sdíleného narativního
myšlení, které je „imitativní, asociativní, produktivní, transformační a emocionální“
(Kangas, Kultima, Ruokamo, 2011, s. 78). Pod imitativní znaky sdíleného narativního
myšlení řadí sdílení, zdokonalování a přetváření nápadů a také kopírování a učení se od
sebe. Asociativnost odkazuje na tvorbu příběhu, které jsou tvořené na základě vzájemné
asociace např.: „jedno dítě nakreslilo domek vzhůru nohama a druhé to vysvětlilo, tak že
ho přeměnilo v zábavní park, stavbu asociovanou z vlastní zkušenosti“ (Kangas, Kultima,
Ruokamo, 2011, s. 78). Předposlední znak Transformace odkazuje k reciproční kreativitě,
k tomu, že nápady ostatních nejsou pouze přebírány, jako hotové, ale jsou vzájemně
přetvářeny do takové podoby, „že žádné z dětí je nikdy nemohlo vytvořit samo“ (Kangas,
Kultima, Ruokamo, 2011, s. 78). Poslední znak sdíleného narativního přemýšlení je
Emocionálnost, která reprezentuje „emocionální závazek k určité myšlence“, děti přijímaly
takové nápady, které pro ně byly emocionálně (Kangas, Kultima, Ruokamo, 2011, s. 78).

2.3 Kognitivní výzvy uchopené v rámci potěšení ze hry
V této podkapitole se budu zabývat, problematikou kognitivních výzev uchopených v
rámci potěšení ze hry Kreslení, jak již bylo řečeno, budu jako výchozí pramen používat
Příhodovu knihu: Ontogeneze lidské psychiky I.

Příhodovu teorie kreslení v dětském věku můžeme použít v rámci identifikování potěšení
ze hry Kreslení hlavně díky tomu, že v kapitole 5. Druhé dětství (období od tří do šesti let),
v subkapitole 3. Dětské zaměstnání uvádí: „Nejprostudovanější konstruktivní hrou tohoto
období je dětské kreslení. Kdysi se mluvilo honosně o počátcích dětského umění, ale při
projevech zpravidla až do čtyř let jde opravdu jen o hravou činnost, jen o funkční libost z
čárání. Od tří let do šesti prochází dítě stádiem čmáranic, schémat jen náznakových a
nemnoho diferencovaných. O tomto problému pojednáme až v souvislosti s vývojem
kresby v prepubescenci.“ (Příhoda 1963, s. 235).
Příhoda dělí vývoj dětské kresby do šesti vývojových gradientů, podle specifických znaků,
které se objevují v daném období, „kterých nebylo dříve a jež nenalezneme v jiné příští
fázi“ (Příhoda, 1963, s. 333). Pro tvorbu a ilustraci těchto stádii kombinuje autor poznatky
z vlastního výzkumu, studia prehistorického umění s poznatky jiných výzkumníků.
První vývojový gradient, který trvá přibližně do druhého roku věku, nazývá „črtací
experimentací“. V tomto období děti bezmyšlenkovitě experimentují s pohybem a s ním
spojeným potěšením ze zanechávání stop vlastní motorické aktivity. Tyto pohyby, které
jsou konané hrubím svalstvem, a které děti provádí s jakýmikoli předměty, jsou spojené
s potěšení s pohybu. Kdyby v tomto období dítě nedostalo do rukou tužku, tak by se tato
„stereotypní črtací činnost“ podle Příhody neobjevila. Tuto fázi dále dělí na tři stupně,
první je „škrtání“, kdy děti tvoří osobité a neobratné čáry všemi směry, aniž by pozvedly
tužku. Druhým stupněm je podle Příhody „okrouhlovité črtání“, které vykládá, jako
součást „stádia točitých pohybů“, jež můžeme pozorovat i ve hře s jinými podněty. Děti
v této fázi kreslí kruhovo-elipsovitá klubka. Poslední stupeň tohoto stádia je „zjednodušení
črtů do počtu čar“, které se vyznačuje útlumem „črtací experimentace“ a zjednodušením
kreseb do počtu čar, takže začínají vznikat izolovanější obrazce (Příhoda, 1963, s. 333).
V druhém vývojovém gradientu si děti více všímají svého výtvoru a začínají mu přiřazovat
určitý proměnlivý význam, takže ta samá kombinace čar může být pro dítě krátce za sebou
postupně např. „1. krkonošská bouda, 2. tunel, 3. nádraží a po přidání hranolové kostky 4.
továrním komínem“ (Příhoda 1963, s. 334). Jedná se o krok k „porozumění významu
kresby“. Kdy pro ně „znamenala dodatečně něco, to nebo ono podle okamžitého mihnutí
dětské fantazie“ (Příhoda 1963, s. 335).

Třetím vývojovým gradientem je fáze „prvotního obrysu“, která podle Příhody vzniká,
když děti přiřadí určité kombinaci čar relativně stálý význam a když tento význam
předchází kresbu „když dítě při opakování črtů přeskupí kresbu tak, aby vyjádřilo ten
význam, který má na mysli“ (Příhoda, 1963, s 335). Děti tyto obrysy často zapomínají a
vymýšlí nové. Tento vývojový posun se podle výzkumů uvedených Příhodou objevuje u
dětí přibližně od tří let, kdy je ještě většina dětí v období „črtací experimentace“ a končí
v období pátého a šestého roku, kdy by už prakticky všichni měli být v období prvotního
obrysu. Podle autora se vyskytuje podle jejich „nadání, zájmů a příležitostí k črtání,
k častosti té činnosti i podle jiných podmínek“ (Příhoda, 1963, s 336).
Čtvrtým vývojovým gradientem je fáze „lineárního náčrtu“, kde děti podle Příhody
uvědoměle tvoří srozumitelnou kresbu základních obecných, nikoli konkrétních, podob
některých rodů předmětů. Takovéto kresby jsou tvořeny několika čárami, obsahují málo
podrobností, jsou neindividualizované a zaměřují se na základní znaky znázorňovaného
předmětu. Pro toto období je typická zjednodušenost a disproporčnost kresby. Za toto
zjednodušené znázorňování může především „technická nedokonalost“, kdy děti zatím
staví na mnohaměsíční experimentaci s různými drobnými předměty a psacími potřebami.
Disproporčnost kresby je ve většině případů důsledkem komplexnosti nazírání, kdy děti
mají v představě celek a to co jej charakterizuje. Tyto základní charakteristiky vybírají
subjektivně, podle toho co má podle nich k předmětu vztah, a užitkově, podle biologické
důležitosti. Jedná se o období, kdy se děti dívají na svět antropomorficky a egocentricky
„z hlediska vlastní představivosti, kde splývá přání s realitou“ (Příhoda, 1963, s. 338).
Předmětem kresby dětí v naší civilizaci bývá člověk, který je podle Příhody středem jejich
světa. Těmto zjednodušeným kresbám člověka, jiní autoři, podle Příhody ne zcela přesně,
protože kruh naznačuje celé tělo mimo nohou, říkají hlavonožec nebo hlavatec. Děti
v těchto náčrtech vyznačují „všechno hlavní, čím v jejich difuzním názoru člověk žije“
(Příhoda, 1963, s. 336). Což vysvětluje dlouhou nepřítomnost trupu, krku a uší při kresbě
postavy, které pro děti většinou nebývají důležité. Dále děti kreslí zvířata, domy a méně
často stromy, květiny a dopravní prostředky. Zvířata kreslí obdobně jako lidi z profilu „na
čtyřech nohou“ s hlavou obrácenou směrem k malíři. Podle Příhody dávají děti při kresbě
zvířat větší důraz na trup, který bývá prodloužen (Příhoda, 1963, s. 337).

Pátým vývojovým gradientem je „realistická kresba“. V tomto období děti stále kreslí
zpaměti, ale začínají rozlišovat „objektivní znaky předmětů“, kresba přestává být plošná a
snaží se o zachování barev podle skutečnosti. Po technické stránce si kresby zachovávají
vlastností lineárního náčrtu „není tu rovnoměrnosti ve velikosti předmětů a jejich částí, je v
nich lpění na stereotypu, jehož bylo dosaženo, vyskytuje se perseverace, opakování téhož
tvarového znázorňování, jeví se také veliký kvap a nedbalost v práci“ (Příhoda, 1963, s.
340). Od lineárního náčrtu se odlišují tím, že jsou více individualizovány, obohacovány o
detaily a zvyšuje se jejich věrnost, jako např. oblečení u postav, které mimo jiné
znázorňuje pohlavní diferenciace. Podle autora děti stále nekreslí to, co vidí, ale to, co o
předmětu ví, což se vyznačuje tzv. „rentgenovým viděním“, kdy děti kreslí i to, co je
v realitě zakryté něčím jiným a není vidět. Začínají se snažit o trojrozměrnou kresbu,
předměty ale stále kreslí ze základního pohledu např. stůl jako obdélník, což jim
znemožňuje znázorňovat prostor. Perspektivní znázorňování vyžaduje podle Příhody
značné množství abstrakce a syntézy a tudíž se jí dosahuje nikoli přirozeným vývojem, ale
výchovou. V tomto období se také objevuje kresba ornamentů, která podle Příhody
vývojově následuje za figurální kresbou, tyto útvary mohou plnit pouze dekorativní úlohu
a nemusejí nic zobrazovat. Školní vyučování podle autora ovlivňuje dětské kresby a
přispívá k obohacování náčrtu a k technickému zdokonalování. Od osmého do devátého
roku bývá podle Příhody předmětem kresby znázorňování scén, kterých okolo desátého
roku ubývá vzhledem ke zvýšené sebekritičnosti autorů, kteří se vracejí ke kresbě
izolovaných předmětů, jejichž ústředním motivem bývá školní vyučování (Příhoda, 1963,
s. 340).
Šestým vývojový gradient nazývá období „naturalistické kresby“. Do této fáze se podle
Příhody děti dostávají po jedenáctém roce. Autor zde upozorňuje na to, že mnoho dětí a
dospělých, kterým se nedostalo výuky kreslení, zůstávají v období realistického
zobrazování. V tomto období děti většinou kreslí podle předlohy, modelu nebo přírody.
V kresbách se vyskytují pokusy o individualizaci, sklon k naturalismu, perspektivě a
stínování. Dále mizí transparence a ortoskopie, děti jsou celkově pečlivější a kritičtější ve
srovnávání s originálem. Vyskytuje se více vnitřního zaujetí a více „citového poměru
k zobrazovaným věcem“ (Příhoda, 1963, s. 341), proto podle Příhody lze teprve nyní

přirovnat kresbu k výrazovým prostředkům. „Pro tento interní poměr se užívá spontánních
kreseb jako příspěvku k postižení charakteru.“ (Příhoda, 1963, s. 341)

2.4 Shrnutí
V této části práce, jak název napovídá, se budu zabývat shrnutím potěšení, které dětem
účast ve hře Kreslení může nabízet dle odborné literatury.
V rámci knihy Dětské hry – games, je možné identifikovat tyto kategorie potěšení, které si
děti mohou užívat při hře Kreslení:


„Procvičovací hra“



„Symbolická hra“



„Konstrukční hra“ (zobrazované se stává věrnější kopií zobrazovaného)

Z informací z knihy exploring children´s creative narratives by se daly identifikovat tyto
kategorie potěšení, které si děti mohou užívat při hře Kreslení:


Identifikace s postavami, zvířaty a věcmi ze své kresby (Wright, 2011, s. 164).



„Hry s významem“ - vymýšlení proměnlivých interpretací kresby (Fulková, Tipton,
2011, s. 149).



„Hraní si s binárními protiklady“ (Wright, 2011, s. 169).



„Hraní rolí s fyzicko-prostorově-vizuální souhrou“ (Wright, 2011, s. 167).



Příběhy (Coates, Coates, 2011, s. 99).



Kolaborace (Kangas, Kultima, Ruokamo, 2011, s. 70)

V rámci problematiky kognitivních výzev uchopených, jako potěšení ze hry Kreslení, se
podle Příhodovy vývojové klasifikace dají identifikovat potěšení tvorby z:


Prvního vývojového stádia črtací experimentace, konkrétně ze zanechávání stop
vlastní motorické aktivity.



Druhého vývojového gradientu, kdy děti přiřazují svému výtvoru proměnlivý
význam.



Třetího vývojového stádia nazvaného prvotní obrys, kdy význam něco zobrazit
předchází kresbu.



Lineárního náčrtu, kdy se prvotní obrys stabilizuje, děti kreslí obecnou podobu
rodů předmětů.



Realistické kresby, kdy se kresba více individualizuje, je obohacována o detaily a
ozdobována ornamenty



Naturalistické kresby, která se vyznačuje hlavně stínováním a používáním
perspektivy.

Otázkou je nejen to, zda se teorie druhů potěšení nabízených hrou Kreslení, ke které jsem
došla na základě studia odborné literatury, osvědčí jako teoretická citlivost při rozboru
vlastních empirických dat. Otázkou je i to, nakolik bude možné a nutné danou teorii na
základě vlastních empirických dat rozpracovat.

3

PRAKTICKÁ ČÁST

V této části práce se budu zabývat popisem postupu při sběru vlastních empirických dat,
postupu jejich zpracování do analyzovatelné podoby a výsledky jejich rozboru.

3.1 Postup sběru dat
Sběr dat proběhl v jedné soukromé mateřské školce na okraji Prahy. Celkovou kapacitu
školky tvoří třicet dětí. Prostory školky se skládají ze čtyř místností, dvou heren, jídelny,
kuchyně a menší zahrady. Sběr dat probíhal v jídelně, kde jsou stolečky vhodné na tvoření
a potřebný materiál pro děti na kreslení. Děti mají k těmto kreslícím potřebám neomezený
přístup, mohou si je v rámci volného programu vyndat sami.
V rámci programu školky, probíhal sběr dat, většinou po obědě v rámci odpočinku, kdy si
děti mimo jiných hraček mají možnost kreslit, jednou proběhl v ranních hodinách před
začátkem organizovaného programu a jednou před obědem.
Vlastní sběr dat proběhl v osmi různých dnech (14. a 22. 9., 7. a 25. 10., 11. a 22. 11. 2016
a 14. a 23. 3. 2017) ve formě zúčastněného pozorování volného kreslení, při kterém jsem
se snažila zapojit se do této hry Kreslení aniž bych jí narušila. V průběhu pozorování jsem
zaznamenávala nejen to, co děti kreslí, ale hlavně jejich verbální a neverbální komentáře
v průběhu kresby. Pro záznam verbálních komentářů a kreseb jsem použila mobilní telefon
(Samsung sIII, mini).
Výzkumu se zúčastnilo deset dětí ve věkovém rozmezí 4,5 - 5,10 let. Dohromady jsem od
těchto dětí použila 27 obrázků.

3.2 Postup zpracování dat
Data získaná z pozorování a rozhovorů s dětmi, jsem přepisovala do formy rozhovorů
doplněných o popis průběhu kresby a fotek hotových kreseb. Tato data jsou prezentována
v přílohách (Pro jednodušší orientaci při odkazování k záznamu kresby, jsou obrázky
v záznamech pozorování kreslení číslovány, tak že odpovídají celkovému pořadí kresby
dítěte a ne pořadí kresby ze záznamu daného dne).
V samotných rozborech jednotlivých kreseb a jejich doplňujících komentářů jsem se
s pomocí nastudované literatury snažila identifikovat jednotlivá potěšení, která dětem účast

ve hře Kreslení mohla přinést. Tato data jsou prezentována v následující části nazvané
Rozbor dat.

3.3 Rozbor dat
V této části práce se budu věnovat rozboru jednotlivých kreseb, které jsem nasbírala.
V těchto rozborech se zaměřuji na druhy potěšení, která dětem účast ve hře Kreslení může
přinést a snažím se je s pomocí nastudované literatury identifikovat.
3.3.1

Franta

Obrázek 1 (14. 9. 2016)
V daném případě, vzhledem k neúplnosti záznamu, si nemůžeme být jisti, zda výsledný
obrázek Frantovi nabídl ještě nějaké další potěšení, krom toho, že jej využil jako hádanku
pro Dalibora.
Základním potěšením však pro něj byla samotná konstrukce obrázku. Při ní si
dopřává potěšení podobné tomu při konstrukci objektů ve hře s jinými materiály, např. při
hře s legem (chameleona chce sestavit z hlavy, očí, úst; lopatku sestavuje z držadla, čepele,
baterek, nabíječky). Podle Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl užívat potěšení nejen
z fáze lineárního náčrtu (když se prvotní obrys stabilizuje v dlouhodobějším horizontu a
začíná vytvářet obecnou podobu některého rodu předmětů – lopatka sestávající z rukojeti a
lopatkovité čepele je v tom grafickém útvaru docela dobře rozpoznatelná, tedy při
zasvěcení popisem situace), ale i z počátků fáze realistické kresby (ani ne tak pro
dvojrozměrnost, která je pro lopatku jaksi samozřejmá, ale pro vybavování detaily). A
možná i prvku naturalistické kresby ve snaze o trojrozměrné zobrazení (což je možné vidět
u krabičky na baterky, kde se snaží znázornit trojrozměrnost otvoru, nakreslením
přístupového otvoru nad vlastní „krabičku“).
Na druhé straně obrázek se při konstrukci vyvíjí, a to nejen jako to zobrazující,
ale i jako to zobrazované. Nejdříve chce nakreslit chameleona. Když nakreslí obrys hlavy a
oka pusu už nedokresluje, projekt vzdává a rozhoduje se pro nový, lopatku, a to
„samohejbací“. Ne že by si i v této pokročilé fázi plně užíval potěšení z toho, že
zobrazovaného se lze dobírat postupně s tím, jak se dílčími grafickými útvary
rozpracovává zobrazující. Ale určitého potěšení z toho, že význam může následovat

kreslení grafického útvaru, si dopřává. Grafický útvar původní hlavy chameleona je
součástí lopatky, byť mu Franta pak už žádnou dílčí zobrazující funkci nepřiděluje.
Za pozornost stojí, že při konstrukci obrázku nejde jen o to, že se zobrazované a
zobrazující postupně vyvíjí ve skladbě z dílčích částí: držadlo, čepel, baterky v krabičce,
otvor na vyndávání baterií a nabíječka („nábytka“). Ani jen o to, že zobrazované je ze světa
science fiction. Nýbrž že konstrukcí samohýbací lopatky si Franta užívá i potěšení z
vlastního vynálezu zobrazovaného (sousloví „samohýbací lopatka“ nezná ani Google).
V představách, kterými doprovází konstrukci obrázku samohýbací lopatky, se sice
lopatka hýbe, ale nezažívá žádný fiktivní příběh. Tedy jako celek. Nedozvídáme se, že by
třeba pro Frantu odvedla nějakou práci. Fiktivní příběhy svého druhu však zažívají její
jednotlivé části při zajišťování dílčích funkcí vůči pohybu lopatky jako celku. Nakonec
Frantovi na papíře vzniká úplný stroj. Pro jeho fiktivní rozhýbání používá obeznámenosti s
moderní technikou, jako jsou hračky na baterky, mobily apod. Uvědomuje si fakt, že pro
to, aby se mu lopatka mohla hýbat, ji potřebuje něčím napájet. K tomuto účelu využívá
hned dva zdroje, baterky a nabíječku. Připadá mi, že ho bavila představa toho, že se
lopatka hýbe, což možná vzniklo tím, že tento obrázek začal, jako živý tvor. Bylo to
vlastně to, co odlišovalo jeho výtvor od ostatních lopatek. Dále si pohrává s představou
vyndávání a zasouvání baterek (což je přece velká zábava). Je vidět, že si představuje, jak
baterky vyndává, a jaký to při tom vydávají zvuk.
Spekulovat lze pak ještě o tom, že v rovině nevědomé projekce identity Frantovi
identifikace s vynálezcem samohýbací lopatky či dokonce s tímto jedinečným a
důmyslným nástrojem přeměny vnějšího světa přinesla větší potěšení, než by přinesla
identifikace se zvířetem, které k obraně či lovu používá dokonalé přetváření sebe sama,
mimikry.
V daném případě kreslení se Franta nevěnoval jen konstrukci obrázku, fiktivnímu
příběhu zobrazovaného či nějakému využití výsledného obrázku. Kreslení pro něj bylo též
příležitostí k interakci.
V daném případě se jednalo především o interakci s dospělou osobou, se mnou
jako stážistkou ve školce. Začátek této interakce byl ovlivněn obrázkem chameleona, který

jsem dětem ukazovala dopoledne. V této fázi mi připadá, že ho bavila možnost napodobit
obrázek dospělého. Těžkost úkolu, který si na sebe vzal, spojená s jeho menší zručností
v kreslení, je viditelná v jeho zvýšeném soustředění, váhání a přemýšlení. Po chvíli jej
udolává a celý proces vzdává. Nenechává se tím ale odradit a začíná kreslit svůj vlastní
obrázek. Ani poté však s interakcí s dospělou osobou nepřestává. To, co se mění, je
obohacení této interakce o nový rejstřík komunikace. Zatímco v první fázi si Franta užíval
jen tázání se na radu, jak má kreslit („Takhle si udělala hlavu?“ „Takhle oči a jak si
udělala pusu?“). Ve druhé fázi s tázáním sice úplně nepřestává („Co mám ještě udělat na tu
lopatku?“). Většinou si však užívá poučující výklad komentující postup konstrukce
obrázku („Udělám, takovou lopatku, samohejbací. … Tady bude mít lopatku. …. Tady
bude mít baterky“ atd.).
Franta si při daném kreslení ještě užil interakce s vrstevníkem. A to zadáním již
výše zmíněné hádanky. Vlastně až k výslednému obrázku. Dodejme, že si tak užil
převedení situace, ve které byl Daliborovou otázkou „Co je tohle?“ potenciálně ohrožen
jako neschopný nakreslit zobrazující, ve kterém lze rozpoznat zobrazované, na situaci, ve
které jakoby neměl co ztratit: když Dalibor uhádne, Franta umí kreslit; když Dalibor
neuhádne, Dalibor není „zasvěcený“ jako Franta a já.
Obrázek 2 (22. 9. 2016)
Během této kresby se Franta nepouští do vymýšlení fiktivních příběhů, ale užívá si
samotné konstrukce obrázku. Podle Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl užívat,
jak tvorby z druhého vývojového gradientu (kdy děti přiřazují svému výtvoru proměnlivý
význam) při pohrávání s mnohoznačnosti svého obrázku, kdy využívá nejednoznačnosti
vlastní kresby a vymýšlí si nové nápady na interpretaci. Tak z tvorby lineárního náčrtu
(kdy děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů a význam předchází kresbu) a to konkrétně
během tvorby hvězdy („Udělám něco pro maminku…hvězdu“).
Obrázek se v průběhu kresby vyvíjí, podle toho, jak se to Frantovi zrovna hodí a co mu
daná část obrázku právě připomíná (z kruhu se stává střed hvězdy). Kresba je rozvíjena a
původní motiv je ozdobován a přeměňován dokreslováním tvarů (koleček a čar). Tento
proces provádí automaticky, podobně jako když si dospělí bezmyšlenkovitě „čmárají“
během telefonování nebo porady (konkrétně mám na mysli dodělávání kruhů a

soustředěných čar, kde tyto pohyby tvoří bez předešlého naplánování). Společně s
proměnou kresby se mění i její interpretace (konkrétně jde o případ paprsků hvězdy, které
se mění na pavučinu a střed hvězdy, které mění na pavouka a nakonec na slimáka). Během
tohoto procesu si užívá potěšení z toho, že význam může následovat kreslení grafického
útvaru.
Franta si při kreslení tohoto obrázku užil i interakce s dospělou osobou a vrstevníkem.
V interakci se mnou využívá hlavně poučujícího výkladu, kdy mi sděluje, co bude dělat a
postup konstrukce obrázku („udělám něco pro maminku …tady bude, vidíš?“).
Výsledný obrázek, přináší Frantovi ještě jedno potěšení a to možnost obdarovat jím
druhou osobu. V tomto případě je určen pro maminku. Sám námět obrázku mohl být
ovlivněn, přítomností vize daru („To se jí bude líbit, tohle.“).
Obrázek 3 (22. 9. 2016)
Při tvorbě tohoto obrázku si Franta užíval spíše samotného procesu tvoření, vypadá to, jako
by mu už tolik nezáleželo na tom, co vlastně kreslí. Podle Příhodových vývojových stádii
by si mohl užívat potěšení, jak s prvního vývojového stádia črtací experimentace,
konkrétně ze zanechávání stop vlastní motorické aktivity, tak z druhého vývojového
gradientu (kdy děti přiřazují svému výtvoru proměnlivý význam), konkrétně využívá
mnohoznačností svého obrázku a vymýšlí si nové nápady na jeho interpretaci.
Dále si při této kresbě užil i interakce s vrstevníkem, přijímá od Dalibora výzvu na
„měření síly“ krásy obrázku a mojí pozornosti. Při této kompetici využívá již zmiňované
mnohoznačnosti svého výtvoru a obrací Daliborův potencionálně zranitelný komentář
ohledně svého obrázku („Já mám hezčí, tam bydlí slimák mořský.“) ve svůj prospěch („Já
mám lepší, tohle všechno jsou slimáci, je to slimáka, jsou to všechno slimáci.“).
Argumentuje tím, že jeho obrázek je hezčí, protože má více slimáků, do počtu zahrnuje i
svou předešlou kresbu. Čímž vlastně převrací kritéria hodnocení z kvalitativního na
kvantitativní. Při této interakci Franta nakonec „prohrává“ v kráse obrázku, ale zato
získává mou pozornost a náklonnost.
Z kresby nevyplývá, že by Franta rozehrával s obrázkem nějaký fiktivní příběh, je však
patrné, že výsledná kresba a interakce s Daliborem mu poskytly zárodek pro příběh a to

v případě kdy tvrdí, že slimáky není možné vidět, že jsou schovaní. („Oni jsou za tím
schovaný, to jsou balvany a oni jsou za tím schovaný.“)
Ze záznamu kresby, nevyplývá, výsledný obrázek, kromě již zmiňované kompetice
přinesl Frantovi nějaké další potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu
darovat.
Obrázek 4 (7. 10. 2016)
Jedním z potěšení, které Frantovi tato kresba přináší je konstrukce obrázku. Podle
Příhodovy vývojové klasifikace si mohl užívat, jak tvorby z druhého vývojového gradientu
(kdy děti přiřazují svému výtvoru proměnlivý význam), tak z tvorby lineárního náčrtu
(kdy děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů a záměr něco zobrazit předchází kresbu) a
to konkrétně během tvorby lodi a pokladu.
Hlavní potěšení Frantovi přináší vytváření fiktivního příběhu o potopení lodi a vynesení
pokladu z jejích útrob a hlubin na povrch. Při tvorbě děje využívá kombinaci reálných
(potopení lodi) a smyšlených prvků (z lodi se stává kruh). Průběh děje zakresluje do
jediného obrázku, takže na konci kresby existují dva poklady, spojené klikatou čárou, jako
popisem děje vynášení pokladu. Díky této existenci obou stavů současně se poklad může
na povrch dostávat stále dokola, do té doby dokud ho to bude bavit. (Není to jako u
komiksu, kde je navazující část děje zanesena v dalším obrázku a tím vlastně nutí
pozorovatele dívat se dál na další a další obrázky.)
Obrázek se v průběhu kresby vyvíjí společně s příběhem a při vymýšlení příběhu zase
využívá dosavadní kresby, jako odrazového můstku (např. přeškrtnutí lodě, je inspirací pro
její „roztříštění“). V této fázi si dopřává určitého potěšení z toho, že význam může
následovat kreslení grafického útvaru.
Další potěšení mu přináší interakce s dospělou osobou, při této interakci využívá hlavně
poučujícího výkladu komentujícího průběh kresby („Udělám z ní kolo.“ „Tady se
roztříštila.“) a zároveň mě využívá jako zapisovatele příběhu.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli výsledný obrázek přinesl Frantovi nějaké další
potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl například někomu darovat.

3.3.2

Dalibor

Obrázek 1 (14. 9. 2016)
Jedním z potěšení, které Daliborovi tento obrázek přináší, byla samotná
konstrukce ježka (sestavuje ho z těla, hlavy, nohou a dokreslováním oka, pusy, zubů a
brady na správné místo). Nevypadá to, že by s ježkem rozehrával nějaký fiktivní příběh,
na mou narážku jestli se „připravuje na zimu“ odpovídá, že „nee“ a zasvěcuje mě do své
konstrukce. Podle Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl užívat, jak s prvního
vývojového stádia črtací experimentace, konkrétně ze zanechávání stop vlastní
motorické aktivity, tak z torby lineárního náčrtu dokreslováním, všeho toho co podle
něj k ježkovi, jako živému tvorovi patří. Jeho výtvor neodpovídá realitě je plošný, má holé
tělo až na ostny na zádech, které pokračují až na nos a bradu.
Dále si mohl užívat i z počátků fáze realistické kresby, tento vývoj naznačuje
zobrazování z profilu a množstvím přidaných detailů jako např. brady a zubů.
Dalibor si při daném kreslení užil i interakce s dospělou osobou a vrstevníkem.
Do této interakce se zapojuje, dotazem na Frantův obrázek. Franta mu odpovídá hádankou
a pro Dalibora ztrácí tato interakce, ve které by „prohrál“ a dopadl jako ten, kdo neví, na
atraktivnosti. Místo toho se pouští do interakce se mnou, stážistkou ve školce a využívá
možnosti pochlubit se svým dílem a poučujícím výkladem, při kterém mě zasvěcuje do
své kresby a popisuje, co nakreslil („Tady má pusu, tady má bradu, tady jsou zuby.“) a
komentuje další vývoj konstrukce obrázku („Udělám travičku.“).
Obrázek se během tvorby proměňuje, z konstrukce ježka se střed autorova zájmu
obrací k tvorbě trávy a radosti z pohybu tužky po papíře a uvolnění, které mu toto
„čmárání“ bez hodnocení přináší. Tento proces, doprovází zvýšenou aktivitou a
zvukovými projevy „Vé, vé“, které dokreslují jednotlivé tahy.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl
Daliborovi nějaké potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.
Obrázek 2 (22. 9. 2016)
Při tvorbě tohoto obrázku si Dalibor užíval hlavně samotné konstrukce obrázku (hvězdy a
slimáka).

Nerozehrával se svým výtvorem žádný fiktivní příběh, i když je možné

pozorovat určité zárodky příběhu, které měly potenciál se příběhem stát („Tam bydlí
slimák mořský.“). Podle Příhodovy vývojové klasifikace si mohl užívat tvorby lineárního
náčrtu a to právě při kresbě hvězdy a mořského slimáka, jako obecných představitelů
těchto rodů. Jeho výtvor neodpovídá realitě je plošný, konkrétně slimák je obrácen vzhůru
nohama, jakoby částečně překroucený (tykadlo má na jednu stranu a pusu na druhou).
Obrázek se během kresby proměňuje, Dalibor využívá možnosti napodobit obrázek svého
vrstevníka a tento motiv přetváří a vylepšuje (k původní hvězdě přidal plátky, jako ramena
hvězdy mořské). Později si vymýšlí svůj vlastní motiv, který dokresluje na ten první, ale
nepropojuje je navzájem, oba motivy existují samostatně.
V neposlední řadě se Dalibor zapojil do interakce s dospělou osobou a vrstevníkem.
V interakci se mnou si užíval hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co
nakreslil (ukazoval mi „Tady má pusu, tady má ulitu.“). V interakci s Frantou využívá již
zmíněné možnosti napodobit obrázek a zapojení se do kompetice o to, kdo má hezčí
obrázek.
Dalším z potěšení, které Daliborovi výsledný obrázek přináší je možnost obdarovat jím
druhou osobu, v tomto případě je určen pro tatínka.
3.3.3

Ema (7. 10. 2016)

Jedním z potěšení, které Emě tato kresba přinesla, byla samotná konstrukce obrázku.
Podle Příhodových vývojových stádii by si mohla užívat potěšení, jak z prvního
vývojového stádia črtací experimentace, se zanecháváním stop vlastní motorické
aktivity (při míchání barev a tvorbě fleků), tak z druhého vývojového gradientu (kdy
děti přiřazují svému výtvoru proměnlivý význam), a v neposlední řadě z tvorby lineárních
náčrtů (konkrétně během tvorby žáby).
Centrem této kresby je žába, kterou obklopuje různými věcmi a tvoří úplný „hrací svět“.
Obrázek se v průběhu kresby vyvíjí a proměňuje, jak podle toho, co je pro žábu důležité
(dokresluje jí vodu) a co potřebuje a má ráda, aby byla spokojená, tak na základě
experimentování s barvami a zanecháváním stop vlastní motorické aktivity. V této fázi si
užívá toho, že význam může následovat kreslení grafického útvaru.

Během kresby rozehrává s žábou fiktivní příběh, dozvídáme se, že žába, kterou nakreslila,
chytá mouchu, jí kytky a ráda plave.
Dále si pohrává s již zmíněným mícháním barev a objevováním nových odstínů, při této
aktivitě si užívá objevování toho, co se stane, když se různé barvy pojí dohromady. Což jí
fascinuje stejně, jako většinu umělců.
Další potěšení Emě přináší interakce s dospělou osobou, se mnou stážistkou ve školce.
Při této interakci využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co
nakreslila („Dělám žábu, ještě nemá nohy.“) a sdílením informací o žábě, kterou nakreslila
(„Chytá mouchu, ráda plave ve vodě.“).
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Emě nějaké
potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěla např. někomu darovat.
3.3.4

Toník

Obrázek 1 (25. 10. 2016)
Během této kresby si Toník užívá samotné konstrukce obrázku. Podle Příhodovy
vývojové klasifikace by si mohl užívat tvorby lineárního náčrtu (kdy děti kreslí obecnou
podobu rodů předmětů) a začátků realistické kresby.
Během této kresby si užívá také interakce s dospělou osobou a vrstevníkem. Se
mnou využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co nakreslil
(„Udělám mu oranžovou střechu, nemám totiž červenou, víš?“) sdílením, jak faktických
informací ze svého života („Je to u lesa… jezdíme k němu na prázdniny.“), tak zjištění
z druhé ruky („Maruška říkala, že je mají rádi veverky.“).
Výsledný obrázek zachycuje vzpomínku na prožitou událost, během kresby se
dozvídáme, že jezdí k dědečkovi na chaloupku, a že dědeček na ně čeká a vyhlíží je z okna.
Během této kresby nerozehrává Tonda s obrázkem fiktivní příběh, ale je možné
vidět zárodek příběhu právě ve vyprávění o dědečkovi (,,Dědeček už na nás čeká, až
přijedeme.“).
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli výsledný obrázek přinesl Toníkovi nějaké
další potěšení.

Obrázek 2 (22. 11. 2017)
Při tvorbě tohoto obrázku si Toník užíval hlavně samotné konstrukce obrázku, nevypadá
to, že by s obrázkem rozehrával nějaký fiktivní příběh. Podle Příhodovy vývojové
klasifikace by si mohl užívat tvorby lineárního náčrtu (kdy děti kreslí obecnou podobu
rodů předmětů a záměr předchází kresbu) a začátků realistické kresby, kdy využívá
možnosti ozdobit svou kresbu ornamenty (cihly na orloji).
Během celé kresby se Toník soustředí na obrázek a nezapojuje se do interakce s bratrem
ani se mnou.
Obrázek se během kresby moc nevyvíjí, je pouze ozdobován. Vítek při této kresbě spíše
následuje předem daný záměr něco zobrazit.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Toníkovi nějaké
další potěšení.
Obrázek 3 (22. 11. 2017)
Jedním z potěšení, které Vítkovi tento obrázek přináší, je samotná konstrukce, skládá svůj
motiv jakoby z kostek. Nevypadá to, že by s obrázkem rozehrával nějaký fiktivní příběh, i
když je možné pozorovat určitý zárodek příběhu, který měl potenciál se příběhem stát
(„Tunel, jezdíme s ním k babičče.“). Podle Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl
užívat fáze lineárního náčrtu (kdy děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů a záměr
něco zobrazit předchází kresbu) a to konkrétně během tvorby Blanky, klouzačky a sloupu.
Dále si během této kresby užívá také interakce s dospělou osobou a vrstevníkem. Se mnou
využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co kreslí („Bude to
klouzačka, jako z kostek, měla být tady, ale ta se nepovedla.“). V interakci s vrstevníkem
využívá možnosti, vymýšlení interpretace pro Vítkův obrázek.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Toníkovi nějaké
další potěšení.

3.3.5

Vítek

Obrázek 1 (25. 10. 2016)
Jedním z potěšení, které Vítkovi tento obrázek přináší, byla samotná konstrukce. Podle
Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl užívat, jak tvorby z druhého vývojového
gradientu (kdy děti přiřazují svému výtvoru proměnlivý význam) kdy k původní kresbě
vymýšlí nový nápad na interpretaci (z kresby domečku se stává vesnice), tak z fáze
lineárního náčrtu (kdy děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů) a to konkrétně během
tvorby domků a stromku.
Během této kresby si užívá také interakce s dospělou osobou a vrstevníkem. Se mnou
využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co nakreslil („Tady
všude má šišky.“) a sdílením informací, jak ve formě zážitků („Sbírali jsme je venku,
budeme s nimi něco vyrábět a bude to velká zábava.“), tak ve formě faktických
informací, zjištěných z druhé ruky. V interakci s vrstevníkem, využívá možnosti nechat se
inspirovat a používá bratrův motiv domečku ve své kresbě.
Obrázek se během kresby vyvíjí, z kresby vánočního stromečku se stává vesnice, v určité
míře si v této fázi dopřává možnosti potěšení z toho, že význam může následovat kreslení
grafického útvaru.
Během svého vyprávění rozvíjí myšlenku bydlení na vesnici a využívá získaných
vědomostí o rozdílnosti bydlení ve městě a na vesnici.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Vítkovi nějaké
potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.
Obrázek 2 (25. 10. 2016)
Jedním z potěšení, které Vítkovi tento obrázek přináší, byla samotná konstrukce. Podle
Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl užívat torby tvorby lineárního náčrtu (kdy
děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů) a to konkrétně během tvorby ptáků, sítě a
mraků.
Hlavní potěšení přináší Vítkovi vytváření fiktivního příběhu o hráčích badmintonu.
Během tohoto vyprávění využívá možnosti identifikovat se s jednotlivými hráči.

Během kresby využívá také interakce s dospělou osobou. V interakci se mnou si užíval
hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co nakreslil (Tady je síť a tady
jsou ptáci, ty tam létali, ještě než začalo pršet.“)
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Vítkovi nějaké
potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.
Obrázek 3 (25. 10. 2016)
Jedním z potěšení, které Vítkovi tento obrázek přináší, je samotná konstrukce. Podle
Příhodových vývojových stádii by si mohl užívat potěšení, jak z prvního vývojového stádia
črtací experimentace (se zanechávání stop vlastní motorické aktivity při tvoření duhy),
tak z torby lineárního náčrtu (kdy děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů).
Během této kresby si užívá také interakce s dospělou osobou a vrstevníkem. V interakci
s vrstevníkem využívá možnosti nechat se inspirovat a používá bratrův motiv duhy. Se
mnou využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování průběhu kresby („Taky
udělám duhu.“).
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Vítkovi nějaké
potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.
Obrázek 4 (22. 11. 2017)
Jedním z potěšení, které Vítkovi tento obrázek přináší, je samotná konstrukce. Podle
Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl užívat, jak tvorby z druhého vývojového
gradientu (kdy děti přiřazují svému výtvoru proměnlivý význam) kdy k původní kresbě
vymýšlí nový nápad na interpretaci (konkrétně při kresbě plotu), tak z fáze lineárního
náčrtu (kdy děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů a záměr něco zobrazit předchází
kresbu) a to konkrétně během tvorby orloje a školky.
Nevypadá to, že by se svým výtvorem rozehrával nějaký fiktivní příběh, i když je možné
pozorovat určitý zárodek příběhu, který měl potenciál se příběhem stát („Tady to padá,
protože na to prší a tady je to normální sloup, protože na to svítí sluníčko.“).
Obrázek se v průběhu kresby vyvíjí, v určité míře si užívá i potěšení z toho, že význam
může následovat kreslení grafického útvaru (šikmo nakreslený sloup ho inspiruje

k vymýšlení příčiny, jeho nerovného postavení a dokreslení sluníčka a mráčku). Jinými
slovy využívá toho, co mu kresba připomíná k dalšímu tvoření.
Dále si během této kresby užívá také interakce s dospělou osobou a vrstevníkem. Se mnou
využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co kreslí („Udělám
Orloj.“) a sdílením informací, jak ve formě zážitků („Byli jsme se tam včera podívat.“), tak
ve formě faktických informací zjištěných z druhé ruky („Ašpotalové, to jsou svatí…
každou hodinu se začnou hýbat.“) V interakci s vrstevníkem, využívá možnosti nechat se
inspirovat a používá bratrův obrázek jako vzor.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Vítkovi nějaké
další potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.
Obrázek 5 (22. 11. 2017)
Během této kresby si Vítek užívá samotné konstrukce obrázku. Podle Příhodovy
vývojové klasifikace by si mohl užívat torby lineárního náčrtu (kdy děti kreslí obecnou
podobu rodů předmětů).
Jedním z potěšení, které si Vítek během kresby užíval, byla interakce s dospělou osobou a
vrstevníkem. Se mnou využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho,
co kreslí („ To je pec z kostek.“). V interakci s vrstevníkem, využívá možnosti nechat se
inspirovat a využívá bratrovu interpretaci svého obrázku.
Během kresby si také užívá možnosti vytvoření dvou fiktivních mikro příběhů, jednou ho
k této činnost inspiruje dosavadní kresba („Je to čertovská pec, pečou se tam děti.“) a
podruhé je to Toníkova interpretace („Jo a všechny sní, protože má velký hlad.“).
Obrázek se během kresby vyvíjí (z pece se stává dinosaurus), v této fázi si částečně užívá
potěšení z toho, že význam může následovat kreslení grafického útvaru.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Vítkovi nějaké
další potěšení, že by ho třeba chtěl někomu darovat.
Obrázek 6 (14. 3. 2017)
Jedním z potěšení, které Vítkovi tento obrázek přináší, je samotná konstrukce.
Podle Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl užívat, jak tvorby z druhého vývojového

gradientu, (kdy děti přiřazují svému výtvoru proměnlivý význam). Vítek využívá
mnohoznačností svého obrázku a v průběhu vyprávění mění jeho interpretaci i
doprovodný příběh (jednou se jedná o panáčky, kteří se navzájem zastřelili, podruhé jde o
rodinu, která spadne do díry). Tak z tvorby lineárního náčrtu (kdy děti kreslí obecnou
podobu rodů předmětů) a to konkrétně během tvorby postaviček.
Hlavní potěšení přináší Vítkovi vytváření a přehrávání fiktivního příběhu. Tento
příběh mu dává možnost identifikovat se s jednotlivými postavami, konkrétně využívá
této možnosti při napodobování střelby pistole a zvuků zranění. Příběh se dále vyvíjí, podle
scénáře teď se stalo toto, co by mohlo následovat. Tímto způsobem připojuje k předešlému
vyprávění pokračování (např. všichni jsou mrtví - co by se mohlo stát dál? - Dostávají se
do nebe).
Kresba se vyvíjí společně s příběhem na základě asociace k už nakreslenému, (poté
co pojmenuje panáčka maminka, tak ho napadá přidat k ní děti). V této fázi si užívá
určitého potěšení z toho, že význam může následovat kreslení grafického útvaru.
Dále by si Vítek v tomto obrázku mohl pohrávat s bipolárními protiklady, na
které upozorňuje Susan Wright, konkrétně by se jednalo o protiklady mrtvý a živý.
Během této kresby si užívá také interakce s dospělou osobou. Se mnou, jako
stážistkou ve školce využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co
nakreslil („Zastřelenej panáček…má křížky místo očí, jako, že je mrtvej.“) a sdílení
vyprávění.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli výsledný obrázek přinesl Vítkovi nějaké
další potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.
3.3.6

Matěj

Obrázek 1 (25. 10. 2016)
Jedním z potěšení, které Matějovi tato kresba přináší je konstrukce obrázku. Podle
Příhodovy vývojové klasifikace si mohl užívat, jak tvorby z druhého vývojového gradientu
(kdy děti přiřazují svému výtvoru proměnlivý význam), kdy k původní kresbě vymýšlí
nový nápad na interpretaci (z domu se stává hořící dům). Tak z tvorby lineárního náčrtu

(kdy děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů a význam předchází kresbu) a začátků
realistické kresby, pro množství přidaných detailů.
Obrázek se během kresby vyvíjí, v této fázi si užívá určitého potěšení z toho, že význam
může následovat grafické útvary. Začíná konstrukcí domečku, toto pouhé zobrazování však
Matějovi nestačí a začíná si vymýšlet fiktivní příběh. Přetváří domeček v hořící dům a
přidělává panáčka do okna. Při tvorbě svého příběhu využívá faktických informací,
zjištěných z druhé ruky. V průběhu vyprávění příběhu využívá i možnosti identifikovat se
s různými postavami příběhu a propůjčuje jim svůj hlas („Hoří, hoří…pomooc, pomooc!“).
Další potěšení, které Matějovi takto kresba přináší je možnost interakce s dospělou
osobou, se mnou. Během této interakce využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě
komentování toho, co nakreslil a sdílení příběhu.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Matějovi nějaké
potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.
Obrázek 2
Jedním z potěšení, které Matějovi tento obrázek přináší, byla samotná konstrukce
obrázku. Podle Příhodovy vývojové klasifikace si pohrával s tvorbou lineárních náčrtů
(kdy děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů a kdy záměr předchází kresbu), konkrétně
při tvorbě ryby.
Původní obrázek dinosauro-ryby je ozdobován a rozvíjen až vytváří úplný
podvodní svět. Dosavadní kresba inspiruje Matěje k vytvoření fiktivního příběhu (při
kterém si zahrává s rybou a někým schovaným, který hází granáty) v této fázi si částečně
užívá potěšení z toho, že význam může následovat kreslení grafického útvaru. Obrázek se
dále vyvíjí s dějem (přikresluje granáty a roztříštěné kousky granátu) a děj je, jak už bylo
řečeno inspirován obrázkem. V průběhu kresby využívá i možnosti identifikovat se
s různými postavami příběhu.
Dále si pohrává s tvorbou novotvaru, konkrétně si vymýšlí dynosauro-rybu.
Další potěšení, které Matějovi takto kresba přináší je možnost interakce s dospělou
osobou, se mnou. Během této interakce využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě
komentování toho, co nakreslil a sdílení příběhu.

Ze záznamu kresby nevyplývá, že výsledný obrázek, kromě již zmiňované
kompetice přinesl Matějovi nějaké další potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např.
někomu darovat.
3.3.7

Natálka

Obrázek 1 (11. 11. 2016)
Hlavní potěšení, které Natálce tato kresba přináší je samotná konstrukce obrázku,
nevypadá to, že by s obrázkem rozehrávala nějaký fiktivní příběh. Podle Příhodovy
vývojové klasifikace by si mohla užívat torby lineárního náčrtu (děti kreslí obecnou
podobu rodů předmětů, kdy záměr něco zobrazit předchází kresbu) a to konkrétně během
tvorby draka.
Další potěšení, které Natálce tato kresba přináší je možnost interakce s dospělou
osobou, se mnou. Během této interakce využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě
komentování toho, co kreslí („Udělám mu růžovou pusinku.“).
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Natálce
nějaké další potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěla například někomu darovat.
Obrázek 2 (11. 11. 2016)
Jedním z potěšení, které Natálce tato kresba přináší je samotná konstrukce obrázku. Podle
Příhodovy vývojové klasifikace by si mohla užívat tvorby lineárního náčrtu (děti kreslí
obecnou podobu rodů předmětů), konkrétně během kresby tygříka a sebe.
Nevypadá to, že by s obrázkem rozehrávala nějaký fiktivní příběh, i když je možné
pozorovat určitý mikro příběh („To je tygřík, se kterým si ve školce hraju a to jsem já.“).
V průběhu kresby využívá i možnosti identifikovat se s kresbou, kreslí sebe.
Další potěšením, které Natálce tento obrázek přinesl, byla interakce s dospělou osobou.
V průběhu této interakce vyplývá ze „hry na papíře“ hra s plyšovou hračkou, kterou
nakreslila.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Natálce nějaké
další potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.

3.3.8

Kubík

Obrázek 1 (11. 11. 2016)
Jedním z potěšení, které Kubíkovi tato kresba přináší je tvoření fiktivních příběhů,
o „rozbíječce“ aut. Ve svém vyprávění využívá faktických informací, získaných z druhé
ruky. V průběhu kresby částečně využívá možnosti identifikovat se s postavou z příběhu
(„Kluk se dívá, jak jede míchačka do díry.“)
Nevypadalo to, že by si až tak moc užíval samotné konstrukce obrázků, tvoří
pouze náznaky kresby. Tento fakt je možné vysvětlit jeho neúplnou zručností v kreslení a
jeho přesvědčením, že mu zobrazování předmětů nejde („Auto neumím a silnici taky ne.“).
Podle Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl užívat potěšení, jak z prvního
vývojového stádia črtací experimentace, konkrétně ze zanechávání stop vlastní
motorické aktivity, tak z tvorby lineárního náčrtu (kreslí obecnou podobu rodů
předmětů) a to konkrétně během tvorby jehel.
Další potěšení, které Kubíkovi tato kresba přináší je možnost interakce s dospělou
osobou, se mnou. Během této interakce využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě
komentování toho, co nakreslil („Tady z toho vylétavaj kousky.“) a sdílení příběhu.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Kubíkovi
nějaké další potěšení.
Obrázek 2 (11. 11. 2016)
Jedním z potěšení, které Kubíkovi tato kresba přináší je samotná konstrukce obrázku
(sestavuje svůj autobus i se dveřmi a výfukem), nevypadá to, že by s obrázkem rozehrával
nějaký fiktivní příběh. Podle Příhodovy vývojové klasifikace by si mohl užívat tvorby
lineárního náčrtu (děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů, kdy záměr něco zobrazit
předchází kresbu) a to konkrétně během tvorby autobusu.
Další potěšení, které Kubíkovi tato kresba přináší je možnost interakce s dospělou
osobou, se mnou. Během této interakce využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě
komentování toho, co nakreslil („Dělám autobus s lopatama.“).
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Kubíkovi
nějaké další potěšení.

Obrázek 3
Jedním z potěšení, které Kubíkovi tato kresba mohla přinést, bylo její využití, jako
opory pro přehrávání a zaznamenání vzpomínky. Což by vysvětlovalo i jeho netradiční
chování během kresby, kdy strávil hodně času koukáním se do prostoru „na prázdno“,
jakoby vůbec nebyl přítomen (jakoby většina jeho „kresby“ probíhala v jeho mysli) a také
jeho tendenci nedívat se přímo na to, co kreslí, ale pouze periferně, kdy to vypadalo,
jakoby pouze čáral do rytmu.
Zdá se, že samotná konstrukce předmětů pro něj nebyla tak moc důležitá,
vzhledem k nepozornosti k zobrazovanému a tvoření spíše náznaků. Tento fakt je však
možné vysvětlit ještě jeho neúplnou zručností v kreslení a jeho přesvědčením, že mu
zobrazování předmětů nejde (během jiného obrázku, vykazuje Kubík, také určitou nevoli
kreslit konkrétní věci a komentuje to tím, že to neumí nakreslit). Podle Příhodovy
vývojové klasifikace by si mohl částečně užívat kreslení lineárního náčrtu v podobě
žárovky, střepů a náznaku tunelu.
Během kresby ho nejvíce zajímá rozbitá žárovka, která je středem jeho obrázku a
kolem které se vše točí. Vypadá to, jako by zaznamenával oba stavy žárovky najednou, jak
její normální nerozbitou podoby (žárovka má typický tvar žárovky a je vybarvená žlutou
barvou, jakoby svítila) tak její rozbitou podobu (kterou znázorňuje prasklina a rozbité
kousky skla). Nepouští se do vymýšlení fiktivních příběhů v pravém slova smyslu, ale je
možné pozorovat určitý zárodek pro vznik příběhu („Starý světlo, který se rozbilo.“).
Výsledný obrázek poskytl Kubíkovi potěšení s možností interakce s dospělou
osobou, v této interakci využívá obrázku jako hádanky („Je to schovaný a svítí to…
žárovka.“) a poučujícího výkladu komentující kresbu („Starý světlo, který se rozbilo a
tady jsou ty kousky, je to rozbitý.“). Dále mu výsledný obrázek přináší možnost darovat
jej jiné osobě, v této konkrétní situaci šlo o tatínka, se kterým sdílel tento společný zážitek.
3.3.9

Ella

Obrázek 1 (14. 3. 2017)
Jedním z potěšení, které Elle tento obrázek přináší, je samotná konstrukce. Podle
Příhodovy vývojové klasifikace by si mohla užívat tvorby lineárního náčrtu (kdy děti

kreslí obecnou podobu rodů předmětů a kdy záměr něco nakreslit předchází kresbu),
konkrétně během tvorby koně.
Obrázek se v průběhu kresby proměňuje, ke kresbě koně přidává jezdce (strejdu Martina),
tato změna společně s mojí pobídkou ji inspiruje k vyprávění o strejdovi.
Nepouští se do vymýšlení fiktivních příběhů, ale je možné pozorovat zárodek možného
příběhu při vyprávění o strejdovi.
Během této kresby si užívá také interakce, jak s dospělou osobou, tak se svým obrázkem,
ke kterému se vztahuje, jako by to byla živá bytost (,,Budeš krásnej, uvidíš.“). Během
interakce se mnou využívá hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co
nakreslila a sdílení informací ze svého života.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli výsledný obrázek přinesl Elle nějaké další potěšení,
nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.
Obrázek 2 (14. 3. 2017)
Jedním z potěšení, které Elle tento obrázek přináší, je samotná konstrukce. Podle
Příhodovy vývojové klasifikace by si mohla užívat torby lineárního náčrtu (kdy děti
kreslí obecnou podobu rodů předmětů a kdy záměr něco nakreslit předchází kresbu),
konkrétně během tvorby sněhuláka, Anny a Elsy.
Během kresby si užívá vyprávění a přehrávání scén z mezi dětmi populárního
filmu Ledové království. Její vyprávění se točí kolem ctnosti lásky, která je důležitým
motivem ve zmiňovaném filmu. Při tomto vyprávění využívá možnosti identifikovat se
s postavou Elsy, konkrétně využívá této možnosti při napodobování mrazícího kouzla.
Dále se baví paradoxem sněhuláka v létě.
Obrázek se během kresby nevyvíjí, ve smyslu, že by si užívala potěšení z toho, že
význam může následovat kreslení grafického útvaru. Spíše se drží záměru, který si předem
určí.
Během této kresby si užívá také interakce s dospělou osobou. Se mnou využívá
hlavně poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co kreslí, sdílení informací
z filmu a využívá mě také pro hru na Elsu.

Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli výsledný obrázek přinesl Elle nějaké další
potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěl např. někomu darovat.
Nikolka
Obrázek 1 (28. 3. 2017)
Hlavní potěšení, které Nikolce tato kresba přinesla, byla samotná konstrukce obrázku,
nevypadá to, že by s obrázkem rozehrávala nějaký fiktivní příběh. Podle Příhodovy
vývojové klasifikace by si mohla užívat tvorby lineárního náčrtu (kdy děti kreslí obecnou
podobu rodů předmětů) konkrétně při tvorbě muffinu, srdíček a hvězdiček a začátků
realistické kresby (pro množství přidaných detailů a ozdobování ornamenty).
Během kresby využívá možnosti interakce s dospělou osobou. Se mnou si užívá hlavně
poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co kreslí („Ještě udělám zmrzlinový
pitíčko.“).
Jednou vytvořený motiv se v průběhu kresby už moc nemění, je pouze ozdobován a jsou
k němu přikreslovány další samostatné, i když v určitém smyslu související motivy.
Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Nikolce nějaké
potěšení, nezmiňuje se o tom, že by ho chtěla např. někomu darovat.
Obrázek 2 (28. 3. 2017)
Jedním z potěšení, které Natálkce tato kresba přináší je samotná konstrukce obrázku.
Podle Příhodovy vývojové klasifikace by si mohla užívat tvorby lineárního náčrtu (kdy
děti kreslí obecnou podobu rodů předmětů) a začátků realistické kresby pro množství
přidaných detailů.
Během této kresby se Natálka nepouští do vymýšlení fiktivních příběhů, využívá kresby,
jako opory pro přehrávání a zaznamenání vzpomínky.
Dále v průběhu kresby využívá možnosti interakce s dospělou osobou. V interakci se
mnou využívá jak poučujícího výkladu ve formě komentování toho, co nakreslila („Tady
do tý.“), tak sdílení vyprávění, založeném na skutečné události („Takhle jsem seděla u
stolu …teta mi musela ustřihnout trochu vlásků, protože to nešlo vyndat.“)

Ze záznamu kresby, nevyplývá, jestli samotný výsledný obrázek přinesl Nikolce nějaké
další potěšení.

3.4 Závěrečné shrnutí
Ve vlastních rozborech kreseb se mi povedlo identifikovat následující kategorie: prvních
pět Příhodových vývojových stádii - črtací experimentace, druhý vývojový gradient,
prvotní obrys, lineární náčrt a začátky realistické kresby, a určité prvky naturalistické
kresby. Dále se v kresbách vyskytovaly kategorie konstrukce obrázku, vývoj obrázku,
interakce s dospělou osobou a vrstevníkem, tvoření fiktivních příběhů, identifikace,
míchání barev, vymýšlení novotvarů, výsledný obrázek, bipolárními protiklady, přehrávání
a zaznamenání vzpomínky.
Črtací experimentace
Tato kategorie se vyskytovala v obrázcích formou potěšení se zanechávání stop vlastní
motorické aktivity (např. Dalibor, obr. 1).
Druhý vývojový stupeň
Této kategorie si děti užívaly prostřednictvím přiřazování proměnlivého významu svým
obrázkům. Využívaly mnohoznačnosti svého obrázku a vymýšlely si pro své motivy nové
interpretace (např. Franta obr. 2, 3).
Lineární náčrt
Neboli prvotní obrys stabilizovaný v dlouhodobějším horizontu, děti využívaly hlavně pro
zobrazování obecných podob některých rodů předmětů, Objevuje se skoro ve
všech obrázcích (např. Franta obr. 1, 2, 4, Dalibor obr1).
Začátky realistické kresby
Děti si během kreseb užívaly i určitého potěšení ze začátků tohoto vývojového stádia,
konkrétně si užívaly přikreslování detailů a ornamentů (např. Franta obr. 1, Dalibor obr. 1,
Toníka obr. 1 a Matěje).
Naturalistické kresby
Určité prvky naturalistické kresby jsou pozorovatelné u jednoho obrázku a to Frantova obr.
1, a to ve snaze o trojrozměrné zobrazení.

Interakce s dospělou osobou a vrstevníky
Děti ve většině případů využívaly určité možnosti sdílet své kresby se mnou nebo
s vrstevníky. V interakci se mnou většinou využívaly poučujícího výkladu, kdy komentují
průběh kresby (např. Franta obr. 1, 2, 4, Dalibor obr. 1), v jednom případě se vyskytlo, také
tázání se na radu a nápodoba obrázku (Franta obr. 1). V interakci s vrstevníkem děti
využívaly jednou možnosti hádanky (Franta obr. 1), kompetice (Franta obrázek 3) a také
možnosti nápodoby obrázku vrstevníka (např. Dalibor obr. 3).
Konstrukce obrázků
Děti si v rámci této kategorie dopřávaly potěšení obdobné tomu, jako při konstrukci
objektů ve hře s jinými materiály, např. při hře s legem. Tato kategorie se vyskytuje skoro
ve všech obrázcích.
Vývoj obrázku
V rámci této kategorie si děti dopřávaly určitého potěšení z toho, že význam může
následovat kreslení grafického útvaru, že zobrazovaného se lze dobírat postupně s tím, jak
se dílčími grafickými útvary rozpracovává zobrazující (např. Frantova, obr. 1, 2).
Fiktivní příběh
V této kategorii děti využívají možnosti vymýšlení příběhů (např. Franta Obr. 1,4), během
těchto příběhů často kombinují reálné a smyšlené prvky a fakta s fikcí. V některých
případech je možné pozorovat pouze určitý zárodek příběhu nebo mikro příběh, který měl
možnost příběhem se stát (např. Dalibor obr. 2).
Identifikování
V této kategorii děti využívají možnosti identifikovat se s jednotlivými postavami (např.
Matěj obr. 1, 2) a občas tuto aktivitu doprovázejí zvukovými efekty.
Míchání barev
Tato kategorie je zastoupena pouze v jednom obrázku (Ema obr. 1), ve kterém si užívá
objevování toho, co se stane, když se různé barvy propojují dohromady.

Tvorba novotvarů,
Tato kategorie je zastoupena pouze ve dvou kresbách, ve kterých si děti užívají možnosti
vynálezu zobrazovaného (Franta obr. 1, Matěj obr. 2).
Výsledný obrázek,
Výsledný obrázek přinesl dětem v některých případech další potěšení, a to možnost
darovat ho (např. Franta obr. 2, Dalibor obr. 2), nebo využit jako hádanku (Franta obr. 1).
Bipolárními protiklady
Tato kategorie představuje pohrávání si s bipolárními protiklady, je zastoupena pouze
jedním obrázkem (Vítek obr 6.).
Přehrávání a zaznamenání vzpomínky
V některých případech se děti rozhodly, využít obrázek k zaznamenání vzpomínky (např.
Vítek obr 3, Nikolka obr. 2).

3.5 Diskuze
Na konci teoretické části jsem si položila dvě otázky, a to: zda se teorie druhů potěšení
nabízených hrou Kreslení, ke které jsem došla na základě studia odborné literatury, osvědčí
jako teoretická citlivost při rozboru vlastních empirických dat. Otázkou je i to, nakolik
bude možné a nutné danou teorii na základě vlastních empirických dat rozpracovat.
Ze získaných vědomostí z teoretické části mi, jako teoretická citlivost posloužily
Příhodovy vývojové stupně, které se staly prvními kategoriemi, podle kterých jsem
určovala možné potěšení z kresby.
Dalšími užitečnými kategoriemi, které jsem jmenovala v kapitole 2.4 Shrnutí, a které mi
nejenom pomohly pro získání teoretické citlivosti, ale bylo je možné i identifikovat
v jednotlivých kresbách, jsou kategorie „konstrukční hra“ podané autory Klusák, Kučera,
kterou jsem zařazovala, jako kategorii konstrukce, identifikace s postavami, zvířaty a
věcmi ze své kresby pocházející z textu Susan Wright, „Hra s významem“ vymýšlení
proměnlivých interpretací kresby od Marie Fulková Teresa M. Tipton, které jsem ve svých
kategoriích řadila pod Příhodovo druhé vývojové stádium, kdy děti přiřazují své kresbě
proměnlivý význam a význam následuje kresbu. Dále jsem pro získání teoretické citlivosti

využila informací o příbězích pocházející z textu autorů Coates, Coates, které jsem využila
při identifikování potěšení z kategorie fiktivních příběhů a informace o kolaboraci od
autorů Kangas, Kultima, Ruokamo, které jsem použila v kategorii interakce s vrstevníkem.
V jednom případě jsem využila „Hraní si s binárními protiklady“ od Susan Wright, které
bych bez zavedení této kategorie s největší pravděpodobností pominula.
Odpověď na první otázku, jestli se odborná literatura osvědčí, jako teoretická citlivost při
rozboru vlastních empirických dat, je tedy rozhodně ano.
Druhou otázkou, nakolik bude možné a nutné danou teorii na základě vlastních
empirických dat rozpracovat se budu zabývat nyní.
Pro činnost pozorovanou u Emy, obrázek 1, jsem ve studované literatuře nenašla
samostatnou kategorii, jedná se o míchání barev, autoři jí občas mimoděk zmíní, ale více se
k ní nevyjadřují. Tato činnost, na první pohled vypadá, jako Příhodovo první stádium črtací
experimentace, ve kterém si děti užívají potěšení se zanecháváním stop vlastní motorické
aktivity. V míchání barev se, ale objevuje prvek zaujetí zobrazovaným, který se během
črtací experimentace nevyskytuje, dále se tam vyskytují prvky očekávání, překvapení a
náhody. Myslím si, že tato kategorie má hodnotu samu o sobě.
Další postřeh, který bylo možné v rozborech identifikovat, bylo že když se obrázek vyvíjí,
je to tak trochu, jako když význam následuje kreslení, místo, aby mu předcházel – i když to
není zcela to samé.
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Cílem této práce bylo zmapování druhů potěšení, které dětem může účast ve hře kreslení
nabízet a přispět tím k rozšíření znalostí ohledně pojetí kresby jako hry. V úvodu této práce
jsem si položila tyto výzkumné otázky: Jaké druhy potěšení by se ve hře kreslení mohly
nabízet dle odborné literatury? Jaké druhy potěšení z účasti ve hře kreslení lze pozorovat v
konkrétních případech.
Na první výzkumnou otázku jsem hledala odpověď v odborné literatuře, konkrétně jsem
vycházela ze čtyř kapitol sborníku: Exploring children’s creative narratives, knihy Dětské
hry – games od Klusáka a Kučery a Příhodovy knihy Ontogeneze lidské psychiky I.
Za účelem získání odpovědi na druhou výzkumnou otázku jsem získala přístup do jedné
pražské mateřské školky, kde jsem prováděla pozorování a zaznamenávání průběhu dětských
kreseb a jejich doprovodných komentářů. Pro získání informací o kresbách jsem se snažila
vstoupit do interakce s dítětem a pořídit zmíněné záznamy o jeho aktivitě, aniž bych již svou
samotnou přítomností děti vytrhovala z modality „hry“.
Těžiště mého výzkumu spočívalo v analýze těchto záznamů kreseb, na základě prostudované
literatury. V rozborech kreseb se mi podařilo identifikovat následující kategorie: potěšení z

prvních pěti Příhodových vývojových stádii - črtací experimentace, druhý vývojový
gradient, prvotní obrys, lineární náčrt a začátky realistické kresby, a určité prvky
naturalistické kresby. Dále se v kresbách vyskytovaly kategorie potěšení z konstrukce
obrázku, vývoje obrázku, interakce s dospělou osobou a vrstevníkem, tvoření fiktivních
příběhů, identifikace, míchání barev, vymýšlení novotvarů, výsledného obrázku,
bipolárních protikladů, přehrávání a zaznamenání vzpomínky.
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