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Vzťahová väzba v pomáhajúcich profesiách – analýza kresby rodiny v 

kontexte teórie citového pripútania 

BARÁTOVÁ Mária 

 
Abstrakt 

Štúdia pojednáva o možnosti hodnotenia vzťahovej väzby u detí s využitím projektívnej 

metódy kresby rodiny. Výskumy preukázali, že z kvalitatívneho hľadiska sa kresby neisto 

pripútaných detí od kresieb detí s bezpečnou väzbou odlišujú špecifickým stvárnením postáv, 

priestorovým rozmiestnením členov rodiny, obmedzeným repertoárom farieb a vynechaním.  

Kľúčové slová: vzťahová väzba, kresba rodiny 

 

Abstract 

Study deals with a possibility of attachment diagnostics in children by use of projective 

method of family drawing. Research demonstrated, that drawings of insecurely attached 

children differ from drawings of securely attached children from qualitative point of view by 

specific portrayal of figures, spacial arrangements of family members, limited repertoire of 

colour and omission.  
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Úvod 

Empirické zistenia naznačujú, že odborníci v pomáhajúcich profesiách sú si vedomí 

dôležitosti rodiny, vplyvu rodinného prostredia a primárnych formatívnych vzťahov na vývin 

dieťaťa, avšak disponujú iba obmedzenými teoretickými a praktickými poznatkami 

o významnom komponente vzťahu dieťa-rodič – o vzťahovej väzbe (Botes 2008). Príčinou 

môže byť absencia výskumných i diagnostických nástrojov merania kvality vzťahovej väzby. 

Cieľom príspevku je preto poukázať na možnosť aplikácie projektívnej techniky kresby 

rodiny ako metódy identifikácie zodpovedajúceho citového pripútania u detí.  

 

1. Vzťahová väzba vo výskume a praxi pomáhajúcich profesií 

 Rodina je špecifickou cieľovou skupinou pracovníkov pomáhajúcich profesií, najmä 

psychológov a sociálnych pracovníkov. Rodinu z hľadiska spôsobu práce percipujeme 

v dvoch rovinách – ako primárne prostredie klienta alebo celú rodinu ako klienta 

(Brozmanová, Gregorová In: Kvašňáková, Balogová, 2010). 

Poznanie rodinnej situácie a jednotlivých aspektov rodinných vzťahov je základným 

pilierom výskumnej i odbornej práce psychológov a sociálnych pracovníkov. Podstatou je 

analýza životnej situácie klienta, čiže štrukturovaného komplexu najrôznejších faktorov, ktoré 

sú v priamom vzťahu k posudzovanému klientovi a výrazne ovplyvňujú jeho život 

(Kvašňáková, Balogová, 2010). V prípade detského klienta musí posúdenie životnej situácie 

zahŕňať všetky systémy, ktorých je súčasťou, čiže systém sociálnych vzťahov, rodinný systém 

a pod.  

Rodinný systém a vzťahy v rodine môžeme charakterizovať z viacerých hľadísk. Dôležitou 

charakteristikou je kvalita vzťahovej väzby dieťaťa. Vzťahová väzba je jedným 

z najpodstatnejších a najhodnotnejších komponentov vzťahu medzi dieťaťom a opatrujúcou 

osobou. Objektom citového pripútania, teda väzbovou postavou, môžu byť akékoľvek blízke 

osoby, ktoré sa o dieťa pravidelne starajú – rodičia, starí rodičia, adoptívni rodičia, 

profesionálni rodičia, pestúni a pod. Citové puto dieťaťa sa vytvára, udržiava a sprostredkúva 

práve vďaka systému starostlivosti zo strany väzbovej postavy, ktorého kvalita 

komplementárne ovplyvňuje spôsob citového pripútania dieťaťa. Vzťahová väzba je teda 

primárna a geneticky podmienená potreba jedinca viazať sa na silnejšiu, múdrejšiu 
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a rozumnejšiu osobu, ktorá môže dieťaťu poskytnúť ochranu a bezpečie (Brisch 2011). Podľa 

Bowlbyho (2010) podstata vzťahovej väzby spočíva v tendencii vyhľadávať blízkosť 

a kontakt s väzbovou postavou v situáciách, kedy dieťa pociťuje distres a diskomfort.  

Saturácia základných biologických, psychických, sociálnych a vývinových potrieb dieťaťa, 

teda aj potreby istoty a prvotných citových a sociálnych vzťahov – potreby blízkej osoby 

(potreby vzťahovej väzby), patrí k najdôležitejším požiadavkám starostlivosti o dieťa v rodine 

(Kvašňáková, Balogová, 2010). Pokiaľ je rodina v niektorom ohľade narušená, môžu niektoré 

dôležité potreby jedinca ostať neuspokojené. Prejavy maladjustácie dieťaťa sú teda často 

odrazom situácie v rodine a porúch rodinného prostredia (Molčanová 2008).  

Domnievame sa, že posúdenie typu a kvality vzťahovej väzby je z hľadiska poznania 

životnej situácie a práce s detským klientom a rodinou ako klientom kľúčové. Vzťahová 

väzba vypovedá o podstatných charakteristikách vzťahu medzi dieťaťom a rodičom resp. 

opatrujúcou osobou a ovplyvňuje celé spektrum adaptabilných aj problematických emočných, 

sociálnych a behaviorálnych prejavov dieťaťa. Výskum vzťahovej väzby teda môže 

napomôcť identifikácii rizikových faktorov, lepšiemu porozumeniu rodinného prostredia 

a osobnosti dieťaťa a koncipovaniu adekvátnych intervenčných či preventívnych aktivít. 

Základné poznatky teórie vzťahovej väzby možno napríklad využiť aj pri posudzovaní vzťahu 

dieťaťa k rodičom v prípade rozvodu a rozhodovania o jeho zverení do starostlivosti, 

podporovaní profesionálneho rodičovstva alebo realizácii rozličných predpôrodných 

intervencií zameraných na prežívanie a náladu matky. 

 

1.1 Typológia vzťahovej väzby 
Istá vzťahová väzba ako ustálený vzorec emočnej regulácie predstavuje protektívny faktor, 

zatiaľ čo neistá vzťahová väzba je z hľadiska vývinu dieťaťa rizikovým faktorom. Základom 

rozdielov v kvalite vytvorenej vzťahovej väzby je zvnútornená miera dôvery v dostupnosť 

väzbovej postavy v prípade potreby.  

Dieťa s istou/bezpečnou vzťahovou väzbou vie, že v stresových a ohrozujúcich situáciách 

sa môže spoľahnúť na ochranu a podporu väzbovej postavy (Hašto 2005). Má vybudovaný 

pozitívny a citovo vrelý emocionálny vzťah k väzbovej postave, ktorý je obojstranný.  

Dieťa s neistou vzťahovou väzbou nedôveruje, že väzbová postava bude dostupná. 

Vyhýbavo pripútané deti minimalizujú potrebu kontaktu a blízkosti a potláčajú bolestné 

emočné zážitky, čo súvisí s opakovanou skúsenosťou odmietnutia zo strany väzbovej postavy 

(König et al. 2007). Svoj hnev často externalizujú a voči okoliu vystupujú neadekvátne. Deti 

s ambivalentnou vzťahovou väzbou si nie sú isté, či sa na väzbovú postavu môžu v dôsledku 

nekonzistentných prejavov správania a nepredvídateľných reakcií spoľahnúť (Hašto 2005). 

Zvnútornený pocit neistoty môže viesť k výraznej emočnej senzitivite a úzkostlivosti. Štvrtým 

typom vzťahovej väzby je dezorganizovaná-dezorientovaná väzba, ktorá sa spája 

s patologickým rodinným prostredím. 

Ako možno vidieť, v oboch prípadoch neistého citového pripútania (vyhýbavej aj 

ambivalentnej väzby) je narušená saturácia jednej zo základných psychických potrieb – 

potreby istoty a blízkej osoby v dôsledku nedostatočnej kvality starostlivosti o dieťa. U detí 

s neistou vzťahovou väzbou sa teda zvyšuje riziko rozvoja prejavov maladjustácie, avšak 

jedine v kombinácii s ďalšími rizikovými faktormi. Neisté citové pripútanie dieťaťa môže byť 

zároveň indikátorom alebo rizikovým faktorom, avšak nie priamou predispozíciou, porúch 

rodinného fungovania.  

   

1.2 Hodnotenie vzťahovej väzby 
Diagnostická činnosť je jedna zo základných etáp práce v praxi i výskume pomáhajúcich 

profesií. Základom efektívnej posudzovacej činnosti je zohľadnenie viacerých faktorov – 
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stupňa vývinu dieťaťa, celkovej situácie, v ktorej sa dieťa nachádza, aj prostredia, ktoré ho 

obklopuje a pôsobí naň.  

Ako sme uviedli, jedným z aspektov životnej situácie detského klienta, na ktoré sa 

odborníci môžu zamerať, je kvalita vzťahovej väzby medzi dieťaťom a rodičom. V zahraničí 

je k dispozícii široká paleta výskumných prístupov pre rôzne vekové kategórie detí napr. 

metódy pozorovania, sebavýpoveďové dotazníky, projektívne a semi-projektívne techniky či 

štandardizované rozhovory (Kerns, Seibert 2011). V podmienkach domácej praxe však 

nedisponujeme overenými metodikami identifikácie citového pripútania, v dôsledku čoho sú 

výskum aj praktická aplikácia koncepcie vzťahovej väzby a súvisiacich korelátov limitované. 

Preto sa domnievame, že je nutné modifikovať, adaptovať a overiť metodologické prístupy 

bežne využívané v zahraničí.  

V záujme dieťaťa by malo byť vyhodnotenie stavu rodinného systému realizované v čo 

najkratšom čase. I v súlade so základnými okruhmi diagnostiky rodiny a požiadavkami 

výskumu teda potrebujeme časovo nenáročné, jednoducho administrovateľné, vyhodnotiteľné 

a pre dieťa neohrozujúce techniky. Uvedené podmienky z nášho pohľadu spĺňa projektívna 

metóda kresby rodiny. 

  

2. Kresba rodiny ako reprezentácia väzbových vzťahov dieťaťa 

Projektívna technika kresby rodiny je obľúbenou metódou interpersonálnej diagnostiky 

a diagnostiky rodinného systému. Dieťa v nej symbolicky zobrazuje svoju osobnosť vo 

vzťahu k primárnej sociálnej sieti. Z pohľadu tradičných prístupov je symbolika 

interpretovaná ako reflexia postavenia a roly dieťaťa v rodine a vzájomných vzťahov medzi 

rodinnými príslušníkmi. Dané informácie majú však skôr orientačný charakter, keďže metóda 

nie je štandardizovaná na našu populáciu (Vágnerová 2001). Kresba rodiny teda psychológom 

i sociálnym pracovníkom slúži skôr ako zdroj hypotéz, než relevantných diagnostických 

záverov.  

Aktuálne trendy v zahraničnom výskume naznačujú, že prístupy k interpretácii kresby 

rodiny založené na teórii vzťahovej väzby dosahujú pomerne uspokojivú úroveň validity a 

reliability. Akt kreslenia rodiny aktivuje mechanizmy a obrany súvisiace s väzbovými 

skúsenosťami dieťaťa, ktoré komplementárne ovplyvňujú spôsob zobrazenia rodinného 

systému. Autori preukázali, že kresby detí s bezpečnou, vyhýbavou a ambivalentnou 

vzťahovou väzbou sa líšia z hľadiska kvalitatívneho spracovania obrázku. Vytvorili súbory 

symbolických znakov, ktoré diskriminujú medzi jednotlivými typmi väzby, a škály, ktoré 

umožňujú komplexné hodnotenie kresby a zobrazených interpersonálnych vzťahov (Kaplan, 

Main In: Pianta et al. 1999; Fury et al. 1997).  

Výsledná kategória vzťahovej väzby je teda na základe manuálu hodnotená podľa 

prítomnosti a absencie jednotlivých znakov zo zoznamu (pozri Tabuľku č.1) a podľa 

bodovania na globálnych hodnotiacich škálach (pozri Tabuľku č.2). Uvedené prístupy sú 

v zahraničí používané v základnom metodologickom a aplikovanom výskume, 

psychometrické štandardy (v rámci štadardizácie I., II. a III. stupňa) použitia v praxi nie sú 

zatiaľ stanovené. 
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Tabuľka č. 1: Zoznam/katalóg špecifických znakov kresby vo vzťahu k väzbe 

Znaky vyhýbavej väzby 

(A) 

Znaky ambivalentnej 

väzby (C) 

Všeobecné znaky neistej 

väzby (A, C alebo D) 

nedostatok individuácie nezvyčajne malé postavy nedostatok detailov pozadia 

nedostatok farebnosti nezvyčajne veľké postavy nekompletné postavy 

zveličenie, zdôraznenie 

hlavy 

postavy umiestené v rohu/na 

spodku papiera 

mama nie je nakreslená 

žensky 

ruky spustené, blízko pri 

tele 

postavy oddelené 

prekážkami 

postavy nie sú „uzemnené“ 

(plávajú vo vzduchu) 

členovia rodiny 

v prestrojení alebo v 

maskách 

prekrývajúce sa, 

„preplnené“ postavy (na 

jednej kope) 

mužské a ženské postavy nie 

sú diferencované podľa 

pohlavia 

vynechanie mamy alebo 

dieťaťa 

zveličenie/zvýraznenie 

brucha, trupu 

neutrálny/negatívny výraz 

tváre 

dieťa nakreslené ďaleko od 

mamy 

zveličenie/zvýraznenie 

výrazu/čŕt tváre 

vynechanie mamy alebo 

dieťaťa 

 zveličenie/zvýraznenie 

rúk/dlaní 

nezvyčajné znaky, symboly, 

scény 

  chybné začiatky 

Zdroj: Gail Fury, 1996 

 

 

Tabuľka č. 2: Globálne hodnotiace škály 

Názov škály Popis škály Typ väzby 

Vitalita/kreativita emočná investícia dieťaťa do kresby bezpečná 

Rodinná pýcha/šťastie percipovaný pocit šťastia, hrdosti 

a prináležania k rodine 

bezpečná 

Zraniteľnosť pocity neistoty a emocionálnej 

ambivalencie 

ambivalentná 

Emocionálna 

vzdialenosť/izolácia 

pocity osamelosti vyhýbavá 

Výmena/prevrátenie rol Percipovaná výmena sociálnych pozícií ambivalentná 

Napätie/hnev pocity hnevu a zlosti vyhýbavá 

Bizarnosť/disociácia vysoko symbolické, zvláštne kresby dezorganizovaná-

dezorientovaná 

Globálna patológia celkový stupeň negativity všeobecne neistá 

Zdroj: Gail Fury, 1996 

 

 

2.1. Výskum validity a reliability kresby rodiny v kontexte teórie vzťahovej väzby 

Viacerí výskumníci overovali psychometrické vlastnosti kresby rodiny hodnotenej 

v kontexte teórie vzťahovej väzby. Výsledky poskytujú primárne dôkazy o inter-rater 

reliabilite, konštruktovej súbežnej a diskriminačnej a empirickej kriteriálnej validite prístupov 

k analýze kresby. V nasledujúcom texte uvádzame prehľad vybraných zahraničných štúdií. 

Furyová et al. (1997) analyzovali 171 kresieb rodiny detí. Zamerali sa na identifikáciu 

longitudinálnych súvislosti kresbových znakov, posudzovacích škál a kresbových kategórií 

väzby s typom vzťahovej väzby dieťaťa meranom v období raného detstva. Zistili, že 

kategória vzťahovej väzby určená pomocou kresby rodiny v 70,5% prípadov korešpondovala 

s vopred určeným typom vzťahovej väzby. Štatistické analýzy ďalej preukázali, že izolovane 
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posudzované znaky nedostatočne diferencovali medzi kresbami rodiny z hľadiska odlišných 

raných skúseností dieťaťa s väzbovou postavou. Z predpokladaných znakov vyhýbavej 

vzťahovej väzby sa v kresbách detí so zodpovedajúcim typom vzťahovej väzby signifikantne 

častejšie vyskytoval jedine znak „ruky spustené pri tele“. Pre znaky z kategórie ambivalentnej 

vzťahovej väzby zaznamenali autori štatisticky významne vyššiu frekvenciu 50% 

predpokladaných prvkov v kresbách detí s ambivalentným citovým pripútaním. Podobné 

výsledky získali aj pre všeobecné indikátory neistej vzťahovej väzby. Znaky posudzované ako 

zoskupenia dosiahli uspokojivejšiu a vyššiu mieru diskriminačnej validity vo vzťahu k typu 

väzby. V kresbách detí s ambivalentnou vzťahovou väzbou sa vyskytoval vyšší počet 

kresbových znakov zo zodpovedajúcej kategórie. Rovnako kresby vyhýbavo pripútaných detí 

obsahovali signifikantne viac znakov z kategórie vyhýbavej i neistej väzby. Globálne 

posudzovacie škály sa vzťahovali k typom vzťahovej väzby v predpokladanom smere. Kresby 

detí s bezpečným typom väzby boli hodnotené vysoko na škále rodinnej pýchy/šťastia. 

Ambivalentne pripútané deti získali vyššie skóre na škálach zraniteľnosti 

a výmeny/prevrátenia rol. Deti s vyhýbavou väzbou skórovali najvyššie na škálach 

napätia/hnevu a emocionálnej vzdialenosti/izolácie. Typ vzťahovej väzby dieťaťa sa zároveň 

ukázal ako významný prediktor celkovej negativity interpersonálnych vzťahov v kresbe. 

Spolu s kovariujúcimi faktormi adjustácie dieťaťa vysvetľoval 15% celkovej variancie 

kresbového výsledku. Platnosť testovaného modelu teda naznačuje, že deti, ktoré sú 

ambivalentne alebo vyhýbavo pripútané, produkujú kresby so symbolikou výrazne 

narušených emocionálnych väzieb medzi členmi rodiny.   

Madiganová et al. (2003) replikovali postup predchádzajúcej štúdie na vzorke 123 detí vo 

veku 7 rokov. Okrem validity sa zamerali aj na úroveň inter-rater reliability. Zaznamenali 

pomerne vysokú zhodu v klasifikovaní kresieb na tri kategórie vzťahovej väzby. Dvaja 

nezávislí hodnotitelia zhodne kategorizovali 84% kresieb. Určené kresbové kategórie 

vzťahovej väzby sa podobne ako vo výskume Furyovej a spoluautorov (1997) štatisticky 

významne vzťahovali k ranému typu citového pripútania dieťaťa. Jednotlivé znaky kresby 

však opäť nedosiahli požadovanú úroveň diskriminácie. Osvedčilo sa len málo ukazovateľov. 

Vyhýbavo pripútané deti sa od ostatných skupín odlišovali zdôrazňovaním hlavy 

(predpokladaný znak vyhýbavej vzťahovej väzby), zvýrazňovaním čŕt tváre (predpokladaný 

znak ambivalentnej väzby) a prítomnosťou neutrálneho/negatívneho výrazu tváre 

(predpokladaný všeobecný indikátor neistej väzby) v kresbe.  

U detí s ambivalentnou vzťahovou väzbou v detstve v kresbách štatisticky významne 

prevládal jedine prvok „neuzemnenia členov rodiny“ (predpokladaný všeobecný znak 

neistého pripútania), avšak autori neboli úspešní v preukázaní asociácie s indikátormi 

zodpovedajúcej kategórie väzby. Kresby určené ako reprezentácie neistého pripútania však 

obsahovali signifikantne vyšší počet znakov vyhýbavej, ambivalentnej aj všeobecne neistej 

vzťahovej väzby. Celkové skóre (počítané ako suma všetkých prítomných znakov zo 

zoznamu) teda spoľahlivo diskriminovalo medzi kresbami z hľadiska dvojstupňovej 

klasifikačnej schémy (bezpečná/neistá kategória kresbová kategória väzby). Globálne 

posudzovacie škály rovnako ako v prípade Furyovej a kolektívu štatisticky významne súviseli 

s predpokladanými typmi vzťahovej väzby. 

Pianta et al. (1999) analyzovali frekvenciu výskytu kresbových znakov vo vzťahu 

k identifikovaným kresbovým kategóriám kresby na výskumnej vzorke 200 detí z materskej 

školy. Kresby najprv dvaja nezávislí interpreti klasifikovali na základe prítomnosti znakov 

vyhýbavej, ambivalentne a všeobecne neistej vzťahovej väzby pod zodpovedajúce typy 

vzťahovej väzby. Následne posudzovali stupeň, do akého hodnotitelia využívali jednotlivé 

prvky pri určovaní zodpovedajúcich kategórií. Zistili, že v prípade kresbovej kategórie 

bezpečnej väzby sa kresby v porovnaní s obrázkami z kategórie neistého pripútania 

vyznačovali individualizovanými, kompletnými a „uzemnenými“ postavami s otvoreným 
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postojom tela. V kresbách zo skupiny vyhýbavého pripútania dominovalo vynechanie rúk ako 

náznak emočnej izolácie, automatické úsmevy a celkový dojem nezraniteľnosti.  

Kresby z kategórie ambivalentnej väzby sa odlišovali najmä neprimeranou veľkosťou 

postáv (príliš malé, príliš veľké) a extrémnou blízkosťou postáv, čo korešponduje 

s copingovou stratégiou maximalizácie – stieraním hraníc vo vzťahu s väzbovou postavou. 

Kresebné kategórie autori zároveň validizovali prostredníctvom informácií o adjustácii 

dieťaťa z hľadiska celkovej kompetencie a behaviorálnych problémov od učiteliek. Deti, 

ktorých kresby boli klasifikované ako reprezentácie bezpečného pripútania, vnímali učiteľky 

ako sociálne zručnejšie, kompetentnejšie. Deti, ktoré boli na základe kresby rodiny hodnotené 

ako ambivalentne pripútané, vykazovali najvyššiu mieru behaviorálnych problémov, plachosti 

a úzkostného prežívania. Deti s identifikovanou vyhýbavou vzťahovou väzbou boli 

v porovnaní s ambivalentne pripútanými deťmi hodnotené ako sociálne kompetentnejšie 

a menej náchylné k behaviorálnym problémom.  

Uspokojivú úroveň kriteriálnej validity prístupov k interpretácii kresby rodiny 

zaznamenala aj Shiakouová (2011). Kresbová kategória ambivalentnej väzby významne 

súvisela s emočnými a sociálnymi problémami dieťaťa, zatiaľ čo vyhýbavé pripútanie dieťaťa 

sa vzťahovalo k celkovému počtu symptómov internalizujúcich problémov. 

Prezentované výsledky naznačujú pomerne konzistentnú schému vo vzťahu k reliabilite 

a dôkazom o validite. Niektoré štúdie však validitu kresbových kategórií, zoznamu 

špecifických znakov či globálnych posudzovacích škál nepodporili.  

Silverová (2004) napríklad zistila, že ani jedna z uvedených spôsobov analýzy kresby 

nediskriminovala na štatisticky významnej úrovni medzi deťmi s bezpečnou, vyhýbavou 

a ambivalentnou vzťahovou väzbou. Výsledky boli signifikantné jedine v prípade využitia 

štvorstupňovej klasifikačnej schémy – doplnenia kategórií o štvrtý typ citového pripútania 

(dezorganizovanú/dezorientovanú väzbu).  

Podobne ani Fihrerová a McMahon (2009) vo svojom longitudinálnom výskume 

nezaznamenali rozdiely medzi kresbami detí s bezpečnou a neistou vzťahovou väzbou na 

štatisticky významnej úrovni. Nadpolovičná väčšina kresieb identifikovaných ako 

reprezentácia istej väzby síce patrila deťom s bezpečným typom citového pripútania v ranom 

detstve, avšak daný vzťah nebol signifikantný. 

 

2.2 Pilotný výskum v domácich podmienkach 
Z výsledkov zahraničných štúdii vyplýva, že proces validizácie kresby rodiny 

a interpretačných prístupov založených na teórii vzťahovej väzby ešte nemožno považovať za 

ukončený. Je potrebné preukázať stabilitu výsledkov v čase a v rôznych kultúrach, 

konzistentnejšie súvislosti s inými metódami merania vzťahovej väzby a predikciu 

významných teoretických asociácií a korelátov. 

Cieľom našej dizertačnej práce je preto overiť psychometrické vlastnosti metódy kresby 

rodiny vo vzťahu k teórii citového pripútania na slovenskej populácii detí. Budeme sa 

zameriavať na analýzu reliability a validity zoznamu špecifických znakov kresby vo vzťahu 

k väzbe, globálnych posudzovacích škál a kresbových kategórií väzby z hľadiska test-retest 

relibility, inter-rater reliability a rozličných aspektov validity. Preskúmanie a overenie 

psychometrických vlastností je prvým krokom k prípadnej modifikácii prístupov na naše 

podmienky a k následnej aplikácii metodiky vo výskume aj v praxi pomáhajúcich profesií. 

V nasledujúcom texte sa v kontexte prehľadu metodologických štúdii zameriame na 

deskripciu vybraných predbežných výsledkov pilotného exploračného výskumu z hľadiska 

operacionalizácie kritérií analýzy kresby, zhody medzi nezávislými interpretmi a kriteriálnej 

validity kresbových kategórií.  
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2.2.1 Výskumná vzorka 

Pilotnú výskumnú vzorku tvorilo 95 detí (45 dievčat, 50 chlapcov). 43 detí vo veku 5-6 

rokov (M=5,37 roka) navštevovalo predškolskú triedu v materskej škole a 52 detí vo veku 7-

10 rokov (M=8,21 roka) navštevovalo druhý a tretí ročník základnej školy. Prevažná väčšina 

detí (72,6%) pochádzala z úplnej rodiny. Pri voľbe vekového rozloženia participantov sme 

vychádzali z charakteristík výskumných súborov v pôvodných výskumoch. Mainová a 

Kaplanová (In: Pianta et al., 1999) administrovali kresby deťom vo veku 5-6 rokov a Furyová 

(1996) deťom vo veku 8-9 rokov (M=8,6). 

 

2.2.2 Použité metodiky 

Nosnou metódou pilotného výskumu bola projektívna metóda kresby rodiny analyzovaná 

dvoma nezávislými interpretmi podľa interpretačnej príručky, ktorú nám pre účely realizácie 

výskumu v osobnej korešpondencii sprístupnila samotná autorka Furyová (1996). Deťom sme 

predložili papier formátu A4 a farebné ceruzky a zadali sme im inštrukciu podľa pokynov 

Furyovej (1996): „Nakreslite svoju vlastnú rodinu.“ Po dokreslení sme deti požiadali o 

identifikovanie a označenie všetkých znázornených osôb a vzájomného vzťahu. Kresby sme 

kategorizovali do troch typov vzťahovej väzby podľa pokynov Furyovej (1996). 

Na pilotné overenie kriteriálnej validity kresbových kategórií väzby sme zostavili Dotazník 

adaptability dieťaťa na školské prostredie. Vychádzali sme z koncepcie známych ratingových 

škál, z ktorých sme vybrali položky vhodné k nášmu výskumnému zámeru. Zamerali sme sa 

na päť faktorov (uvádzame aj príklady položiek), ktoré sme vytvorili na základe expertného 

posúdenia troma nezávislými psychológmi a overili faktorovou analýzou: hostilita (napr. 

Dieťa sa voči ostatným deťom správa agresívne), sociálna izolácia (napr. Dieťa si od 

ostatných detí drží odstup, odmieta ich.), senzitivita (napr. Dieťa veľmi silno a intenzívne 

prežíva pozitívne a negatívne emócie.), sociálna adaptácia (napr. Dieťa sa na pobyt 

v škole/škôlke adaptovalo bez väčších problémov a ťažkostí.) a prosociálna orientácia (napr. 

Dieťa je komunikatívne a spoločenské.). Položky boli hodnotené triednymi učiteľkami na 5 

stupňovej likertovej škále (1 – vôbec neplatí, 5 – úplne platí). 

 

2.2.3 Predbežné výsledky a interpretácia 
V nasledujúcom texte sa zameriame na deskripciu predbežných výsledkov výskumu. 

Vzhľadom k rozsahu príspevku uvádzame len vybrané výsledky kvalitatívnej analýzy kresieb 

detí. Keďže interpretácia a klasifikácia výsledkov získaných pomocou projektívnych metód, 

čiže aj kresby rodiny, je ovplyvnená a zaťažená subjektivitou a skúsenosťami interpreta, je 

potrebné overiť úroveň inter-rater reliability t.j. zhody medzi posudzovateľmi. V našom 

prípade sme sa zamerali na analýzu zhody z hľadiska najglobálnejšieho prístupu ku 

kategorizácii kresieb – kresbových kategórií väzby, pomocou Cohenovho kappa koeficientu. 

Posudzovatelia sa pri klasifikácii kresieb do troch kategórií väzby celkovo zhodli v 82 

prípadoch (86%). Kappa koeficient zhody teda v našej vzorke nadobudol hodnotu 0,83. 

Podobné hodnoty zaznamenali aj autori prezentovaných výskumných štúdií, čo naznačuje 

pomerne dobrú úroveň inter-rater reliability globálneho prístupu k analýze kresby rodiny. 

Čo sa týka frekvencie výskytu jednotlivých kresbových kategórií, v porovnaní s 

validizačnými štúdiami Furyovej et al. (1997) a Piantu et al. (1999) sme v našej výskumnej 

vzorke zaznamenali o niečo vyšší výskyt bezpečnej vzťahovej väzby (56,8%). Do kategórie 

istého citového pripútania sme zaradili nadpolovičnú väčšinu všetkých kresieb, čo súhlasí aj s 

rozložením typov väzby v populácii (Vrtbovská 2010). Subtypy neistej vzťahovej väzby 

(vyhýbavá – 29,5%; ambivalentná – 13,7%) sú v porovnaní s populačným rozložením 

v miernej prevahe, čo môže súvisieť s nevyužitím kategórie dezorganizovanej-

dezorientovanej vzťahovej väzby pri posudzovaní kresieb. Charakteristiky, ktoré Furyová 
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(1996) asociuje s dezorganizovanou väzbou (chybné začiatky, nezvyčajné znaky, symboly, 

scény, bizarnosť/disociácia) vyskytovali v kresbách len minimálne.  

V súlade s postupom Douglasovej (2011) sme sa venovali i operacionalizácii kritérií 

hodnotenia. Analyzovali sme spôsob prevedenia prvkov zo zoznamu špecifických znakov 

a stupne hodnotenia na globálnych posudzovacích škálach v našej výskumnej vzorke. 

V niektorých prípadoch sa typické zobrazenie znakov líšilo od pôvodnej operacionalizácie 

kritérií, čo sme zohľadnili pri kategorizácii kresieb. Vzhľadom na rozsah príspevku 

neuvádzame konkrétne príklady kresieb, na základe ktorých sme kritériá operacionalizovali 

(ukážky kresieb vzťahu ku kritériám interpretácie sú dostupné u autorky príspevku). 

V nasledujúcej časti sa zameriame na deskripciu a uvedenie príkladov kresieb, ktoré sme 

na základe procesu operacionalizácie určili ako príklady reprezentácií bezpečnej, 

ambivalentnej a vyhýbavej vzťahovej väzby. Jednotlivé kresbové kategórie sme podobne ako 

Piata et al. (1999) validizovali vo vzťahu k adjustácii dieťaťa. Sledovanie kompetencií 

a problémového správania dieťaťa je kritérium odvodené z teórie vzťahovej väzby, ktorá 

predpokladá existenciu rozdielov v adaptabilite dieťaťa vzhľadom na kvalitu citového 

pripútania. Pokladáme však za potrebné zdôrazniť, že sme nerealizovali komparáciu 

kresbových kategórií väzby s inou metodikou merania citového pripútania, avšak preukázané 

súvislosti s teoretickými korelátmi vzťahovej väzby naznačujú, že sa naozaj jedná o určené 

reprezentácie väzby. V súlade s dizajnom výskumu však budeme o kategóriách vzťahovej 

väzby hovoriť v pojmoch pravdepodobnosti. 

Deti, ktorých kresby sme zaradili do kategórie bezpečnej väzby, vykazovali na základe 

hodnotenia učiteliek využitím Mann-Whitneyho testu štatisticky významne vyššiu úroveň 

sociálnych kompetencií – kooperácie a ústretovosti, v porovnaní s deťmi s neistou vzťahovou 

väzbou (Mann-Whitney U=845,500; sig=0,046). Výsledky Kruskal-Wallisovho testu 

naznačili existenciu signifikantných medziskupinových rozdielov vo faktore sociálna izolácia 

v prospech kresbovej kategórie vyhýbavej väzby (χ2=1,405;df=2, sig=0,045). Na základe 

výsledkov Mann-Whitneyho testu možno konštatovať aj signifikantné medziskupinové 

rozdiely v úrovni prispôsobenia vo vzťahu k typu väzby (Mann Whitney-

U=195,500;sig=0,013).  

Deti s kresbami zodpovedajúcimi kategórii ambivalentnej vzťahovej väzby boli učiteľkami 

posúdené ako najmenej adaptované na školské prostredie.  

Obrázok č. 1 dokumentuje príklad pravdepodobnej bezpečnej vzťahovej väzby dieťaťa. 

Kresbu sme pod uvedenú kategóriu zaradili z dôvodu absencie prvkov zo zoznamu 

špecifických znakov a vysokého hodnotenia na škálach Vitality/Kreativity a Rodinnej 

pýchy/šťastia a nízkeho stupňa na ostatných škálach. Z hľadiska kvalitatívnej analýzy 

spôsobu znázornenia jednotlivých členov rodiny môžeme pozorovať, že postavy sú podobne 

ako vo výskume Piantu et al. (1999) vysoko individualizované, kompletne znázornené, 

„uzemnené“. V kresbe absentujú všetky indikátory vyhýbavej, ambivalentnej a všeobecne 

neistej vzťahovej väzby, okrem výraznej fyzickej vzdialenosti dieťaťa od mamy (dieťa sa 

znázornilo na opačnej strane papiera ako mama) a nedostatočného detailného rozpracovania 

kresby. Znázornená rodina pôsobí vysoko harmonicky, šťastne, postavy sa držia za ruky, čo 

naznačuje súdržnosť a kvalitné emočne sýtené vzťahy. Kresbu sme preto hodnotili stupňom 1 

na všetkých posudzovacích škálach vzťahujúcich sa ambivalentnej, vyhýbavej alebo 

všeobecne neistej väzbe.  
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Obrázok č. 1: Kresba určená ako reprezentácia bezpečnej vzťahovej väzby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mária Barátová, 2013 

 

Obrázok č. 2 je príkladom pravdepodobnej vyhýbavej reprezentácie vzťahovej väzby. 

V prezentovanej kresbe rodiny môžeme zaznamenať výskyt viacerých indikátorov vyhýbavej 

i všeobecne neistej väzby zo  zoznamu znakov (spustené ruky, nedostatok farieb, dieťa-mama 

ďaleko od seba, málo detailov pozadia, neutrálny/negatívny výraz tváre, veľké postavy, 

zveličenie rúk). Znázornené interpersonálne vzťahy v rodine môžeme interpretovať ako 

nedostatočne emočne sýtené. Postavy sú izolované, nedržia sa za ruky, chýba im úsmev. 

Kresba zanecháva negatívny dojem.  Rodina nepôsobí súdržným dojmom ako celok, kresba 

zdôrazňuje skôr individualitu a emocionálnu izoláciu postáv. Kresbu sme teda hodnotili 

vysoko na škálach Napätia/Hnevu, Emocionálnej vzdialenosti a Globálnej patológie. Dieťa 

v kresbe pôsobí nezraniteľným dojmom a nič nenaznačuje snahu dominovať nad väzbovou 

postavou. Z uvedených dôvodov sme kresbu hodnotili nízkym stupňom na škále Zraniteľnosti 

a Výmeny rol. Spôsob prevedenia kresby vo všeobecnosti naznačuje utlmené citové 

prežívanie a nízku expresivitu typickú pre vyhýbavo pripútané deti. Deti týmto spôsobom 

môžu bagatelizovať význam podstatných citových vzťahov, čo predstavuje naučený obranný 

mechanizmus proti odmietnutiu zo strany dôležitých druhých  (Madigan et al. 2003). Znaky 

prítomné v kresbách reflektujú aj pocity osamelosti a hnevu súvisiace s citovou 

neprítomnosťou rodiča v stavoch distresu, kedy ho dieťa potrebovalo a nasmerovalo naň svoje 

väzbové správanie (Vrtbovská 2010).  
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Obrázok č. 2: Kresba určená ako reprezentácia vyhýbavej vzťahovej väzby 

 

Zdroj: Mária Barátová, 2013 

  

 

Obrázok č. 3 reprezentuje kategóriu pravdepodobnej ambivalentnej vzťahovej väzby. 

Prezentovanú kresbu sme priradili k uvedenej kategórii z dôvodu vyššieho výskytu skupiny 

znakov vo vzťahu k ambivalentnej väzbe a vyššieho bodového hodnotenia na škálach 

emocionálnej vzdialenosti, globálnej patológie, výmeny rol a zraniteľnosti. V kresbe 

dominuje obmedzený repertoár farieb – dieťa využilo len oranžovú, modrú a ružovú. Postavy 

sa na seba výrazne podobajú, nie sú dostatočne individualizované a rozlíšené vzhľadom na 

pohlavie, vek či rolu v rodine. Veľkosť a priestorové rozmiestnenie sú vzhľadom k ploche 

papiera neprimerané, rovnako si môžeme všimnúť zdôraznenie častí tela, ako sú dlane, trup 

a brucho, čo naznačuje intenzívne prežívanú túžbu po blízkosti. Kresba celkovo pôsobí 

disharmonicky, neusporiadane a nesúrodo – dieťa  prežíva vo vzťahu k väzbovým 

postavám/rodičom v dôsledku nekonzistentných behaviorálnych prejavov protichodné a 

ambivalentné pocity a úzkostne sa angažuje vo vzťahoch (Madigan et al. 2003).  

 

Obrázok č. 3: Kresba určená ako reprezentácia ambivalentnej vzťahovej väzby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mária Barátová, 2013 
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Záver 

Poznatky z teórie vzťahovej väzby umožňujú psychológom aj sociálnym pracovníkom 

integratívne uchopenie a lepšie porozumenie aspektom životnej situácie detského klienta. 

Výskum a aplikácia poznatkov sú však z dôvodu absencie psychometricky kvalitných 

metodík hodnotenia limitované. Zahraničné štúdie, rovnako i pilotná aplikácia kritérií 

interpretácie kresby rodiny v domácich podmienkach, naznačujú pomerne uspokojivú úroveň 

psychometrických vlastností z hľadiska výskumu v pomáhajúcich profesiách. Výsledky však 

nie sú dostatočne konzistentné a teda ešte nespĺňajú psychometrické štandardy aplikácie 

v praxi. V dôsledku daného faktu je potrebné venovať pozornosť komplexnejším aspektom 

reliability a validity. Cieľom výskumu v rámci dizertačnej práce je preto v nadväznosti na 

výsledky prezentovanej pilotnej exploračnej štúdie overenie Furyovej (1996) manuálu vo 

vzťahu ku komplexným dôkazom o konštruktovej súbežnej a diskriminačnej validite.  
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