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DETSKÝ NAIVNÝ REALIZMUS V RÓMSKEJ KOMUNITE 

Naive realism of children in the Roma community 

 

Marta Uberman 

 

Abstrakt. Autorka poukazuje na špecifiká detského naivného realizmu v podmienkach 

rómskej komunity. O rozvoji detského naivného realizmu svedčí chápanie rozdielov a 

vzájomných vzťahov medzi plochou výtvarnej práce ako fyzickej existencie a zobrazovanou 

skutočnosťou. Za najdôležitejší ukazovateľ sa považuje schopnosť rozlišovať výtvarnú 

skutočnosť zodpovedajúcu zobrazeniu niečoho. Zároveň schopnosť vnímať súvislosti medzi 

vlastnosťami znakov zobrazených v kresbe a vlastnosťami zobrazovaných predmetov. Pokusy 

zobraziť dvojrozmerný pojmový tvar sú signálom, že sa dieťa učí obrazovo vnímať a postupne 

sa približuje k pochopeniu podstaty výtvarného zobrazenia.  

Kľúčové slová. Detský naivný realizmus. Denné centrá. Pedagogická prax. 

Abstract. The author points to the specifics of children's naive realism in terms of the Roma 

community. The understanding of the development of children's naive realism is the starting 

point for undertaking efforts supporting the development of a child’s artistic creativity. It 

needs to be stressed that this development is an individual process and that there is no 

constant relation between the child’s age and the stage of development of his/her graphic 

image.  

Key words. The development of children's naive realism. Day care centers. Pedagogical 

practice. 

 

Úvod 

Naše výskumné zameranie je spojené s poukázaním na špecifiká detského naivného 

realizmu v podmienkach rómskej komunity. Samotnú komunitu ponímame v zmysle jej 

definovania vo Veľkom sociologickom slovníku (1996, s. 512): „Komunita je spoločenstvo, 

pospolitosť – sociálny útvar charakterizovaný jednak zvláštnym typom sociálnych väzieb vo 

vnútri, medzi členmi, jednak špecifickým postavením navonok, v rámci širšieho sociálneho 

prostredia.“ Iný pohľad prezentuje Bauman (1996), ktorý za komunitu považuje skupinu, 

v ktorej sa ľudia zjednocujú, pričom túto jednotu považuje za prirodzenú. Komunita je 

chápaná ako nekončiaci proces osobných, politických a etických vzťahov self a other a ako 

proces vytvárania spôsobov, ako koexistovať s okolitým svetom (Burkett, 2000, in Příhodová, 

2004). Zároveň komunita predstavuje súhrn ľudí na geograficky vymedzenom mieste. 
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K ďalším charakteristickým znakom patrí pocit spolupatričnosti a duchovnej komunity, 

sebestačnosť vo vykonávaní každodenných činností.  

V predmetnom kontexte možno súhlasiť so zadefinovaním pojmu komunita od 

Matouška (2008, s. 85), ktorý vníma komunitu ako „spoločenstvo ľudí žijúcich či 

kooperujúcich v jednej inštitúcii alebo v jednej lokalite (...) komunita má svoju atmosféru, 

svoje spôsoby komunikácie, svoju hranicu, ktorá je viac alebo menej priepustná voči okoliu“. 

Komunita môže byť vnímaná ako výsledok cieleného úsilia, ako niečo, čo môže byť 

mobilizované. Do popredia sa tak dostávajú pojmy ako aktivizácia, mobilizácia, participácia. 

Špecifickým prvkom je rómska komunita, ktorá má vlastnú kultúru, jazyk, hodnoty 

a interakcie. Zároveň si uvedomujeme, že veľká časť rómskej menšiny v Poľsku žije v 

znevýhodnených podmienkach, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou nezamestnanosti, nízkym 

vzdelaním, rôznymi sociálnymi problémami a predsudkami väčšinovej populácie. Napriek 

tomu existujú  komunity, kde dochádza k podpore detského naivného realizmu už v ranom 

štádiu, hlavne v denných centrách, v nízkoprahových centrách a v rámci predškolskej 

prípravy v materských školách. Naším zámerom bolo prezentovať, ako je možné mobilizovať 

dieťa v rómskej komunite a jeho výtvarný prejav.  

Výtvarná tvorivosť je jednou z najrozšírenejších foriem výtvarného prejavu dieťaťa. Je 

nielen nevyčerpateľným zdrojom vedomostí o jeho psychofyzickom, sociálnom, emocio- 

nálnom živote, ale aj cenným prostriedkom edukácie a výchovy, ako zdôrazňuje Le Duc (in 

Wojnar, 1970, s. 160): „(...) kresba je najlepším prostriedkom na rozvíjanie inteligencie 

a formovanie kognitívnych schopností, pretože vďaka kresbe sa človek učí pozerať a pozerať 

znamená vidieť”; preto by výtvarná tvorba nemala byť zúžená na zaznamenávanie, opis 

a dokumentovanie vonkajšej skutočnosti. V pedagogickej praxi je nevyhnutná schopnosť 

pochopiť špecifické potreby dieťaťa, schopnosť vnímať kvalitatívne rozdiely, ktoré sa 

postupne prejavujú v rozvoji detského naivného realizmu. Výtvarný prejav nie je ani tak 

kvantitatívna, ako skôr kvalitatívna črta existencie, je zreálňovaním vzťahu medzi človekom a 

svetom túžob, programom „kultúrneho prežitia”, nezávislým na čase, mieste a úrovni 

civilizačného rozvoja. Objavenie sa prvých stôp – znakov v detskej kresbe nie je, ako sa 

všeobecne predpokladá, totožné s náhlym narodením „z ničoho”. Pretože, ako správne 

konštatujú francúzski pedagógovia Gloton a Clero (1985, s. 67), nie je možné získať „niečo z 

ničoho”. Výtvarná tvorba „je výsledkom skrytej, komplikovanej práce, často nevedomej, 

práce predstavivosti, ktorá usporadúva, triedi a premieňa vonkajšiu realitu” (Uberman, 2010, 

s. 171 – 172). Je to výsledok dialektickej hry medzi predstavivosťou motivovanou 

pozorovaním a tvorivým fantazírovaním (Gloton – Clero, 1985, s. 67). 

 

1. Vizuálna koncepcia rozvoja výtvarného prejavu Rudolfa Arnheima 

Arnheim (1978, s. 169) vychádzal z predpokladu, že sa vývoj detského naivného 

realizmu v detskom výtvarnom prejave nedá bezprostredne odvodiť z optických projekcií 



117 
 

fyzických predmetov. Kvalitatívnym porovnávaním medzi kresbou dieťaťa a výtvarnou 

tvorbou dospelého umelca dospel k presvedčeniu, že tie isté fundamentálne vlastnosti 

vizuálneho zobrazenia sa vyskytujú v oboch prípadoch, ale u umelca v prepracovanej, zložitej 

a modifikovanej forme, kým u dieťaťa v elementárnej podobe. Pri výskume rozvoja 

vizuálneho zobrazenia sa Arnheim principiálne sústredil na vzťahy medzi pozorovanou 

formou (vnímanou) a predstavovanou formou (objavenou), na koreláciu medzi motorickým 

konaním a zrakovou kontrolou i na súvislosti medzi vnímaním a vedomosťami. V súlade s 

vlastnými empirickými postrehmi bol Arnheim presvedčený, že vývoj vizuálneho zobrazenia v 

spontánnej výtvarnej tvorbe prebieha v súlade s princípom rozlišovania, „diferenciácie“ – 

princíp diferencovania hovorí, že kým ostane nejaká črta neodlíšená, celý obsah jej možností 

bude predstavovaný pomocou toho, čo je štruktúrne najjednoduchšie. Na tento zákon sa 

odvolal aj Piaget, opisujúc, ako sa v kognitívnom vývine vlastné „ja” a vonkajší svet, na 

začiatku nerozlíšený, začínajú oddeľovať. Piaget (in Arnheim, 1978, s. 187) vysvetľuje tento 

jav nasledujúcim spôsobom: „(...) pociťovanie alebo prežívanie dojmu sa nepripisuje 

vedomiu pociťovanému ako vlastné ,jaʻ. Jednoducho existujú ako osobitný blok alebo sa 

rozprestierajú na jednej úrovni, ktorá nie je ani vnútorná, ani vonkajšia, ale nachádza sa v 

strede medzi tými dvomi smermi”. Od prvých, vo vizuálnej forme nediferencovaných 

výtvarných zobrazení, postavených na naivnom pozorovaní, ktoré predstavujú 

zovšeobecnenie, teda jednoduché, všeobecné štruktúrne vlastnosti, po zložité, 

diferencované vizuálne formy vyzretého zobrazenia. V skutočnosti sa stotožnil s názorom 

Britscha, že formy výtvarného zobrazenia „sa rozvíjajú organicky, v súlade s určitými 

zákonmi, od najjednoduchších vzorcov po čoraz zložitejšie, v procese postupnej 

diferenciácie” (Arnheim, 1978, s. 177). Britsch preukázal a Arnheim potvrdil správnosť tézy, 

že realistický prístup k detskej výtvarnej tvorbe, k jej vývoju nie je správny, keďže sa 

koncentruje len na určovanie miery motorickej ťažkopádnosti v kategórii narastajúcej 

vizuálnej zručnosti (Arnheim, 1978, s. 177 – 178). Arnheim nakoniec konštatoval, že vizuálny 

vývoj v spontánnej výtvarnej tvorbe je bližšie neuvedomeným, samostatným kognitívnym 

procesom. Tak teda, opisujúc fázy výzvoja vizuálneho zobrazenia, vnímal „výsledok vplyvu 

vnemových pojmov na reprezentujúce a vice versa” ako východisko tézy Britscha (Arnheim, 

1978, s. 177). Pre pedagogickú prax je toto konštatovanie mimoriadne dôležité, pretože 

vysvetľuje učiteľovi, že prvé reprezentujúce pojmy nie sú inhibítormi, ale nevyhnutnými 

formami raných vizuálnych koncepcií. Jednoduchosť týchto pojmov, ako zdôrazňuje 

Arnheim, je na úrovni usporiadania, v ktorom pracuje detský rozum, vhodná a správna. Spolu 

s detským vývinom sa obohacujú formy vizuálneho zobrazenia, dieťa postupne dosahuje 

vyššie úrovne, vytvára čoraz zložitejšie obrazové vzorce. Vzorec, ktorý bol už raz zavedený do 

repertoára zobrazovania, sa mnohokrát objavuje v zmodifikovanej a zmenenej forme 

spôsobom, ktorý je vlastný iba dieťaťu. Cieľom systemizácie Arnheimovej koncepcie je 

vypracovať koncepciu na báze výrazne vymedzených a postupne pridávaných článkov. V 

súlade s Arnheimovým návrhom sa v empirickom výskume uskutočnil pokus vyčleniť 

jednotlivé štádiá a zoradiť ich podľa rastúcej náročnosti. Ako však správne postrehol 
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Arnheim (1978, s. 177), „v ideálnom prípade postupnosť len zhruba zodpovedá tomu, čo 

pozorujeme v každom samostatnom prípade”. Vývoj zobrazovania prebieha u každého 

dieťaťa v inom čase v závislosti od individuality, vonkajších vplyvov, rozumového a 

zmyslového vývoja. Vyčlenenie fáz a ich zatriedenie podľa rastúcej náročnosti zodpovedá 

rozvoju detského výtvarného prejavu, ktorý je pozorovaný v každom jednom samostatnom 

prípade. Každé dieťa prechádza rôznymi fázami individuálnym spôsobom, ktorý závisí od 

osobnosti a výchovného a vzdelávacieho prostredia. Skoršie štádiá nemiznú okamžite s 

momentom dosiahnutia neskorších. Arnheim zdôrazňuje, že medzi vekom dieťaťa a štádiom 

výtvarného vývoja neexistuje žiadna závislosť. Arnheim (1978, s. 188) upriamuje pozornosť 

na to, že vo všeobecnom kognitívnom vývine je rozšírenie vnemovej štruktúry jedným z 

činiteľov, ku ktorému sa pripájajú iné a ktorý dané činitele modifikuje. Vývoj vizuálneho 

zobrazenia má individuálny charakter, závisí nielen od osobnosti dieťaťa, ale aj od rodinného, 

edukačného a kultúrneho prostredia.  

1. Model figuratívneho zobrazenia:  

2. čmáranica: zhluk čiar: chaotických, náhodných, neusporiadaných, nevedomých, 

expresívny pohyb; 

3. špirála: krúživý pohyb, koordinácia motorického prejavu, zjednodušené zakrivené, oblé, 

cikcakové formy, plynulosť pohybov jednoduchého tvaru, viditeľné pokusy smerujúce 

k uzatvoreniu kružnice, rytmickosť opakovania vizuálnych modelov (rovné čiary, oblé, 

zakrivené, špirály), expresívny pohyb – výrazne kontrolovaný, neusporiadaný priestor. 

4. kružnica: nediferencovaný tvar, vedomý, cielený, nerozlišuje žiaden smer, 

najjednoduchší, vizuálny vzor, prvý usporiadaný tvar, nedefinovaný, univerzálny, 

zastupuje každý tvar; 

5. obohatený tvar kružnice: slnečnicové motívy, sústredené motívy, symetrické motívy, 

lineárne motívy; 

6. počiatočné nediferencované tvary: okrúhle, oblé, nepravidelné, podlhovasté, jednoduché 

(štvorec, obdĺžník, trojuholník), kolmice (vertikála, horizontála), obrysová čiara; 

7. diferencované tvary: významové tvary – štvorec, obdĺžnik, trojuholník, lichobežník, 

zložené tvary, prvé pokusy zobrazenia priestorových vzťahov vertikála – horizontála, 

obohatenie vertikálno-horizontálnej formy – šikmé čiary (statický tvar – dynamický tvar), 

rozlišovanie priestorových smerov, rovná čiara – odvolanie sa na čiaru zeme; 

8. zoskupovanie a spájanie diferencovaných tvarov: modifikácie základných tvarov, 

pridávanie samostatných tvarov, tvorenie zložených tvarov, naznačovanie pohybu, 

diferencované figuratívne tvary (človek, zviera, dom, auto, iné), diferencované 
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metaforické tvary (mrak, tráva, srdce, dažďová kvapka, iné), výtvarné zobrazenia tvoriace 

formálny celok, objektívny priestor – čiara zeme a čiara neba53. 

Prvé výtvarné čmáranice dieťaťa sú len formou motorickej aktivity. Ich cieľom nie je 

projekcia vonkajšej skutočnosti, ale hra, potreba uspokojenia pohybu, spokojnosť s 

viditeľnými stopami, ktoré dieťa zanechá. Prirodzeným spontánnym spôsobom skúša „skákať 

s náradím po papieri”. Zdanlivo nič neznamenajúce chaotické „haky-baky” sú pre ďalší vývin 

dieťaťa prvotným zdrojom expresívneho pohybu, najjednoduchším komunikátom existencie, 

vyťahovaním na povrch toho, čo ukrýva vedomie, intuitívnym zdrojom vedomia a 

osobnostných predispozícií. Detské čmáranice náhodne roztrúsené po papieri sa 

nestretávajú práve tam, kde by sa podľa dospelého pozorovateľa mali. Tento počiatočný 

nedostatok „precíznosti”, spôsobený nekoordinovaným motorickým prejavom, rýchlo 

ustupuje „dôkladnosti”, ktorej je niekedy až príliš veľa na to, aby sa ukázalo, k čomu dieťa v 

zobrazovaní sveta smeruje. Tvar, dĺžka a smer čiary závisí od pohybov ruky, ich rýchlosti, 

opakujúceho sa rytmu, motorickej koordinácie či od jej nedostatkov. Postupne sa z chaosu, 

beztvarej matérie kozmu (Arnheim, 1978, s. 169) vynárajú oblé, kružnicové, špirálovité 

čiarky. Ich prítomnosť signalizuje koordináciu motorického prejavu, krúživý pohyb ruky. 

Viditeľným sa stáva zjednodušenie kruhových, oblých foriem, ktoré smerujú k uzatvoreniu 

kružnice. Je to čas, v ktorom dieťa vedome hľadá tvar pre zobrazenie. Experimentuje, cielene 

zaokrúhľuje, kontroluje zrakom, uzatvára prvé vedomé výtvarné zobrazenie – kružnicu. 

Kružnica je kvalitatívne najjednoduchším vizuálnym tvarom v detskom naivnom realizme. 

Prvým organizovaným tvarom, viac topologickým ako geometrickým (Piaget – Inhelder, 

1993), nasmerovaným na všeobecné vlastnosti ako okrúhlosť, zomknutosť, priamočiarosť. 

Ako tvrdí Arnheim (1978, s. 174), „dieťa, ktoré káže kružnici zastupovať hlavu, nezískalo 

kružnicu z predmetu. Je to skutočný vynález, imponujúci výsledok, ku ktorému sa dieťa 

dopracuje po dlhom a ťažkom experimentovaní”. Tvar kružnice má v kresbe dieťaťa 

symbolický rozmer, je symbolom vecí a predmetov sveta, ktorý ho obklopuje. V mysli 

dieťaťa, ale aj v zobrazení okrúhlosť kružnice neexistuje dovtedy, dokiaľ dieťa nezvládne iné 

tvary, napríklad obdĺžnik, štvorec a trojuholník. Arnheim zdôrazňuje, že „v štádiu, v ktorom 

dieťa začína kresliť kružnice, nie je ešte ich tvar diferencovaný. Nepredstavuje ešte 

okrúhlosť, ale akúsi všeobecnejšiu vlastnosť, ktorá má svedčiť o tom, že niečo je vecou, že je 

uchopiteľné, kompletné a odlišuje sa od pozadia zbaveného svojej charakteristiky (Arnheim, 

1978, s. 183). Dieťa buduje svoj prvý tvar. Hrá sa s ním, kreslí kružnice na papier, najprv 

samostatne, následne v priebehu obohacovania tvaru koncentricky, umiestňuje jednu do 

druhej, podľa princípu „nádoby” atď., hľadá ďalšie vzory. Intenzitu získavajú čiary okolo 

kružnice, tzv. lúče: jednoduché, zvlnené, cikcakové. Spolu s inými sa objavujú tzv. 

„slnečnicové” vzory. V detskej kresbe sa stávajú napr. „človekom”, „hlavou s vlasmi”, 

                                                           
53

 Prameň: Vlastný elaborát na základe R. Arnheima Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. 

Warszawa: Wyd. Artystyczne i filmowe, 1978, s. 169 – 200. 
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„dlaňou s prstami”, „stromom s konármi”, „autom”, „drakom” – symbolickou reprezentáciou 

vecí a predmetov. Je to klasický príklad toho, ako formálny vzorec zavedený do repertoáru 

vizuálneho zobrazenia je opakovane používaný vo viac alebo menej identickej forme 

(Arnheim, 1978, s. 184). Pri opise vizuálneho zobrazenia sa Arnheim principiálne sústreďuje 

na rané štádiá zreálňovania predstáv o jednoduchom tvare, o zložitých tvaroch vyznačených 

kontúrou čiar alebo o smeroch: zvislých, vodorovných, šikmých. Čiara je charakteristickou 

vlastnosťou tvarov, ktoré dieťa tvorí. V súlade s princípom diferencovania, ktorý v 

Arnheimovej koncepcii predstavuje základ vývoja zobrazenia, si najprv dieťa osvojuje 

najjednoduchšiu spojitosť medzi smermi, pretínanie čiar v pravom uhle (Arnheim, 1978, s. 

191). Vo vývoji zobrazenia do momentu odlíšenia čiary ako prvku zobrazenia priestoru 

zastupuje rovná čiara všetky tvary. Pravý uhol je vo vizuálnom zobrazení symetrickým 

vzorcom, ktorý organizuje priestor. Predstavuje základ horizontálno-vertikálneho systému, 

na ktorom je v skutočnosti postavená vizuálna koncepcia priestoru (Arnheim, 1978, s. 193). 

Percepčná priorita smerov horizontála – vertikála umožňuje konštruovať veci v priestorovom 

systéme na základnej úrovni. Táto jednoduchá väzba so sebou prináša nevyčerpateľné 

množstvo formálnych vynálezov, ktoré umožňujú dieťaťu byť objaviteľským a verným voči 

základnému pojmu predmetu. Sprvoti sa horizontála – vertikála objavuje ako osobitná 

jednotka zobrazenia, t. j. jednotlivé prvky sú prítomné v priestore, ale nespájajú sa s 

ostatnými zobrazovacími formami ani s úrovňou zobrazenia (subjektívny priestor, 

časopriestor). O priestorovej integrácii môžeme hovoriť v momente objavenia sa čiary zeme 

(základnej). Horizontálno-vertikálne rozloženie predstavuje neoddeliteľnú súčasť kompozície. 

Dokonca aj vtedy, keď žiaden tvar čitateľne neukazuje niektorý smer, vnímame všetky tvary 

prítomné na obraze ako odchýlenie od týchto smerov. Horizontálno-vertikálne usporiadanie 

je obohatené o diagonály, vnímané obyčajne ako odchýlenie od základne. Majú mimoriadny 

význam, pretože signalizujú prechod dieťaťa na vyššiu úroveň a tiež to, že dokáže odlíšiť 

smery a tým zobraziť aj pohyb, napr. funkčné odlišnosti tela a rúk alebo to, že vníma rozdiely 

medzi statickým a dynamickým tvarom. Diagonály obohacujú formu a obsah výtvarného 

zobrazenia, umožňujú zobrazovať veci a predovšetkým napodobňujú skutočnosť. 

Rozlišovanie smerov umožňuje nielen rozoznávať pohyb, ale aj jemnejšie zachytávanie tvaru. 

 V prvotných štádiách detského naivného realizmu spočíva rozlišovanie tvaru v 

dodávaní samostatných prvkov. Napríklad na začiatku zobrazuje dieťa ľudskú postavu ako 

kružnicu, ku ktorej pridá rovné, krivé, vlnité čiary a následne kolmé čiary. Každý pridaný 

prvok predstavuje výraznú, geometricky jednoduchú formu. Konštruovanie pomerne 

jednoduchých komplexných schém je možné vďaka spájaniu niekoľkých jednoduchých 

prvkov. Neznamená to, že v raných štádiách zobrazovania nemá dieťa ucelený pojem o 

predmete. Symetria a jednota celku dokazujú, že dieťa formuje časti s tým, že predpokladá 

ich finálne umiestnenie v celej schéme. Analytická metóda mu umožňuje zaoberať sa v danej 

chvíli jednoduchým tvarom alebo smerom. R. Arnheim upozorňuje, že sú aj deti, ktoré týmto 

spôsobom vytvárajú veľmi komplikované spojenia, budujúc celok pomocou hierarchie 
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detailov. Inak povedané, vývoj výtvarného prejavu je procesom, v ktorom sa delenie a 

spájanie vyskytujú striedavo, prvý všeobecný tvar sa vyčleňuje delením, to tvorí nové, 

obsahom a formou náročnejšie vizuálne zobrazenie, ktoré sa však dožaduje plnšej integrácie 

na vyššej úrovni; a tá ďalšieho delenia kvôli ďalšiemu zdokonaleniu v neskoršom štádiu 

vývinu zobrazenia (Arnheim, 1978, s. 200). 

 

Záver  

V pedagogickej praxi všeobecne uplatňovaný prístup k hodnoteniu výtvarných prác 

v kategóriách „realistický a správny” je absolútne neprijateľný, podobne ako absurdné 

konštatovania typu „obrázok je pekný, ale v druhom ročníku nosy ešte nekreslíme“. 

Vyžadovanie ,abstrakcieʻ od dieťaťa je rovnako škodlivé, ako keby sme ho nútili kresliť 

,realistickyʻ” (Arnheim, 1978, s. 209). Podpora rozvoja detského naivného realizmu by sa 

mala opierať o vedomie učiteľa, že konštruovanie tvarov, pojmových tvarov rozširuje 

a obohacuje v súlade s vlastnými zákonmi, individuálne platnými pre každé dieťa a že práve 

požiadavky na individuálny vývojový proces v danom čase musia definovať druh a rozsah 

učiteľovej intervencie. Je potrebné pamätať aj na to, že každý pojmový tvar, ktorý si dieťa 

vyberie, má byť súčasťou celospoločenskej kultúry, predovšetkým byť užitočný kvôli 

možnosti aktívneho objavovania (Kindler, 1999, s. 29). V procese podpory vývoja zobrazenia 

je nevyhnutné zabezpečiť dieťaťu možnosti zvládnuť vybraný ikonografický systém. 

Objavenie a osvojenie predstavujú požadovaný výsledok. Je potrebné spomenúť aj vhodnú 

motiváciu na uskutočňovanie tvorivých činností. Mimoriadne dôležitá je vnútorná motivácia. 

V detskej tvorivej činnosti spočíva v stimulácii spontánneho výtvarného prejavu, ale nie kvôli 

dobrému pocitu učiteľa či rodiča, ale preto, že poskytuje možnosť tvoriť a vyjadrovať význam 

pomocou symbolov. Činnosť motivovaná vnútornou potrebou nielenže tvoriacemu dieťaťu 

poskytuje uspokojenie, ale rozširuje a zdokonaľuje jeho „vizuálny slovník”. Pojmové tvary 

budú mať rôznorodý charakter v závislosti od individuálnych predispozícií a okolností, v 

ktorých sa budú nachádzať, budú teda všeobecným, schematickým alebo realistickým 

zobrazením. Inak povedané, je to tzv. východisková obraznosť, úroveň zobrazovacích 

schopností dosiahnuteľná pre všetky deti v súlade s rozvojovým štádiom zobrazenia. 

Nerozvinú sa však bez vhodne nasmerovaného vyučovacieho procesu a vhodnej motivácie. 

Ak bude stimulácia chýbať, nastane stagnácia. Chápanie rozvoja detského naivného realizmu 

v podmienkach rómskej komunity poskytuje možnosť nájsť opodstatnenie pre rozličné 

figuratívne zobrazenia a detské obrazové repertoáre, čím sa vizuálny realizmus ako centrálny 

východiskový bod obmedzí. Je potrebné zapamätať si, že v raných štádiách zobrazovania sa 

rozvojový proces uskutočňuje prostredníctvom multimediálneho kanála a dokonca aj malé 

deti disponujú škálou riešení, ktoré majú podporovať tento vývoj prostredníctvom 

navádzania dieťaťa na realizáciu vlastného hľadania systému ikonického zobrazenia. Tým, že 

ide o rómsku populáciu, videnie tejto etnicity je spojené so širšou spektrálnosťou farieb, 



122 
 

tvarov a špecifických vyjadrení. A tak sa detská kresba stáva zaujímavým artiklom pre okolitý 

svet.  
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