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15 Kresbové testy 

V rámcoch arteterapie sa k reflexii a v interpretácii môžu využívať aj kresbové 

testy
38

: 

 Goodenoughovej test kresby ľudskej postavy (1926)
39

, 

 Machoverovej test (1949)
40

 kresby ľudskej postavy, 

 Kresba ľudskej postavy
41

,
42

 

 Test kresby stromu
43

 Baum Test podľa Kocha (1952), 

 Test domu, 

 Dynamický test kresby ľudskej postavy (István Hárdi 1992)
44

, 

 Wartegov test
45

, 

 Kresba začarovanej rodiny, 

 Namaľuj osobu, ktorá trhá jablko zo stromu, 

 Test imaginácie a zmyslu pre súvislosti
46

, 

 Body image test
47

 (Šicková-Fabrici 2000). 

 Test stromu
48

; kresba troch stromov; dom, strom, človek, 
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 Podľa kresby môžeme orientačne posudzovať úroveň zrakového vnímania, senzomotorickej 
koordinácie, jemnú motoriku a grafomotoriku, ale aj vzťahy a postoje k ľudom, či spôsob emocionálneho 
prežívania. 
39

  Tento test si získal pozornosť psychológov najmä kvôli jednoduchému postupu prevedenia, 
jednoduchému hodnoteniu a dobre zostavenej metodológii. Hodnotiaca škála tohto testu obsahuje 51 
bodov. Súčtom dosiahnutých bodov získame hrubé skóre, ktoré pomocou tabuliek jednoducho 
prevedieme na mentálny vek. Tento test bol v roku 1963 reevidovaný D. B .Harrisom a je známy pod 
názvom Goodenoudh-Harris Drawing Test. Pôvodné hodnotenie Goodenoughovej, no aj novšie 
Harrisovo je zastaralé a nespĺňa dnešné požiadavky. Preto test postavy v roku 1982 upravili a na českú 
populáciu štandardizovali Štruma a Vágnerová, vychádzajúc najmä z týchto dvoch prác. 
40

 Jej test je dodnes známy a pri psychologickom vyšetrení využívaný. Kresbu ľudskej postavy považuje za 
ekvivalent projektívneho testu a využila ho k odhaleniu psychologických a emočných informácií o dieťati. 
Jej zadanie znie: „Nakresli človeka“. Subjekt kreslí čiernou ceruzou na papier štandardného formátu 
postavu. Zadanie je široké, aby umožňovalo čo najväčšiu slobodu. Po dokončení kresby požiada subjekt, 
aby na ďalší papier nakreslil postavu opačného pohlavia. Tieto dve kresby sa porovnávajú na základe 
analýzy obsahu a formálnych a štrukturálnych aspektov kresby. 
41

 Hodnotíme ním vývin percepcie a senzomotorickej koordinácie a orientačne ho využívame pri 
hodnotení úrovne mentálneho vývinu. 
42

 Kresba môže poskytovať orientačné informácie o celkovej vývojovej úrovni. dieťaťa, môže tiež slúžiť 
ako screening globálneho vývoja rozumových schopností. 
43

 Ľudia stromom často pripisujú ľudské charakterové vlastnosti. Rovný, impozantný a monumentálny 
strom vnímame, ako by bol hrdý, dominantný, dôstojný. Strom slabší, zohnutý považujeme za pokorný. 
Strom obsypaný plodmi je štedrý. 
44

Hárdi vypracoval osobitný variant testu kresby ľudskej postavy.  
45

 Projektívny test. 
46

 Podstatou kresbových  techník  je,  že  dieťa  podľa  zadanej  inštrukcie  vytvára  predpísaný  tvar  
(obkresľuje, vedie líniu čiary v uvedenom smere), vytvára určený obsah (postavu, strom, dom, rodinu), 
alebo si samé spontánne volí námet a využíva rôzny materiál (rodina, škola, začarovaná  rodina,  
obľúbené  činnosti,  voľné čmáranie,  experimentovanie  s farbou).   
47

 Obraz tela a výraz. 
48

 Ďalším spôsobom interpretácie je identifikovanie jednotlivých častí stromu. Tu vetvy symbolizujú 
vzťahy s druhými, kmeň akúsi rovnováhu, zdvíhajúci sa kmeň symbolizuje dobrodružnú povahu, kmeň 
klesajúci odkazuje na smútok a sklamanie, každé poškodenie kmeňa alebo vetví je známkou určitej 
traumy z minulosti. Bujné korene odkazujú na pudový život, či zvedavosť na všetko zakázané. 
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 Test hviezd a vĺn
49

. 

Test umožňuje priblížiť sa k zmenám psychopatologického obrazu, sprístupňuje 

túto zmenu vizuálne. Kresba dospelého človeka súvisí s inteligenciou, schopnosťami, 

psychomotorickou zručnosťou, danosťami, vzdelaním, cvičením, povolaním,  

sociokultúrnymi činiteľmi. Je jedným z otlačkov stability osobnosti. Napriek všetkému 

sa test často javí ako perspektívna pomocná diagnostická metóda. 

Väčšina autorov zaoberajúcich sa štúdiom detskej kresby
50

 sa zhoduje na tom, že 

všetky deti na celom svete začínajú kresliť zhruba rovnakým spôsobom. Spôsob 

zobrazovania a obsah detských kresieb sa mení v závislosti na ich veku. Analýzou  

kresby
51

 môžeme  orientačne  hodnotiť  vývinovú  úroveň  dieťaťa,   ako i typ 

temperamentu, či emočné prežívanie dieťaťa. 

 Kresbové testy majú svoje významné miesto aj v diagnostikovaní školskej 

zrelosti. Jednoduchým a zaujímavým spôsobom môžeme pomerne ľahko a rýchlo určiť 

stupeň vývoja psychických funkcií a zhodnotiť, či dieťa bude schopné plniť požiadavky 

súčasnej školy (Valachová, 2005).  

Kresbový test nám vie dobre poslúžiť pri práci s rodinou, pre získanie obrazu o 

prežívaní momentálnej situácie a rodinnej klímy dieťaťom, pri zisťovaní niektorých 

osobnostných vlastností detí, adolescentov aj dospelých, prípadne pri výberových 

konaniach, ku ktorým nás prizýva náš zamestnávateľ, či pri overovaní niektorých našich 

hypotéz o prípade. Označenie projektívne metódy je odvodené od termínu projekcia, 

ktorú zaviedol do psychológie Freud, čím označil jeden z obranných mechanizmov. V 

súčasnosti pod termínom projektívne techniky rozumieme „metódu odhaľujúcu 

vnútorné stavy človeka tým, že do určitých situácií alebo na určité podnety prenáša 

vlastné motívy, želania, emócie“ (Hartl, Hartlová, 2000, s.619).  
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 Test hviezd a vĺn vytvorila nemecká grafologička a psychologička Uršula Avé-Lallemantová. Využíva sa 
na posúdenie školskej zrelosti a pripravenosti, psychomotorického vývoja až po hĺbkovú psychoanalýzu 
dieťaťa. Charakteristika testu, aspekty hodnotenia, stratégie riešenia úlohy, vývoj grafických 
zručnosťou.(Dumitrana, M. M. 2008/2009). 
50

 Nemôžeme však výkon rozumových schopností posudzovať len z kresby, vždy ho porovnávame aj s 
výsledkami dosiahnutými v nejakom inteligenčnom teste, nakoľko kresba nemusí vždy korešpondovať s 
rozumovými schopnosťami a môže sa výrazne vymykať  oboma smermi. V tomto prípade by mohlo dôjsť 
k podceneniu, alebo naopak preceneniu schopností dieťaťa. Medzi základné techniky tu patrí kresba 
ľudskej postavy. 
51

 Kresba umožňuje zistiť úroveň rozumových schopností, úroveň poškodenia motoriky, úroveň 
psychomotoriky, nájsť znaky organicity či poruchy vizuomotorickej koordinácie. Následne môže terapeut 
voliť konkrétne špeciálne arteterapeutické techniky, formou skupinovej alebo individuálnej arteterapie. 


