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13 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY DETSKEJ KRESBY 

Detské kresby sú charakteristické určitými znakmi. Je ich niekoľko a sú súčasťou 

interpretácii aj v diagnostike detskou kresbou. 

Kresbový zhluk – na jednej ploche dieťa nakreslí čo najviac prvkov (veci a figúry jednu 

cez druhú, niekedy aj hore nohami), ktoré nemajú logickú súvislosť. Prítomné sú zvyčajne aj 

ďalšie charakteristické znaky. Antropomorfizmus a personifikácia – dieťa má určitý spôsob 

zobrazovania vecí, zvierat a ľudí. Napr. pri kresbe ľudskej postavy hlavonožec, panák atď. Sú to 

schémy, ktoré dieťa opakuje a rado sa k nim vracia. Deti často kreslia ľudskú postavu a jej znaky 

rady prenášajú aj na iné veci a zvieratá. Dávajú im ľudskú podobu. Deformácie sú obrysy 

predmetov alebo postáv, ktoré nezodpovedajú realite. Rozoznávame tvarové a proporcionálne 

deformácie. Tvarové deformácie môžu vychádzať z toho, že dieťa má slabú svalovú koordináciu, 

nedostatočne osvojené kresliarske zručnosti, alebo neúplnosť poznania zobrazených vecí. Aby sa 

spresnili tvary je potreba precvičovania kresliarskych zručností, posilňovať motoriku ruky a 

hlavne pozorovať a lepšie poznávať zobrazované veci. 

Zobrazovanie predmetov vedľa seba bez prekrývania – dieťa v predškolskom veku kreslí 

predmety a osoby vedľa seba, a to bez prekrývania prvkov. 

Transparentnosť, priehľadnosť (röntgenové videnie) – pri svojej túžbe vyjadriť predstavu 

podrobne, dieťa nedbá na zvyklosti nášho zobrazovania. Aj v tomto prípade môžeme hovoriť o 

snahe dieťaťa vyhýbať sa prekrývaniu predmetov. 

Viacpohľadovosť – na obrázku sú všetky dôležité prvky nakreslené zreteľne. Napr. na 

obrázku hrnčeka, vidieť obe kruhové základne. Aj keď sa tak výtvor dostáva do rozporu so 

zrakovou skúsenosťou, dieťa sa tým snaží porozprávať o predmete všetko, čo vie, a čo ho 

zaujíma. 

Priestorové usporiadanie – difúznosť – zo začiatku je kresba rozptýlená po celom výkrese. 

Dieťa začne vnímať dolný okraj papiera za akúsi zem, ktorú označuje vodorovnou čiarou. Tam 

kreslí postavy a veci, ktoré sú k zemi priťahované gravitáciou. Keď dĺžka základnej dolnej čiary 

nepostačuje, dieťa nakreslí ďalšiu čiaru, rovnobežnú so základnou čiarou alebo aj viac čiar nad 

sebou. Niekedy býva horný okraj papiera tiež označený vodorovnou čiarou a považuje sa za nebo. 
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Výtvarné rozprávanie – dieťa sa vo svojich kresbách snaží vyjadriť aj čas. Na jednej ploche 

je nakreslených mnoho epizód deja nasledujúcich za sebou. Niekedy sú zámerne oddelené 

okienkami. 

R-princíp – v detskej kresbe sa stretávame s pravidelnosťami, ktoré sú pre deti typické ale 

neplatia pre dospelých, napr.: komín je kolmý na šikmý štít strechy a vyzerá ako keby sa rúcal. 

Grafoidizmus – prejavuje sa nakláňaním kresby (kolmíc) v smere tvarov budúceho písma. 

Znak sa dotýka problematiky grafomotoriky. 

Zobrazovací automatizmus – mechanické opakovanie jedného tvaru. Dieťa sa niečo naučí 

kresliť, potom to často a s obľubou opakuje, a niekedy to zmnoží až toľkokrát, až to odporuje 

skutočnosti, napr. prsty na ruke, okná na dome, gombíky na kabáte). Tieto naučené tvary kreslí 

aj tam, kde logicky nesúvisia s ostatnými predmetmi (prenášanie znakov), napr. všetky zvieratá 

majú rovnako veľké uši. Postupne, ako sa vyvíja detská kresba, prenášanie znakov mizne. 

Nepravý ornament – niekedy dieťa uplatňuje nadmerné zdobenie svojich výtvorov, napr. 

zdobí šaty panáčika, oblohu, zem. 

Pozorovacie hľadisko – dieťa si výkres otáča podľa potreby kreslenia. 

Kresby detí odrážajú duševnú vyspelosť svojich autorov a preto sú používané ako skvelý 

diagnostický nástroj pri poznávaní detí. 

Písali sme o kresbách a znakoch, ktoré predstavujú významný vizuálny výtvarný prejav. 

Preto sa dá na základe detskej kresby, ak porovnávame jednotlivé znaky a stupeň veku detí 

približne a niekedy aj presne určovať stupeň zrelosti detí. Najznámejšia forma diagnostikovania 

je nakreslenie postavy dieťaťom pred nástupom do školy.50 

                                                           
50 Z detských kresieb, najmä zo spontánnych, môžeme vyvodiť záujmy detí, pretože deti kreslia hlavne a najviac 
to, k čomu  majú  najbližší vzťah a čo je vlastne spojené s ich zážitkami. Kresby naznačujú aj ich túžby, želania ale 
aj konflikty. Z výtvarného prejavu môžeme vyčítať aj vyspelosť drobných pohybov a niekedy i umelecké nadanie 
alebo dobrú pozorovaciu schopnosť. Vývojom a tiež analýzou kresby ľudskej postavy sa zaoberalo aj mnoho 
ďalších autorov, napr. Uždil, Šturma, Vágnerová, Goodenoughová, Švancar, Švancarová, Konečný, Jirásek, 
Šupšáková a iní. Všetci sa zhodujú na tom, že analýza detskej kresby je užitočná a pomerne široko využiteľná v 
oblasti psychológie, ale aj pedagogiky. Prikláňame sa k tomuto názoru a považujeme za potrebné, aby 
pedagógovia mali predstavu o vývojovej úrovni a schopnostiach žiaka. Schopnosť orientovať sa v tejto oblasti 
môže byť nápomocná aj pri včasnom rozpoznaní prípadných problémov a ťažkostí dieťaťa. Diagnostické 
hodnotenie produktov výtvarného prejavu detí  vypovedá o úrovni zručností a tvorivosti dieťaťa. Na diagnostiku 
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Deti kreslia rady, preto to treba v predškolskom zariadení včas podchytiť a ďalej rozvíjať. 

Detský svet je záhadný a plný tajomstiev. Jedna z možností k odhaleniu týchto tajomstiev je 

sledovanie a porozumenie výtvarného prejavu detí. Prostredníctvom neho dieťa vníma, spoznáva 

všetko naokolo a komunikuje so svetom. Výtvarný prejav detí v predškolskom prostredí a jeho 

charakter je veľmi potrebné dôsledne sledovať a na jeho základoch ďalej stavať výtvarnú 

komunikáciu všetkých detí.  

Základnými výrazovými prostriedkami výtvarnej reči sú: bod, škvrna, línia, plocha, farba, 

tvar, svetlo a priestor. Rozlišujeme malý a veľký bod, ktorý už vlastne je plochou. Body môžu 

byť rôzne, môžu byť pozitívne, negatívne a svetlé. Taktiež sa môžu zväčšovať alebo zmenšovať, 

uplatňovať sa redšie alebo hustejšie, môžu sa prekrývať, vytvárať rytmus a štruktúru. Použitie 

bodu je veľmi mnohoznačné. Aj keď bod v nás vyvoláva niečo malé, má bohaté výrazové 

možnosti. S bodom sa ľahko narába, ale pokryť bodmi väčšiu plochu je zdĺhavé. Žiaci však prácu 

s bodom obľubujú, pretože je nekonvenčná, pútavá, môže prinášať úspechy a podnecovať 

tvorivosť. Línia má veľkú výrazovosť. Jej priebeh, rytmus, tlak vyvolávajú rôzne pocity. Plocha 

môže byť rôzne vyjadrená šrafovaním, farbou a pod. Napríklad predstavitelia kubizmu 

obohacovali obrazové plochy tak, že jednotlivé časti obrazu rozlišovali pomocou štruktúr, 

vysypávali ich pieskom alebo rozdrveným sklom, farebnú pastu rozrývali hrebeňom a pod. 

Obrazová plocha je vždy vyjadrená charakteristickým maliarskym rukopisom. Napríklad hladká 

maľba je vyjadrená splývavým rukopisom a maľba s hustým nanášaním farby a s viditeľnými 

ťahmi štetca je vyjadrená deleným rukopisom. Obrazová plocha je statická a má dvojrozmerný 

charakter. V živote človeka zohráva farba významnú úlohu, a to bez ohľadu na to, či si to 

uvedomujeme alebo nie. Farba51 je spätá s človekom, s jeho psychickými, citovými a 

duchovnými prejavmi už od najstarších čias.  

                                                           
kresby sa v súčasnosti používajú testy. Ako napr. dánsky kresebný test školskej pripravenosti. Väčšinou 
vychádzajú z určitých prvkov detskej kresby, ktoré sú typické pre niektorý vývinový stupeň. Tieto testy majú iba 
orientačný charakter a len spresňujú diagnózu. Kresba je dôkazom o stave jemnej motoriky, o celkovej názorovej 
orientácii. V poslednej dobe sa využíva aj portfólio. Je to súbor rôznych produktov dieťaťa, v ktorých sa 
odzrkadľuje práca dieťaťa a jeho vývin za určité obdobie. 
51 Radosť z farieb môžeme vidieť najmä vo výtvarnom prejave detí. Umožňuje im vyjadriť svoj vzťah k 
zobrazovanej skutočnosti, dynamiku daného obsahu a najmä uspokojiť detskú fantáziu. Dieťa najprv používa tie 
farby, ktoré ho napĺňajú, a ktoré pokladá za krásne. Postupne ako sa vyvíja, a aj vplyvom prístupu k výtvarnému 
zobrazovaniu na základných školách, farebnosť ustupuje a citový vzťah k farbe stráca svoju prvoradosť. 
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Tvar vystihuje odlišnosť vzhľadu predmetov a často býva chybne zamieňaný za pojem 

forma, ktorá predstavuje oveľa širší pojem. Východiskom tvarovej invencie sú prírodné tvary, 

ktoré sú našim obrazotvorným materiálom. Výtvarník študuje prírodné javy a odhaľuje 

zákonitosti ich stavby. Deti vytvárajú zjednodušené tvary, ktoré sú v súlade s nepresnou 

predstavou, ktorá je pre dieťa osobitá.52 

Svetlo je podmienkou videnia, vnímania priestoru, zobrazovania, ale hlavne je aj výtvarno-

výrazovým prostriedkom. Z hľadiska smeru lúčov rozlišujeme svetlo na priame a rozptýlené. 

Priame svetlo sa šíri zo zdroja kužeľovito a osobitý úkaz pozorujeme, keď svetelný zdroj je 

priamo za osvetleným predmetom. V tomto prípade svetielkujú len okraje predmetov a tvar sa 

prejavuje siluetou. Odlišné je priame osvetlenie spredu, kedy na všetkých oblých okrajoch 

pribúda tieň. Svetelnosť je v maľbe veľmi dôležitá, farba má farebnú aj svetelnú hodnotu53.  

Priestorové tvary môžu byť uzavreté voči okolitému priestoru alebo otvorené, to znamená, 

že priestor nimi voľne prechádza. Človek sa pohybuje v priestore, vníma ho zrakom, no pre 

väčšinu z nás je to také samozrejmé, že uvedomené vnímanie priestoru zanedbávame. Príčinou 

môže byť aj množstvo a sila dojmov, ktoré viac upútavajú, napríklad pohyb, farebné škvrny, silné 

svetlá, kontrastné dominanty a pod. Priestor vnímame pomocou svetla, tieňa, farby, zdanlivého 

skracovania a zmenšovania rozmerov objektov.54 

Detský výtvarný prejav (Šupšáková, B. 2000) je jedným z foriem subjektívneho odrazu 

sveta, ktoré dieťa prežíva vo svojich predstavách. Je jeho ‛výtvarnou rečou‛, v ktorej vyjadrí 

svoje poznanie, predstavy a citový vzťah  k svetu. Detský svet, to nie je len poznaná skutočnosť, 

je to aj svet predstáv, pamäti, a svet vytváraný tvorivou fantáziou. Život každého dieťaťa je 

individuálny a odráža sa aj v detskom výtvarnom prejave. Detský výtvarný prejav je vo svojich 

začiatkoch charakterizovaný veľkou dynamikou obsahu. Samotná forma je formálne jednoduchá 

                                                           
52 Prostredníctvom hry a experimentu podporuje ich fantáziu, kedy žiak vychádza z náhodnej škvrny, alebo 
pracuje rozmývaním, materiálom na mokrom podklade. 
53 Úloha svetla sa v maliarstve menila podľa dobového výtvarného názoru. 
54 Priestor plní vo výtvarnom umení dôležité funkcie. V maľbe ho môžeme chápať ako iluzívny – psychologický 
priestor. Ilúziu priestoru vytvoríme už len namaľovaním obrysovej čiary, prekrývaním, transparenciou, či 
deformáciami. Deformácia je zároveň aj základom perspektívneho zobrazenia priestoru. Rovnobežná perspektíva 
sa snaží vystihnúť charakter predmetov a centrálna perspektíva vytvára priestor hierarchicky usporiadanému 
svetu, keď väčšinou v hlavnom bode je umiestnený motív a všetky lúčovite rozvetvené smery ukazujú k hlavnej 
postave. Centrálna perspektíva najviac zodpovedá videniu. Princíp perspektívneho zobrazenia priestoru na jednej 
strane kanonizuje zobrazovanie a na druhej strane dáva aj bohatú možnosť kompozičných schém. 
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a statická, ale pritom vyvoláva bohatú interpretáciu. Plnosť obsahu nám sprostredkuje detská reč, 

rozprávanie o obrázku. Detský výtvarný prejav má od svojich začiatkov formu hry s predstavami, 

dotváraním a pretváraním skutočnosti. Rozvíja sa na základe prirodzených výtvarných 

schopností a dieťa utvára novú, výtvarnú skutočnosť.55 Predstavy dieťaťa sa nezakladajú len na 

zrakových vnemoch, na ich vzniku sa zúčastňuje aj rozumová činnosť detí.56 

Viacpohľadovosť je obraz, v ktorom sú predmety zobrazené tak, ako keby sme ich videli z 

prednej strany a zároveň zhora a zboku. Takýto obraz v nás vyvoláva pocit, že dieťa pri maľovaní 

menilo miesto pohľadu na zobrazovaný objekt. Najčastejšie sa s týmto znakom stretávame pri 

maľovaní budov, ulíc, križovatiek a pod. Avšak viacpohľadovosť môžeme nájsť aj pri 

zobrazovaní postáv, zvierat, či stromov. Hlava a trup postavy sú väčšinou zobrazené spredu, nohy 

zboku, cesta alebo potok sú zobrazené ako pri pohľade zhora, kým stromy, zvieratá a ľudia sú 

namaľovaní zboku, preto sa nám javia ako keby ležali. V mladšom školskom veku môžeme nájsť 

v detských prácach pokusy o perspektívne radenie prvkov na ploche. Niekedy to je vizuálna 

perspektíva s náznakmi zmenšovania do hĺbky, inokedy je to naopak, objekty v popredí sú menšie 

než v pozadí. 

Medzi ďalšie znaky patrí automatizmus. Vo výtvarných prejavoch sa objavuje tendencia 

opakovať niektoré tvary a vytvárať akési schémy stromu, ľudskej postavy a pod. Niekedy sa 

stáva, že dieťa používa naučené tvary aj tam, kde nemajú s ostatnými predmetmi súvis. 

Napríklad, všetkým zvieratkám maľuje zvončeky, každej budove komín, ale dieťa po určitom 

čase tieto tvary obohacuje, mení, dopĺňa o nové prvky.  

Personifikácia v literatúre znamená to isté ako antropomorfizmus vo výtvarnej výchove, 

ktorý je ďalším znakom detského výtvarného prejavu. Dieťa niekedy prenáša znaky z jedného 

predmetu na druhý, ide najmä o zobrazenie zvieracej postavy, ktorá dostáva ľudské znaky.  

                                                           
55 Detská kresba, grafický prejav, ale aj každá iná výtvarná práca je historicky aj ontogeneticky jedna z prvých 
spontánnych prejavov duševného života detí. Je viazaná na aktuálny psychický stav a na štruktúry osobnosti. 
56 Výtvarný prejav dieťaťa zaujal aj psychológov a psychoterapeutov, ktorí skúmajú ako sa procesy psychických 
funkcií dieťaťa premietajú do grafického prejavu. Ich výtvarné výpovede poskytujú cenné informácie o intelekte 
subjektu a zároveň môžu pozitívne ovplyvniť liečebný alebo rehabilitačný proces. 
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Ďalším znakom je aj štvrtý rozmer. Je to znak, ktorý je zastúpený minimálne dvomi 

situáciami. Na jednom obrázku je nakreslené napríklad pekné počasie so slniečkom aj dažďom, 

alebo je tam nakreslený deň aj noc.  

Dieťa sa s okolitý svetom oboznamuje zmyslovým vnímaním a kognitívnym pochopením. 

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. V odbornej literatúre nachádzame množstvo rôznych prístupov k 

nazeraniu na detskú kresbu57, ako aj spôsobov jej interpretácie. 

Znaky podľa Šupšákovej Boženy (2000) sú: 

 Lineárnosť, ucelenosť, uzavretosť, úspornosť ťahu, pričom vedená línia je stále 

definitívna. 

 Kreslený (kresbový) zhluk – nakreslí čo najviac prvkov alebo niekoľko 

najvýznamnejších situačných dejov na jednej ploche, z viacerých časových období 

bez logickej súvislosti. 

 Vytváranie grafických typov (grafických schém). Dieťa si vytvára určitý spôsob 

zobrazovania jednotlivých vecí a ľudí. Tieto schémy sa opakujú a dieťa sa k nim 

vracia. Stretáva sa starý a nový grafický typ. Napr. vedľa hlavonožca možno objaviť 

panáka.   

 Antropomorfizmus, personifikácia – prenášanie znakov z jednej predstavy na 

druhú. Personifikácia predstavuje oživovanie i neživých predmetov. 

Antropomorfizmus znamená prenášanie ľudských znakov na zvieratá, prípadne 

veci (zvieratko s ľudskou hlavou, slnko s tvárou). 

                                                           
57 Detskou kresbou ľudskej postavy sa zaoberali mnohí autori už koncom 19.storočia, no až začiatkom 20.storočia 
bol tento záujem o čosi vedeckejší a začali sa realizovať rôzne medzinárodné výskumy masívneho charakteru. 
Nadšenie pre ne bolo obrovské, pretože viacerí psychológovia sa domnievali, že v kresbe postavy nájdu 
jednoduchý, rýchly, na kultúre nezávislý test, ktorý umožní odhaliť všeobecné zákonitosti vývoja dieťaťa. 
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 Deformácie, disproporcie, výtvarná nadsádzka – pôsobivé veci, ľudia, zvieratá 

dieťa v kresbe rado zväčšuje, nadraďuje, aby im dodalo výraz dôležitosti, ktorý sa 

opiera o jeho zážitok. Napr. veľké gombíky na kabáte, veľká kľučka na dverách. 

 Zobrazovanie predmetov dôsledne vedľa seba – dieťa kreslí to, čo o veciach vie a 

nie to, čo na nich vidí. (napr. princezná má krásne dlhé vlasy, ale ovál obličaja nimi 

nie je porušený). 

 Transparentnosť, priehľadnosť (röntgenové videnie) – schopnosť vidieť cez hmotu, 

dieťa v kresbe zobrazuje predmety a aj ich časti, ktoré sú v skutočnosti zakryté.  

Zobrazenie sa neopiera o skutočnosť ale o poznatky, ktoré dieťa o predmetoch má 

(priehľadná stena domu, mrkva v zemi). 

 Výtvarné rozprávanie, štvrtý rozmer detskej kresby, ktorý sa dieťa snaží vyjadriť je 

čas – nezachytáva len moment, ale celý rad epizód. Epizódy môžu byť voľne 

rozložené po výkrese a navzájom sa prelínajú, alebo radené vo vodorovnom páse, 

nad sebou, i v kruhovej forme. 

 Zobrazenie priestoru, plošné usporiadanie – videnie jednej scény súčasne z 

viacerých pohľadov. Dieťa chápe význam okraja výkresu ako „zem“, vzdialenejší 

okraj predstavuje „nebo“. Základná čiara – znamená začiatok zobrazovania 

priestoru, kedy je „zem“ neskôr zobrazovaná touto čiarou. 

 Preklápanie, sklápanie – veci, ktoré sú nad detským horizontom, alebo sa 

premietajú do seba na úrovni očí, dieťa klopí do pôdorysu, aby mohlo vidieť 

predmet alebo scénu z vtáčej perspektívy.    

 Viacpohľadovosť, zmiešaný profil – dieťa spája pohľady z viacerých strán, čiže 

napr. domček má obe bočné steny. 

 Zaokrúhľovanie, grafoidizmus – nakláňanie kresby v smere písaného písma a 

zaokrúhľovanie ostrých a pravých uhlov, ako dôsledok zotrvania na 

predchádzajúcej kruhovej forme. 
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 R – princíp, zákon kolmosti – návyk kresliť postavy a veci kolmo k vodorovnej línii 

dáva za následok to, že dieťa kreslí kolmo aj na šikmých líniách (komín kolmo na 

strechu). 

 Reálnosť prázdneho priestoru – objavuje sa viac u starších detí, kedy v snahe 

vytlačiť prázdny priestor, zaplnia vyšrafovaním, vybodkovaním a pod.    

 Zobrazovací automatizmus – opakovanie niektorých prvkov toľkokrát, až odporujú 

skutočnosti (dom pokreslený oknami). Dlho pretrvávajúci automatizmus je 

čiastočne i základom nepravého ornamentu. 

 Nepravý, zdobený ornament – prezdobený výtvor je obvykle obsahovo chudobný, 

strnulý. Snahou dieťaťa je zakryť určité medzery v predstavivosti a myslení. 

 Rytmus, opakovanie, symetria neprejavujú sa vždy v ornamente, ale skôr v členení 

plochy. Umiestnenie hlavného motívu na os, radenie objektov v pravidelných 

intervaloch do pásu.    

 Citlivosť – veci, ku ktorým má dieťa citový vzťah, sa nachádzajú i tam, kde je to 

neobvyklé a nelogické. Napr. slnko, hviezdy, srdiečka vedľa seba. 

 Kolorit (farebnosť) – preferovanie určitých farieb. Väčšinou intenzívne, sýte, čisté 

tóny. Vzťah k farbám sa ale mení, závisí od psychického stavu dieťaťa, nálady, 

emocionálneho zážitku.  

Detská kresba58 je vhodným prostriedkom pre spoznávanie individuálnych schopností 

predškolákov. 

   

13. 1 Význam detskej kresby ako prostriedku komunikácie 

Pre dieťa je kresba obľúbeným prostriedkom komunikácie (Davido, R. 2001). „Dětská 

kresba je skutečný jazyk projevujúcí se nejrůznějšími konfiguracemi jednotlivých prvků, jako je 

                                                           
58 http://www.prohuman.sk/socialna-praca/vyznam-detskej-kresby-ako-projektivnej-metody-v-diagnostickej-
cinnosti-socialneho-pracovnika 
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lomená nebo nerovnoměrná čára, vynechávky, bledé nebo jasné barvy, harmonie nebo 

disharmonie atd“ (Davido, R. 2001, s. 19). Aj kresba je teda jazykom, ibaže jeho výrazovými 

prostriedkami sú farby, tvary a línie. Dieťa počas ale i po dokončení kreslenia niekedy pociťuje 

potrebu vysvetliť, slovne doplniť to, čo nakreslilo. V rozhovore s dieťaťom máme možnosť 

dozvedieť sa, „(...) čo sa dieťaťu kresbou nepodarilo, presnejšie sa dozvedieť a pochopiť 

súvislosti, vzťahy a myšlienkové pochody dieťaťa“ (Valachová, 2009, s. 58). Detská kresba ako 

spôsob komunikácie medzi deťmi alebo žiakmi ponúka nevyčerpateľnú studnicu možností, ako 

zdieľať medzi sebou vlastné názory a skúsenosti pretavené do zobrazených obsahov. S tým súvisí 

aj to, že deti nepreberajú len formy správania a konania od iných, ale i spôsob a obsah kreslenia. 

Tak sa stáva nápodoba formou, ktorá prispieva k vývoju kresby. Kreslenie a maľovanie detí a 

žiakov sú minimálne dva z dôležitých výrazových prejavov na prezentovanie svojich vnútorných 

pocitov, ako aj odrazom vnímania sveta, čo sa ďalej prejavuje pri samotnej detskej hre, a postupne 

aj v dospelom živote. Detstvo a detská kresba v sebe zahŕňa prvotnú funkciu výtvarného prejavu 

ako odraz vnútorných podnetov. Výtvarný prejav dieťaťa sa v súčasnosti vníma pod optikou 

rôznych názorov. Kresba ako neodmysliteľná súčasť detského prejavu je jeden z najdôležitejších 

výrazových prejavov. Kresba, tvar a forma sú priestorové projekcie zážitku, kým farba je skôr 

emočná projekcia tvaru formy. Farba podčiarkuje emočnú zážitkovú stránku, kresba zdôrazňuje 

percepčno-motorickú projekciu prežívaného (Šupšáková, B. 1999). „Súčasné teoretické a 

praktické poznatky, v nadväznosti na výskumné práce bádateľov v uplynulých desaťročiach 

potvrdzujú, že výtvarná tvorba prispieva k intelektuálnemu, emocionálnemu a estetickému vývoju 

dieťaťa. Deti prezentujú vlastný hodnotový systém, ktorý odráža ich hierarchiu hodnôt. 

Unikátnym spôsobom, a to prostredníctvom farby, tvarov, línií a ďalších vzťahov, prezentujú 

myšlienky, svoje názory, či postoje. Zároveň nútia deti tvoriť, čím podporujú rozvíjanie 

divergentného myslenia a nakoniec i konvergentného myslenia" (Šupšáková, B. 1999, s. 134). R. 

Hanus (1990) definuje detský výtvarný prejav ako jeden z výrazových prostriedkov, 

prostredníctvom ktorého dieťa vyjadruje svoje záujmy, želania, skúsenosti, postoje k okoliu i k 

sebe samému, vzťah k tomu, čo zobrazuje, ako i možné konflikty, ktoré vznikajú z týchto 

záujmov, želaní, skúseností, postojov a vzťahov. Vývin a zvláštnosti detského výtvarného 

prejavu nie sú podmienené len vekom dieťaťa, jeho psychickými osobitosťami, ale závisia aj od 

vonkajších podmienok (ekonomických, sociálnych, kultúrnych a estetických), v ktorých dieťa 

vyrastá. Nemenej závisia od individuálnych schopností a zamerania dieťaťa.  



VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

82 

Výtvarný prejav je pre dieťa jednou z foriem hry, určitou formou komunikácie a 

sebarealizácie. Kresba alebo maľba sú primárne formy komunikácie a dopovedanie je 

sekundárna forma. Detskú kresbu možno považovať za jeden z najvhodnejších prístupov k 

poznaniu osobnosti dieťaťa. „Výtvarný prejav dieťaťa je prvotnou formou reči. Druhotnou je 

zvyčajné dorozprávanie slovami, opis obrázka jeho tvorcom. Je zároveň aj expresiou, zreteľnou 

vždy tam, kde nedošlo ešte ku kodifikácii formálneho tvaroslovia, nesie teda znaky originality a 

jedinečnosti. To, čo je v detskom svete úplne bežné, teda zakotvenosť v prítomnosti 

prostredníctvom zmyslov, tomu sa dospelý človek vzďaľuje, vybavený schopnosťou abstraktne 

fundovaného rácia (rozumu)“ (Sedláková, 2010, s.52). 

Podľa R. Davido (2001) detská kresba v sebe zahŕňa: a) hru, pretože ku kresleniu väčšinou 

netreba dieťa nútiť, b) snenie, pretože sa v kresbe odrážajú nevedomé aj vedomé želania, c) 

realitu, pretože je kresba ovplyvnená tým, čo dieťa zaujíma alebo trápi. Špecifická forma 

interpretácie detského výtvarného prejavu vedie k pochopeniu sociálnych funkcií konkrétnych 

výtvarných znakov, k pochopeniu sociálnych funkcií konkrétnych výtvarných znakov, k 

pochopeniu ich komunikatívneho uplatnenia a vytvoreniu reálneho vzťahu týchto znakov k 

interpretovanej skutočnosti. (R. Hanus a Z. Mátejová, 1986). Kresba je technicky 

najjednoduchším výtvarným prejavom, a to stopu zanechávajúcim materiálom (ceruzkou, 

uhlíkom, perom) na ľubovoľnej podložke. Vo výtvarnej činnosti sa rozoznávajú typy kresby 

podľa použitého materiálu, ktorý môže byť mokrý, suchý alebo iný (kombinovaný, či vyrývaný), 

alebo podľa typu stopy, ktorý materiál zanecháva na podložke alebo podľa použitých nástrojov 

(Sedláková, 2009). Pri hodnotení sa berie do úvahy poradie, odchýlky, primeranosť kresby 

danému podnetu, spôsob spracovania kresby a jej obsah. Kresba je základom výtvarného 

tvorenia. V detskom veku všetci kreslíme, ale čím sme starší, tým menej považujeme kreslenie 

za živý prameň komunikácie a radosti.  

Kreslenie je aj napriek stúpajúcej prevahe a obľube fotografie stále jeden z najlepších 

spôsobov, ako priamo vyjadriť svoje poznatky. Archeológovia dokonca kreslenie uprednostňujú, 

pretože podrobná kresba môže byť presnejšia a môže poskytnúť viac informácii ako fotografia. 

Obsahuje totiž proces výberu (R. Smith, 2003). Interpretácia má omnoho väčšiu hodnotu, pokiaľ 

je možné interpretovať viacej tematicky rôznorodých obrázkov jedného dieťaťa v jednom 

vekovom období, a v nich musíme zistiť všetko o rovnakých afektívnych a sociálnych 
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konštantách, napríklad, či sa dieťa do svojho výtvarného prejavu vždy premietne, keď stvárňuje 

akýkoľvek námet (Davido, R 2001).  

Pri analýze sa v následnej postupnosti riadime týmito kritériami: posudzovanie kresby ako 

celku, podľa spôsobu prevedenia a čo v kresbe dominuje; hodnotíme veľkosť kresby;  

posudzovanie kresby z grafologického hľadiska, podľa tlaku a ťahu; posudzovanie zrelosti 

kresby; hodnotenie typických znakov detskej kresby; symbolická interpretácia; interpretácia 

jednotlivých detailov; výskyt znakov detského výtvarného prejavu. K analýzam predkladáme aj 

výtvarnú prácu a krátku výstižnú kazuistiku. Každú výtvarnú prácu označíme menom a vekom 

dieťaťa (Sedláková, A. 2009). V detskej kresbe nájdeme charakteristické znaky. Niekedy 

môžeme objaviť niekoľko znakov súčasne, ale aj v mnohých obrazoch rovnaký znak. Znaky 

tvoria jednotný štýl detských kresieb. V predpubertálnom období  tento jednotný štýl upadá, 

dochádza k zostarnutiu jednotného výtvarného štýlu detskej kresby. Dieťa ťaží z hotového, 

neexperimentuje. Kresba ako zápis obsahu duševného života mu už nevyhovuje a začína ju 

vytláčať písmo (Sedláková, A. 2009). „Nie každé dieťa je schopné sa vyjadriť rečou, ale veľmi 

často sa dokáže prejaviť práve formou výtvarnej tvorby“ (Valachová, D. 2009, s. 30). Výtvarná 

tvorba žiakom ponúka priestor na komunikáciu, kde sa vyjadrujú jazykom rôznych tvarov s 

využitím farieb aj línie. Takéto vyjadrovanie má originálny zámer, ktorého cieľom je použiť nové 

spôsoby vo výtvarnej komunikácii. Žiak pri určitej vnútornej potrebe spredmetnenia svojich 

predstáv môže využiť výtvarnú činnosť ako ventil. Takýmto vyrozprávaním sa na papier sa 

zhodnotí a zviditeľní potreba komunikovať, aj keď žiak nepotreboval (nevedel, nechcel) 

rozprávať (Valachová, D. 2009).  

V kresbe sa odrážajú grafomotorické schopnosti dieťaťa, úroveň jeho vizuomotorickej 

koordinácie. Kresba je zdrojom informácií o celkovej vývinovej úrovni dieťaťa, o úrovni jemnej 

motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, o emocionalite dieťaťa, o vzťahoch a postojoch 

dieťaťa. Zároveň je kresba terapeutický, rehabilitačný a komunikačný nástroj. Hlavnú úlohu pri 

kresbe geometrických tvarov zohráva vyspelosť zrakového vnímania, schopnosť zrakovej 

analýzy a syntézy, schopnosť koordinácie zraku a ruky. Grafomotorické cvičenia by sa nemali v 

predškolskom období vyčleňovať ako samostatné nácviky línií a tvarov, ale mali by byť 

rovnocennou súčasťou výtvarných činností. Výtvarné činnosti môžu neskôr pomôcť dieťaťu pri 

písaní. Nie je vhodné, zúžiť kresbu na nácvik kreslenia línií správnej veľkosti a tvarov alebo na 
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nácvik kresby ľudskej postavy. Dieťa by malo dospieť k nakresleniu ľudskej postavy spontánnym 

spôsobom, nemôžeme ho nútiť zvládnuť kresbu ľudskej postavy, pretože by sme tým vytvorili u 

dieťaťa blok, strach z neúspechu až rezignáciu na všetky výtvarné činnosti. Je to jedna z príčin, 

prečo deti nerady kreslia (Pondelíková, R. 2011). 

Kresby, ktoré obsahujú náznaky grafickej kompetencie nám ukazujú, že dieťa nie je 

dostatočne skúsené v zobrazovaní len určitého grafického symbolu. Naopak, zvláda ich niekoľko 

súčasne, vie ktorý z nich má vybrať a kedy ho použiť. Deťom poskytujeme viaceré možnosti 

grafického zobrazovania a súčasne aj viacero možností interpretácií a odpovedí. Je dôležité 

skúmať, ako si deti osvojujú grafický jazyk, zbierku vizuálnych znakov, význam výberu a i silu 

každého z nich. Na základe tohto hľadiska vývoj grafického zobrazovania je potrebné chápať ako 

symbiózu troch zložiek: 1) začiatok kreslenia, ktorý sa začína objavovaním kreslenia, 2) 

rozlišovanie medzi grafickými žánrami: kresba, mapa, diagram, 3) evolúcia špecifickej 

interpretácie vizuálnej predstavy (Šupšáková, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




