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Súhrn 

Na základe vedeckých poznatkov môžeme konštatovať, že formálna a obsah ová str·iinka 
kresby dáva možnosť utvoriť si názor· na vznik vývojovej (lor·uchy, pomáha odkr'yť eti ologick{' 
faktory a lúekedy aj mechalúzmy patogenézy alebo psychoge llézy určitej (lonJchy , aj kc'[ sallla 
osebe v prevažnej väčšine prípadov nepostačuje na stanovelúe diagnózy. 

K r ú č o v é s lov á : kl·esby detí a mladistvých pri psychických pOl1lchácll 

A. Pavúk: THE DRAWING OF MEUTALLY ILL CHILDREN AND 
THE DRA WING OF YOUNG DELINQUENTS-DRUG ADDICTS 
AND NON-DRUG ADDICTS 

Summary 

On the basis of scie ntific knowledge we can state that the formal and content aspect of dra
wings give us a chance to create a view on forming the mental deliciellcy develo(llLl e nt. It helps 
to uncover etiological fa ctors and sometimes even a mechalúslLI of pathoge llesis or· (lSyd lUgCllc
sis of a certain defect. It is not enough sufficient in many cases to make adiagnusis. 

K e y w o r ds : Drawings of children and jUlúor young people sufTel"Íng frolU psyclric tlist1l1·
bances 

Úvod 

Kresba alebo výtvarná práca je historicky aj ontogeneticky jeden z prvých spon
tánnych prejavov duševného života jedinca ako určitá forma výpovede o jeho vnú-

----------------------_._------- . --

Slovenská mutácia prednášky prednesená na Medzinárodnej konferencii: Umc lli e a svet deti . 
Vysoká škola Pedagogická, Rzeszów. 14. ll. 1995 
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tornom živote, životnej orientácii, záujmoch, prežívalú a citoch. Zároveň vypovedá o 
sociálnom prostredí, v ktorom žije, o vplyvoch výchovy a kultúry a o celej životnej 
lústórii jedinca. 

PTIhoda (1963) v prvom zväzku svojej Ontogenézy Iudskej psyclúky uvádza citát 
z Komenského: ... .... už v materskej škole, a to hneď v treťom či štvrtom roku, podIa 
mysle dieťaťa, či podla možného podnetu viesť deti k maIovaniu a písaniu. Treba 
im dávať do ruky kriedu (alebo chudobnejším uhlík), aby si robili bodky, čiarky, ha
ky- baky, krížiky či kolieska podIa ľubovôle : pričom im možno ukázať aj vzor, len 
tak z hry a kratochvile .. ." . 

Uvedený citát je pravdepodobne najstaršou zmienkou o detskej kresbe v našej 
literatúre. Ide o prístup pedagogický, ale keďže je ve Imi starý a vyzýva k umožne
niu spontánnej kresby, považovali sme ho za vhodné spomenúť. 

Detská kresba je formou semiotickej (príznakovej) funkcie a má vo vývojovom 
rade miesto medzi symbolickou hrou a obraznou predstavou. Zlatý vek detskej 
kresby sa začína koncom druhého roku života dieťaťa. Kresba podobne ako obra
zová predstava, chce znázorniť skutočnosť . Detská kresba až do ôsmeho - deviateho 
roku svojí zámerom a vyznenim je v podstate realistická. Kresba ako jedna z mož
ností ktorá upútava väčšinu detí a pôsobí na ne stimulačne a relaxačne (Pogády a 
kol., 1993). 

Už prvý kresbový prejav, ktorým býva spravidla čarbanica dieťaťa , odhaľuje je
ho vitalitu, rovnováhu, predpoklady vnútorného útlmu, alebo jeho tendencie k im
pulzivite, resp . k akceptovanosti iných stránok osobnosti . 

Hlavným cielom nášho príspevku je na základe dostupnej literatúry sústrediť 
na pomerne malom priestore čo najviac poznatkov o kresbe detí a mládeže pri psy
chickom ochorelú . 

Detská kresba v norme a v patológii 

Podra Piageta (1970, in: Pogádya kol. 1993) psychopatologická symptopatológia 
sa môže prejaviť aj v kresbe a maThe. Kresba viac súvisí s psychomotoristickou pro
jekciou zážitku, farba maThy vyjadruje skôr stránku úchylky alebo interpretuje ob
sah zážitku z hradiska emociálneho. Kresba pomáha odkrývať estetické črty, agre
sivitu, hyperemotivitu, inlúbíciu. Umožňuje vyhodnotiť štádium intelektuálneho 
vývoja určitých foriem porúch osobnosti, a to najmä schizofrenicky zmenenej . 

Sclúzofrénia je jedným z najrozšírenejších a najzávažnejších duševných ocho
relú . Takmer jedno percento obyvateľstva ochorie na túto chorobu. Názov choroby 
pochádza z gréčtiny a znamená rozpad mysle . Citový život schizofrenika je ochu
dobnený. Počas schlzofrénie sa nápadne meni osobnosť : patologické príznaky 
vytvárajú z postihnutého nového, chorého človeka . Táto nová osobnosť teraz väzí vo 
svojom chorobnom neskutočnom svete a súčasne stará osobnosť toho istého schizo
frenika žije ešte vo svete skutočnom. to je najcharakteristickejší znak celého ocho
rerua . 

Základné príznaky tvoria jednoduchú formu schlzofrénie. V puberte vzniká he
befrenická forma, ktorej príznaky sa vyznačujú nevypočítateľným chlapčenským 
správanim - vzdorovitosťou, zanedbávanim pracovných vzťahova pseudofilozofo
vanim (Molčan, 1980). Výtvarný prejav mladého dievčaťa s hebefréniou je na 
obrázku 1. 
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Obr. 1. Výtvarný prejav mladého dievčaťa s hebefréIÚou. Tvár pripomína 
masku alebo karikatúru. (J. Molčan, Zdravoveda, 1980) 

Je známe, že schizofreIÚcké kresby majú typické znaky, ktoré môžu súvisieť so 
stupňom dezintegrácie . Ich kresby a maľby, azda kvôli svojej neobvyklosti, bizar
nosti a nezriedka aj estetickej hodnote, boli a dodnes sú prifažlivé IÚelen pre psy
chiatrov a pre psychológov, ale aj pre umelcov, estetikov a historikov umeIÚa a čas
to i pre laickú verejnosť . (obr. 2, 3, 4) 

Obr. 2. Kresba schizofreIÚčky na tému: Moja duša (J. Pogády 
a kol. : Detská kresba v diagnostike a v liečbe, 1993) 
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Obr. 3. Na portréte ženy upúta meravá 
tvár s nápadne veIkými očami 
(J. Molčan. Zdravoveda, 1980) 

Obr. 4. Pacient s jednoduchou formou 
schizofrénie. Postava bez ramien, hlava 
je akoby rozpolená klinom, oči ležia 
ďaleko od seba. (J. Molčan, Zdravoveda, 
1980) 

Boldyrevová (1974), ktorá získala od sto schizofrenických detí (vo veku od troch 
rokova siedmich mesiacov do siedmich rokova ôsmich mesiacov) celkom 4 016 kre
sieb, dospela k záveru, že ich kresbová technika je často menej vyspelá, keďže nie
ktoré vôbec nie sú schopné nakresliť detskú kresbu. Kreslia skôr plány ciest a že
leznic, miest, cesty na Mars, vyhynuté zvieratá, oživené predmety. Ak kreslia 
bežnú tematiku, na prvom mieste je človek, na druhom dom. 

Schizofrenické deti často kresbu nedokončia, chýbajú základné časti predmetu, 
zveličujú niektoré anatomické časti. Plán kresby nesúhlasí s vefk.osťou hárka. Čas
tá je stereotypia, živé objekty sa zvyčajne kreslia chrbtom k pozorovateľovi . Nie
ktoré kresby sú úplne nepochopiteľné . Voli sa osobitná tematika a kresli sa stále to 
isté. V kresbách sa prejavuje strach z prázdnoty. Schizofrenické deti, ktoré kreslia, 
by často maľovali do nekonečna, nič však nevedia dokončiť (Pogády a kol., 1993). 

Z hľadiska súčasného stavu vývoja diagnostiky detskej psychiatrii a v psy
chiatrii mladistvých je kresba veľmi výhodným a jednoduchým diagnostickým pro
striedkom pri existujúcej nezrelosti osobnosti, nedostatočne vyvinutej alebo nedife-
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rencovanej verbálnej komunikácii, pri neurózach a rôznych formách psychogénnych 
a iných vývojových porúch. Osobitne citlivá je kresba pri detegovalú vývojového de
ficitu intelektových schopností, či už spôsobeného genetickými anomáliami, alebo 
perinatálnymi poškodeniami . (Obr. 5, 6, 7, 8, 9) 

Obr. 5. Tri kresby dievčaťa vo veku 
5 rokova 11 mesiacov s dg.: Debilita 
(J. Pogádya kol.: Detská kresba 
v diagnostike a v liečbe, 1993) 

( 

Obr. 7. Spontánna kresba 12-ročného 
chlapča s dg.: Idiotia (J. Pogádya kol. : 
kresba v diagnostike a v liečbe, 
1993) 

Obr. 6. Kresba postavy u imbecilov 
(J. Pogády a k ol. : Detská kresba 
v diagnostike a v liečbe, 1993 

Obr. 8. Kresba chlapca s dg.: Enuresis 
nocturna - nočné pomočovanie Detská 
(J . Pogádya kol. : Detská kresba 
v diagnostike a v liečbe, 1993) 

Všeobecne sa pnJlma ná zor, že otcov alkoholizmus sa v rodinnom prostredí 
odráža nepriaznivo až zhubne. Kmošková a Matejček (1972) analyzujú výsledky 
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projektívnej kresby u detí alkoholikov synova alkoholických otcov, ktorí boli evído
vaní v protialkoholickom zariadení a u ktorých alkoholizmus trval už najmenej 10 
rokov. Vybrali 20 chlapcov vo veku 8 až 13 rokov. deti kontrolnej skupiny zacho
vávajú celkom obvyklý ráz i rozloženie čo do tematického spracovania. Kresby detí 
z alkoholických rodín sú však väčšinou tematicky atypické, pričom znázornenie ot
covej agresivíty vystupuje ďaleko do popredia, keď uvážime, že deti vo svojich 
kresbách rodinné konflikty kryjú a zatajujú, tým víac prekvapí realistická otvore
nosť v kresbách detí z alkoholických rodín. Možno sa domnievať , že napätie a kon
flikty prerástli už dávno únosnú mieru a že dieťa svojím spôsobom zaradilo otca 
medzi negatívne činitele vo svojom živote . 

. ~'f 
\ . . 

Obr. 9. Úvahy o smrti neurotika (J. Pogádya kol. : 
Detská kresba v diagnostike a v liečbe, 1993) 

Formálna a obsahová stránka kresby nám dáva možnosť utvoriť si názor na 
vznik vývojovej poruchy, pomáha odkryť etiologické faktory a niekedy i mechaniz
my patogenézy alebo psychogenézy určitej poruchy, aj keď sama o sebe v prevažnej 
väčšine prípadov nepostačuje na stanovenie diagnózy. 

PokiaI ide o druhú súvísiacu stránku využitia detskej kresby v klinickej práci, 
pre terapeuta predstavuje určitú bezprostrednú výpoveď dieťaťa o jeho okolí, 
problémoch a starostiach, ktoré ho trápia a ktoré z rôznych príčin a dôvodov 
nemôže vyjadriť rečou. V samotnej diagnostickej i terapeutickej sitácii je kresba 
ideálnym prostriedkom nadvíazania kontaktu s detským pacientom (Kamba, 1986). 
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Kreativita a drogová závislosť 

V období ontoxikácií dospieva toxikoman k typom zážitkov, ktoré sú v určitých 
ohladoch podobné psychicky obsahom zážitkom tvorivých osôb. Takou najzrej
mejšou styčnou charakteristikou tu býva tendencia vykazovať neobvyklé asociácie . 
To však neznamená, že môžeme určité charakteristiky kreativity mladých toxiko
manov stotožňovať s kreativitou skutočne tvorivých rudí. Hlavným dôvodom je ab
sencia či oslabenie jej kritickej orientácie na realitu, že nevedie k tvorbe sociálne 
valentných produktov. Odmietanie reálneho sveta a predmetov a pretvorenie zmys
lového sveta sa považuje za charakteristiku súčasného umenia. Aj toxikoman 
pretvára obraz sveta, avšak je to akt pasívny, prichádzajúci nezávisle od jeho in
vencie, ale v podmienenosti distorzným účinkom drogy. Takáto genéza artefaktu 
nevylučuje zaujímavý originálny výsledok (Hájek, 1978). Úpravou psychického sta
vu sa tvorivý proces dostáva čoraz plnšie pod vedomú kontrolu sproduktívňuje sa. 
Bizarnosť je vystriedaná nápaditosťou, absurdnosť originalitou. 

Najprístupnejší výtvarnej produkcii sú mladí toxikomani a z nich najmä jedinci 
závislí od inhalácie prchavých látok. Na rozdiel od alkoholizmu, pri ktorom sa 
potvrdilo, že kreativitu potláča, inhalačné a liekové formy drogových závislosti 
môžu kreativitu sprostredkovať. Kresby mladých fetovačov sa vôbec markantne 
vydeJujú spomedzi ostatných. Zjavný je v ich kresbách predmet pseudofilozofickej 
orientácie (napr. hlásenie sa k hippies), túžba po romantizme, po krásnom bezsta
rostnom a na zážitky bohatom živote, bez nudy a strádaní. Alkoholikom obdobného 
veku chýba takýto vzlet. Sú menej nápadití, pasívnejší, ako by im chýbal entuziaz
mus a odvaha. Od života toho očakávajú málo a úmerne k tomu sú menej činní 
(Kucek, 1978). 

Výtvarnému prejavu mladistvých fetovačov sa venovali viacerí autori. Kokavec 
a kol. (1974) referujú o nálezoch 47 mladistvých v priemere 17 rokov, ktorí požívajú 
"sniffing-drugs" (priemyselné rozpúšťadlá) . Najviac mladistvých požíva: toluén 
(76,6 %), trichlóretylén (26,4 %) a acetón (12,8 %) . Vo volnej kresbe, v ktorej mali 
pokusné osoby podla návodu v intervale abúzu reprodukovať svoje optické ilúzie a 
halucinácie pod vplyvom psychotropnej látky, vyskytujú sa nápadne často perseve
ratívne figurálne prvky so znetvorenými hlavami, očami a tvárami . Motív strm
hlavého pádu do velmi úzkej priepasti, ktorý od seba nezávisle nakreslili dvaja mla
diství ako reprodukciu kinestetického zážitku počas akútnej intoxikácie (Obr. 10). 

Nemenej zaujímavé kresby narkomanov prezentujú Medvecký a kol. (1972) . Pe
ter P . 17-ročný učeň viac než rok inhaloval trichlóretylén (či-ku-li) . Po krátkej in
halácii nastal presun depresie do eufórie s výbornou schopnosťou sústredenia a 
príjemnou anestéziou celého tela . Farebné vidiny zobrazil na obrázku ll, ktoré 
presne opisuje: "Obyčajná rohožka hnedej farby sa zmenila na pestrofarebnú a za 
sykotu z jedného rohu unikal farebný oblak. Na celom tele som pocítil pichanie a 
nemohol som ani vydýchnuť" . 

Medzi experimentálne psychologické vyšetrovacie techniky patrí aj retros
pektívna kresba "sníčkov" halucinácií. Uvedenú metódu použil Lacho (1975) v 
skúmanom materiáli, ktorý tvorilo 70 subjektov, z toho bolo 56 chlapcova 14 
dievčat v priemernom veku 18 rokov a tri mesiace. Zážitky anxiózno-depresívneho 
charakteru (rôzne obludy, potrhané časti tela a podobne, obr. 12) sa objavili v re
trospektívnej vornej kresbe halucinácií. Kresby sú prejavom negatívneho pôsobenia 

91 



A PAVÚK / KRESBA DETÍ PRI PSYCmcKÝcH PORUCHÁCH A KRESBA 
MLADISTVÝCH DELIKVENTOV-TOXIKOMANOV A NETOXIKOMANOV 

psychotropnej látky v zmysle vyvolania halucinatorných zážitkov deformačného an
xiózneho charakteru a vo vzniku pocitu ničoty a depresivity, ktorý sa dostavuje tes
ne po dozneIÚ účinku psychotropnej látky. 

Obr. 10. 
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Obr. 11. J . Medvecký a kol. : 
Neobvyklé spôsoby toxi
kománie u mladistvých, 
Protialkohol Obz, 1987 

M. Kokavec a kol.: Toxikománia mladistvých z hladiska 
forenznej medicíny a psychológie, Protialkohol Obz, 1974 
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Individuálny výtvarný prejav má priliš vela špecifity a idiosynkratických deter
minant. Len výnimočne odráža univerzálnu patológiu výraznejšie ako individáinu 
osobnosť autora. Bolo tiež potvrdené, že ani erudovani znalci nedokážu spolahlivo 
odlíšiť výtvory psychiatrických pacientov od obrazov "normálnych osôb" (Ulman a 
Levy, 1973, in: Hájek, 1978). Psychiatrická diagnóza sa teda o výtvarný prejav pa
cienta opierať nemôže. Analýza relatívne častých typických prvkov a spôsob ich 
kombinácie s prvkami individuálnymi však môže slúžiť za podklad psychopatolo
gickému rozboru poruchy rovnako ako osobnosť človeka k nej disponovaného. Po
dobný rozbor sa však väčšinou vymyká exaktnému empirickému spracovaniu. 
Niektoré výtvarné znaky a kvality možno len obtiažne definovať, pričom ich inter
pretácia zostáva obyčajne špekulatívna (Hájek, 1978). 

Kresby delikventov toxikomanov a netoxikomanov 

Výskumný súbor sa skladal z dvoch experimentálnych skupín juvenilných deli
kventov a skupiny kontrolnej, ktorú tvorili žiaci odborných učilíšť . Do prvej experi
mentálnej skupiny boli zaradení odsúdení, u ktorých bol zistený abúzus psycho
tropných látok - delikventov toxikomanov (ďalej DT) do druhej skupiny odsú
dených, u ktorých nebola preukázanli skúsenosť so zneužívaním drogy - delikven
tov netoxikomanov (ďalej DN), ako kontrolná skupina (ďalej KS) bola vytvorená zo 
žiakov 2. a 3. ročníka OU bez maturity, čím sa dosiahlo zrovnocenenie KS s obomi 
experimentálnymi skupinami z hladiska veku, vzdelania a predpokladáme aj zrov
nocenenie v mentálnej úrovni . 

Obr. 12. L. Lacho: Kritériá 
včasnej diagnostiky" sniffingu", 
Protialkohol Obz, 1975 
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Ukážka 1. 

Tt' '-
9+---)~~ 

k: .S::=:===-

A. Krejná : Toxikománia a delikvencia mladistvých, 1990 

Predpokladá sa, že osobnostné zvláštnosti, ktoré majú vzťah k delikvencii a to
xikománii sa odrazia v projektívnej technike "Kresba seba v skupine". 

Najčasteším obsahom kresieb delikventov a zvlášť delikventov toxikomanov je 
návšteva pohostinstva, diskotéky, "mejdan", t . j . spôsob zábavy, ktorý je dôležitou 
súčasťou života tejto skupiny mladistvých (ukážka 1). Na druhom mieste je tábore
nie, pobyt v prírode . V porovnani s kontrolnou skupinou len malá časť zobrazila ro
dinné prostredie, športovú alebo inú záujmovú činnosť. Z tohto možno usúdiť, že sa 
im život. javí ako viac banálny, preferujú konzumný spôsob života, nemajú per
spektívne životné ciele. 

Ukážka 2. A. Krejná: Toxikománia a delikvencia mladistvých , 1990 
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V kresbách oboch delikventných skupín v porovnaní s kontrolnou skupinou boli 
zaznamenané výzamné prejavy agresivity. Častým motívom probantov oboch delik
ventných skupín je konflikt s policajta mi (ukážka 2). 

V obsahu kresieb DT sa prejavila nielen nadmerná úzkosť, pesimizmu, ale u 
dvoch mladistvých toxikomanov dokonca samovražedné tendencie (ukážka 3). Údaj 
je o to cennejší, že v anamnéze autora jednej takejto kresby zistil sa v minulosti sa
movražedný pokus predávkovaním drog. V kresbách delikventov sa častejšie obja
vujú erotické scény a sexuálna symbolika, čo pravdepodobne súvisí s nedosta
točným vyvinutím zábran. 

V odlišných predstavách o živote a neprimeranom hodnotovom systéme delik
ventov svedčí aj časté zobrazenie alkoholických nápojov (DT 18, DN 10). V kresbách 
DT je v 10 prípadoch zobrazená iná droga ako alkohol, prípadne jej symbolika (le
káreň, predajňa farby- laky) čo odráža skutočnosť, že psychotropná látka zaujíma v 
hierarchii hodnôt toxikomanov jedno z popredných miest . 

Ukážka 3. 

. Tcd;Lr-st 
l.{ '" R. ob ľL 

A. Krejná: Toxikománia a delikvencia mladistvých, 1990 

Vo všetkých troch skupinách DT, DN, KS mladiství preferovali skupinu ro
vesníkov. Nasleduje zobrazenie seba s kamarátom a u delikventov motív "ja a moje 
dievča" (ukážka 1), zatial čo probanti zaradení do KS častejšie zobrazili svojich ro
dičov, súrodencov, príbuzných. Rodina v kresbách oboch delikventných skupín a 
zvášt u delikventov toxikomanov, nie je zďaleka preferovanou skupinou. Dôvodom 
je pravdepodobne skutočnosť, že väčšina odsúdených pochádza z rozvrátených rodín 
s nízkym pocitom spolupatríčnosti . O túžbe založiť si vlastnú rodinu, mať rodinné 
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zázemie svedčí kresba delikventa netoxikomana (ukážka 4), na ktorej je zobrazená 
budúca rodinná pohoda tak, ako si ju predstavujú títo probanti . (Krejná, 1990). 

I--~------' 

~ 

Ukážka 4. A. Krejná: Toxikománia a delikvencia mladistvých, 1990 

Hypotéza, že osobnostné zvláštnosti, ktoré majú vzťah k delikvencii a toxiko
mánii odrazia sa v projektívnej technike "Kresba seba v skupine" potvrdila sa. 
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