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Abstrakt

Piíspèvek se zaml,;51í nad motivací ke kresebné vjpovèdi probÌémové rrlódeZe. Podstata
òlónku je zprostiedkovat informace a vhodné varianty motivace k vytvarnému procesu
mladistvych z v;ichovnych ústavú a touto cestou je vést k otevÍenému kresebnému vyjódiení
svych duSevních pocitù, my5lenek, postojù a nózorú.
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Abstract

This paper examines the motivations for artistic activity of youth with conduct disorder. The
impoftance of the article is to provide information and appropriate variants oî motivation to
process visual adolescents living in correctional institutions. Drawing beconres open express
mental feelings, thoughts, attitr,rdes and opinions.
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I MLADISTVÍ S PORUCHOU CHOVANÍ A SE ZNAÒNÍMI
vÍcgovNÍMl PROBLEMY v PROCESU KRESBY

Období pubeny s sebou piinóSí plno osobnostních zmèn. Typickou vlastností dospívajícíhoje
uzavíríní se do svého svèta, piedev5ím k vlastnímu Jó. Takové mySlení i pies veSkerou
kritiònost blvó ovlódóno emocemi, nóladami a touhami. Mladiství jsou svym vnitÈním
2ivoîern zaujati, dokóZou o sobè piemli5let, ale také se obracejí ke svlm konfliktúm, uvaZLrjí
nad nimi. Stejné tak hledají vlastní identitu prostÍednictvím získóvéní novjch zkuSeností. Vèk
dospívóní je také obdobírn piem;iÈlení o svlch nadèjích, budoucnosti a o svérr postavení ve
spoleónosti (Bruneckly', Teyschl, 1964, s. 216). AvSak tyto zmèny mohou piinésr do vyvoje
nèkterych jedincfr  negat ivní tbnnace. Podle Caèka i1995, s.  55 56) je pubertólní  vèk obdobím
èastého vli skytu neZódoucích reakcí, jako jsou lZi, pomluvy, podvody, rvaóky apod. Také toto
období oznaòuje jako chtivost a hlad po Zivotè, coL Je virazem pÍirozené potieby rozsifovat si
vlastrrí obzor zku5eností. Uvódí velké nebezpeòí zakopnutí na vlastní cestè k dospèlosti, óímZ
mó na mysli nezralli piístup celé osobnosti.

V dospívóní óasto dochózí k psychicklim labilitóm, sociólnfu i mravním deformacin, coZ
múZe zapiíòinit vyskyt poruchy chovóní a to mùZe piedznamenat budor-rcí delikventníchovóní
jedince. Jedinec se musí potykat s rùzny/mi typy psychickyich zíttéLí, at' uZ se jednó o
zkou5kové období ve Skole, stresující okamZiky nebo konflikty v sobè samém ói ve vztazích s
okolím a v rodinè. Tyto faktory silnè ovlivúují jeho my5lení a pÍedevSím vyvoj. Mezi dal5í
vlivy, které zapÍíòiàují vznik poruchy chovàní a múZou dót podnéty k delikventnímu zpúsobu



Zivota, patií napi. problérny se Skolním vykonem, dysfunkònost rodiny, izolace od vrstevníkfr
nebo naopak zaiazení se do problémové skupiny, snadnó dostupnost névykovlch ìótek, apod.
Tal<é Ondicové (2013, s. 214) uvódí osobnostní problémy, mezi néi- iadí próvè òlenství
v gangech. odcizení od rodiny, drogovou zóvislost, alkoholismus, dealerství, sklony
k nósilnému chovóní, nízké IQ Òi psychické poruchy (nepocit'ovóní zodpovèdnosti, odchylky
apod.). Tyto zmínèné faktory múZeme chópat jako jakési signóly budoucího delikventního
chovóní u mladistvych. Pokud jedinec nezvlódó své emoce a neví. co je ..dobré" a ..zlé",
nedokóZe se piijatelnym zpùsoberr zaÒlenit do svého okolí a zvolí si pah Zivotní cestLr, pii
které si stanoví vlastní pravidla. Do této situace poté musí zasóhnout spoleónost, kteró
provede uròité vl,chovnó opatiení. Podle posledních vyzkumfr se zvySil poÒet pfípadù
rizikového chovóní dospívajících. zóroveri se u nèkterl/ch osobnostních typù sniZLrje vèkovó
hranice. Rornan Svatos (2013. s. 196) se ve svém piíspévku zmiùuje o souÒasném stavu
krirr.rinólní rrliideZe Lr nós, popisuje problémovou integraci mladych do spoleónosti a
zdùrazùuje fakt, Ze dneSní generace je agresivnéjSí, brutólnéj5í a póchó více trestnych òinù neZ
v minulost i .

l.l Dùleiitost kresebného sdélení u problémového jedince

Jedinci, at' uZ se jednó o déti nebo dospívajíci, vLdy zùívají rúzné okamZiky a situace. které
ovlivùujíjejich kresebné ztvórnéní. Kresba neodmyslitelné parií k aktivitóm, kteró dokóZe
zvìditelnit vnímóní svèta a sebe sama. Díky kesbóm zjistíme, jaklim bohatym Zivotem autor
Zije ajakyjeho vnitÍní svèt doopravdy je. V kreslíÍském podóní se óasto objevùe symbolickó
piemèna skuteònosti. Symbolické obrazy ve vjkresech nóm ukazuj íjahési sdèlení, promloLrvó
k nóm ieÒ a\fora. ZéLleZí na nós. jak v tèchto symbolicklich èi graficklch obrazech dokàZerne
Òist .  Read (1967, s.  153) v idí  v kreseb;rérn projevu vizuólní  symboly próvéjako Sifry vÍeòi
òar. jeZ jsou vyrazem citfr autora a jeho sdèlení obsahu druhj,rr Iidem. Musírre si
uvèdomovat, Ze kresebny projev obsahující symboly a grafické z;raky rnó své vlastní
chalakteristìcké znaky a iídí se uròitymi pravidly. Pii pohledu na kresbu. kterou kdokoliv
ztvóriiuje. nós mfiZe na první pohled udivit neobvyklé kreslíÍské tvary nebo uchopení podstaty
zkresleného du5evního stavu autora, rukopisné vedení linek, próce s kreslíiskynt médierr a
r;  s ledrr l  cclck podareho . ,dÈlel l i .

Obsahem kresebného sdélení není jenom v1/òet óar, osobité kreslíiské gesto. symboliclili
vyraz a zachycení svfch pocitú za pomoci kresebnych znakú, piedevSírr je to odraz vnitiních
zkLrSeností. Autor se se svou kresbou ztotoZìíuje, stóvó se pro néj velni osobní. Je to intirrní
vlipovéd' vlastních zkuSeností a piepis jeho aktuólního citového rozpoloZení. KaZdli jedinec,
ktery se odhodló kreslit. rró vétSinou svúj specifickl/ zpùsob kresebného vyjadiovóní. Tento
zpúsob je oboÌraceni o rùzné zvlóStnosti a originality. Kresebnli proces rnfrZeme definovat
jako zLznam zóZitku, kteri mó autor zakotven! ve své pamèti a skrze kresebné èinnosti si jej
dokóZe znova vybavit a znova proZít. Tato poznóvací òinnost,.jeZ vznikó bèhenr kresebného
procesu. zóroveri otevíró prostor pro zachycení reality òi fantazijrrích piedstav. coZ iídí
emocìonólní sloZka autora. Podle Kucharské (2005, s. 8) kresebny réz uròuje citovy stav a
nólada jedince. Struònè Íeòeno, kreslení je pÍirozenou reakcí na vlastní zku5enosti, postoje.
hodnoty a citové stavy. ,,Tytct reakce vychúzí z vysoce osobních a sloiitlch .:;ítí /àktorù, které
lze popsut juko komhinaci toho. co t,idínte, toho, co cítíme, a toho, co.ti ntl'.1|inlg. " (Meglen,
Meglen.200l.  s.49) Kresba pro problémové jedince je prospèSnó i  z toho dùvodu, Ze tento
proces umoZnuje rellexi nad vyslednou prací a podporuje sebepoznóní. rozvrjí rny5lenky o
sobè samém. Do kresby rovnèZ pronikají nevèdomé tendence, které promítají ZivotnÍ
zkuSenosti autora. Toto promítóní je cennou inîormací jak pro vychovatele, terapeuty a
rodiÒe. tak i oro samotného tvùr ce.



(
1.2 Motivaóní proces k podiní kresebného projevu svéÍence z vjchovného ústavu

Jah bylo zmínèno, kresba je znakem osobnosti. Podstata kresebného projevu spoóívó

v motivaci. pokud je jednotlivec motivovani ke kresebné vipovèdi, dospèly' nebo

z vlastního popudu, vZcly se ve vysledku bude odritet autenticky viraz autora Kresebnj'

proces je púsobení vnèj5ích i vnitÍních sil a také interakce osoby se skupinou, se svym okolílr

òi se svymi piedstavami.

Pro kresebnj proces jedince je potfeba vytvoiit piíznivé podmínky. Motivace ke kresebnému

projevu mà byt vedena v piótelské atmosféie a mó problémového jedince k îvorbé

podnecovat, ne jej utlunrovat. Neklid a hluk na zaòótku tvorby nikdy neprospívó, spí5e vede

ir úzkosti a kresebné sdèlení potlaÒuje. Také negativní vlivy vzniklé pied klesbou rnohoLr

zapiíóinit úzkostné stavy, autora privódèjí k povrchnímu projevu a vjsledne pràce jsou

znakem recese. Pokud vidíme, ze jedinec není úplnè naladèn]i na kresebny proces, není

vhodné. aby byl do aktivity nuceny. Z mého pozorovóní kresebnych procesù vyplynulo, Ze

kresebnou àktivitu rusí také pfítomnost více vychovatelù, popi. i samotného ieditele ústavu.

Motivace a kresebny proces by mèl vznikat bez piedsudkù, Ze jedinci béhem aktivity nèco

spóchají. Samoziejmó by jisty dozor nad svèÌenci mèl b!t, ale pouze do té rríry' aby

bezpeÒnostní opatiení nenarusovalo kreslení jedince. Aby byl kresebn! proces autenticky a

totozni s vnímàním autora, je tieba, aby kreslící nemèl pocit, Ze ho nékdo hlídó, sleduje,

kontroluje, opravuje a upozoriluje. Pokud dojde ktomu, ze jedinec kreslí z donucení. pod

nàtlakem a motivace mó nódech rozkazu, je jisté, ze jedinec se bude ve svénr kresebnérn

projevu bouiit, bLrde pocl vlivem znechucení z úkolu a v;islednó ptàce se mfrze jevit jako

projev vzdoru. ,,Kreslení by mèlo bi,t òinností vykonóttanou bez nómahy, ntèlo by byt spíie
'chirí 

neà zarptttilého úslli " (Meglen, Meglen, 2001, s. 44) Read (1967' s l47) je toho

n6zoru, Le at' dospívající kreslí cokoliv, pod nèòím vlivem nebo vedením, kreslí hlavnè pro

sebe. mó tím sledovat své vlastní skryté cíle a ,,jde tedy o Ío, aby prútté nezúvislost ieho
òinnosri byla neitliítte zaj iirénu. " Klíóovou postavou pro kesebnj projev je tedy koordinótor

celého piocesu. krery iídí klirna bèhem òinnosti, motivuje. podnècr-rje a clrvélí jedince,

Lrsmérùuje nepÍ izpùsobivé chovóní.  dóvó prostor ke svobodnemu proievu'  komunikLÙe

sjedinci, získóvó nad útkolem zpètnou vazbu a oceòuje vysledky. Na konci procesu mà

jedinec zaZít pocit úrspéchu z dobie zvlódnuté kresebné òinnosti-

Vychovatel, terapeut Òi jini dospé11i, kteqi se rozhodne vÍtvarnè tvoiit se svèienci, mó

piiznivè pùsobit na jejich motivaci. Nemèl by do procesu vstupovat s piedsudky o typic-kém

probLérnóvérn jeclinci. Je 1;eba odhodit nólepkovóní a jakékoliv zaiazov éní svéiencù do

ikunl.k. pràvÉ takové hodnocení mó velki vliv na samotnou motivaci k jejich podóní

hresebného sdélení. Proto je nutné, aby byl koordìnótor kresebné akce schopen navodit

spróvnou atmosféru. ,,Ma-ti viak kotem sebe vytl)óíet svobodnj,nùròí prttstor, mu.ví souòasnè

pottaÒovat osobní stanoviska, newucovat své myilenlq', ani vltvarni núzor'" (Roesel.ov6'

)OO:, ,. tZy Mèjme na paméti, Ze motivace i prùbèh samotné próce by mèla kaZdého jedince

oceòovat, nebot; díky kresbè se nóm mohou oteviít, iíct to, co nejsou schopli vyslovit nahlas,

co je trópí a o òem sní.

Je potieba vytvoiit takové podmínky, které se stanou motivaónillì zdro.iern. zadavatel

kreiebného úiolLr mé zvolit zajímavy nómèt pro zpracovóní a do motivace vklódó sve

nejsilnéj5í stfónky. Motivací se stane nejen pÍótelské a tvùréí klima, ale také nózev

kresebneno úkolu. Piínosné byvó relaxaòní cviòení pÍed kreslenírn, které napomfize ke

zklidnèní a k piemlíslení nad svymi pocity a myslenkami. vhodnó motivace dokóze vyvolat

zójem jedince o dinou ói'nost. Kresebn;y' úkol mó byt prezentovón jako zajímavj problém,

ktérú umozní pozitivní sebehodnocení a zamyslení se nad zobrazenynri znaky a symboly



Úkol se stane problémovou situacíjen tehdy, pokud vyvoló v autorovi vnitiní konflikt, kter!
je.j aktivizuje k poznévací òinnosti. Téma mó motivovat k tomu, aby byl svéienec schopnli ho
kresebné vyÍeSit. Pii takovém ie5ení se rozvÍjejí schopnosti, mySlení a îormuje se osobr.ìost
(Lok5ovó, LokSa, 1999, s. 27). Jedinec mó motivaci a kreslení chópar jako odpoòinkovou
tvúrèí òinnost, kteró obohatí jeho dalSí novó poznóní. Také mó odvódét od destruktivních
tendencí, mó hrót vyznamnon roli v piekonóvóní psychickych obtíZí (Campbellovó, 2002, s.
l3). V motivaci by rnèlo byt obsaZeno, Le pr6vé prostiednictvím kresebnému projevu se o
sobè múzoLr ledasco dozvèdèt, naopah mfrze blit nèco inevèdomè prozrazeno a díky sdílení
svych kleseb s ostatnírni nebo jen se sebou samln mohou mnohé získat.

Koordinótor kresebné òinnosti by mèl spróvné volit slova, vèty a otózky. Zósadní chybou
bèhem motivace je se nad jedinci povy5ovat a mluvit pÌehnanè spisovnè. Tím si pozornost
svéiencù nezískóme. Stejnè tak je zapotÍebí organizovat kresebnou aktìvitu a piizpúsobit
prostiedí tak, aby se jedinci cítili béhem svého kreslení uvolnènè. Svèienci by nemèli sedèt
jako ve Sholních lavicích, takZe by méli kreslit u jednoho stolu a koordinótor by nèl sedèt
vedle nich. V Zódném piípadè by nemèl stót nad nimi. Pokud koordinótor srojí nad svymi
svèienci, vyjadiuje to jeho dùr'az na respekt a mohlo by to opèt sníZit kresebny proces a tvfiròí
òinnost. ChcelÌìe-li zíshat upiímn1i, osobit',/ kresebny projev, je tato pozice nepiijatelnó.

Z pohledu koordinótora by motivace mèla byit citlivó vúÒi problémovllrn jedincfun. Mèl by se
vcítit do kaZdého kresebného projevu svèience a do individuólních kresebnfch zvlóStností,
bèhenr tvorby by mèl pozornè naslouchat, podporovat piístupy k úkolll a ocerìovat vytvarnó
podóní svèiencù. PiedevSím mó usilovat o to, aby svèienec bèhem kresby proZil vj,tvarny
zóZitek, tedy aby sejeho vnitiní svèt propojil s kresebnou vlipovèdí. Pokud sejedinec bude na
své kreslení soustÍedit, proLile z6Litek, kteryi se vynoií v procesu kresl:y. ,,pokud se jedinec
sotrsÍiedí, vnímó t,la.stní pocity a reaguje na nè, noií se do svéÍa lantazíe nebo piemyilí a
mú2e nalézt zliiitlE." Roeselovó (2003, s.45) Motivace nejen ke kresebnému procesu, ale
také k nalezení vlastní identity skrze qítvamou òinnost, nemó byt snahou o dokonaly
vysledek, ale mó byt nóstrojenr porozunèní problémovlim jedincùm.

Zivér

V pÍíspèvku jsem se pokusila nastínit dùleZitost motivace ke kresebnému projevu svèiencù
z vyichovnllch ústavú. ZvlóStní pozornost je tfeba vènovat smyslu kresby a její nezbytnosti
v období dospívóní v ústavní péòi. Kresebny proces piedstavuje posloupnost mySlenek, òinù,
zkLrSeností a ernocí, které vedou k autentické vypovédi autora. Kreslení je proces zahrnující
ploZívóní a zpracovóní vlastního pojetí skuteòna, ve kterém dochózí k Lrvèdomovóní si svlich
psychìcklich funkcí. Cílem bylo poukózat na klíÒovou postavu koordinórora. l(rerÍ mó spróvnè
motìvovat. iídit klirna bèhem kresebného procesu, podnécovat, chvólit a dóvat prostor ke
svobodnému projevu. Piíspèvek ieSí dùleZitost motivace, reflexe nad vyslednou prací a
lozvoje sebepozn éwétt'tí. Ziroveh upozorf,uji, Ze do kresebného projevu pronikají nevédorré
tendence, které pomítají zku5enosti autora. Kresebny projev byl objasnény jako vysledek
púsobení vnèlÈích i vnitfních sil. Motivace mladistvly'ch ke kresebnémLr ztvórnèníje pÍínosem
.jak pro nè samotné, tak pÍedevSírr pro vychovatele, terapeuty a rodiòe.
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