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Pôvodná práca 
 

Test stromu v diagnostike osobnosti  

Ľuboslava Sejčová 

The Tree Test in diagnostics of personality 

 

Súhrn 
Autorka sa zaoberá využitím projektívnych techník v diagnostike osobnosti. Hlavným tvorcom Testu stromu 
je Karel Koch a jeho práca Der Baumtest vyšla prvýkrát  roku 1949. Český manuál ku kresbe stromu vytvo-
ril roku 1998 Zdeněk Altman a  roku 2002 vypracoval druhé aktualizované vydanie. Autorka zisťovala, či 
existuje štatisticky signifikantná pozitívna súvislosť medzi kresbou stromu a typom osobnosti. Očakávala, že 
budú štatisticky významné rozdiely v kresbe stromu pri skúmaných osobnostných dimenziách probandov. 
Výsledky by mohli poukázať na to, že možno tieto testy pomerne spoľahlivo používať v diagnostike osobnosti 
človeka.  

Výskumnú vzorku tvorilo 100 mladých ľudí vo veku 23 – 28 rokov (20 mužov a 80 žien) – študentov FiF UK  
v Bratislave. Probandi boli rozdelení na základe zistenia osobnostných dimenzií v Dotazníku MBTI Mayerso-
vej a Brigsovej do 8 hlavných porovnávaných kategórií a tieto skupiny respondentov autorka navzájom po-
rovnávala vo farebnom variante Testu stromu podľa Altmana (2002). Zamerala sa na analýzu kresieb 
z hľadiska porovnania probandov v rámci osobnostnej dimenzie extroverzie a introverzie, zmyslovosti 
a intuitívnosti, racionality a citovosti, uvážlivosti a vnímavosti. Pri vyhodnocovaní interindividuálnych osobi-
tostí autorka použila χ²–test a kontingenčné tabuľky, pričom interpretovala rozdiely medzi porovnávanými 
skupinami respondentov v jednotlivých vybraných kategóriách na hladine významnosti p ≤ 0,05. Celkový po-
čet skúmaných kresieb bol 200 kresieb Testu stromu (farebnú a čierno-bielu verziu).  

Výskum potvrdil, že existuje štatisticky signifikantná pozitívna súvislosť medzi kresbou stromu a typom 
osobnosti. Hlavné črty jednotlivých typov osobnosti sa významne prejavovali v kresbe a vo farebnom stvár-
není. Pri porovnaní jednotlivých typov osobnosti v kresbe stromu (vyhodnotenie podľa Altmana, 2002) sa na-
šli mnohé štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými typmi osobnosti v kresbe stromu, ktoré odrážajú 
interindividuálnu pestrosť čŕt osobnosti.  

Kľúčové slová: projektívne testy, kresba stromu, typológia osobnosti Mayersovej a Brigsovej, osobnostná di-
menzia extroverzie a introverzie, zmyslovosti a intuitívnosti, racionality a citovosti, uvážlivosti a vnímavosti, 
test MBTI, test stromu. 

 

Summary 
The article deals with the use of projective techniques in diagnostics of personality. The Baum test (also 
known as the “Tree test”) was developed by Charles Koch and the work Der Baumtest was published for the 
first time in 1949. The Czech instructions to the Baum test were created by Zdeněk Altman in 1998 and the 
second updated edition was published in 2002. The author attempted to identify the existence of statistically 

significant positive correlation between the tree-drawing and the type of personality. The author expected the ex-
istence of statistically significant differences between tree-drawing in examined personal dimensions of re-
spondents. The results might point out to the fact that this test can be used rather reliably in diagnostics of 
personality.  

The research sample included 100 young people at the age of 23-28 years old (20 males, 80 females) – the stu-
dents of the Faculty of Arts the Comenius University in Bratislava. The respondents were divided on the basis 
of the findings of dimensions of personality according to results of the Myers-Briggs personality test into eight 
main comparative categories. These groups of respondents were compared in colour version of The Baum test 
according to Altman (2002). The author has aimed to analyse the drawings from the point of view of a com-
parison of respondents within the personal dimension of extraversion and introversion, sensing and intuition, 
thinking and feeling, judging and perceiving. The author has used the chi-square test and contingency table to 
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score the interindividual particularities and she has interpreted the differences among the compared groups 
of respondents in each category on significance level p ≤ 0,05. The total number of examined drawings was: 
200 tree-drawings (colour and black and white version). 

The research has confirmed the existence of statistically significant positive correlation between tree-drawing 
and type of personality. The main characteristics of each personality type were significantly displayed in the 
drawing and the colour representation. A comparison of the individual personality types in tree-drawing (in-
terpreted by Altman, 2002) has highlighted many statistically significant differences between the individual 
personality types in tree-drawing that reflect interindividual variety of characteristics of personality. 

Key words: projective tests, tree-drawing, Myers and Briggs personality typology, personal dimension of ex-
traversion and introversion, sensing and intuition, thinking and feeling, judging and perceiving, the MBTI 
test, the Baum test. 

 

1. Výskumný problém 
Skúmanie kresby predstavuje „kráľovskú cestu“ do det-

skej duše. Psychologický výskum detskej kresby sa datuje 
od vzniku empirickej, experimentálnej psychológie. Na za-
čiatku skúmania detskej kresby bolo v centre záujmu hod-
notenie poznávacích zložiek detského vývoja, jeho vníma-
nia, rozvoja jemnej motoriky, utvárania pojmov a intelektu 
(Davido, 2001). Vývin psychológie kresby charakterizuje  
I. Hárdi (1992) takto: 1. etapa (1885-1908) – počiatočná 
etapa, v ktorej bola v popredí analýza grafického prejavu 
detí a ilustrácia psychického vývinu dieťaťa pomocou kres-
by. Najvýznamnejší predstavitelia tejto etapy boli C. Ricci, 
Perez, Barnes, Baldwin, Brown, Götze, Kerschesteiner, 
Claparéd, Rouma a Luquet. 2. etapa (1908-1928) – bola 
charakteristická sledovaním vývinu detskej kresby. V tejto 
etape sú významné práce H. Engovej a F. Goodenoughovej, 
ktorej test umožnil pomocou kresby postavy určiť inteli-
genčnú úroveň dieťaťa. 3. etapa (1928-1939) – v tomto ob-
dobí vznikol Warteggov test, spočívajúci v dokresľovaní ur-
čitej predlohy. Kresby sú podrobované obsahovej analýze 
(vplyv psychoanalýzy). Jedným z predstaviteľov analytic-
kého smeru je Widlöcher. 4. etapa (1939-1939) – sa stala 
významnou prácami L.K. Franka o projekcii. V tejto etape 
rozoznávame tri smery: 1. smer, v ktorom autori zdôrazňujú 
klinickú validitu. Hlavnou predstaviteľkou klinického smeru 
je K. Machoverová. 2. smer reprezentuje expresia a Gestalt-
psychologická redukcia. Aplikovali sa poznatky z grafológie 
napr. Kochov test kresby stromu; oba smery prevládali 
v rokoch 1940-50. 3. smer (v rokoch 1950-1960) reprezen-
tuje fenomenologická typológia hľadajúca Gestaltpsycholo-
gické typy, grafické komplexy. 5. etapa (1960-doteraz) – sa 
zameriava na výskum detskej kresby z nových aspektov 
(Harris, Goodnow, Švancarová, Švancara, Mühle a i.). Zno-
vu sú spracovávané rozličné oblasti vývinovej psychológie 
(percepcia, kognitívne procesy, vývin reči). 

Novú dimenziu skúmania ovplyvnilo poznanie, že kres-
ba odráža osobnosť dieťaťa a jeho vzťahy, hovorí o citovom 
prežívaní dieťaťa. Tak sa v posledných päťdesiatych rokoch 
v rámci psychologickej diagnostiky rozvíja diagnostika pro-
jektívna. Projektívne kresbové testy sú založené na projek-
cii, na schopnosti signalizovať emočné prežívanie.  

 
Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave  
Adresa pre korešpondenciu: Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., 
Javorinská 14, 811 03 Bratislava 
e-mail: luboslava.sejcova@uniba.sk 

Zaraďujeme sem Test stromu Karla Kocha, Test troch stro-
mov a tematické kresbové testy akými sú napríklad Test 
kresby rodiny, Test kresby začarovanej rodiny a iné (Vágne-
rová, 2001).  

Test stromu predstavuje jednoduchú, časovo nenáročnú 
diagnostickú metódu, ktorá umožňuje komplexný pohľad na 
osobnosť. Neurčitý a mnohoznačný podnet – nakresliť 
strom – otvára priestor pre prirodzenú tendenciu nášho ve-
domia smerovať k aktuálnym vnútorným konfliktom a potla-
čeným psychickým obsahom, ktoré sa v kresbe prejavia 
v symbolickej rovine (Altman, 2002). Kresbou stromu sa 
zaoberali viacerí autori. Hlavným tvorcom Testu stromu je 
Karel Koch a jeho práca Der Baumtest vyšla prvýkrát roku 
1949. Český manuál ku kresbe stromu vytvoril roku 1998 
Zdeněk Altman a roku 2002 vypracoval druhé aktualizova-
né vydanie. Kresba stromu symbolizuje kresbu seba samé-
ho. Dieťaťu dáme úlohu: Nakresli akýkoľvek ovocný strom. 
Pri testovaní dostane dieťa papier vo formáte A4 a ceruzku 
a dostane pokyn, aby nakreslilo strom tak dobre, ako len 
vie, ale nemal by to byť strom ihličnatý a ani palma. Kresba 
nie je časovo ohraničená, zvyčajne trvá cca 5-15 minút. Po 
dokončení kresby nasleduje rozhovor poradcu s dieťaťom 
alebo dospelým. Hodnotenie testu stromu je veľmi obtiažne 
a vyžaduje si dlhoročnú prax odborníka. Test stromu podľa 
Z. Altmana (2002) nie je vhodné používať ako jedinú samo-
statnú metódu, je vhodné ho použiť ako súčasť testovej ba-
térie. Dobre koreluje najmä s ostatnými projektívnymi tech-
nikami (napr. Lüscherov farebný test, kresba postavy, test 
ruky, ROR). Vhodné je použitie osobnostných dotazníkov 
(napr. Eysenckov osobnostný dotazník, ICL) a súčasťou vy-
šetrenia by malo byť vždy pozorovanie a rozhovor.  

Ichiro Mizuta a kol. (2002) uskutočnili výskum, ktorý 
bol zameraný na aplikáciu dvoch projektívnych testov (Test 
kresby stromu, Test doplňovania viet) osôb s poruchou 
príjmu potravy. Vo výskume sa porovnávali skupiny osôb 
trpiace mentálnou anorexiou a bulímiou medzi sebou, po-
rovnávali sa aj so zdravou populáciou. Anorektičky a buli-
mičky kreslili menšie stromy s užším kmeňom, viac orien-
tované doľava, oproti osobám bez poruchy príjmu potravy, 
okrem toho anorektičky maľovali menšie stromy než buli-
mičky – čo signalizuje úzkostnosť, nižšiu sebaúctu, inhibí-
ciu, komplex menejcennosti, depresiu, bezmocnosť, stiah-
nutie sa, regresiu, závislosť, zaoberanie sa minulosťou, in-
troverziu a pasivitu. Ďalší z výskumov, ktorý uskutočnil 
Ayako Kaneda a kol. (2010) sa orientoval na zisťovanie 
rozdielov v kresbe stromu u chronických schizofrenikov,  
v porovnaní s normálnou populáciou. Podľa rozborov kre-
sieb stromov výskumníci dospeli k záverom, že medzi kres-
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bami existujú štatisticky významné rozdiely. U schizofreni-
kov bola kontúra kmeňa častejšie zobrazená len jednou čia-
rou, nakreslený kmeň bol príliš úzky a dole otvorený. Roz-
diely sa našli aj v kresbe vetiev – schizofrenici ich kreslili 
jednou čiarou, alebo na koncoch otvorené. Podiel zakresle-
ného papiera bol u schizofrenikov menší, respektíve kreslili 
menšie stromy než normálna populácia. Paráková (2012) 
vyhodnotila podľa príručky Altmana (2002) 32 kresieb 
stromov (16 osôb s alkoholovou závislosťou a 16 bez alko-
holovej závislosti). Priemerný vek bol 43,5 rokov, prevláda-
li osoby so strednou školou. Skúmala rozdiel medzi kresbou 
stromov chronických alkoholikov, v porovnaní s kontrolnou 
skupinou osôb. U chronických alkoholikov bola zistená od-
lišnosť v zobrazení koruny, v tejto časti stromu sa nachá-
dzali prvky vyjadrujúce smútok, zlú náladu až depresívne 
naladenie (poklesávajúce vetvy smerujúce dolu, koruna po-
klesávajúca pozdĺž kmeňa), častejší výskyt prvkov naznaču-
júcich pocity izolácie, osamotenia (ochranný ostrovček, 
kmeň sklonený vľavo, nepriedušne obtiahnutá koruna, umies-
tnenie stromu do ľavej časti papiera), neistota postavenia vo 
svete a ukotvenie jedinca (korene jednou čiarou alebo ob-
tiahnuté, voľne na zemi ležiace korene, kmeň pri päte zúže-
ný, kmeň s neisto nakreslenými obrysmi alebo skrútený 
kmeň, neistota vedenia ťahu) a častejší výskyt kresby kme-
ňa prechádzajúceho celou korunou, čo poukazuje na malú 
psychickú diferencovanosť osoby, prevládanie pudov a in-
štinktov u alkoholikov (Paráková, 2012). 

 

2. Metóda 
Vo výskume osobnostných dimenzií v kresbe stromu 

(2015 – 2016) sme zisťovali, či existuje štatisticky signifi-
kantná pozitívna súvislosť medzi kresbou stromu a typom 
osobnosti. Výskumnú vzorku tvorilo 100 mladých ľudí vo 
veku 23 – 28 rokov (20 mužov a 80 žien) – študentov FiF 
UK v Bratislave. Najpočetnejšiu skupinu tvorili 23–roční 
(39 %), ďalej nasledovali 24–roční (35 %), 25–roční (13 %) 
a 26 – 28–roční (13 %). Probandov sme rozdelili na základe 
zistenia osobnostných dimenzií v Dotazníku MBTI Mayer-
sovej a Brigsovej do 8 hlavných porovnávaných kategórií  
a tieto skupiny respondentov sme navzájom porovnávali 
v Teste stromu podľa Altmana (2002). Pri vyhodnocovaní 
interindividuálnych osobitostí sme použili χ²–test a kontin-
genčné tabuľky, pričom sme interpretovali rozdiely medzi 
porovnávanými skupinami respondentov v jednotlivých vy-
braných kategóriách na hladine významnosti p≤ 0,05. Cel-
kový počet skúmaných kresieb bol 200 kresieb Testu stro-
mu (farebná a čierno-biela verzia). Overovali sme túto hy-
potézu H1. Existuje štatisticky signifikantná pozitívna súvis-
losť medzi kresbou stromu a typom osobnosti? Očakávali 
sme, že zistíme štatisticky významné rozdiely v kresbe 
stromu pri skúmaných osobnostných dimenziách proban-
dov. Výsledky by mohli poukázať na to, že je možné tieto 
testy pomerne spoľahlivo používať v diagnostike osobnosti 
človeka.  

Test MBTI vychádza z typológie osobnosti podľa Myers 
– Briggsovej. Probandi sa pri vypĺňaní dotazníka mali za-
myslieť nad charakteristikou jednotlivých tvrdení a mali 
uviesť ten model správania, ktorý vyhovuje ich osobe, ktorý 
v živote uprednostňujú. Po vypracovaní testu sme získali 
typ osobnostnej preferencie. Základné rozdelenie podľa 
MBTI je v tabuľke 1. Klasifikácia osobnosti podľa MBTI 

(Introversion, Extroversion, iNtuition, Sensing, Thinking, 
Feeling, Judging, Perceiving) (Capík, 2009). Označenie 
jednotlivých typov sme doplnili pre lepšiu prehľadnosť 
o niektoré typické charakteristiky danej osobnosti (spolo-
čenský, individualista, tvorivý, pragmatik, racionálny, 
emočný, plánovač, chaotik). 

Tabuľka 1. Typy osobnosti I. Mayersovej a A.K. Brigg-
sovej (Capík, 2009). 

Rozdelenie  
podľa  
MBTI 

Typ osobnosti 
Charakteristika 

jednotlivých  
typov 

1. Spolupráca  
s okolím 

Introvert (I)  
(individualista) 

- menšia komuni-
kácia s okolím  

- rád pracuje  
samostatne  

- ťažko nadväzuje 
priateľstvá  

Extrovert (E)  
(spoločenský) 

- rád a často komu-
nikuje s okolím  

- rád spolupracuje  
s inými  

- je priateľský 
2. Spôsob  
získavania  
informácií 

Intuitívny (N)  
(tvorivý) 

- veľká predstavi-
vosť  

- postačuje mu  
čiastková znalosť  
o probléme  

Vnímajúci  
zmyslami (S) 
(pragmatik) 

- vyžaduje fakty  
- hľadá detailné  

informácie  
o probléme  

3. Spôsob  
prijímania  
rozhodnutí 

Premýšľajúci (T) 
(racionálny) 

- objektívne a logic-
ké rozhodovanie 

Cítiaci (F)  
(emočný) 

- rozhodovanie na 
základe pocitov  

4. Vzťah  
k okolitému 
svetu,  
prispôsobenie 

Usudzujúci (J) 
(plánovač) 

- zmysel pre  
organizáciu vecí  

- riadenie sa  
termínmi  

Vnímavý (P) 
(chaotik) 

- radšej náhodné  
príležitosti  

- nič neplánuje  
- flexibilný,  

prispôsobivý  
 
V našom výskume sme tiež použili farebnú modifikáciu 

Testu stromu. Z. Altman (2002) síce neodporúča používať 
pastelky, ale keďže náš výskum bol orientovaný aj na vzťah 
farieb a osobnosti človeka, tak sme použili čierno-bielu aj 
farebnú modifikáciu testu stromu. Celkový počet skúma-
ných kategórií testu stromu v našom výskume bolo 207. 
Uvádzame základné kategórie, ich podrobné členenie je 
uvedené v prípade testu stromu v príručke Altman (2002)  
a dve kategórie sú pridané v našej modifikácii – podobnosť 
dvoch stromov a farebnosť, keďže sme použili farebnú mo-
difikáciu testu stromu.  
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1. Posúdenie kresby ako celku – Podobnosť dvoch stromov 
– reliabilita, Racio-emócie, Sebavedomie, Chararakter kres-
by, Patológia v kresbe, Celková úroveň prevedenia, Zvlád-
nutie srdca stromu.  

2. Umiestnenie a veľkosť kresby – Veľkosť kresby, Zdôraz-
nenie smeru, Diagonály, Umiestnenie stromu na ploche.  

3. Celkový dojem – Odolnosť stromu, Zdravotný stav stromu.  

4. Čiary – Tlak, Rýchlosť pohybu čiar, Vzhľad čiary, Otvo-
renosť obrysovej čiary.  

5. Infantilné znaky.  

6. Symbolický výklad a interpretácia detailov – Korene, Zá-
kladňa, Päta kmeňa, Kmeň, Kontúry kmeňa, Povrch kmeňa, 
Pomer veľkosti kmeňa a koruny, Koruna, Uzavretá schema-
tická koruna, Vzhľad koruny, Koruna tvorená štruktúrou 
vetví, Vetvy, Listy, plody, kvety a iné doplnky, Niektoré 
zvláštnosti, Pravidelnosť, opakovanie, strereotypie. 

7. Napájanie, priechodnosť a zakončovanie kmeňa a vetiev 
– Priechodnosť energie a emócií vrstvami osobnosti.  

8. Farebnosť – použitie Primeraných farieb, Prítomnosť fa-
rieb, Sýtosť farieb, Početnosť farieb.  

 

3. Výsledky výskumu 
Z celkovej skupiny probandov (N = 100) tvoril najpo-

četnejšiu skupinu uvážlivý typ osobnosti a cítiaci typ. Mier-
ne prevažoval introvertný typ nad extrovertom. 

Tabuľka 2. Typy osobnosti  

  

E-I S-N T-F J-P 
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1 chlapci 10 10 13 7 10 10 14 6 
2 dievčatá 36 44 39 41 18 62 65 15 

 
SPOLU 46 54 52 48 28 72 79 21 

 

Pri použití chí-kvadrátového testu sme zistili, že ženy boli 
významne častejšie cítiace typy, než rozumové (racionálne) 
typy (R: 64 %, C: 86 %), muži boli významne častejšie ra-
cionálne, než cítiace typy (R: 36 %, C: 14 %), (D.F. = 1,  
χ2 = 6,002, p = 0,015). To poukazuje aj na fakt, prečo ženy 
pri výbere povolania uprednostňujú spoločensko-vedné od-
bory a muži (pre svoju racionalitu) technickú oblasť. 

Z hľadiska charakteru kresby prevládala primerane bo-
hatá, starostlivo a precízne vypracovaná kresba (51 %), na 
ktorej si probandi dali záležať, potom jednoduchá kresba 
(36 %), schematická kresba (6 %), výtvarne poňatá (ume-
lecká) kresba (len 5 %), a prehnane vypracovaná, úzkostlivo 
realizovaná kresba (2 %). Z hľadiska patológie v kresbe 
prevládala logická kresba, ktorá odrážala jasné myslenie  
a harmonickú štruktúru osobnosti (70 %), v menšej miere sa 
vyskytli aj infantilné kresby (suspektný mentálny defekt) 
(26 %), nelogické kresby (možné schizotypné alebo psycho-
tické poruchy) (8 %), tenzné, nekľudné kresby (možné neu-

rotické poruchy, úzkostnosť) (12 %), neohrabané kresby 
s výraznými disproporciami (suspektné organické postihnu-
tie) (2 %). Z hľadiska celkovej úrovne prevedenia o niečo 
viac prevládala nižšia úroveň prevedenia (53 %), nad vyso-
kou úrovňou prevedenia (47 %), čo možno súvisí aj s vyšším 
vekom probandov a ich malej skúsenosti a vekom „strate-
nej“ zručnosti v kreslení. 

Vo výskume sme overovali hypotézu 1: Existuje štatis-
ticky signifikantná pozitívna súvislosť medzi kresbou stromu 
a typom osobnosti? Pri porovnaní jednotlivých typov osob-
nosti v Kresbe stromu (vyhodnotenie podľa Altmana, 2002) 
sme našli mnohé štatisticky významné rozdiely. 

 

1. Osobnostná dimenzia extroverzie a introverzie 

Porovnávali sme tieto typy osobností: extrovert /spo-
ločenský (N = 46) – introvert /individualista (N = 54). 

 Zistili sme, že sa u extrovertov významne častejšie obja-
vovali nelogické až nezmyselné kresby (E: 15 %, I: 2 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 6,029, p = 0,014) odrážajúce možné ne-
jasné myslenie či suspektnú duševnú poruchu (schizotyp-
né alebo psychotické poruchy), ale môže ísť aj o prejav 
recesie, či snahy zaujať výskumníka, byť originálny, čo je 
pomerne možné, keďže ide o extrovertov, ktorí radi upú-
tavajú pozornosť (najčastejšie sa objavovala nezvyčajná 
farebnosť – ružová koruna, modrý kmeň, strom naopak – 
postavený dolu hlavou – korene namiesto koruny a listy 
namiesto koreňov, bizarné tvary stromu a i.). 

 U introvertov sa významne častejšie objavili tenzné, na-
päté a nekľudné kresby (prerušované, ostré ťahy, zmäte-
ná spleť čiar), čo poukazuje na vyššiu mieru vnútorného 
napätia, psychickú labilitu, suspektné psychické potiaže 
(neurotické poruchy, úzkostnosť) (E: 4 %, I: 19 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 4,724, p = 0,030), čo sa aj skôr objavuje 
ako problém u introvertov.  

 U extrovertov sa významne častejšie objavovala kresba 
zaplňujúca celý priestor – prejav až nutkavej snahy 
všetko obsiahnuť, prehnaná expanzivita, väčšinou kom-
penzácia pocitov nedostatočnosti (E: 24 %, I: 0 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 14,509, p < 0,001). 

 Extroverti významne častejšie umiestňovali kresby na 
ploche tak, že zdôraznili smer dolu, čo znamená averziu 
ku svetu, zameranie na minulosť, pudovosť (E: 30 %,  
I: 7 %); (D.F. = 1, χ2 = 8,924, p = 0,003). 

 Extroverti tiež významne častejšie umiestňovali kresby 
na ploche tak, že zdôraznili smerovanie nahor doprava, 
čo poukazuje na preferenciu aktivity, ctižiadostivosť, 
presadzovanie sa (E: 22 %, I: 7 %); (D.F. = 1, χ2 = 4,238, 
p = 0,040). 

 U extrovertov sa významne častejšie objavili pevné, odol-
né stromy, ktoré majú silu vzdorovať a odolávať počasiu, 
čo poukazuje na odolnosť voči záťaži, pocit bezpečia, 
stability a sily ega (E: 96 %, I: 81 %). Introverti naopak 
významne častejšie zobrazovali krehké a slabé stromy, 
ktoré by veľmi neobstáli v prírode (E: 4 %, I: 19 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 4,724, p = 0,030), čo môže súvisieť zase 
s nižším pocitom istoty a stability. 

 Extroverti významne častejšie používali rýchle, dyna-
mické ťahy pri kreslení (uvoľnené, sebavedomé čiary) 
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(E: 76 %, I: 52 %), čo poukazuje na spontánnosť a tem-
perament probanda. Introverti častejšie kreslili pomalý-
mi, neistými ťahmi, čo poukazuje na nerozhodnosť, pa-
sivitu, nepriebojnosť (E: 24 %, I: 48 %); (D.F. = 1,  
χ2 = 6,259, p = 0,013). 

 Extroverti významne častejšie používali „rozmáchle“, 
sebavedomo vedené čiary presahujúce cez okraje listu, 
čo poukazuje na nedbanlivosť až bezohľadnosť, prehna-
ne zvýšené sebavedomie (E: 22 %, I: 7 %); (D.F. = 1, 
χ2 = 4,238, p = 0,040). 

 Introverti mali významne častejšie prerušovanú nespoji-
tú obrysovú čiaru kmeňa a koruny, čo svedčí o citlivosti 
na vonkajšie podnety, zraniteľnosť (E: 15 %, I: 37 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 6,000, p = 0,015). 

 Introverti prejavovali významne častejšie niektoré infan-
tilné znaky bežné u detských kresieb (zhruba do 12 ro-
kov), v podobe nápadne zjednodušených vetiev, primitív-
ny spôsob zobrazenia (vetvy jednou čiarou) (E: 11 %,  
I: 30 %); (D.F. = 1, χ2 = 5,270, p = 0,022), čo svedčí 
o prejave istej nevyzretosti, dôsledok regresie, infanti-
lizmu. (Introverti však častejšie zobrazovali strom s ko-
nármi než extroverti).  

 Introverti mali významne častejšie rozšírenú pätu kmeňa 
vľavo, čo svedčí o možnej zabrzdenosti, uľpievaní na 
minulosti, že neradi začínajú niečo nové, ťažko sa roz-
hodujú, poukazuje to na závislosť na matke (E: 2 %,  
I: 13 %); (D.F. = 1, χ2 = 3,929, p = 0,048). 

 Introverti významne častejšie kreslili letný strom s listami 
= vypovedá o emocionalite, plnosti prežívania, zmyslo-
vosti, niekedy povrchnosti, afektovanosti až exhibitívnosti 
(E: 87 %, I: 98 %); (D.F. = 1, χ2 = 39,660, p < 0,001).  

 Extroverti významne častejšie zobrazovali skaderenú koru-
nu stromu (girlandy), čo poukazuje na psychickú pohybli-
vosť, uvoľnenosť, hravosť, družnosť, citovosť, nekľud, 
nadšenie, hovornosť ale i nedostatok sebadisciplíny, vytr-
valosti, povrchnosť, ľahkomyselnosť, menší zmysel pre 
realitu (E: 13 %, I: 0 %); (D.F. = 1, χ2 = 7,493, p = 0,006). 

 Extroverti významne častejšie zobrazovali vetvy, ovocie 
a pod. voľne v korune, čo poukazuje na povrchný, sche-
matický prístup ku kresbe, tiež pohodlnosť, nekoordino-
vanosť, nič nerobí dôsledne, improvizovanie, problém 
s dokončovaním, horšie chápanie súvislostí (E: 41 %,  
I: 17 %); (D.F. = 1, χ2 = 7,479, p = 0,006). 

 Introverti významne častejšie zobrazovali strom s koná-
rmi (väčšinou aj s naznačenou korunou s listami), koruna 
je tvorená štruktúrou vetví, rozrastajúcich sa z kmeňa 
a ide o snahu vystihnúť skutočnú podstatu stromu (E: 54 %, 
I: 85 %), môže ísť o tendenciu ísť do podstaty problému, 
hľadanie súvislostí, vidieť celok tvorený jeho časťami. 
Extroverti častejšie zobrazovali korunu stromu zjednodu-
šene ako obrys koruny úplne bez konárov v podobe uzav-
retej schematickej koruny, obláčika alebo iného tvaru, 
tvoreného spleťou listov a čiar (E: 46 %, I: 15 %); (D.F. = 1, 
 χ2 = 11,472, p < 0,001), čo je odraz sklonu k istej po-
vrchnosti, alebo i tendencie brať veci z nadhľadu, neísť 
do hĺbky, prejav pohodlnosti alebo povrchného prístupu 
ku svetu. Takáto schematická kresba je známka kon-
venčného prístupu k svetu, znamená nasadenú masku, 
prejav snahy neodlišovať sa od ostatných. 

 U introvertov sa významne častejšie objavili slabé, tenké 
vetvy, čo poukazuje na slabosť, nerozhodnosť, problémy 
so sebapresadením, je to častejšie u dievčat (E: 17 %,  
I: 44 %); (D.F. = 1, χ2 = 8,355, p = 0,004). 

 Extroverti významne častejšie zobrazovali rôzne dopln-
ky (vtáky, hniezda, vtáčie búdky, rebríky, koše na ovo-
cie, veveričky na strome a i), čo poukazuje na sebairóniu, 
zmysel pre humor, hravosť, detinskosť i recesiu alebo 
znak provokácie voči testujúcemu (E: 30 %, I: 13 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 4,571, p = 0,033). 

 U extrovertov sa významne častejšie objavila stereoty-
pia - sklon k mechanickému radeniu a časté opakovanie 
prvkov, ktoré sa vyskytuje u vetví, listov, plodov, orna-
mentov v korune, na štruktúre kôry. Znamená nedosta-
točnú prispôsobivosť, zhoršené vnímanie a orientáciu 
v realite. (Možno by som to prisudzovala istej povrchnos-
ti, či snahe vytvoriť rytmus, pravidelný geometrický tvar, 
vytvoriť niečo harmonické) (E: 61 %, I: 35 %); (D.F. = 1, 
χ2 = 6,578, p = 0,011). 

 U extrovertov sa významne častejšie objavili kresby 
stromu s adekvátne regulovaným tokom energie – dobre 
zvládnutý prechod z kmeňa do vetví – srdce stromu, vetvy 
sú dobre napojené, postupne sa zužujú do špičky, až do 
jednoduchej čiary. Znamená to, že môže voľne prechá-
dzať energia, emócie medzi rôznymi vrstvami osobnosti, 
myslenie a cítenie sú plne integrované, svedčí to o vyrovna-
nosti (E: 70 %, I: 43 %); (D.F. = 1, χ2 = 7,302, p = 0,007). 

 U introvertov sa významne častejšie objavili primerané 
farby kresby stromu, viac zodpovedajúce realite (prevláda 
zelená a hnedá) (E: 70 %, I: 89 %); (D.F. = 1, χ2 = 5,797, 
p = 0,016), čo môže súvisieť so snahou vystihnúť pod-
statu, objavuje sa aj bohatšia, výraznejšia farebnosť (E: 
17 %, I: 35 %); (D.F. = 1, χ2 = 3,990, p = 0,046), čo 
možno súvisí s výraznejšou vnútornou emocionalitou 
a nevyrovnanosťou a menšou racionalitou.  
 
Na obrázkoch 1 a 2 vidíme stromy stvárnené extrover-

tom a introvertom. Extrovertka zobrazila dynamicky stvár-
nený, odolný strom, stabilitu mu dodávajú mohutné korene 
(potreba pevnejšieho zakotvenia, ťažkopádnosť), prejavilo 
sa zdôraznenie smeru dolu, čo znamená väčšiu pudovosť 
a dominanciu inštinktov. Drsná, zbrázdená kôra stromu po-
ukazuje na problémy s prispôsobovaním. Letný strom s lis-
tami vypovedá o emocionalite, plnosti prežívania, zmyslo-
vosti, niekedy povrchnosti, afektovanosti až exhibitívnosti. 
Vetvy rozbiehajúce sa od stredu svedčia o podnikavosti, ini-
ciatívnosti, horlivosti. Ťahy sú dynamické a uvoľnené, čo 
svedčí o spontánnosti a temperamente probandky, listy pou-
kazujú na živosť, radostnosť; objavuje sa však aj stereoty-
pia, čo poukazuje na horšiu prispôsobivosť a kreslenie ovo-
cia v korune - snaha pôsobiť lepším dojmom.  

Strom introvertky je tvorený štruktúrou vetiev, je smutný, 
bez listov akoby sa nevedel tešiť. Holý strom charakterizuje 
skôr človeka vážneho, strohého, možno až sklonom k depre-
siám, ale držiaceho sa podstaty. Strom je na papiery umies-
tnený vľavo (introverzia). Hrubé konáre svedčia o silnej 
afektivite, robustnosti, túžbe presadiť sa. Objavujú sa ostré 
ťahy a ostro zašpicatené konce vetiev poukazujúce na kri-
tičnosť či agresivitu. Zvýšený dôraz na šrafovanie môže po-
ukazovať na úzkosť, depresiu, či aktuálne problémy. 
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Obrázok 1. Test stromu - extrovert (ESFJ), žena, 22 r. 

 

 
Obrázok 2. Test stromu – introvert (ISTP), žena, 23 r. 

 

2. Osobnostná dimenzia zmyslovosti a intuitívnosti 

Porovnávali sme tieto typy osobností: zmyslový/prag-
matik (N = 52) – intuitívny/tvorivý (N = 48). 

 U intuitívnych typov sa významne častejšie objavili 
tenzné, napäté a nekľudné kresby (prerušované, ostré 
ťahy, zmätená spleť čiar), čo poukazuje na vyššiu mieru 
vnútorného napätia, psychickú labilitu, suspektné psy-
chické potiaže (neurotické poruchy, úzkostnosť) (Z: 4 %, 
I: 21 %); (D.F. = 1, χ2 = 6,821, p = 0,009).  

 Intuitívnym typom významne častejšie kresba presaho-
vala okraje papiera – horný okraj, alebo i po stranách, 
znamená to zvýšené, neadekvátne ašpirácie, nevyzre-
tosť, prehnaná expanzivita, neprijíma obmedzenia, ne-
rešpektovanie pravidiel (Z: 0 %, I: 13 %); (D.F. = 1,  
χ2 = 6,915, p = 0,009).  

 U intuitívnych typov sa významne častejšie objavili zdô-
raznené vertikálne ťahy, čo poukazuje na maskulinitu, 

odhodlanosť a hyperaktivitu (Z: 8 %, I: 31 %); (D.F. = 1, 
χ2 = 9,001, p = 0,003).  

 Kontúra kmeňa a koruny vypovedá o otvorenosti, schop-
nosti kontaktu. U intuitívnych typov sa významne častej-
šie objavila neprerušovaná, pevná obrysová línia, čo je 
výrazom uzavretosti až obáv pred vonkajším svetom  
(Z: 21 %, I: 42 %); (D.F. = 1, χ2 = 4,910, p = 0,027).  

 U zmyslových typov sa významne častejšie objavilo 
uvoľnenie kontúry – (zvlnená linka až arkádovitá koruna), 
čo je známkou prispôsobovania sa (Z: 54 %, I:33 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 4,262, p = 0,039).  

 Intuitívne typy prejavovali významne častejšie niektoré 
infantilné znaky bežné u detských kresieb (zhruba do  
12 rokov), v podobe nápadne zjednodušených vetví, pri-
mitívny spôsob zobrazenia (vetvy jednou čiarou)  
(Z: 12 %, I: 31 %); (D.F. = 1, χ2 = 5,846, p = 0,016), čo 
svedčí o prejave istej nevyzretosti, dôsledok regresie,  
infantilizmu.  

 Základňa je línia, z ktorej strom vyrastá, znamená bez-
prostrednú realitu, vypovedá o dôležitosti zázemia. Zdô-
raznená základňa býva prejavom kompenzácie neistého 
postavenia, vyjadruje zvýšenú potrebu opory a zázemia. 
Intuitívne typy mali častejšie naklonenú základňu, vpra-
vo i vľavo, čo poukazuje na zdržanlivosť, rezervovanosť, 
opatrnosť, slabú vôľu, horšiu prispôsobivosť, nestabilitu, 
neistotu, stratu pôdy pod nohami, nedôveru, vzdor (Z: 4 %, 
I: 17 %); (D.F. = 1, χ2 = 4,558, p = 0,033). 

 U intuitívnych typov sa významne častejšie objavila malá 
potlačená koruna = naznačuje problémy so sebapresade-
ním, možné pocity menejcennosti, typické u detských 
kresieb, inak i známka nevyzretosti (Z: 2 %, I: 13 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 4,289, p = 0,039). 

 U intuitívnych typov sa významne častejšie objavila 
zhora sploštená, stlačená koruna = žije pod tlakom ale-
bo s pocitom, že je naňho vyvíjaný neprimeraný tlak, 
pocit zviazanosti, nesamostatnosť, poslušnosť, rezigná-
cia, potlačenie aktivity, pocity menejcennosti (Z: 12 %, 
I: 23 %); (D.F. = 1, χ2 = 12,924, p < 0,001). 

 U zmyslových typov sa významne častejšie objavila dob-
re rozvetvená, ale nepriedušne obtiahnutá koruna, čo po-
ukazuje na uzavretosť, nesmelosť, nevyspytateľný, ešte sa 
„nenašiel“, horšia sociálna prispôsobivosť (Z: 40 %,  
I: 17 %); (D.F. = 1, χ2 = 6,819, p =0,009). 

 U intuitívnych typov sa významne častejšie objavili 
kresby stromu s adekvátne regulovaným tokom energie – 
dobre zvládnutý prechod z kmeňa do vetví – srdce stro-
mu, vetvy sú dobre napojené, postupne sa zužujú do 
špičky, až do jednoduchej čiary. Znamená to, že môže 
voľne prechádzať energia, emócie medzi rôznymi vrst-
vami osobnosti, nie sú bloky v myslení a prežívaní  
(Z: 44 %, I: 67 %); (D.F. = 1, χ2 = 5,076, p = 0,025). 

 U intuitívnych typov sa objavuje bohatšia, výraznejšia 
farebnosť (Z: 15 %, I: 40 %); (D.F. = 1, χ2 = 7,416,  
p = 0,007). Používajú mnoho farieb, ktoré sú jasné 
a výrazné, čo môže súvisieť s výraznejšou emocionali-
tou a tvorivosťou a menšou racionalitou. Zdravé deti 
a dospelí kreslia farebné a optimistické obrázky.  
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Na obrázkoch 3 a 4 vidíme stromy stvárnené zmyslovým 
a intuitívnym typom osobnosti. Kresba autorky zmyslového 
typu je umiestnená naľavo na ploche papiera čo svedčí 
o introverzii. Zdôraznená pravá strana koruny však svedčí 
o snahe presadiť sa, ovplyvniteľnosť a extravertné zamera-
nie, aj veľkosť kresby zaplňujúcej celý priestor svedčí 
o nutkavej snahe zdôrazniť sa, všetko obsiahnuť. Koruna 
stromu sa vyznačuje uvoľnením kontúry (arkádovitá koru-
na), čo je známkou prispôsobovania sa; nepriedušne ob-
tiahnutá koruna, však poukazuje na uzavretosť, nesmelosť, 
horšiu sociálnu prispôsobivosť. Zobrazenie krajinky svedčí 
o snivosti a utápaní sa v podružnostiach. Strom vyrastá in-
fantilne z dolného okraja listu, čo poukazuje na nedostatok 
nadania, jednoduchosť až slaboduchosť; rozšírená päta 
kmeňa tiež poukazuje na ťažkopádnosť, dôkladnosť poma-
losť až zaostalosť. Kmeň stromu smeruje doprava, čo svedčí 
o ovplyvniteľnosti a extraverzii. Ovocie a listy voľne v korune 
poukazujú na snahu ukázať sa v lepšom svetle, kvety – se-
baobdiv, dôležitejší je vonkajší dojem než výkon. Stereoty-
pia poukazuje na horšiu prispôsobivosť. Zvýšený dôraz na 
šrafovanie kmeňa môže poukazovať na úzkosť, depresiu, či 
aktuálne problémy. 

Kresba brezy autorky intuitívneho typu je výtvarne lep-
šie zvládnutá, je dynamická i nekľudná (prerušované, ostré 
ťahy, zmätená spleť čiar), čo poukazuje na vyššiu mieru 
vnútorného napätia, psychickú labilitu, suspektné psychické 
potiaže (neurotické poruchy, úzkostnosť). Pokrivený kmeň 
svedčí o neistom postavení, ostré tvary na kmeni stromu 
svedčia pre vzušivosť, predráždenosť, choleričnosť a agresi-
vitu, vetvy rozbiehajúce sa od stredu svedčia o podnikavosti, 
iniciatívnosti, horlivosti. Je dobre zvládnutý prechod  
z kmeňa do vetví – srdce stromu, vetvy sú dobre napojené, 
znamená to, že môže voľne prechádzať energia, emócie me-
dzi rôznymi vrstvami osobnosti, nie sú bloky v myslení 
a prežívaní. 

 

 
Obrázok 3. Test stromu - zmyslový typ (ESFP), žena, 24 r.  

 

 
Obrázok 4. Test stromu - intuitívny typ (INFP), žena, 22 r.  

 

3. Osobnostná dimenzia racionality a citovosti 

Porovnávali sme tieto typy osobností: rozumový/racionálny 
(N = 28) – cítiaci/emočný (N = 72).  

 Racionálnym typom významne častejšie kresba zaplňo-
vala celý priestor – je to prejav až nutkavej snahy všetko 
obsiahnuť, prehnaná expanzivita, väčšinou kompenzácia 
pocitov nedostatočnosti (R: 21 %, C: 7 %); (D.F. = 1,  
χ2 = 4,320, p = 0,038).  

 Citové typy používali pri kreslení významne častejšie sil-
ný tlak, čo poukazuje na energičnosť, rozhodnosť, odol-
nosť voči záťaži, zmyslovosť, i ťažkopádnosť a zlostnosť 
(Z: 64 %, I: 85 %). Racionálne typy naopak používali pri 
kreslení významne častejšie slabý tlak, čo poukazuje na 
jemnosť, plachosť, neistotu, citlivosť, ale i slabú vôľa, 
precitlivenosť, neschopnosť sa vzoprieť, depriváciu, neu-
rotické alebo psychotické stavy (R: 36 %, C: 15 %);  
(D.F. = 1, χ2 = 5,075, p = 0,025).  

 Myslíme si, že aj silné racionálne uvažovanie odráža opa-
trnosť v ťahu kresby, naopak emócie sa odrážajú v kresbe 
stromu odvážnymi a silnými čiarami. 

 Citové typy používali pri kreslení významne častejšie 
pevné, neváhavé ťahy – rozhodnosť, istota (R: 50 %,  
C: 75 %); (D.F. = 1, χ2 = 5,790, p = 0,016).  

 Citové typy významne častejšie kreslili letný strom s lis-
tami = vypovedá o emocionalite, plnosti prežívania, 
zmyslovosti, niekedy povrchnosti, afektovanosti až ex-
hibitívnosti (R: 86 %, C: 96 %); (D.F. = 1, χ2 = 34,695, 
p < 0,001).  

 U citových typov sa významne častejšie objavila zdravá, 
plná koruna, čo svedčí o psychickej vyrovnanosti 
a schopnosti prispôsobenia (R: 64 %, C: 96 %); (D.F. = 1, 
χ2 = 17,740, p < 0,001). 

 U citových typov sa významne častejšie objavila pre-
hnane veľká koruna - je prejavom až nutkavej snahy ob-
siahnuť svojou aktivitou (i vo fantázii) čo najväčší prie-
stor, nevyzretosť, velikášstvo, kompenzácia komplexov 
(R: 4 %, C: 21 %); (D.F. = 1, χ2 = 4,470, p = 0,035).  
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 U citových typov sa významne častejšie objavili vetvy 
rozbiehajúce sa od stredu, čo poukazuje na podnika-
vosť, iniciatívnosť, extraverziu, všestrannosť, horlivosť, 
záujem o vonkajší svet, presadzovanie sa, možná i agre-
sivita, môže ísť aj o prejav prehnanej kompenzácie, agi-
tovanosť (napr. u introverta) (R: 4 %, C: 28 %); (D.F. = 1, 
χ2 = 7,120, p = 0,008). 

 Racionálne typy významne častejšie kreslia vodorovné, 
stlačené vetvy alebo vetvy smerom nahor skrátené, uťa-
té, čo poukazuje na pocit, že sa nemôžu alebo nedoká-
žu presadiť, že sú pod nátlakom, potreba byť vedený, 
pocity menejcennosti (R: 18 %, C: 1 %); (D.F. = 1,  
χ2 = 9,694, p = 0,002). 

 Racionálne typy významne častejšie kreslia uzavreté 
konce vetiev = znížená schopnosť byť aktívny, presadiť 
sa, chýba radosť zo zážitkov, oslabená vôľa a pocit, že 
mu je bránené sa plne rozvinúť, pocit neúspechu, pocity 
menejcennosti. Príčiny môžeme nájsť v ochorení, či  
v sociálnom začlenení, dôsledkom nespokojnosti a neús-
pešnosti môže byť až vzdorovitosť, odmietanie všetkého 
až konflikty. Typický znak detských kresieb (R: 11 %, 
C: 0 %); (D.F. = 1, χ2 = 7,953, p = 0,005). 

 U citových typov sa významne častejšie objavilo mecha-
nické spájanie a opakovanie prvkov, stereotypia, ktorá sa 
vyskytuje sa pri vetvách, listoch, plodoch, ornamentoch 
v korune, na štruktúre kôry. Znamená nedostatočnú pri-
spôsobivosť, zhoršené vnímanie a orientácia v realite  
(R: 29 %, C: 54 %); (D.F. = 1, χ2 = 5,302, p = 0,022). 

 Citové typy významne častejšie používali pri kreslení 
primerané farby (R: 57 %, C: 89 %); (D.F. = 1, χ2 = 
12,698, p < 0,001). 
 

Na obrázkoch 5 a 6 vidíme stromy stvárnené rozumovým 
typom a cítiacim typom osobnosti. Kresba autorky rozumo-
vého typu sa vyznačuje bezfarebným strohým stvárnenímu 
stromu – smutnej vŕby, čo poukazuje na pesimizmus, rezig-
náciu, slabú vôľu, malý energetický potenciál až depresiu. 
Neprítomnosť farby v celej kresbe môže prezrádzať citovú 
prázdnotu. Slabý tlak na ceruzku poukazuje na jemnosť, 
plachosť, neistotu, citlivosť. Mäkká a nejasná kontúra kme-
ňa poukazuje na senzitivitu, schopnosť empatie. Rozšírená 
päta kmeňa vpravo poukazuje na nedôverčivosť, vzdor, od-
por k autorite. Objavuje sa stereotypia – nedostatočná pri-
spôsobivosť, zhoršené vnímanie a orientácia v realite.  

Kresba citového typu sa vyznačuje bohatou farebnosťou, 
dynamikou, rozhodným vedením čiar – bohaté prežívanie, 
rozhodnosť, istota; letný strom s listami vypovedá o emocio-
nalite, plnosti prežívania, zmyslovosti, niekedy povrchnosti, 
afektovanosti až exhibitívnosti; zdravá, plná koruna svedčí 
o psychickej vyrovnanosti a schopnosti prispôsobenia; vetvy 
rozbiehajúce sa od stredu poukazujú na podnikavosť, inicia-
tívnosť, extraverziu, všestrannosť, horlivosť, záujem o vonkajší 
svet, presadzovanie sa, možná i agresivita, môže ísť aj 
o prejav prehnanej kompenzácie. Veľká kresba stromu 
svedčí o sebavedomí, podnikavosti, nadšení; presahuje tiež 
horný okraj papiera – zvýšené ašpirácie, prehnaná expanzi-
vita, nerešpektovanie pravidiel. Objavuje sa aj mechanické 
spájanie a opakovanie prvkov, stereotypia, znamená nedos-
tatočnú prispôsobivosť, zhoršené vnímanie a orientácia 
v realite. Prekrižujúce sa vetvy môžu poukazovať na možné 

rozpory, boj medzi afektivitou a rozumovou kontrolou. Neu-
končené, rozširujúce sa vetvy poukazujú na pudovosť 
a výbušnosť, neschopnosť regulovať správanie. Naznačené 
obnažené korene poukazujú na vratkosť, nestabilitu, snahu 
odpútať sa od minulosti. Tieňovanie kmeňa stromu vpravo 
poukazuje na extraverziu. 

 
Obrázok 5. Test stromu - rozumový typ (ESTJ), žena, 24 r.  

 

 
Obrázok 6. Test stromu - cítiaci typ (ENFJ), žena, 25 r.  

 

4. Osobnostná dimenzia uvážlivosti a vnímavosti 

Porovnávali sme tieto typy osobností: uvážlivý/plánovač 
(N = 79) – vnímavý/chaotik (N = 21). 

 Zistili sme, že sa u vnímavých typov významne častejšie 
objavovali nelogické až nezmyselné kresby (U: 4 %,  
V: 24 %); (D.F. = 1, χ2 = 9,027, p = 0,003), odrážajúce 
možné nejasné myslenie či suspektnú duševnú poruchu 
(schizotypné alebo psychotické poruchy), ale môže ísť aj 
o prejav recesie, či snahy zaujať výskumníka, byť origi-
nálny, tvorivý. 
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 Zistili sme, že u vnímavých typov sa významne častejšie 
objavovalo zdôraznenie smeru hore – znamená ašpirá-
cie, aktivitu, sebavedomie, smerovanie do budúcnosti, 
intelektuálne záujmy, fantáziu (napr. vysoký strom, ko-
runa alebo vetvy smerujúce nahor) (U: 25 %, V: 48 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 3,930, p = 0,048), 

 U uvážlivých typov sa významne častejšie objavovalo zdô-
raznenie smeru nahor doprava – čo znamená preferenciu 
aktivity, ctižiadostivosť, presadzovanie sa (U: 18 %,  
V: 0 %); (D.F. = 1, χ2 = 4,327, p = 0,038). 

 Vnímavé typy významne častejšie kreslia a zdôrazňujú 
korene, čo svedčí o pálčivosti otázky zakorenenia (o ne-
dostatku zázemia alebo naopak zvýšenej závislosti na 
rodičoch). Zvýšená pozornosť koreňom môže znamenať 
zvýšené zameranie na minulosť, osvedčené tradície, 
konzervatizmus, odmietanie nového. Ale aj potrebu pev-
nejšieho zakotvenia (keďže sú chaotici), nestabilitu, pri-
pútanosť k pudom, inštinktom, k nevedomiu, čo skôr 
súvisí s povahou vnímavého typu človeka (U: 34 %,  
V: 62 %); (D.F. = 1, χ2 = 5,314, p = 0,022). 

 Vnímavé typy tiež významne častejšie kreslia obnažené, 
voľne na zemi ležiace korene = vratkosť, nestabilita, snaha 
odpútať sa od rodiny, minulosti, uvoľniť sa (U: 16 %,  
V: 43 %); (D.F. = 1, χ2 = 6,739, p = 0,010). 

 Vnímavé typy tiež významne častejšie kreslia mohutné, 
prebujnené až morbídne korene = závislosť na pudoch, 
inštinktoch, vedie dvojitý život (na polovičku utopený 
v nevedomí), ťažkopádnosť, primitivizmus až možný 
prejav duševnej poruchy. (Duševne chorí často kreslia 
korene mohutnejšie ako korunu = symbol dvojitého ži-
vota vo vedomej a nevedomej sfére), (U: 6 %, V: 29 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 8,383, p = 0,004). 

 Päta kmeňa vypovedá o základnom pocite bezpečia, sle-
dujeme, akú stabilitu poskytuje, aké sú predpoklady, že 
unesie váhu stromu. Široká základňa znamená odolnosť, 
stabilitu alebo naopak zosilnený pocit bezpečia a potrebu 
bezpečia. U uvážlivých typov sa významne častejšie vy-
skytovala výrazne rozšírená päta kmeňa, čo je typické 
pre deti a znamená nevyzretosť, prostoduchosť, dôklad-
nosť, ťažkopádnosť, pomalosť, horšiu prispôsobivosť 
(U: 62 %, V: 48 %); (D.F. = 1, χ2 = 7,933, p = 0,005). 

 Uvážlivé typy významne častejšie kreslili letný strom  
s listami = vypovedá o emocionalite, plnosti prežívania, 
zmyslovosti, niekedy povrchnosti, afektovanosti až ex-
hibitívnosti (U: 97 %, V: 76 %); (D.F. = 1, χ2 = 11,538, 
p < 0,001).  

 U uvážlivých typov sa významne častejšie objavila zdra-
vá, plná koruna, čo svedčí o psychickej vyrovnanosti 
a schopnosti prispôsobenia (U: 95 %, V: 57 %); (D.F. = 1, 
χ2 = 20,952, p < 0,001). 

 Vnímavé typy významne častejšie kreslia vetvy akoby sa 
uzatvárajúce okolo stredu, čo znamená uzavretosť, in-
troverziu, vyrovnanosť, rozhodnosť, húževnatosť, samo-
statnosť, nepodliehanie ovplyvneniu (U: 6 %, V: 24 %); 
(D.F. = 1, χ2 = 5,633, p = 0,018). 

 Šírka a tvar vetiev svedčí o dynamike prejavu a ukončenie 
vetví o spôsobe sebapresadeniu a vzťahu k okolitému sve-
tu. Vnímavé typy významne častejšie kreslia primerane 
formované a rozmiestnené vetvy, čo vypovedá o normálnom 

prispôsobení, životnom upokojení, psychickej vyrovnanosti 
(U: 10 %, V: 29 %); (D.F. = 1, χ2 = 4,688, p = 0,031). 

 Uvážlivé typy významne častejšie používali pri kreslení 
primerané farby (U: 86 %, V:57 %); (D.F. = 1, χ2 = 8,680, 
p = 0,003). 

 Vnímavé typy významne častejšie kreslia strom bez po-
užitia farby, resp. ceruzkou (U: 5 %, V:38 %); (D.F. = 1, 
χ2 = 17,142, p < 0,001). Neprítomnosť farby - v celej 
kresbe môže prezrádzať citovú prázdnotu, introvert ale-
bo človek so zábranami sa obmedzuje na jednu alebo 
dve farby, neurotické deti a dospelí inklinujú k studeným 
farbám, niekedy používajú jednu alebo dve farby. 
 

Na obrázkoch 7 a 8 vidíme stromy stvárnené uvážlivým 
typom a vnímavým typom osobnosti. Kresba autora uvážli-
vého typu sa vyznačuje miernym zdôraznením smeru nahor 
doľava, čo poukazuje na introverziu a subjektivizmus, obrá-
tenie pozornosti do vlastného vnútra, obavy z kontaktu. Roz-
šírená päta kmeňa poukazuje na nevyzretosť, prostodu-
chosť, dôkladnosť, ťažkopádnosť, pomalosť, horšiu prispô-
sobivosť. Rozšírenie päty kmeňa vpravo poukazuje tiež na 
väčšie problémy s prispôsobivosťou, nedôverčivosť, prob-
lematický vzťah k druhým, odpor k autorite. Jemné tieňova-
nie kmeňa naznačuje citlivosť a zraniteľnosť. Vetvy sú hrub-
šie, aj zle prepojené, čo svedčí o robustnosti, snahe presadiť 
sa, unáhlenosti. Špicaté konce vetiev poukazujú na na zvý-
šenú kritičnosť a agresivitu.  

Kresba autorky vnímavého typu je bláznivá aj vo fareb-
nosti (kmeň je fialový), aj v obsahu - strom je postavený do-
le hlavou – čo svedčí o nelogickosti až nezmyselnosti kresby 
odrážajúcej možné nejasné myslenie či suspektnú duševnú 
poruchu, ale môže ísť aj o prejav recesie, či snahy zaujať 
výskumníka, byť originálny, tvorivý. Kresba je veľká, zapĺňa 
celý priestor, čo svedčí o sebavedomí, snahe zdôrazniť sa, 
expanzivitu; presah cez dolný okraj poukazuje na averziu 
voči svetu až suspektný prejav patológie. Kmeň je mohutný 
(ťažkopádnosť, potreba stability); zobrazené korene svedčia 
o nedostatku zázemia, potrebu pevnejšieho zakotvenia, ne-
stabilitu, pripútanosť k pudom, inštinktom, k nevedomiu. 
Korene stromu zdôrazňujú smer hore – znamená ašpirácie, 
aktivitu, sebavedomie, smerovanie do budúcnosti, intelektu-
álne záujmy a fantáziu. Naznačenie krajiny (slnko) môže 
poukazovať na snivosť, fantáziu, únik pred realitou.  

 
Obrázok 7. Test stromu - uvážlivý typ (ISTJ), muž, 24 r.  
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Obrázok 8. Test stromu - vnímavý typ (ENFP), žena, 23 r.  

 

4. Záver  
Na záver môžeme konštatovať, že existuje štatisticky 

signifikantná pozitívna súvislosť medzi kresbou stromu 
a typom osobnosti. Hlavné črty jednotlivých typov osobnos-
ti sa významne prejavovali v kresbe a vo farebnom stvárne-
ní. Pri porovnaní jednotlivých typov osobnosti v kresbe 
stromu (vyhodnotenie podľa Altmana, 2002) sme našli 
mnohé štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými 
typmi osobnosti v kresbe stromu a postavy.  

 

4.1. Extrovert - introvert  

Zistili sme, že sa u extrovertov významne častejšie ob-
javovali v kresbe stromu: 

 nelogické až nezmyselné kresby, odrážajúce možné ne-
jasné myslenie, ale môže ísť aj o prejav recesie, či snahy 
zaujať výskumníka, byť originálny, 

 kresba zaplňujúca celý priestor, prejav až nutkavej sna-
hy všetko obsiahnuť, prehnaná expanzivita, 

 umiestnenie kresieb na ploche tak, že zdôrazňujú smer 
dolu, čo znamená averziu ku svetu, pudovosť, 

 umiestnenie kresby na ploche tak, že zdôrazňujú smero-
vanie nahor doprava, čo poukazuje na preferenciu akti-
vity, ctižiadostivosť, presadzovanie sa, 

 pevné, odolné stromy, čo poukazuje na odolnosť voči 
záťaži, pocit bezpečia, stability a sily ega, 

 rozmáchle, sebavedomo vedené čiary presahujúce cez 
okraje listu, čo poukazuje na nedbanlivosť až bezohľad-
nosť, prehnane zvýšené sebavedomie, 

 rýchle, dynamické ťahy pri kreslení (uvoľnené, sebave-
domé čiary), čo poukazuje na spontánnosť a temperament 
probanda, 

 skaderená koruna stromu (girlandy), čo poukazuje na 
psychickú pohyblivosť, uvoľnenosť, hravosť, družnosť, 
citovosť, nekľud, nadšenie, hovornosť ale i nedostatok 
sebadisciplíny, vytrvalosti, povrchnosť,  

 vetvy, ovocie a pod. voľne v korune, čo poukazuje na 
povrchný, schematický prístup ku kresbe, tiež pohodl-
nosť, nekoordinovanosť, nič nerobí dôsledne,  

 uzavretá schematická koruna úplne bez konárov, v po-
dobe obláčika alebo iného tvaru, čo je sklon k istej po-
vrchnosti, alebo i tendencie brať veci nadhľadu, neísť do 
hĺbky, prejav pohodlnosti alebo povrchného prístupu ku 
svetu, konvenčný prístupu k svetu, nasadenú masku, 
prejav snahy neodlišovať sa od ostatných, 

 rôzne doplnky (vtáky, hniezda, vtáčie búdky, rebríky, 
koše na ovocie, veveričky na strome a i), čo poukazuje 
na sebairóniu, zmysel pre humor, hravosť, detinskosť 
i recesiu, 

 stereotypia - sklon k mechanickému radeniu a časté opa-
kovanie prvkov, ktoré sa vyskytuje u vetví, listov, plo-
dov, ornamentov v korune, na štruktúre kôry, znamená 
nedostatočnú prispôsobivosť,  

 kresby stromu s adekvátne regulovaným tokom energie – 
dobre zvládnutý prechod z kmeňa do vetví – srdce stro-
mu, vetvy sú dobre napojené, čo svedčí o tom, že emócie 
medzi rôznymi vrstvami osobnosti, myslenie a cítenie sú 
plne integrované, svedčí to o vyrovnanosti. 
 

Zistili sme, že sa u introvertov sa významne častejšie 
objavovali v kresbe stromu: 

 tenzné, napäté a nekľudné kresby (prerušované, ostré 
ťahy, zmätená spleť čiar), čo poukazuje na vyššiu mieru 
vnútorného napätia, psychickú labilitu, suspektné psy-
chické potiaže (neurotické poruchy, úzkostnosť), 

 krehké a slabé stromy, ktoré by veľmi neobstáli v prírode, 
čo môže súvisieť zase s nižším pocitom istoty a stability, 

 kreslenie pomalými, neistými ťahmi, čo poukazuje na ne-
rozhodnosť, pasivitu, nepriebojnosť, 

 prerušovaná nespojitá obrysová čiara kmeňa a koruny, 
čo svedčí o citlivosti na vonkajšie podnety, zraniteľnosť, 

 nápadne zjednodušené vetvy, primitívny spôsob zobra-
zenia (vetvy jednou čiarou), čo svedčí o prejave istej ne-
vyzretosti, dôsledok regresie, infantilizmu,  

 rozšírenú pätu kmeňa vľavo, čo svedčí o možnej zabrz-
denosti, uľpievaní na minulosti, neradi začínajú niečo 
nové, ťažko sa rozhodujú,  

 letný strom s listami, čo vypovedá o emocionalite, pl-
nosti prežívania, zmyslovosti,  

 strom s konármi (väčšinou aj s naznačenou korunou s lis-
tami), ide o snahu vystihnúť skutočnú podstatu stromu, 
tendenciu ísť do podstaty problému, hľadanie súvislostí, 

 slabé, tenké vetvy, čo poukazuje na slabosť, nerozhod-
nosť, problémy so sebapresadením, 

 primerané farby kresby stromu, viac zodpovedajúce rea-
lite, snaha vystihnúť podstatu, 

 bohatšia, výraznejšia farebnosť, čo možno súvisí s výraz-
nejšou vnútornou emocionalitou a nevyrovnanosťou 
a menšou racionalitou.  
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4.2. Zmyslový (pragmatik) – intuitívny (tvorivý) 

Zistili sme, že sa u zmyslových typov významne častej-
šie objavovali v kresbe stromu: 

 uvoľnenie kontúry stromu – (zvlnená linka až arkádovitá 
koruna), čo je známkou prispôsobovania sa, 

 dobre rozvetvená, ale nepriedušne obtiahnutá koruna, 
čo poukazuje na uzavretosť, nesmelosť, nevyspytateľný, 
ešte sa „nenašiel“, horšia sociálna prispôsobivosť. 
 

Zistili sme, že sa u intuitívnych typov významne častej-
šie objavovali v kresbe stromu: 

 tenzné, napäté a nekľudné kresby (prerušované, ostré 
ťahy, zmätená spleť čiar), čo poukazuje na vyššiu mieru 
vnútorného napätia, psychickú labilitu, suspektné psy-
chické potiaže (neurotické poruchy, úzkostnosť), 

 kresba presahovala okraje papiera – horný okraj, alebo 
i po stranách, znamená to zvýšené, neadekvátne ašpirá-
cie, nevyzretosť, prehnaná expanzivita, neprijíma obme-
dzenia, nerešpektovanie pravidiel, 

 zdôraznené vertikálne ťahy kresby stromu, čo poukazuje 
na maskulinitu, odhodlanosť a hyperaktivitu,  

 neprerušovaná, pevná obrysová línia stromu, výraz 
uzavretosti až obáv pred vonkajším svetom, 

 nápadné zjednodušenie vetví - vetvy jednou čiarou, pre-
jav istej nevyzretosti, dôsledok regresie, infantilizmu.  

 naklonená základňa, vpravo i vľavo, čo poukazuje na 
zdržanlivosť, slabú vôľu, horšiu prispôsobivosť, nestabi-
litu, neistotu, stratu pôdy pod nohami, nedôveru, vzdor, 

 malá potlačená koruna, naznačuje problémy so sebapre-
sadením, možné pocity menejcennosti, i známka nevy-
zretosti, 

 zhora sploštená, stlačená koruna, že žije pod tlakom 
alebo s pocitom, že je naňho vyvíjaný neprimeraný tlak, 
pocit zviazanosti, potlačenie aktivity, pocity menejcen-
nosti, 

 kresby stromu s adekvátne regulovaným tokom energie, 
znamená to, že môžu voľne prechádzať emócie medzi 
rôznymi vrstvami osobnosti, nie sú bloky v myslení 
a prežívaní, 

 bohatšia, výraznejšia farebnosť kresby, čo môže súvisieť 
s výraznejšou emocionalitou a tvorivosťou a menšou ra-
cionalitou.  
  

4.3. Rozumový – Cítiaci  

Zistili sme, že u rozumových (racionálnych) typov sa 
významne častejšie objavovali v kresbe stromu tieto charak-
teristiky: 

 kresba zaplňovala celý priestor, prejav až nutkavej sna-
hy všetko obsiahnuť, prehnaná expanzivita, väčšinou 
kompenzácia pocitov nedostatočnosti, 

 slabý tlak kresby, čo poukazuje na jemnosť, plachosť, 
neistotu, citlivosť, ale i slabú vôľu, precitlivenosť, ne-
schopnosť sa vzoprieť, depriváciu, neurotické alebo psy-
chotické stavy,  

 vodorovné, stlačené vetvy alebo vetvy smerom nahor 
skrátené, uťaté, čo poukazuje na pocit, že sa nemôžu 
alebo nedokážu presadiť, že sú pod nátlakom, potreba 
byť vedený, pocity menejcennosti, 

 uzavreté konce vetiev = znížená schopnosť byť aktívny, 
presadiť sa, chýba radosť zo zážitkov, oslabená vôľa  
a pocit, že mu je bránené sa plne rozvinúť, pocit neúspe-
chu, menejcennosti, dôsledkom nespokojnosti a neúspeš-
nosti môže byť až vzdorovitosť, odmietanie všetkého až 
konflikty.  
 

Zistili sme, že sa u cítiacich typov významne častejšie 
objavovali v kresbe stromu: 

 silný tlak, čo poukazuje na energickosť, rozhodnosť, 
odolnosť voči záťaži, zmyslovosť, i ťažkopádnosť 
a zlostnosť, 

 pevné, neváhavé ťahy čiar – rozhodnosť, istota, 
 letný strom s listami = vypovedá o emocionalite, plnosti 

prežívania, zmyslovosti, niekedy povrchnosti, afektova-
nosti až exhibitívnosti,  

 zdravá, plná koruna, čo svedčí o psychickej vyrovna-
nosti a schopnosti prispôsobenia, 

 prehnane veľká koruna - je prejavom až nutkavej snahy 
obsiahnuť svojou aktivitou (i vo fantázii) čo najväčší prie-
stor, nevyzretosť, velikášstvo, kompenzácia komplexov,  

 vetvy rozbiehajúce sa od stredu, čo poukazuje na podni-
kavosť, iniciatívnosť, extraverziu, všestrannosť, horlivosť, 
záujem o vonkajší svet, presadzovanie sa, možná i agresi-
vita, môže ísť aj o prejav prehnanej kompenzácie, agito-
vanosť, 

 mechanické spájanie a opakovanie prvkov, stereotypia, 
ktorá sa vyskytuje sa u vetví, listov, plodov, ornamentov 
v korune, na štruktúre kôry. Znamená nedostatočnú pri-
spôsobivosť, zhoršené vnímanie,  

 primerané farby svedčiace o ukotvení v realite.  
 

4.4. Uvážlivý/Plánovač - Vnímavý/Chaotik  

Zistili sme, že sa u uvážlivých typov významne častej-
šie objavovali v kresbe stromu: 

 zdôraznenie smeru nahor doprava – čo znamená prefe-
renciu aktivity, ctižiadostivosť, presadzovanie sa, 

 výrazne rozšírená päta kmeňa, znamená nevyzretosť, 
prostoduchosť, dôkladnosť, ťažkopádnosť, pomalosť, 
horšiu prispôsobivosť,  

 letný strom s listami = vypovedá o emocionalite, plnosti 
prežívania, zmyslovosti, niekedy povrchnosti, afektova-
nosti až exhibitívnosti,  

 zdravá, plná koruna, čo svedčí o psychickej vyrovna-
nosti a schopnosti prispôsobenia,  

 primerané farby, čo svedčí o ukotvenosti v realite.  
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Zistili sme, že sa u vnímavých typov významne častej-
šie objavovali v kresbe stromu: 

 nelogické až nezmyselné kresby, odrážajúce možné ne-
jasné myslenie ale môže ísť aj o prejav recesie, či snahy 
zaujať výskumníka, byť originálny, tvorivý, 

 zdôraznenie smeru hore – znamená ašpirácie, aktivitu, 
sebavedomie, smerovanie do budúcnosti, intelektuálne 
záujmy, fantáziu,  

 kreslenie a zdôrazňovanie koreňov, čo svedčí o nedostatku 
zázemia alebo naopak zvýšenej závislosti na rodičoch, 
zvýšené zameranie na minulosť, osvedčené tradície, kon-
zervatizmus, odmietanie nového, potrebu pevnejšieho za-
kotvenia, ale i nestabilitu, pripútanosť k pudom, inštink-
tom, k nevedomiu,  

 obnažené, voľne na zemi ležiace korene = vratkosť, nesta-
bilita, snaha odpútať sa od rodiny, minulosti, uvoľniť sa, 

 mohutné, prebujnené až morbídne korene = závislosť na 
pudoch, inštinktoch, vedie dvojitý život (na polovičku 
utopený v nevedomí), ťažkopádnosť, primitivizmus až 
možný prejav duševnej poruchy,  

 vetvy akoby sa uzatvárajúce okolo stredu, čo znamená 
uzavretosť, introverziu, vyrovnanosť, rozhodnosť, hú-
ževnatosť, samostatnosť, nepodliehanie ovplyvneniu,  

 primerane formované a rozmiestnené vetvy, čo vypove-
dá o normálnom prispôsobení, životnom upokojení, psy-
chickej vyrovnanosti,  

 neprítomnosť farby, strom bez použitia farby, resp. ce-
ruzkou, čo môže prezrádzať citovú prázdnotu, niekedy 
asociálne tendencie, človek so zábranami alebo neuro-
tickí dospelí sa obmedzujú na jednu alebo dve farby.  
 

Na záver môžeme konštatovať, že existuje štatisticky 
signifikantná pozitívna súvislosť medzi kresbou stromu 
a typom osobnosti. Hlavné črty jednotlivých typov osobnos-
ti sa významne prejavovali v kresbe a vo farebnom stvárne-
ní. Pri porovnaní jednotlivých typov osobnosti v Kresbe 
stromu (vyhodnotenie podľa Altmana, 2002) sme našli 
mnohé štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými 
typmi osobnosti v kresbe stromu a postavy.  

Farebný variant Testu stromu prináša farebné oživenie 
a možnosť posúdiť osobnosť v komplexnosti, lebo svet je 
farebný a nie čiernobiely. Celkovo môžeme povedať, že vý-
skumník i arteterapeut môže spoľahlivo používať Test 
stromu a test postavy pri výtvarnej tvorbe, skúmaní a dia-
gnostikovaní osobnosti. Keďže je test stromu vhodnejší pre 
vyššie vekové kategórie, farebný variant Testu stromu sa 
môže využiť v arteterapii aj ako technika pre dospievajúcich 
a adolescentov. Proband sa môže farebne „vyhrať“ 
a zároveň výskumníkovi či terapeutovi prinesie bohatý ma-
teriál na analýzu svojej osobnosti. 

Vo výskume sme získali pomerne pestré zobrazenia 
stromov mladých ľudí v veku 23-28 rokov. City sa jedno-
značne predierali von emotívnymi a silnými čiarami, racio-
nalita sa zahaľovala do jemných tónov a čiar. Odvaha 
a priebojnosť extrovertov i ich povrchnosť bola zrejmá v ich 
nedotiahnutosti jednotlivých tvarov a čiar a v schematickej 
kresbe. Expanzivita v kresbe extrovertov, ako keby chceli 
celý priestor zaplniť sebou, sebavedomé a dynamické čiary 

sa striedali s obrázkami krehkých stromov s prepletajúcimi 
sa konármi u introvertov, s drobnými vetvičkami. Intuitívne 
typy mali nekľudné a dynamické kresby. Vnímaví (chaotici) 
radi kreslili korene, akoby zdôrazňovali potrebu zázemia 
a stability, ktorú asi nemajú. Cítiace typy zaplňovali kresby 
pevnými ťahmi čiar a vytvárali stromy s prehnane veľkou 
korunou akoby chceli získať pre seba čo najväčší priestor. 
Podobne u intuitívnych typov kresba presahovala okraje pa-
piera, čo poukazuje na zvýšené ašpirácie, expanzivitu, ne-
prijímanie obmedzení a nerešpektovanie pravidiel. Ale tak 
to býva u tvorivých ľudí.  

Kresbové testy a ich využitie má veľký význam a svoje 
miesto v diagnostike, arteterapii a v pedagogicko-psycholo-
gickej poradenskej praxi. Tieto techniky odhaľujú potlačené 
a nevedomé stránky osobnosti (pocity menejcennosti, trau-
my) a získame nimi zaujímavé postrehy a informácie o po-
sudzovanej osobe, ktoré by zostali pri použití iných metód 
skryté. Naviac test stromu sa hodí práve pri individuálnom 
vyšetrení dospievajúcich a dospelých, u ktorých by už kres-
ba ľudskej postavy mohla spôsobiť rozpaky.* 

 

 

*Poznámka.Táto publikácia bola vypracovaná v rámci spolupráce na grante 
SAV: VEGA 2/0048/15: Problém „umenia žiť“ v kontexte poradenskej fi-
lozofie (2015 – 2018). 
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