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 K otevření této problematiky a přenesení diskuse k tomuto problému na půdu 
grafologie, psychologie písma, písmoznalectví či grafoanalýzy, mne přivedla epizoda 
mé kolegyně v souvislosti s dokončováním stavby rodinného domku. Obrátila se na 
mne se záludnou otázkou, zda bych se při svých znalostech grafologie mohl pokusit 
nasměrovat úsilí o odhalení původce „uměleckých děl“ na nové fasádě správným 
směrem. 
 Při svých cestách po různých zemích světa jsem si již tak trochu zvykl na 
nezbytnou „výzdobu“ volných ploch, zdí, plotů, železničních vagonů a mnohých 
dalších. Z pohledu tohoto srovnání by se dalo říci, že jde o jakýsi nezbytný trend ve 
vývoji lidské společnosti. Nicméně škody v tomto ohledu jsou značné, o úrovni a 
vhodnosti námětů ani nemluvě. 
 Snaha o potlačování této činnosti naráží kromě nedostatku volných kapacit 
veřejných činitelů, zejména policie, do značné míry i nutná dávka drzosti původců 
„malby“. Autoři jsou rovněž takřka výhradně příslušníci nejmladší generace s dobrou 
fyzickou kondicí, takže maximum „sprintů“ jsou pochopitelně schopni vybojovat 
vítězně. U mnohých rovněž chybí motiv tohoto konání, pomineme-li předvádění se 
a snahu o to, předvést něco, co druhý nedokáže (což do jisté míry máme v sobě 
všichni). Některé projevy tohoto druhu však mohou mít motivy zcela konkrétní, byť 
z nejnižších pater stylu chování (asi zcela nevyzrálé) osobnosti. 
 K analýze můžeme přikročit hned z několika různých přístupů : 

a) Srovnání některých prvků „kresby“ s prvky písma (či ostatních grafických 
projevů) vytipovaného „podezřelého“ a využít tak možností písmoznalectví, 
komparativní grafoanalýzy. 

b) Posouzení jednotlivých prvků jako markantů a jejich následná syntéza za 
účelem odhalení vlastností typických pro původce kresby a využití možností 
grafoanalýzy ve vlastním smyslu slova – tedy psychologie písma, kresby, … 

c) Zhodnocení podmínek vzniku malby – její umístění na ploše, výškové 
parametry vůči terénu apod., což může hodně napomoci k odhalení 
fyziognomie autora. Tento moment žádný z dostupných testů ze škály 
projektivních technik neumožnuje.  Seriózní grafolog si pro jistotu zjistí 
podmínky vzniku rukopisu či  kresby (stromu, postavy), aby nebyl sveden při 
posuzování (např. tlakový reliéf   u měkké či tvrdé podložky apod.). 

d) Pokus o interpretaci barvy použitého spraye. 
V našem konkrétním případě bylo využito všech čtyř nastíněných přístupů – tedy 

srovnání základních rysů kreseb (doprovázející fotografie) s prvky písma faxu, na 
jehož využití nás nasměrovala zejména výška umístění kresby nad terénem. Některé 
výtvory byly umístěny velmi vysoko nad zemí (odpovídaly „výtvarníkovi“ výšky 1,90 m 
a více – použití žebříku nebo podložky pod  nohy  bylo vyloučeno pečlivou prohlídkou 
okolního terénu s množstvím stop pánské obuvi velikosti 11 až 12), zatímco některé 
byly až nepřirozeně nízko (což nevylučuje společníka menšího vzrůstu, ale  rovněž  i  
práci  stejného autora ve dřepu). Zejména otázka barvy (zlatá) byla v dalším 
směrování velmi podstatná, neboť, jak bylo v závěru bezpečně prokázáno, autor, 
majitel kooperující zahraniční dopravní společnosti (Slovensko), si liboval ve výzdobě 
plachet a volných ploch svých kamionů právě v barvě zlaté, žluté a všech odstínech 
hnědé. 



Motivem tedy bylá závist a msta člověka, pohybujícího se ve složitém 
podnikatelském prostředí mezinárodní kamionové dopravy, který neunesl tíhu 
přechodních finančních problémů svého kolegy a tlak (včetně anonymního 
vyhrožování fyzickou likvidací nájemnými cizinci z východu) promítl touto 
neadekvátní formou neetického chování a vzal spravedlnost do svých rukou. K jeho 
odhalení nás mimo jiné přivedl rukopis z přiloženého faxu a v souvislosti s jeho 
analýzou i vzpomínka na starou Konfuciovu moudrost : 
 „STRAŇ SE ČLOVĚKA, JEHOŽ PÍSMO SE KOLÉBÁ JAKO TŘTINA VE VĚTRU,...“  
     Závěrem tedy zbývá podat odpověď na otázku ze záhlaví (názvu) tohoto sdělení. 
Osobně se domnívám, že odpověď na základě mých, zde prezentovaných 
zkušeností může znít:  ANO. 
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