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ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na využití Spektra didaktických stylů v mateřské škole dle 

Musky Mosstona. Teoretická část se zabývá vzdělávacím procesem v mateřské škole a 

RVP PV, učením se pohybovým dovednostem a motorickým učením, možnostmi řízení v 

pohybových činnostech v mateřské škole a spektrem didaktických stylů. Výzkumná část se 

zaměřuje na určení využitelnosti či nevyužitelnosti spektra didaktických stylů pro 

předškolní věk. Spolu s vytyčením dílčích cílů, také zjistit, které didaktické styly jsou 

využitelné a za jakých podmínek, a zjistit, které jsou nevhodné a z jakých důvodů. Pro 

naplnění cílů práce využívám výzkumných metod zúčastněného pozorování a polo 

strukturovaného interview.  
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ANNOTATION 

This bachelor thesis focuses on the use of spectrum of teaching styles in kindergarten 

introduced by mr. Muska Mosston. The theoretical part focuses on the educational process 

in kindergarten and on RVP PV, on learning of motion skills and motor learning, on 

possibilities of control in movement activities in kindergarten and on a spectrum of 

didactic styles. The research part of the thesis focuses on determining whether the didactic 

spectrum is applicable or inapplicable for pre-school age. It also determines which 

teaching styles and under what conditions are usable, and which and for what reasons are 

unsuitable, all this while setting partial goals. Research methods such as semi-structured 

interview and participated observation has been used to fulfill the objectives of the thesis.  
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1 Úvod 

Tělesná výchova, sport a různé pohybové činnosti a hry jako jeden ze soustavy mých 

zájmů, a také volba specializace jako tělesné výchovy, mi napomohly k získání názoru, že 

bych se mohla ve své bakalářské práci zaměřovat právě na pohybové činnosti v mateřské 

škole. Také jsem se v poslední době tímto oborem zabývala nejvíce díky studiu na vysoké 

škole v rámci náslechových, souvislých i průběžných praxí a hlavně praxí, kde jsem sama 

mohla realizovat výstupy. 

Tématem mé bakalářské práce je Využití vyučovacích stylů v mateřské škole. Když si 

představíme program běžné tělovýchovné jednotky v mateřské škole, jde hlavně o souhrn 

dodržování předem daných instrukcí, napodobování předcvičujícího, plnění úkolů, u nichž 

většinou dítě po složce kognitivní zůstává pasivní, samostatně se nerozhoduje, není 

samostatné. Učitelé tedy většinou využívají metod, u kterých zůstává dítě po stránce 

mentální pasivní. Ani rodiče k samostatnosti dětí dle mého názoru moc nepřispějí. Spousta 

pro ně úměrných problémů, vyřeší za ně. Ráda bych tedy našla a zkusila aplikovat 

inovativní metody, které by dítě více aktivizovaly. Čímž se mi nabízí výběr z heuristických 

metod. 
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I. PROBLÉM A CÍL PRÁCE 

V této práci se budeme zabývat problémem, který se týká práce dětí v pohybových 

činnostech v mateřské škole. Jak již bylo zmíněno v úvodu, většinou děti zůstávají 

mentálně pasivní, pouze plní úkoly či napodobují pohyby. Proto bych v mé práci zkusila 

najít metody, které by dítě více aktivizovaly, čímž se nabízí výběr z heuristických metod. 

Pro svou práci jsem si vybrala dle Mosstona, Ashworth (1990) „Spektrum didaktických 

stylů“ (In Dvořáková 2007, s. 68). 

Cílem práce je zjistit, zda je jejich využití vhodné pro děti předškolního věku. Dále, za 

jakých podmínek lze vhodných stylů pro předškolní věk využít, a z jakých důvodů jsou 

některé ze stylů nevhodné. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

2 Vzdělávací proces v mateřské škole a RVP PV 

Předškolní vzdělávání je legitimní součástí systému vzdělávání. Jde o počáteční stupeň 

veřejného vzdělávání, které je organizováno a řízeno Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy (RVP PV, 2018). 

Mateřská škola je institucí, která zajišťuje předškolní vzdělávání a dle RVP PV (2018, 

s. 6): „Je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy.“, proto se 

také musí jako ostatní úrovně školství řídit odbornými pravidly. Drží se tedy rámcového 

vzdělávacího programu, podle něhož si vypracovává školní vzdělávací program a následně 

si může v jednotlivých třídách zhotovit třídní vzdělávací program.  

Mateřská škola dnes otevírá dveře dětem ve věku dvou až šesti let, ale také se zde 

vyskytují děti s odkladem školní docházky, tedy i děti sedmileté. Novela z 1. 1. 2017 

představuje povinný poslední rok pro děti, které dospěly pátého roku věku. Nastupují tedy 

nejdéle jeden den po oslavě pátých narozenin. Tím se dostáváme k pojmu předškolní věk, 

který můžeme chápat ve dvou rovinách. V širším slova smyslu jde o celé období od 

narození po vstup na základní školu (Langmeier & Krejčířová, 2006). V užším slova 

smyslu jde o „období pobytu dítěte v mateřské škole“, ale nesmíme opomenout, že některé 

děti mateřskou školu nenavštěvují, někdy jen v posledním povinném předškolním roce a 

některé děti navštěvují mateřskou školu i déle z důvodu odkladu školní docházky. Rodinná 

výchova je stále základním kamenem, na kterém předškolní instituce staví (Průcha, 2009). 

Mateřská škola rozděluje děti do tříd homogenně, nebo heterogenně (Langmeier & 

Krejčířová, 2006; Průcha, 2009; RVP PV, 2018). 

RVP PV a pohybové činnosti 

V rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání nalezneme jednotlivé 

vzdělávací oblasti. Každá vzdělávací oblast obsahuje dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací 

nabídku, očekávané výstupy a rizika. Naším objektem se stanou pohybové činnosti a vše, 

co s nimi souvisí. 
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Oblast, která se nejvíce zabývá pohybovými činnostmi, je rozhodně Dítě a jeho tělo 

neboli oblast biologická. Záměrem je stimulace a podpora růstu a neuro-svalového vývoje. 

Jejím úsilím je také podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšování zdatnosti tělesné i 

pohybové a zdravotní kultury. Podporuje rozvoj pohybových i manipulačních dovedností. 

Napomáhá k učení se sebe obslužných dovedností a vede ke zdravým životním návykům a 

postojům (RVP PV, 2018). 

Mezi vzdělávací cíle této oblasti patří (RVP PV, 2018): 

 Uvědomění si vlastního těla 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 Rozvoj a užívání všech smyslů 

 Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí 

 Vytvoření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního 

stylu 

Pohybové činnosti samozřejmě souvisejí i s ostatními oblastmi jako je Dítě a jeho 

psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět. 

3 Učení se pohybovým dovednostem, motorické učení 

Pohybové schopnosti a dovednosti 

Jak jsme se dozvěděli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, jedním z cílů je zdokonalování pohybových dovedností. Nejprve si pojem 

pohybové dovednosti charakterizujeme. Dle Dvořákové (2007, s. 47) to jsou: „Naučené 

pohyby, které dítě nebo člověk dokáže prakticky realizovat.“ Belej (2002) spolu s Měkotou 

(2007, s. 10) upřesňuje: „Že se jedná o způsobilost vykonávat pohybovou činnost správně, 

úsporně, vhodným způsobem, a to i při změněných podmínkách.“ Pohybové činnosti 

dělíme na diskrétní, kontinuální, sériové, otevřené a zavřené. Diskrétní dovednosti jako 

například hod, kop či skok se dají charakterizovat jako rychlé a krátké, u nichž je potřeba, 

aby nácvik probíhal komplexně. Kontinuální dovednosti můžeme vysvětlit jako stále se 
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opakující, například chůze, běh nebo převaly. Sériové spočívají ve spojení dvou 

předchozích. Může se tedy jednat o gymnastickou sestavu nebo hru. Je možné jej rozdělit 

do částí nácviku, pokud jsou na sebe vzájemně závislé. Otevřené dovednosti se realizují v 

měnících se podmínkách, jde o hru, běh, jízdu na lyžích, na kole, je u nich důležité 

soustředění nejen na činnost, ale i okolí. Zavřené dovednosti jsou charakteristické stálými 

podmínkami, jako je například gymnastická sestava (Dvořáková, 2007; Měkota, 2007). 

Učení se pohybovým dovednostem 

Učení se může probíhat záměrně, či nezáměrně. Procesem učení u dítěte dochází k 

trvalým změnám ve vědomí a chování. Možnost interakce mezi učením se a vyučováním 

samozřejmě nemůžeme opomenout. Převyšujícím typem pro předškolní věk je situační 

učení, tedy nezáměrné a získané v konkrétních případech (situacích). Pojí se s určitým 

zážitkem, který se uskuteční ve hře, experimentování, napodobování nebo instinktivním 

řešení problému. Pozitivní prožitek napomáhá k dosažení kladných výsledků (Dvořáková, 

2007). 

Motorické učení 

Učení se pohybovým dovednostem se pojí s pojmem motorické učení. Jednoduchým 

způsobem lze vysvětlit jako proces, kterým si osvojujeme (zjemňujeme, stabilizujeme a 

využíváme) pohybové dovednosti (Měkota, 2007). U každého jedince probíhá velmi 

individuálně, i tempo se velmi liší.  

Proces motorického učení se rozděluje do určitých fází. V první fázi jde o 

generalizaci, kdy je centrální nervová soustava velmi podrážděna. Pohyb je velmi 

nekoordinovaný, vyskytují se souhyby a vyšší svalový tonus. Při této fázi učitel instruuje, 

motivuje, využívá podpůrné prostředky, poskytuje dopomoc, poukazuje na chyby, hodnotí. 

V této fázi se tedy žák seznamuje s učivem, přesněji s pohybovou dovedností (Dvořáková, 

2007; Mužík a Krejčí, 1997). 

Diferenciace, jako další fáze, se vyznačuje postupnou souhrou pohybů. Může se zde 

vyskytnout plato efekt neboli stagnace, učení nepokračuje. Je zde důležité najít příčiny, 

využít jiných metod, vzdálit se od obsahu. Příčinami mohou být různé subjektivní 

problémy, jako je například únava, nemoc, strach, nebo dokonce nuda. Plato efekt můžou 

způsobit i objektivně negativní vlivy, které vycházejí z vedení činnosti, hry. Jde například 
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o nevhodné využití metod nácviku a výcviku, špatné sociální vztahy nebo působení bez 

individuálního přístupu.  

Poslední fáze se nazývá automatizace, která se vyznačuje stabilizací, koordinovanými 

pohyby, převahou vnitřní zpětné informace a transferem, který vede k přenosu učení. Tedy 

nejen, že dítě nabývá nových poznatků, ale zároveň využívá již minulých zkušeností. 

Činností učitele je navození integrace a vedení k transferu (Dvořáková, 2007; Průcha, 

2009). 

Zpětná informace 

Pro učení se je velmi důležitá zpětná informace, tedy hodnocení výkonu dítěte, jak byl 

pokus vykonán. Úspěšnost je často pro dítě viditelná. Vidí, že se trefilo do brány, že 

přeskočilo přes lano a neupadlo. Ale v roli učitele je stále přesnější a konkrétnější podat 

zpětnou vazbu. Učitel by měl konkrétně poukázat na prvky, které se dítěti zdařily, či 

nezdařily. Měly by převyšovat klady nad negativy. V tomto případě jde o vnější zpětnou 

vazbu, kdy dítě vnímá sluchem, zrakem, dotykem (Dvořáková, 2007). 

4 Možnosti řízení v pohybových činnostech  

4.1 Formy v tělesné výchově 

Mužík a Krejčí (1997) tvrdí: „Didaktické formy jsou definovány jako ohraničené 

útvary uspořádání podmínek učení… Formy vymezují, kde a za jakých podmínek se proces 

učení uskutečňuje,…“ 

Organizační formy 

Mezi organizační formy tělesné výchovy, které probíhají pravidelně, patří 

vyučovací hodina neboli tělovýchovná jednotka, která se odehrává v průměru dvakrát až 

třikrát týdně. Dále sem patří tělovýchovné chvilky, které se využívají hlavně jako 

psychohygienická relaxace v jiných typech zaměstnání. Každý, kdo se alespoň krátce 

setkal s předškolním dítětem, musí být seznámen s tím, že nedokáže při sedavé činnosti 

dlouho udržet pozornost. Abychom zamezili této únavě, je potřeba tělovýchovné chvilky 

zařazovat, protože dítě pohybem odpočívá. Nemůžeme také opomenout zájmové kroužky, 

které děti navštěvují ve volném čase, plavecký výcvik a spontánní pohyb při volné hře 

(Dvořáková, 2007). 
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Mezi nepravidelné organizační formy řadíme v rámci pobytu venku vycházky, kde se 

pohybové aktivity mísí s dalšími oblastmi, jako je poznávání okolního světa, přírody,… 

Také sem patří výlety, exkurze, škola v přírodě, různé kurzy (lyžařský kurz, bruslařský 

kurz, plavecký kurz,…). Instituce mateřské školy také může využít přírodu jako prostředí 

pro pohybové činnosti. Nemusíme cvičit pouze v tělocvičně a prostorách třídy. Je dobré 

využít zahrady nebo dokonce blízké louky či lesa pokud máme přístup a můžeme se zaručit 

za bezpečnost (Dvořáková, 2007). 

 Tělovýchovná jednotka nebo také hodina tělesné výchovy je základní organizační 

forma. Plní stanovené vzdělávací a výchovné cíle tělesné výchovy. Proto, když si 

plánujeme určité činnosti do tělovýchovné jednotky, měly by mít stanovený jeden cíl, 

dosažitelný pro majoritu skupiny dětí. Cíl je potřeba na konci jednotky vyhodnotit s dětmi.  

Tělovýchovná jednotka s její proměnlivostí typů činností odpovídá potřebám 

předškolního věku, jelikož pozornost u těchto dětí je velmi přelétavá a nestálá. Také záleží 

na atraktivitě volby činností, jelikož ta má také velký pozitivní vliv na koncentraci dítěte 

(Šimíčková Čížková (Plevová), 2008). 

Tělovýchovná jednotka má určitou strukturu, dělí se na část úvodní, průpravnou 

hlavní a závěrečnou. Úvodní část má cíl relaxační, zahřívací a zotavující v novém prostředí 

a připraví tak na vyučování. U dítěte předškolního věku se vyskytuje egocentrismus v 

chápání prostoru. Jak píše Vágnerová (2000, s. 111): „To znamená, že dítě má tendenci 

přeceňovat velikost nejbližších objektů, protože se mu zdají veliké, a podceňovat 

vzdálenější, protože je vidí malé.“ Proto je důležité na začátku cvičební jednotky seznámit 

se s prostorem, jelikož odhadování prostorových vztahů mu dělá problémy. Pro bezpečí a 

jistotu dětí je potřeba, abychom si nastavili pravidla tohoto spontánního pohybu. S tím 

souvisí absolutismus, kdy dítě má dojem, že všechno poznání je definitivní, jednoznačné a 

platné (Vágnerová, 2000). Také je vhodné stanovení signálu pro ukončení úvodní části. V 

průpravné části se s dětmi rozcvičíme. Probíhá tak příprava následující hlavní část a 

prevence vadného držení těla v souvisle řadících se zdravotních cviků s daným cílem, což 

může být například protažení, posilování, podpora správně se vyvíjející klenby nožní a 

podobně. Záměrem hlavní části tělovýchovné chvilky je naplnění stanoveného cíle nácviku 

i výcviku. Tato část se rozděluje na nácvik, který nás učí něčemu novému, a výcvik, kdy se 
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zdokonalujeme v činnosti, se kterou jsme se již seznámili. Úkolem výcvikové části je 

zvyšování kondice v činnostech nám známých, které si opakujeme a upevňujeme. Většinou 

se jedná o překážkové dráhy. Závěrečná část hodiny má roli relaxační, kompenzační, 

uklidňující a zotavovací. Má za cíl dostat organizmus do celkového uklidnění. 

Hodnocením můžeme pomoci k upevnění a prohloubení procvičovaných schopností a 

dovedností. Vhodným způsobem poukazujeme na individuální chyby. Samozřejmé je děti 

pochválit, abychom je motivovali pro další tělovýchovnou jednotku (Dvořáková, 2007; 

Vlasáková, 1994, in Vilímová, 2002). 

Sociálně-interakční a metodicko-organizační formy 

Dle Dvořákové (2007, s. 74): „V uvedených organizačních formách se uplatňují formy 

řízení a organizování dětí z hlediska jejich vzájemných vztahů a vztahů k učiteli.“ Ty 

dělíme na hromadné, skupinové a individuální.  

Hromadná forma se vyznačuje tím, že všechny děti jsou aktivizovány stejnou činností, 

dostaly stejné zadání, úkoly a učitel je vede přímo (Šebrle a kol., 1995). Učitel děti vede 

společně buď v podobě frontální, tedy vedle sebe, kdy se děti dívají na učitele, nebo jde o 

proudovou podobu, kdy se děti řadí za sebe, například po kruhu, v překážkové dráze 

(Dvořáková, 2007). 

Jak už vyplývá z názvu, budou děti shromážděny do skupin, které učitel zaměstná 

stejnými či odlišnými činnostmi, které nejsou řízené přímo učitelem. Přestože se učitel 

věnuje jednomu družstvu, jeho pozice v prostoru musí být taková, aby mohl soustředit 

svou pozornost na celek třídy, což vlastně platí při každé činnosti v mateřské škole (Šebrle, 

1995). Skupinová forma se v mateřské škole využívá hlavně při spontánních herních 

činnostech. Dle Dvořákové (2007) rozlišujeme skupinové vedení ve družstvech, cvičení na 

stanovištích, překážkových drahách. V družstvech jsou zadané stejné úkoly. Cvičení na 

stanovištích se vyznačuje skupinami o velmi malém počtu dětí (2–4) s větším množstvím 

stanovišť různorodých zaměstnání. Učitel koriguje střídání se na stanovištích pomocí 

předem určeného signálu. Je potřeba, aby si vedoucí aktivit vytipoval složitost stanovišť a 

měl by se zdržovat u stanoviště, kde je zadán úkol, ve kterém děti nejsou tak zběhlé, 

vyžaduje záchranu kvůli bezpečnosti, nebo se s ním nově seznamují (Dvořáková, 2007).  



17 

 

Překážková dráha se v mateřské škole využívá velmi často. Patří mezi proudové 

metody, kdy jedinec postupuje po stanovištích po splnění úkolu. V sestavení překážkové 

dráhy může být záměrem výcvik a nácvik. Jestliže má překážková dráha velmi jednoduché 

a dynamické složení vede ke zvyšování zdatnosti (Dvořáková, 2007).  

Individuální forma se od ostatních liší vytyčeným cílem, zaměřením na individualitu 

dítěte a odlišností ve vzájemném sociálním působení. Probíhá tím způsobem, že učitel 

jednotlivcům zadá úkoly, které jsou odlišné v kvalitě i kvantitě s ohledem na individualitu 

dítěte. Chlapci a děvčata úkoly plní samostatně. Forma se využívá hlavně pro děti se 

zrychleným vývojem nebo naopak pro děti s handicapem (Šebrle a kol., 1995). 

Mezi další sociálně-interakční formy můžeme zařadit doplňková cvičení. Nad touto 

formou nemá učitel přímou řídící funkci. Často tato forma cílí k zaměstnání dětí, které 

zatím nebyly aktivizované do činnosti. I když se s přibývajícím věkem pozornost rozvíjí, 

pro předškolní věk se stále vyznačuje přelétavostí a nestálostí (Šebrle a kol., 1995; 

Šimíčková Čížková (Plevová), 2008). 

4.2 Metody vyučování 

Zprvu se zaměříme na definování pojmu metoda. Na začátku se mi nedostávala 

jednoznačná definice vyučovacích metod, jelikož pedagogičtí pracovníci na ni v 

publikacích měli odlišný názor v šíři pojmu vyučovací metoda, v chápání odlišnosti pojmu 

metod vyučování, jako aktivit učitele, a metod učení jako činnosti žáků, někteří opomínali 

aktivitu žáků, jiní ji nadřazují učitelově činnosti. Někteří si také neuvědomovali rozdílnost 

mezi pojmy metoda, organizační forma a prostředek vyučování. Názorem Nelešovské a 

Spáčilové je, že definice L. Mojžíška plně vystihuje podstatu a funkci. Metodu vyučování 

tedy Mojžíšek (1975, in Dvořáková 2007, s. 64) charakterizuje jako: „Vyučovací metoda je 

záměrné, plánovité uspořádání učiva, vyučovacích činností učitele a učebních činností 

dítěte, aby za daných podmínek bylo co nejefektivněji dosaženo cíle vyučování.“ I pro mě 

se tato definice stala vhodnou, pochopitelnou a výstižnou (Dvořáková, 2007; Nelešovská 

& Spáčilová, 1998). 

Základními typy vzdělávacích metod jsou typy verbální, názorné, neboli 

demonstrační, a praktické, tedy cvičení žáků. Každá z nich má výhodnou pozici v jiné fázi 
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vývoje. Praktická metoda by se měla mezi ostatními využívat nejčastěji. Názorné metody 

jako je například pozorování a předvádění, vynakládají snahy, aby žáci poznávali všemi 

smysly. V předškolním věku by demonstrační metody měly převažovat nad verbálními, 

jako je například vyprávění, popis vysvětlování či rozhovor, které spíše směřují k 

nápodobě, ale zároveň díky nim můžeme realizovat motivaci. Přímá praktická činnost je 

pro praktickou metodu charakteristická, aktivuje žáka. Předchozí metody doplňují 

praktickou, která završuje poznávací proces. Tato metoda je pro uchovávání v paměti 

nabytých schopností a dovedností nejefektivnější. Zmíněné metody se vzájemně prolínají v 

tělovýchovném procesu (Dvořáková, 2007). 

Z hlediska průběhu vyučovacího procesu můžeme metody dělit na seznamující s 

úkolem, nácvičné, zdokonalovací a zpevňovací a nakonec metody zjišťující a oceňující 

pokroky v učení- diagnostické a hodnotící (Dvořáková, 2007). 

V publikaci Mužíka a Krejčího z roku 1997 (s. 110) se autoři zmiňují o tom, že: 

„Didaktické metody jsou uplatňovány v didaktických formách.“ 

Zmíněné metody se v praxi často využívají v podobě, která dítě neaktivuje 

dostatečně. Děti se často učí pouze nápodobou, vykonáváním zadaných úkolů nebo 

příkazem a po stránce mentální a psychické zůstávají pasivní (Dvořáková, 2007). Jak se 

zmiňuje Mužík (1994): „Smyslem veškeré činnosti učitele při realizaci obsahu vzdělávání 

je aktivizování žáka.“ Zmíněné metody nemůžeme ze vzdělávacího procesu vypustit, 

jelikož jsou jeho neoddělitelnou součástí a přispívají k učení dovednostem. Mohli bychom 

ale nacházet a zapojovat i jiné metody, které by dítě více aktivizovaly v projevování 

vlastních nápadů, řešení problémů, seberealizace, sebereflexe, tak dospěli v procesu k 

vyšší efektivitě. Aby vyučování mohlo dospět k efektivnějšímu vyučování a učení, nabízí 

se nám tedy využití inovativních, konkrétně heuristických, metod a ještě konkrétněji 

spektra didaktických stylů (Dvořáková, 2007; Dvořáková, 2017; Mužík, 1994). 

4.3 Inovativní výukové metody 

Změny k efektivnějšímu vyučování 

Jak už plyne z vývoje každé disciplíny, činnosti či jen funkce předmětů na naší 

planetě, lidstvo stále tíhne ke zdokonalování a dosahování lepších výsledků. Tělesná 
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výchova se tomu nijak nevymyká. I zde se snažíme o nacházení lepších metod, řízení, 

podpoře samostatnosti, lepších výkonů žáků atd.  

Nyní se zaměříme na nám nejbližší rekonstrukce ve vzdělávání. Rok 1989 představuje 

hranici, za kterou vzdělávání začíná procházet rozsáhlou reformou. Tehdy dosavadní 

metody a styly vzdělávání byly kritizovány. Jako příklad uvádí docentka Dvořáková 

(2017):„Malá rozmanitost a nízká prostupnost, encyklopedismus vzdělávání, deformace 

vztahu učitel-žák direktivními přístupy, uniformita.“ Dále se také zmiňuje o nízké 

schopnosti samostatné práce i práce v týmu, schopnosti komunikace a řešení problémů. 

Kritika dále pokračovala v dominantní úloze učitele, kdy dítě plnilo zadané úkoly a 

mentálně a psychicky mohlo zůstat pasivní. Bylo tedy zapotřebí v didaktickém procesu 

tělesné výchovy provést systémové změny, které by se vyhnuly dosavadní kritice 

(Dvořáková, 2007⁏ Krejčí, 1995). 

Jak dosáhnout výše stanovené výzvy? Můžeme tím přispět využitím heuristických 

pedagogických metod, zážitkové pedagogiky a psychomotoriky. Ty podporují především 

vlastní aktivitu dítěte. Dvořáková se také zmiňuje o tom, že možnost samostatně objevovat 

přispívá k trvalejšímu zapamatování (Dvořáková, 2007). 

Heuristické metody 

Pro pochopení pojmu heuristické metody je potřeba se vrátit k hyperonymu, ze 

kterého vychází. Tím je heuristika, pocházející z řeckého heuréka, což v překladu dle 

Maňáka znamená (2003, s. 113): „Objevil jsem, nalezl jsem.“  

V současnosti klade společnost na vzdělávací instituce úkoly rozvíjet aktivní a tvořivé 

persony, proto je využívání heuristických metod dnes velmi posilující (Maňák, 2003).  

Heuristické metody děti staví do problémových situací, jsou jim zadávány problémové 

úkoly, které mají vyřešit. Připravují člověka do současné společnosti, která vyžaduje 

tvořivost, samostatnost a aktivitu. Podporují také objevování, pátrání, hledání. Učitel se 

nachází v roli rádce a hlavně partnera namísto role vedoucího, který předává poznatky. 

Tyto metody mají velmi silný motivační charakter. I když vypadají jako nejdokonalejší z 

celé nabídky metod, není možné jimi nahradit všechny ostatní. V procesu vyučování by se 
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totiž rozhodně nedostávalo takové množství času k samostatnému objevování a 

prozkoumávání (Maňák, 2003; Zormanová, 2012). 

Nabízí se nám tedy možnost zařazení didaktických stylů podle Mosstona a 

Ashworthové do programu pohybových činností v mateřské školy. 

5 Spektrum didaktických stylů 

Spektrum didaktických stylů (Spectrum of Teaching Styles) se dočkalo své existence 

již v roce 1966. Mosston a Ashword roku 1990 uvádějí „spektrum didaktických stylů“, 

které je určené pro praxi tělesné výchovy. V České republice je zaveden pojem didaktický 

styl emeritním profesorem Lubomírem Dobrým, který také rozpracoval didaktické styly ve 

své publikaci Didaktika sportovních her (1977, 1988). 

Vyučovací styly nejsou nijak náhodně za sebou řazeny. V pořadí najdeme systém, kdy 

se role žáka a učitele v aktivitě a pasivitě postupně mění k samostatnému řešení úkolů. 

Každý styl má své zdůvodnění v konkrétní situaci (Svatoň, Tupý, 1994, in Hondlík, Krejčí, 

Šebrle, 1995). Mužík (1994) píše, že: „Dodržování posloupnosti uvedených stylů je 

užitečné, není však nutné.“ 

5.1 Příkazový styl 

Dvořáková (2007) uvádí, že v tomto didaktickém stylu rozhoduje učitel o obsahu, 

úvodu i závěru činnosti, jejím rytmu, organizaci a hodnotí výsledky, kdežto dítě pouze plní 

zadané úkoly. Mužík a Krejčí (1997) jej podrobněji charakterizují tím, že v příkazovém 

stylu učitel vykonává veškerá rozhodnutí sám a předkládá je žákům prostřednictvím 

důrazného požadavku nebo příkazu a dále žák plní úkol podle modelu předloženého 

vyučujícím. Podstatou příkazového stylu je přímý a okamžitý vztah mezi učitelovým 

podnětem a žákovou odpovědí v podobě pohybu.  

Mužík a Krejčí (1997) tvrdí: „Učitel je jedinou osobou, která rozhoduje o 

činnostech, jež se budou vykonávat, a je tím, kdo určuje sociálně emocionální klima ve 

výuce.“ Role učitele tedy v tomto stylu obsahuje stanovení přesných úkolů, rozdávání 

pokynů, určuje začátek a konec výukového bloku, jak dlouho budou trvat části ve 

vyučovacích jednotkách, pozorování, dopomoc a oprava žáků při chybných řešeních úkolu. 

Učitel může a nemusí využívat motivace.  
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Žák se zúčastňuje činností, plní příkazy, sleduje rytmus uváděný z vnějšího 

prostředí, pozoruje ukázky a tvoří si představu o tom, co je správně. Co se týče hodnocení, 

dítě v průběhu činnosti přijímá učitelovy poznámky a pokouší se opravit nesprávná řešení 

(Dobrý, 1977). Má zde velmi pasivní roli v oblasti rozhodování, fantasie a tvořivosti. 

Jeho klady mohou spočívat v dobré formální kázni, má své estetické hodnoty, je 

vhodný při prvotním osvojování učiva, a to u nejmladších žáků či v novém předávání učiva 

(Mužík, Krejčí 1997). Dojde-li však k tomu, že se styl stane univerzálním, dochází k 

riziku, kdy nedochází k rozvoji po stránce intelektuální (Dobrý, 1977). 

5.2 Úkolový styl 

Úkolový neboli praktický styl je charakteristický tím, že dítěti svěříme určitá 

rozhodnutí, vedeme jej tedy k samostatnosti. V The theory (2012) se dočteme, že: „Část 

rozhodnutí se přesouvá z učitele na žáka, a tím lze dosáhnout osobního a individuálního 

přístupu (učitel má více času být s žákem individuálně).“ Předtím je ale potřeba 

zorganizovat žáky tak, aby měl učitel přehled nad předávaným učivem, disciplínou žáků, 

organizací a sociálním klimatem, aby nedošlo k nevýhodným situacím v průběhu výuky. 

Když je třída zorganizovaná, můžeme přistoupit k seznámení se s učivem, jeho popisem a 

ukázkou, tedy zadáme úkol. Děti mají možnost si samy určit tempo a místo, kde budou 

úkol plnit. Také si samostatně volí pauzy, začátek a konec aktivity. Jsou zde viditelné 

změny oproti příkazovému stylu, kdy tomu bylo přesně naopak (Dobrým, 1977; Mužík, 

Krejčí, 1997). 

Úkolový styl je často využíván při nácviku nebo opakování už seznámeného učiva. 

Můžeme jej také uplatnit v situaci, kdy je nutný individuální přístup k určitým jedincům ve 

skupině. Některým dětem nemusí vyhovovat tempo nebo frekvence většiny nebo ještě 

jednoduše s daným učivem nebyly seznámeny, a tak zde nastupuje učitel, který se mu 

může věnovat. Učitel zde také může při samostatných činnostech žáků opravovat chyby, 

dávat zpětné informace a povzbuzovat (Dobrý 1977; Mužík, Krejčí 1997). 

Role učitele spočívá ve volbě složky z proměnných jeho činnosti, kterou může 

přesunout na žáka.  
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5.3 Reciproční styl 

Když se dále posuneme k dosažení jiných projevů žáka s větší samostatností, 

aktivitou a ne už tak velké závislosti na učiteli, dostaneme se k proměnné „hodnocení“. 

Styl předává kompetence hodnocení z učitele na žáky. Děti se vzájemně mezi sebou 

hodnotí. Hlavním úkolem stylu je rozpoznat chybné a řádné realizace pohybových aktivit, 

naučit se pracovat s korekcí a pochvalou svých vrstevníků. Je nutností, aby učitel zadal 

dostatečné a správné instrukce s ukázkou a poukázal na možné chyby v provedení (Dobrý, 

1977; Dvořáková, 2007). 

Učitel nejdříve zadá úkol, předvede správná řešení a také zmíní, čeho se mají žáci 

vyvarovat. V jeho kompetenci je také organizace, volba vybavení, pomůcek a dále také 

rozdělení dětí do dvojic či skupin a v každé z nich určení pozorovatele (děti si jej ve 

dvojici také mohou volit samy), se kterým dále bude konzultovat (kooperovat). Učitel 

pracuje s pozorovatelem, nehodnotí cvičícího. Společně se radí, žádá od pozorovatele, aby 

řekl, co vidí, čeho si všímá, a komentuje úspěšnost pozorujícího. Žáci si sami určují tempo. 

Podporují se tedy pozorovací činnosti, schopnost pozornosti, vnímání pohybových kvalit a 

rozvoj schopnosti korekce. Chlapci a děvčata se stávají nezávislejšími. Děti zde pracují se 

srovnáváním mezi výkonem, který byl předveden, se správnou realizací, která jim byla 

učitelem názorně ukázána. Nesmíme opomenout fakt, že žák se v této chvíli nachází v 

časté roli učitele, kde má blízko k jejímu porozumění, což může utužit vztahy mezi žáky a 

učitelem (Dobrý, 1977; Dvořáková, 2007; Mužík, Krejčí 1997). 

Ve výuce nalezneme spoustu situací, kdy není možné do aktivity začlenit všechny 

žáky z důvodů nedostatku pomůcek nebo prostoru. I to může být možnost pro využití 

recipročního stylu, abychom zabránili pasivitě dítěte. Dítě dostává velmi důležitou a 

váženou funkci pomocníka učitele. Zabráníme tím tedy nepořádku ve třídě a dostaneme se 

k širšímu hodnocení, které by učitel při běžné výuce nemohl naplnit (Mužík, Krejčí, 1997). 

5.4 Styl se sebehodnocením 

Návaznost stylu se sebehodnocením na předešlé didaktické styly nemůžeme 

opomenout, jelikož díky ní můžeme dospět k lepším výsledkům. Připomeňme si ale, že 

jejich chronologie není striktně dána. V úkolovém stylu jsme dítě vedli k samostatnosti, v 

recipročním stylu jsme se snažili o rozvoj hodnocení cvičícího partnera. Styl se 
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sebehodnocením tedy využívá již získaných schopností z předchozích didaktických stylů 

pro rozvoj sebehodnocení. Po skončení aktivity si dítě uvědomuje své provedení, jestli 

bylo úspěšné, či nikoli. Žák má tedy možnost se naučit lépe poznávat sám sebe a je 

motivován k dalšímu výkonu díky možnosti konzultace s učitelem, kterou může realizovat 

jen, když o ni učitele sám požádá (vyzve). Pokud bychom chtěli styl srovnávat s jiným, 

nabízí se reciproční. Proměnná jako hodnocení se zde mění v sebehodnocení (Dobrý, 1977; 

Krejčí1995, Mužík 1994). 

Dle Dvořákové (2011) nemá dítě v předškolním věku schopnost pravdivé 

sebereflexe, nemá dostatečně vybudováno pozitivní sebepojetí a sebejistotu. Děti 

sympatizují s praktickým provedením, výsledek pro ně není důležitý. O to víc tedy musíme 

vycházet z toho, že pokyny k sebehodnocení musí být konkrétní a jednoduché, jako u 

podávání zpětné informace, kdy se učitel vyjadřuje pomocí velmi konkrétních a přesných 

připomínek k provedení (Dvořáková, 2007). Například vytyčit pouze jeden nebo dva 

jednoduché prvky, kterých by si dítě v provedení všímalo, a které by se projevily v 

sebereflexi. 

5.5 Styl s nabídkou 

Doposud jsme se seznamovali se styly, kde o obtížnosti úlohy rozhodoval učitel. 

Tentokrát si úroveň volí samo dítě. Didaktický styl, který dále budeme charakterizovat, 

nabízí více druhů obtížností týkajících se jediného úkolu (Mužík, Krejčí, 1997). Dvořáková 

(2007, s. 69) tvrdí, že styl „poskytuje dětem možnost výběru přiměřeného stupně 

náročnosti, postupovat od jednoduššího k obtížnějšímu, volit individuálně zajímavou 

činnost“.  

Charakterizovaný styl má časté uplatnění v pohybových činnostech a podle Mužíka 

(1997) odpovídá mentalitě mladšího školního věku. Dle mého názoru bude zapadat i do 

předškolního období, jelikož třídy bývají často heterogenně rozdělené, objevují se zde 

věkové a individuální rozdíly. Jeho využitím můžeme dospět k zjištění míry aspirace 

každého žáka, kterou můžeme podle Průchy (2009, s. 21) charakterizovat jako: „Úroveň 

náročnosti cílů, kterou si člověk vytyčuje a jejíž dosažení očekává.“ Může se zde objevit 

úspěch i neúspěch a s tím související prožívání.  
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Výuka s využitím stylu může vypadat následovně. Kompetence učitele spočívají v 

organizaci, zadání úkolu, jeho názornou ukázkou a zvýraznění informace dostupnosti 

volby různé obtížnosti z nabídky. Učitel připraví úkoly tak, aby měly vždy několik řešení v 

již zmíněné dimenzi (náročnosti). Po splnění vybraného úkolu dítě pracuje se 

sebehodnocením, zda mu obtížnost vyhovovala, nebo by potřeboval jednodušší či naopak 

složitější. Na základě této sebe evaluace dítě dále volí možnosti řešení, zda bude opakovat 

již realizovanou úroveň nebo si zvolí jinou (Mužík, Krejčí, 1997). 

5.6 Styl s řízeným objevováním 

Tento styl vyžaduje velikou přípravu učitele, který musí vhodně zvolit učivo. Výuka, 

kde je upotřeben tento styl, je celkově doprovázena dobře promyšlenými otázkami, které 

vedou ke konečnému řešení úkolu. Otázky navazují na sebe. Proměna od předešlých stylů 

spočívá v tom, že se přesouváme od vět rozkazovacích a oznamovacích k tázacím, kdy už 

se žák bez myšlenkové aktivity neobejde. Ve chvíli, kdy si připravujeme otázky, musíme 

přemýšlet nad tím, jaké se nám můžou vrátit od dětí odpovědi. Pro případ, že by se 

odpovědi vylučovaly s otázkami či byly nečekané, musíme mít připravenou zásobu dalších 

otázek. Styl je velikou podporou pro rozvoj myšlenkových aktivit dětí (Dvořáková, 2007; 

Mužík, Krejčí, 1997). 

5.7 Styl se samostatným objevováním 

Zmíníme se o dalším navazujícím didaktickém stylu, a to je styl se samostatným 

objevováním, u něhož učitel nastolí problém, a je v rukou dětí, jaký zvolí způsob řešení. 

Oproti předchozímu stylu, kdy bylo zapotřebí odpovídat na promyšlené otázky učitele, je v 

řešení problému dítě zcela samostatné a svobodné. Je nutné zmínit, že u tohoto stylu se 

může objevit více možností řešení, což vychází z pohybové přirozenosti dítěte. Dítě si 

vybírá z různých alternativ pro něj tu nejvhodnější, nejzábavnější a nejzajímavější (Mužík, 

1997). 

Když si v přípravě vybíráme problém, je nutné brát v úvahu úroveň skupiny, ve které 

bude výstup realizován, to znamená její dosavadní připravenost, souhrn zkušeností a 

zkušenosti jednotlivců. Naskýtají se nám různé možnosti řešení problémů, tedy to, co 
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můžeme objevovat. Mohou to být fakta, vztahy, preference, limity, obměny a pojmy 

(Dobrý, 1977). 

Dle Mužíka (1997) se při ověřování stylu vypozorovalo, že méně samostatní nebo 

pohybově méně nadaní žáci si s řešením problému nevěděli rady. Bývají při práci pozadu, 

opakují řešení po zdatnějších dětech.  
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 

6 Cíle a výzkumné otázky 

6.1 Cíle 

 Zjistit, zda se dá využít „spektrum didaktických stylů“ dle Mosstona v řízení 

pohybových činností v předškolním věku 

Dílčí cíle 

 Zjistit, které didaktické styly jsou využitelné a za jakých podmínek 

 Zjistit, které jsou nevhodné a z jakých důvodů 

6.2 Výzkumné otázky 

 Je možné využít „spektra didaktických stylů“ také u předškolních dětí v mateřské 

škole? 

 Které didaktické styly jsou vhodné pro předškolní věk? 

o Jaké podmínky jsou nutné pro jejich realizaci? 

 Proč se některé styly nedají v předškolním věku realizovat? 

7 Metody a organizace práce 

7.1 Metody výzkumu 

Pro dosažení cíle jsem využila výzkumných metod: 

 Zúčastněné pozorování 

 Polo-strukturované interview 

Zúčastněné pozorování 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala metodu zúčastněného pozorování. Jak se zmiňuje 

Jorgensen (1989, in Hendl 2016), zúčastněné neboli participační pozorování zaujímá pozici 

mezi nejdůležitějšími metodami kvalitativního výzkumu. „Pozorovatel nefunguje jako 

pasivní registrátor dat, který stojí mimo předmětovou oblast, nýbrž se sám účastní dění v 

sociální situaci, v níž se předmět výzkumu projevuje.“ (Hendl, 2016. str. 197) Pozorovatel 

je účastníkem a zároveň pozorovatelem v přirozené roli i prostředí, které nenahrává 
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zkreslení získávaných odpovědí. Pozorovatel je v přímém kontaktu s objekty, shromažďuje 

informace pomocí všech dostupných metod – získává zápisky, záznamy v deníku, 

fotografie, audia či videonahrávky. Ve své práci budu postupovat obdobně, tedy vytvořím 

aktivity, které budu s dětmi realizovat, a v průběhu si všímat, jak se jim aktivita daří, co je 

pro ně těžké, jednoduché, zábavné, nudné,… Výstupy budu natáčet na kameru. 

Použití metody výzkumu je vhodné v situaci, kdy se zabýváme jevem ne zcela 

prozkoumaným, což je případ tématu mé práce. 

Pro zúčastněné pozorování je nutné stanovit si určitá kritéria: 

 Věková skupina dětí 

 Počet dětí 

 Čas aktivity 

 Prostor 

 Zadání instrukcí 

 Pochopení aktivity dětmi 

 Adaptace na činnost 

 Průběh aktivity + organizace 

 Verbální projevy dětí 

 Neverbální projevy dětí 

 Pohybové projevy 

 Rychlost provedení 

 Efektivita výstupu 

 Atraktivita výstupu + pozornost dětí 

 Doporučení pro učitele (není nutné pro všechny výstupy) 

Na tento typ pozorování se většinou vážou další metody výzkumu jako je například 

nestrukturované interview či analýza artefaktů. Kombinace více metod přináší získání více 

pohledů na zkoumané členy skupiny, skupinu (Eger, Egerová, 2014). Můj výzkum bude 

doprovázet polo-strukturovaný rozhovor s třídními učitelkami zkoumaných skupin. 

Polo-strukturované interview 

Jde o určitý kompromis mezi strukturovaným a nestrukturovaným interview. Dle 

Chráska (2016): „Respondentům se v tomto případě nabízí k jednotlivým otázkám vždy 

několik alternativ odpovědí, ale navíc se od nich požaduje vysvětlení nebo zdůvodnění.“ 

Jelikož jeden člověk nedokáže vypozorovat všechny projevy, využiji rozhovoru s třídní 

učitelkou, která si také bude všímat zvláštností ve třídě. 
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7.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Zvolila jsem si mateřskou školu, která se nachází v Praze 2. Jde o instituci s pěti 

třídami. Ve svém výzkumu jsem pracovala pouze s třídou homogenní, kam docházely děti 

předškolního věku. Mateřská škola sdílí se základní školou tělocvičnu. Škola také často k 

tělovýchovným činnostem využívá uzavřený dvorek, který je její součástí. Disponuje 

množstvím pomůcek sloužících k pohybu. Mateřská škola má tedy spoustu kompetencí k 

rozvoji pohybu dětí. 

7.3 Realizace výzkumu 

7.3.1 Styly a jejich realizace 

Didaktický styl příkazový – cvičení aerobiku – podrobnosti viz příloha 1 

Didaktický styl úkolový – překážková dráha – podrobnosti viz příloha 2 

Didaktický styl reciproční – válení sudů – podrobnosti viz příloha 3 

Didaktický styl s nabídkou – překážková dráha – podrobnosti viz příloha 4 

Didaktický styl se sebehodnocením – hod jednoruč – podrobnosti viz příloha 5 

Didaktický styl s řízeným objevováním – hra Na bažinu – podrobnosti viz příloha 6 

Didaktický styl se samostatným objevováním – hra Co s tím můžeš dělat – podrobnosti viz 

příloha 7 

7.3.2 Organizace práce 

Nejdříve jsem se spojila s vedením mateřské školy, kde jsem měla v plánu realizovat 

přípravy a rozhovory. Dále bylo zajištěno získání souhlasů od rodičů, že mohu při 

výstupech pořizovat videa a fotografie. Potom jsem se osobně domluvila s třídní učitelkou. 

Po seznámení s dostupným prostředím, vybavením a pomůckami třídy, jsem vytvořila 

soubor příprav a listy rozhovorů k jednotlivým výstupům s využitím didaktických stylů. 

Také bylo potřeba zhotovit tabulku, která poukazuje na důvody využitelnosti a 

nevyužitelnosti jednotlivých stylů, se kterými jsem porovnávala výsledky získané z 

výstupů.  
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Následovala realizace výstupů a rozhovorů. Při jednotlivých výstupech jsem získávala 

videozáznamy, aby mi pomohly k uchování získaných informací, které jsem si při 

výstupech nemohla zapisovat, jelikož jsem byla zaneprázdněna organizací činností dětí. 

Vždy po výstupu ve volné chvíli vyučující jsme realizovaly rozhovor vztahující se k 

výstupu. 

Po realizaci zúčastněného pozorování a polo-strukturovaných interview jsem 

zpracovala výsledky. Poznatky ze zúčastněného pozorování jsem strukturovala do 

uvedených kritérií a rozhovory zaznamenala do listů, k nimž určeným. 

Následovalo porovnávání získaných názorů s podmínkami pro využitelnost v tabulce. 

Na základě těchto podmínek jsem vyhodnotila styly jako vhodné, či nevhodné. Tabulka 

pro využitelné styly s jejich podmínkami společně s a nevyužitelnými styly a jejich důvody 

mi pomohly k přehledným výsledkům. 

8 Výsledky 

8.1 Výsledky realizace příkazového stylu 

8.1.1 Zúčastněné pozorování 

Počet dětí- 15 dětí 

Čas- 5 minut a 12 vteřin 

Prostor- hřiště v areálu mateřské školy 

Zadání instrukcí- Myslím, že jsem dětem předala správné a dostatečné instrukce k 

činnosti 

Pochopení aktivity dětmi- děti pochopily, jaká činnost je čeká 

Adaptace na činnost 

Adaptace na činnost proběhla velmi rychle. Děti ihned po mém prvním pohybu 

zareagovaly, a začaly napodobovat s poměrně dobrým výsledkem – možná proto, že 

jsem na začátek dala velmi jednoduchý prvek. 
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Průběh aktivity + organizace 

Nejdříve jsem dětem vysvětlila instrukce k činnosti. Tedy, že bude znít hudba a 

budou tancovat podle mě (napodobovat), a to do rytmu písničky. Dále jsem děti 

rozmístila po prostoru a rozdala každému stuhu. 

Dále jsme zapnuli CD přehrávač a začali jsme cvičit jednotlivé prvky. Každý prvek 

byl opakovaný nejméně osmkrát. Dohromady jsme prošli šest prvků. Celou sestavu 

jsme cvičili dvakrát. Myslím, že počet opakování byl zcela dostačující. Ke konci bylo 

znát, že na děti přišla únava.  

Komunikace 

Verbální projevy dětí- žádné 

Neverbální projevy dětí- žádné 

Pohybové projevy 

První prvek byl pro děti obecně zvladatelný. Podařil se všem, někteří dokonce zvládli 

march v tempu hudby i s doprovodem rukou. Ve chvíli, kdy pro děti byl prvek moc těžký, 

se často se zastavily a dělaly pohyby pouze rukama – u prvku s motivací hada. Pohyb byl 

většinou velmi nekoordinovaný, nepřesný. Děti vždy nedokázaly vypozorovat všechny 

prvky jednoho pohybu. Když některé děti nedokázaly napodobit mé provedení, 

pohupovaly se do rytmu hudby, jiné se v takovém případě zajímaly hlavně o stuhu a hrály 

si s ní. 

Rychlost provedení 

Pohyby z většiny neodpovídaly rytmu hudby, v lepším případě byly pouze zpomalené. 

Vyskytoval se pohyb i mimo rytmus. Několik holčiček dokázalo pohyb vměstnat do rytmu 

i tempa hudby. Reakce na změny cviků probíhaly poměrně pohotově. Děti ihned 

zaznamenaly, že nastává změna a snažily se na ni zareagovat i pohybem. 

Atraktivita výstupu + pozornost dětí 

Děti udržovaly pozornost po celou dobu činnosti. Neměly žádné námitky proti této 

aktivitě. Myslím, že typ činnosti byl atraktivnější pro dívky než pro chlapce. 
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Efektivita výstupu 

Celková činnost trvala 5 min a 12 vteřin. Děti byly aktivizované po celou dobu. 

Myslím si, že hlavní cíl, rozvoj rychlosti reakce na signál a rytmických schopností, byl 

naplněn. 

8.1.2 Rozhovor 

 Dle vyučující zadala vedoucí instrukce dostatečně a správně. Všechny prvky 

aerobiku odpovídaly věku dětí, všechny by je měly zvládnout. Většina dětí stíhala rytmus. 

Některá děvčata zvládala aerobik naprosto skvěle. Děvčata byla zdárnější než chlapci. Ale 

ostatní se jistě snažily. Podle hudby se s dětmi paní učitelka snaží cvičit. Reakce na změny 

odpovídaly tomu, jak to dítě v předškolním věku zvládne. Děti vepředu cvičily lépe než v 

zadních řadách, i když byly uspořádány v nejvhodnějším útvaru. Vyučující sděluje názor, 

že je vhodné tento styl využívat často, sama jej ráda do výuky zapojuje. Dětem se aktivita 

líbila, a to i těm, které nejsou tak pohybově zdatné. Pedagožka se domnívá, že styl přispívá 

k učení se dovednostem, rozvoji koordinace pohybu, zdolávání překážek a nelze 

opomenout ani hledisko estetické. 

8.1.3 Shrnutí výsledků 

Děti dokázaly mé instrukce pochopit a ihned na ně reagovat. Po celou dobu se jim 

dařilo udržet pozornost.  

I když mi vyučující v rozhovoru odpověděla, že všechny prvky aerobiku, které jsem 

využila, byly pro tento věk jednoduché a zvládnutelné, dovoluji si projevit jiný názor. Byly 

opravdu vybrány jen nejjednodušší prvky, ale obecně děti jejich provedení nedokázaly 

napodobit. Vyskytlo se zde několik výjimek z dívčího osazenstva, kterým se to opravdu 

zdařilo, ale ostatní měly velmi nepřesné a nekoordinované pohyby. Často, když se dětem 

nedařilo propojit všechny pohyby těla, zaměřily se jen na určitou část. Vynechaly pohyby 

nohou a používaly pouze ruce, či naopak. Někdy se pouze pohupovaly do rytmu hudby. 

Co se týče spojení pohybu s rytmem písně, děti jej většinou nedokázaly realizovat. 

Buď pohyb zpomalily, nebo se pohybovaly mimo rytmus. Jen pár dětí dokázalo propojení 

realizovat, a to ještě v určitých prvcích aerobiku. 
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Reakce dětí na změny byly překvapivě velmi pohotové. Děti ihned zaznamenaly, že 

nastává změna a snažily se na ni i pohybem zareagovat, ale to se jim z většiny nedařilo. 

Jak vyplývá z rozhovoru i mé dosavadní praxe v rámci studia, tento styl je velmi 

často v předškolních zařízeních využíván. Paní učitelky jej využívají pro různá vystoupení. 

Jejich využití je ale nadměrné i při naprosto jednoduchých tělovýchovných činnostech. 

Domnívám se, že estetika tohoto stylu často poutá k jeho využití. Myslím, že jej z 

mateřských škol nemůžeme vypustit, ale zároveň by ho neměla být nadmíra, jelikož si 

myslím, že dětem přímo nevyhovuje. Jejich reakce na signál ještě nejsou tak vyvinuté, 

jejich využití je může svírat a navodit nesvobodu. Pro svůj výzkum jej vyhodnocuji jako 

nevyhovující. 

8.2 Výsledky realizace úkolového stylu 

8.2.1 Zúčastněné pozorování 

Počet dětí -19 dětí 

Čas – 6 minut 

Prostor – venku na dvorku areálu MŠ 

Zadání instrukcí – Instrukce byly zadány dostatečně a správně. U každého stanoviště 

byly bez výjimky provedeny názorné ukázky s motivací. V průběhu činnosti jsem 

musela zopakovat pravidlo s rozpaženými pažemi na určitých stanovištích, jako byla 

lavička a lano. 

Pochopení aktivity dětmi – Děti aktivitu pochopily hned na začátku, činnost totiž 

nepotřebovala složitější instrukce.  

Adaptace na činnost – Děti se dokázaly pohotově adaptovat na činnost. Nikdo neměl 

problém s výběrem činnosti. 

Průběh aktivity + organizace 

 Nejdříve jsem za pomoci dětí postavila překážkovou dráhu. Chlapci a děvčata se do 

přípravy velmi angažovali. Následovala realizace motivování, která měla hlavní smysl v 

tom, že jsme se ocitli na pustém ostrově a víme, že na druhé straně se nachází přístav, 
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odkud nás může loď odvézt domů. Na cestě do přístavu bude potřeba překonat určité 

překážky. Dále jsme společně prošli všechna stanoviště, kde jsem předvedla názorné 

ukázky, jak mají děti postupovat, a zadala různá pravidla. Všechny děti se projevovaly 

velmi pozorně. Dále jsem děti rozdělila do třech skupin, abych předešla zbytečně 

dlouhým frontám. Aktivita probíhala proudovou formou, tedy děti byly vždy seskupené 

před určitou překážkou za sebou. Dále jsem děti informovala, že dráhu probíhají, dokud 

sama nedám znamení, a aktivitu jsem zahájila.  

 Po dobu aktivity se neobjevily žádné problémy. Paní učitelka občasně dodala 

nějakou motivaci ke svižnějšímu provedení. 

Verbální projevy dětí 

 Po dobu samotného zdolávání překážek jsem nezaslechla příliš mluvené řeči. Občas 

se ozvaly jen pobídky pro ostatní děti ve smyslu, že si mají pospíšit, i když dítě stálo v 

poměrně krátké frontě. Jeden chlapec se mě zeptal, kolikrát má překážkovou dráhu 

proběhnout, i když jsem na začátku aktivity zmínila, že sama určím konec aktivity, že 

nezáleží na počtu. U provádění aktivity jsem občas zaslechla nějaké tiché zvuky, které 

se vztahovaly k pohybu. Nejspíš si jimi dítě chtělo zpestřit průběh aktivity. Také si ve 

frontách občasně děti prohodily pár slov, ale nijak to nenarušovalo průběh činnosti. 

Neverbální projevy dětí  

 U vysvětlování jednotlivých stanovišť si děti žmoulaly svá oblečení a strkaly prsty 

do úst.  

Provedení pohybu 

 Pro tuto dětskou skupinu se jevily všechny prvky zvladatelné. Nikdo neměl potíže. 

Jen jsem občasně musela zopakovat některé prvky. Například proskakování obručeni 

snožmo, rozpažení rukou u lavičky a chůzi po laně. Občasně jsem opravovala děti u 

provádění sudů. Hlavně chlapci měli tendenci tuto činnost provádět v moc velké 

rychlosti, která byla na úkor kvality. 

 U podlézání branek občas některá padla, a tak jsem ostatní děti, které právě stály ve 

frontě, motivovala k prosociálnímu chování, aby si navzájem pomohly, když vidí, že je 

někdo v nesnázích, například je potřeba z něj sundat branku, která na něm visí. 
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 Při čekání ve frontách si občasně některé z dětí zatančilo nebo zaskákalo na místě z 

nedočkavosti na aktivitu. 

Rychlost provedení 

Děti byly velmi pohotové. Rychlost většinou odpovídala výslednému provedení. Na 

některých stanovištích jsme děti musela v rychlosti korigovat. Někde jsme motivovala k 

rychlejšímu provedení (podlézání tunelu) a jinde k pomalejšímu provedení (válení 

sudů). 

Efektivita výstupu 

Celková aktivita bez zadání instrukcí trvala 6 minut, což vyhovovalo věkové 

skupině. Stanovený hlavní cíl rozvoj schopnosti porozumět zadanému úkolu a snažit se 

jej úspěšně vykonat, byl dle mého názoru naplněn. 

Atraktivita výstupu + pozornost dětí 

Aktivita byla pro děti velmi zajímavá. Při dostavbě se děti rozhlížely po celé dráze 

a jeden chlapec pronesl: „Jé to bude těžký. Já se těším.“ Po celou dobu činnosti děti 

udržovaly pozornost a projevovaly se aktivně. Jen jeden chlapec zdržoval ostatní, když 

na něj přišla řada a chvíli před stanovištěm stál. Nejspíš si neuvědomil, že už je 

překážka volná. 

8.2.2 Rozhovor 

Dle paní učitelky byly instrukce zadané dostatečně a správně. Proběhla hezká 

motivace s námětem džungle. Rozdělení dětí před zahájením aktivity tak, aby se 

netvořily fronty, bylo na místě. Takže vše vycházelo. Všechny prvky překážkové dráhy 

odpovídaly věku dětí. S vymezeným prostorem pro činnost děti pracovaly aktivně. Vše 

se snažily plnit co nejlépe. V průběhu činnosti možná bylo zapotřebí připomenout 

motivaci, například formou: v džungli jsem zahlédla tygra, je potřeba zrychlit, jelikož se 

tempo aktivity zpomalovalo. Všechny děti dodržovaly pravidla, kromě prvku rozpažení 

rukou, které jsi jim připomněla. Chlapci a děvčata se k sobě chovali tolerantně, 

nepošťuchovali se ve frontách. Paní učitelka si myslí, že styl přispěje k učení se 

dovednostem. 
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8.2.3 Shrnutí výsledků 

 Instrukce k činnosti byly zadány dostatečně a správně. Když bylo potřeba, pravidla 

se v průběhu aktivity zopakovaly. Chlapci a děvčata ihned pochopili sdělené instrukce. 

Motivace a rozdělení dětí na tři skupiny, které začínají na jiném úseku překážkové dráhy, 

bylo na místě. Po celou dobu aktivity se děti projevovaly aktivně a se zájmem. Občasně se 

vyskytovaly chyby v provádění pohybů (nerozpažené ruce při chůzi po lavičce/provazu), 

na které vedoucí činnosti reagovala. Rychlost prováděné činnosti většinou odpovídala 

normě. Občasně se muselo zakročit, když se tempo jevilo jako nepřiměřeně rychlé, či 

naopak pomalé. Chlapci a děvčata se k sobě chovali při stání ve frontě tolerantně. 

 Celkově tento styl vyhodnocuji jako vyhovující pro předškolní věk, jelikož děti 

zvládaly zadané úkoly, dodržovaly pravidla, nijak psychicky nezatěžoval a nevytvářel 

nezvladatelné situace. Jelikož se často využívá v mateřských školách, děti jsou na něj již 

zvyklé. Myslím, že tento styl vyhovoval, jelikož jsem zvolila dosažitelné a běžné úkoly pro 

předškolní věk. 

8.3 Výsledky realizace recipročního stylu 

8.3.1 Pozorování 

Počet dětí - 17 dětí  

Čas – 10 min 

Prostor - Aktivita se realizovala v dostatečně velkém prostoru tělocvičny 

Zadání instrukcí - Myslím, že instrukce byly zadané dostatečně a správně 

Pochopení aktivity dětmi - Všichni pochopili zadané instrukce 

Adaptace na činnost 

Většina dětí se dokázala dobře adaptovat na činnost. Nikdo neprotestoval. 

Průběh aktivity + organizace 

Nejprve jsem všem dětem ukázala správné provedení válení sudů a uvedla, na co si 

mají děti dávat pozor při hodnocení druhého – zda má ruce a nohy u sebe a zda jsou 

natažené. Dále jsem děti rozdělila do dvou skupin. 
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Jedna skupina se mnou prováděla válení sudů za využití recipročního stylu a druhá 

skupina tvořila doplňkovou činnost kutálení a házení míče v kruhu. U skupiny válení sudů 

se děti rozdělily po dvojicích a každý pár si stoupnul k jedné žíněnce. Dětem jsem 

vysvětlila, že si vždy zvolí, kdo bude válet sudy a kdo bude hodnotit, a že se mají stále 

střídat. Také jsem dětem řekla, že je budu obcházet a popřípadě pomáhat s hodnocením. 

Když jsem všechny děti obešla, skupiny se vystřídaly a vše probíhalo stejným způsobem. 

Verbální projevy dětí 

Některé děti odpovídaly jednoslovně: „Dobře.“, což bylo nedostačující, a tak jsem 

se ptala na určité prvky, které měly pozorovat. Většinou otázkou: „Jak to udělal? Co jsi u 

něj vypozoroval? Dělal všechno správně? Dělal něco špatně? Měl natažené nohy a ruce?“ 

Většina dětí mluvila ve větách. Děti, které si nebyly jisté svou odpovědí, často mluvily 

velmi potichu. Děti často hledaly chyby u svých kamarádů, i když válení sudů proběhlo v 

pořádku. Některé děti hodnotily záležitosti, kterých si neměly všímat, jako to, že někdo 

měl hlavu na žíněnce, měl nohy na zemi. Několik odpovědí neodpovídalo pravdivosti 

provedení. Děti měly tendence hledat chyby. Jedna holčička si nezapamatovala prvky, 

které má sledovat u druhého, takže jsme si na ně museli nejprve vzpomenout. I tak nebyla 

schopná samostatně ohodnotit druhého. Z celkové skupiny dokázalo samostatně, správně a 

pravdivě ohodnotit druhého šest dětí. 

Neverbální projevy dětí 

Některé děti názorně na svém těle ukazovaly, co druhý udělal špatně. Projev často 

doprovázely pohyby těla (ruce u úst, žmoulání oblečení, chytání se za ruce, překračování 

na místě). Když děti nevěděly, co říct, často se vyhýbaly očnímu kontaktu. Jeden chlapec 

při hodnocení druhého poodstupoval a bylo na něm vidět, že se stydí, když má něco 

vyjádřit. 

Rychlost provedení 

Provedení sudů bylo úměrně rychlé. Některé děti si dávaly velmi záležet na 

samotném válení sudů, a tak provedení naopak zpomalovaly. Rychlost výpovědi záležela 

na jistotě obsahu. 
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Efektivita výstupu 

Vytvářely se prostoje ve chvílích, kdy jedno dítě hodnotilo druhé, ale celkově si 

myslím, že aktivita byla poměrně aktivní. Hlavní cíl – rozvoj v dovednosti válení sudů – 

 vyhodnocuji jako naplněný. 

Atraktivita výstupu + pozornost dětí 

 Při samotném válení sudů měly děti radost. Většina se u hodnocení usmívala, ale 

vyskytly se i děti s vážnou tváří. Velké množství se při projevu stydělo. Děti byly při 

aktivitě z většiny pozorné, ale objevil se i jedinec, kterého provedení druhého nezajímalo, 

což souvisí s egocentrismem. Jelikož některé projevy nesouhlasily s pravdivostí provedení, 

usuzuji, že tyto děti nebyly dostatečně pozorné. 

8.3.2 Rozhovor 

Dle paní učitelky byly instrukce zadané dostatečně a správně. U pochopení 

instrukcí dětmi se nevyskytovaly žádné problémy. Všechny aktivity odpovídaly věku dětí. 

Na konci školního roku jsou děti údajně schopné ohodnotit druhého, na začátku roku by se 

aktivita asi tak nezdařila jako teď. Paní učitelka pronesla: „Děti si přece mohou všímat, co 

je správně, nebo špatně a chybami se učí.“ Děti jsou schopné rozeznat, co je správné a co 

špatné, a pokud ne slovně, ukazují na těle. Paní učitelka je toho názoru, že děti ještě nejsou 

schopné sdělit stanovené prvky v hodnocení. Prý se u některých dětí vyskytovalo to, že se 

snažily hlavně něco sdělit. Chlapci a děvčata dodržovali stanovená pravidla. Děti už 

zvládají válení sudů, částečně i pochopily, o co se jedná v hodnocení. Paní učitelka se 

domnívá, že styl přispěje k učení se dovednostem. Všímat si okolí, nebýt pasivní, a když 

vidím, že někdo dělá věc správně, budu se ji snažit realizovat stejným způsobem. 

8.3.3 Shrnutí výsledků 

I když se v rozhovoru paní učitelka zmiňuje o tom, že aktivita odpovídala věku a 

děti byly schopné svého kamaráda hodnotit, po mém nesčetném zhlédnutí videozáznamu 

jsem dospěla k názoru, že se většina dětí jen snažila při hodnocení hlavně něco sdělit. 

Jejich výpověď několikrát neodpovídala pravdivosti. Samostatně, správně a pravdivě 

dokázalo ohodnotit druhého šest dětí ze sedmnácti. Většinou se děti při hodnocení 
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projevovaly stydlivě. Často hodnotily jiné prvky, které jsem jim neuložila. U pár dětí se 

vyskytnul nezájem, kdy děti nesoustředily pozornost na druhého, který prováděl sudy. 

Reciproční styl vyhodnocuji jako nevhodný pro předškolní věk, jelikož většina děti 

stále nedokáže správně, pravdivě a samostatně ohodnotit druhého. Nepravdivé hodnocení 

může ovlivnit další motivaci, aspiraci a schopnost sebereflexe. 

8.4 Výsledky realizace stylu s nabídkou 

8.4.1 Zúčastněné pozorování 

Počet dětí - 14 dětí. Myslím, že tento počet byl u aktivity hraniční 

Čas - 4 min 48 vteřin 

Prostor - Tělocvična 

Zadání instrukcí + pochopení aktivity dětmi 

  Nejprve jsme s dětmi postavili překážkovou dráhu. Chlapci a děvčata se projevovali 

velmi aktivně. Postupně jsem zapojila všechny členy třídy. Po dostavbě jsem si s dětmi 

prošla celou překážkovou dráhu. U každého stanoviště jsem názorně předvedla všechny 

možnosti volby. Děti jsem upozornila na stanoviště, u kterých je více variant překonání. 

Zadala jsem dětem pravidlo, že si mohou zvolit pouze jednu z variant, tu která se jim bude 

zdát pro ně samé nejlepší. A až budou probíhat podruhé, potřetí, mohou si vybrat odlišnou, 

či stejnou, ale opět pouze jednu. Do překážkové dráhy jsem zařadila dvě stanoviště, u 

kterých bylo více variant. Ihned první stanoviště se týkalo toho, že si děti musí zvolit jednu 

možnost. Jednalo se o různé typy tunelů. První tunel byl tvořen pěti brankami za sebou, 

druhý tunel byl ušitý z látky a byly do něj všité obruče a třetí tunel byl tvořen dvěma 

lavičkami, přes které se položily dvě žíněnky. Další stanoviště neměly více variant. Šlo o 

přelézání žebřin horizontálně po jedné úrovni a poté chůze po kamenech různých výšek. U 

dalšího stanoviště děti měly opět na výběr. Chůze po zvlněném laně, nebo chůze po 

lavičce. Další překážkou byl slalom mezi kužely. Pouze u jednoho stanoviště jsem určila 

hraniční počet příček a vysvětlila, že mají přecházet ve stejné výšce na konec žebřin. 

Chyběla zde názorná ukázka. Z toho důvodu ji děti nepochopily, a tak jsem ji musela 

krátce po zahájení přerušit a upřesnit instrukce k činnosti s názornou ukázkou. Později 
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jsem se dozvěděla, že u této skupiny zatím neproběhnul nácvik lezení po žebřinách (i když 

jsem na hospitaci mohla vidět aktivity, jejíž součástí byla i činnost na žebřinách). Po 

předání instrukcí jsem děti rozdělila na dvě poloviny a každá začínala na jiném úseku 

dráhy, aby nedocházelo k frontám. Odstartovala jsem činnost. Aktivita probíhala 

proudovou formou. S pochopením samotného úkolu (volba jedné z několika možných) se 

nevyskytnul problém.  

Adaptace na činnost 

 Děti neměly problém. Občas byly nepozorné a po státní ve frontě u stanoviště si 

nevšimly, že už jsou na řadě, a tak jsem je musela poměrně často pobízet, aby už začaly 

vybírat aktivitu.  

Průběh aktivity + organizace: 

Nejprve jsem vysvětlila dětem instrukce a předvedla názorné ukázky. Děti jsem 

rozdělila do dvou skupin. Každá skupina začínala na jiném úseku překážkové dráhy. 

Aktivitu jsem odstartovala. Po dobu činnosti se fronty tvořily stále na dvou stejných 

místech (před lanem a před tunelem).  

Verbální projevy dětí 

Děti si občasně ve frontách povídaly mezi sebou. Nenarušovaly průběh aktivity. 

Chlapci a děvčata neměli dotazy k provedení. 

Neverbální projevy dětí 

Při čekání si některé děti kousaly nehty, strkaly prsty do úst, jedna holčička se 

chytla za ruce. Holčička s chlapcem se při aktivitě začali z legrace pošťuchovat – mělo to 

krátké trvání a nenarušovalo průběh aktivity. 

Rychlost provedení 

Jelikož se před tunelem a lanem tvořily fronty, vyžadovaly více času na provedení 

než ostatní aktivity. Paní učitelka dále opodstatnila, že po laně ještě s dětmi nechodila. Děti 

nad volbou dlouze nepřemýšlely. Byly ihned rozhodnuté. 
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Efektivita výstupu  

Fronty měly dopad na efektivitu hodiny – 2,5 min strávilo dítě ve frontě z 

celkového času aktivity, která trvala 5 min, což je 50% úspěšnost. Hlavní cíl rozvoj 

sebepoznávání v oblasti tělesných schopností a rozvoj upřednostnění vlastního rozhodnutí 

si myslím, že se naplnil. 

Atraktivita výstupu + pozornost dětí 

Myslím, že děti se rozhodovaly hlavně podle atraktivity varianty. Ta, která pro ně byla 

zajímavější, nebo ji ještě nikdy neprováděly, tu si zvolily. I když viděly, že je na druhé 

variantě volno, neslevily ze svého rozhodnutí. 

V celé třídě panovalo ticho. Než se vystřídaly všechny děti, uběhlo necelých pět minut, 

což je reálný čas pro udržení pozornosti dětí při běžné činnosti. 

8.4.2 Rozhovor 

Paní učitelka instrukce vyhodnotila jako správné, ale je potřeba jich vylepšit kvůli 

jednomu stanovišti, u kterého jsem nerealizovala názornou ukázku. Všechny aktivity prý 

odpovídaly věku dětí. Chlapci a děvčata se rozhodovali velmi individuálně. Někteří si 

vybírali aktivity podle svých kamarádů, nedokázali se samostatně rozhodovat. Paní 

učitelka mluví o handicapu dětí v neschopnosti rozhodování, jelikož je k tomu rodiče doma 

nevedou. Volba aktivity probíhala velmi rychle. Děti si vybíraly pro ně zajímavější 

činnost, kterou ještě nikdy nevyzkoušely. Většinou volba úrovně odpovídala schopnostem 

dítěte, krom jedné holčičky. Aspirace se projevily spíše jako vyšší. Občas se vyskytlo, že 

některé z dětí nedodrželo pravidla. Například jedna holčička, chtěla stanoviště obejít, ale 

byla napomenuta. Jak které dítě si uvědomovalo svobodu ve volbě. Paní učitelka se 

domnívá, že styl přispěje k učení se dovednostem. Paní učitelka tohoto stylu nevyužívá, 

jelikož je pro ni náročný, když je na třídu sama. 

8.4.3 Shrnutí výsledků 

Instrukce k činnosti z mé strany byly dostatečné, až na stanoviště s žebřinami, kde 

jsem měla domnění, že děti již zvládají. Pracovala jsem s velmi šikovnou skupinou, která 

je pod kvalitním vedením, proto jsem nejspíš přecenila schopnosti skupiny, kterou jsem tak 

dobře neznala. V praxi to samozřejmě bude jiné. 
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Volba z určitých možností probíhala velmi individuálně. Většina dětí se dokázala 

samostatně rozhodnout pro určitou variantu. Nejčastějším kritériem pro volbu byla 

zajímavost a atraktivita. Děti si tedy většinou vybírali podle toho, která varianta se jim 

líbila nejvíc a která pro ně zatím byla nepoznaná, tedy pro ně byla zcela nová. Například 

tomu tak bylo na stanovišti s lavičkami, přes které ležely žíněnky a vytvářely tunel, ale 

také na druhém stanovišti s položeným lanem, přes které měly děti přecházet. Aspirace se 

tedy projevily jako vyšší. Několik jedinců se nedokázalo samostatně rozhodnout, a tak 

kopírovalo provedení svých kamarádů, což mohlo být zapříčiněno nesprávnými 

instrukcemi, souvisejícími s volbou varianty. Tedy, že jsem měla více upozornit na to, že 

děti nemají stále dělat variantu, kterou si na začátku zvolí, ale že ji mohou měnit při 

druhém pokusu. Také jsem vypozorovala v jedné situaci, kdy dítě bylo zaujaté něčím, co 

se stalo u jiné překážky, že po mém povzbuzení pro překonání překážky, kdy už přišlo na 

řadu, se nijak zvlášť nerozmýšlelo a volilo první možnost, kterou spatřilo. Tato situace se 

vyskytla i při zdolávání překážek u stanovišť, kde se nevytvářely fronty. Buď proběhlo 

rozhodnutí velmi rychle, nebo se dítě nechtělo zabývat přemýšlením nad tím, co by bylo 

pro něj samotného nejvhodnější variantou. Třídní učitelka se zmínila, že děti nejsou zvyklé 

se rozhodovat, vše za ně řeší rodiče, a to má s mým výzkumem velmi společného. 

Styl bych vyhodnotila jako vhodný pro předškolní věk, jelikož se většina dětí 

dokázala samostatně rozhodnout pro určitou variantu. Více variant bych příště upotřebila 

pouze u jednoho stanoviště. Celkově byla aktivita složitá na přípravu a pozorování všech 

dětí najednou. Styl s nabídkou má pro předškolní věk význam a přispěje k učení se 

dovednostem. 

8.5 Výsledky realizace stylu se sebehodnocením 

8.5.1 Zúčastněné pozorování 

Počet dětí - 15 dětí. Myslím, že tento počet byl u aktivity hraniční. 

Čas - 10 min 

Prostor - Hřiště v areálu MŠ 
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Zadání instrukcí 

 Myslím, že instrukce k aktivitě byly předané dostatečně a správně. Pro děti ale bylo 

důležité je několikrát za činnost zopakovat. Před hodem jsem vždy upozornila na dítě, 

které po hodu počká na místě a bude se hodnotit.  

Pochopení aktivity dětmi 

Děti pochopily zadání ihned, ale asi třetinu dětí jsem po hodu musela vracet zpátky 

na místo, aby se ohodnotily, i když jsem vždy před hodem upozornila, kdo zůstane na 

místě po provedení činnosti a ohodnotí se. 

Adaptace na činnost 

 Myslím, že děti tuto aktivitu přijmuly ihned. Nikdo neprotestoval. Samotný hod 

děti prováděly s chutí. 

Průběh aktivity + organizace: 

Nejdříve se všechny děti uspořádaly do řady na určenou čáru. Dále jsem všem 

dětem rozdala míčky, vysvětlila instrukce, realizovala názornou ukázku a upozornila na 

dva nejdůležitější prvky, kterých si mají všímat. Šlo o nakročenou nohu a o to, jestli míček 

směřoval do obloučku. Také jsem upozornila na to, že vždy všichni najednou hodí, určené 

dítě zůstane před čarou a bude se sebehodnotit a ostatní si mezitím doběhnou pro míček a 

přinesou pomůcku i kamarádovi, který se mnou rozebíral svůj výkon. 

Před zahájením hodu jsem určila, z jaké strany řady budu s dětmi po jednotlivých 

hodech konzultovat jejich výkon. A upozornila jsem na to, aby se děti snažily po příchodu 

s míčkem vždy vrátit na místo, kde předtím stály, alespoň odhadem. 

Odstartovala jsem aktivitu a určila vždy dítě, které se bude hodnotit. Jelikož bylo 

dohromady patnáct dětí, každé si tedy hodilo patnáctkrát. 

U dětí, které se hodnotily, jsem pomáhala otázkami typu: „Jak si myslíš, že se ti to 

povedlo? Splnil jsi ty dvě věci, o kterých jsme si povídaly? Měl jsi nakročenou nohu? Letěl 

míček do obloučku?“ Po jejich komentáři jsem také doplňovala svůj pohled na výkon. 

Motivovala jsem k dalším úspěchům. 
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Verbální projevy dětí 

Děti měly většinou tendence odpovídat na otázku, jak se jim hod povedl „Myslím 

si, že jsem hodil dobře.“ Často se ozývaly jednoslovné odpovědi: „Dobře.“ Když děti 

samostatně nevěděly, jak se mají ohodnotit, navozovala jsem otázky, na které odpovídaly 

pouze ano/ne. Dvakrát pravdivost odpovědí neodpovídala realitě. Jedna holčička dokonce 

popsala celé provedení hodu. Jedna holčička po otázce: „Zkus povědět, na jaké věci sis 

měla dávat pozor (nakročená noha a hod do obloučku)?“ nebyla schopná nic odpovědět, a 

tak jsem ji dále nenutila. U této holčičky byl problém ten, že neměla dostatečnou slovní 

zásobu, jelikož pocházela z cizojazyčné rodiny. Pět dětí dokázalo samostatně popsat dva 

prvky, kterých si měly nejvíce všímat. Tři děti samostatně popsaly jeden prvek. Dva 

chlapci dokázali samostatně popsat dva nejdůležitější prvky a zároveň popsat to, co se jim 

nepovedlo. Šlo o zavazení míčku o vlastní rameno a hod stranou. Jedno děvčátko 

odpovědělo velmi odlišně vůči ostatním: „Bylo to strašně špatný, bylo to jako trochu 

nízko, malinký oblouk.“ Tato odpověď sice vyzněla velmi sebekriticky, což si myslím, že 

souviselo s povahovými vlastnostmi děvčátka a výchovou v rodině, ale zároveň se 

ohodnotila velmi konkrétně. Děti odpovídaly většinou celou větou, souvětím, což 

odpovídalo věku. Jedno děvčátko na mou otázku: „Jak se ti to podařilo?“ odpovědělo: „Já 

nevím jak?“ Dále jsem jí naváděla na dva prvky, kterých si měla všímat. Odpovídala zprvu 

jednoslovně a potom dodala: „Snažila jsem se mířit co nejvíc nahoru.“ Sebehodnocení u 

většiny dětí probíhalo formou dialogu. Často jsem musela zařadit několik otázek, abych 

děti přiblížila k takovým odpovědím, které by mohly být dostačující (pravdivost, krátký 

popis, celkové vyhodnocení). 

Neverbální projevy dětí 

Několik dětí se tvářilo sebejistě, což souviselo i s jejich odpověďmi. Většina dětí se u 

odpovědí usmívala a byla pozitivní. Několik dětí mlčelo a vyzývalo učitele pohledem, aby 

jim nějak pomohl a navodil, co mají povědět. Jedna holčička se vyhýbala očnímu pohledu, 

jelikož nevěděla, co má povědět. Když chlapci a děvčata nevěděli, jak odpovědět, často si 

mnuly své oblečení, olizovaly rty a měly vážný výraz. Často se u mluvených projevů 

vyskytovaly názorné ukázky. 
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Rychlost provedení 

Při hodu některé děti se ohlíželi na ostatní, jakým způsobem hod provádí, než samy 

hodily, jiní se s provedením tak dlouho nezabývaly a jakmile zaslechly signál, kdy můžou 

začít házet, hodily. Oproti stylu se sebehodnocením byly děti v hodnocení pohotovější. 

Často rychlost sdělení souvisela také s tím, jak si dítě zapamatovalo výkon druhého. 

Efektivita výstupu  

Po celou dobu aktivity byly děti aktivní. Ve chvíli, kdy čekaly na čáře na ostatní, 

než si přinesou míčky, si často nacvičovaly postoj. Hlavní cíl rozvoj poznávání sebe sama, 

rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě byl naplněn. 

Atraktivita výstupu + pozornost dětí 

 Všechny děti měly zájem o provádění hodu. I když jsem každému dítěti, které se 

měl hodnotit, pověděla, že má zůstat na místě, třetina dětí i po předchozím odkývnutí měla 

tendence odbíhat pro míček s ostatními, což mělo souvislost s pozorností. 

Doporučení pro učitele 

Dokáží si děti zpětně představit své provedení, aby jej mohly vyhodnotit, kromě 

viditelného výsledku, čímž je trajektorie míčku? Myslím, že by pro tuto aktivitu bylo 

vhodné využít zrcadlové tělocvičny, pokud je nám samozřejmě dostupná. 

8.5.2 Rozhovor 

Paní učitelka hodnotí zadání instrukcí jako dostatečné, bylo sděleno všechno, děti vědí, 

co mají dělat. Všechny aktivity odpovídaly věku dětí. Každý by se měl ohodnotit sám. 

Samy se děti ohodnotit neumí. Odpověď „dobrý“ nemůžeme brát jako sebehodnocení. Ale 

vyskytovaly se i děti, které dokázaly vyhodnotit oba prvky, o kterých jsi mluvila. Spíš se 

dokázaly ohodnotit děti, které mají sebevědomí a ty, které mají dobrou slovní zásobu. Také 

vše souvisí s povahou dítěte. Dítě stydlivější ti na všechno odpoví jednoslovně. Děti cítily, 

že jejich sebehodnocení je pravdivé. Některé děti se ale ohodnotily nepravdivě. Všechny 

děti se chválily. Chování dětí se projevovalo jako váhavé, stydlivé. Nikdy předtím tuto 

aktivitu nedělaly. Ne vždy děti dodržovaly pravidla a soustředěnost na provedení hodu. 

Paní učitelka mě obeznámila s tím, že je potřeba stále instrukce připomínat. Například stát 
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na čáře. Paní učitelka se domnívá, že styl napomáhá učení se dovednostem. Posiluje 

sebevědomí, děti o sobě zjistí i negativa. Paní učitelka má názor, že se děti samy v 

předškolním věku sebehodnotit nedokáží. 

8.5.3 Shrnutí výsledků 

Děti dokázaly pochopit zadání. U třetiny dětí se ale vyskytla nedostatečná 

pozornost. 

Správné sebehodnocení je těžké pro nás dospělé, natož pro malé děti. Myslím, že 

pro děti bylo velmi těžké nahlížet na sebe z jiného úhlu, než je obvyklé. Děti jsou většinou 

hodnoceny svým okolím, o kladné hodnocení si často i říkají. Nejsou zvyklé tolik 

komunikovat, často za děti rodiče všechno vyřeší. Většina dětí si nebyla jistá svými 

odpověďmi. Ve dvou případech pravdivost odpovědí neodpovídala realitě. Drtivá většina 

měla tendence se pochválit. Děti většinou byly nekonkrétní. Shrnuly svůj výkon do 

několika příslovcí „Dobře, špatně.“ Ale zároveň po připomínkách: „Zkus svůj hod trošku 

popsat. Měl jsi nakročenou nohu? Kam směřoval míček?“ se začaly u dětí ozývat delší a 

konkrétnější odpovědi. Vyskytlo se ale také pět dětí, které dokázaly samostatně vyhodnotit 

dva prvky a tři děti, které vyhodnotily jeden.  

Pokládám si otázku, zda dítě dokáže vyhodnotit samo sebe, když se nevidí. 

Viditelnou částí je samotný hod – trajektorie míčku. Zda letěl do dálky, nebo do země, 

velkou rychlostí, nebo malou rychlostí, ale jestli mělo dítě nakročenou nohu, drželo míček 

v prstech, atd., to si maximálně může uvědomit před hodem, zkusit své tělo uzpůsobit dle 

instrukcí.  

Většina předškolních dětí se nedokázala samostatně ohodnotit, jejich výpovědi buď 

byly nedostatečné v podobě jednoslovného vyjádření, nebo neodpovídaly realitě. Správně 

se dokázalo ohodnotit pouze pět dětí, proto tedy tento styl považuji za nevhodný pro 

předškolní věk. 
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8.6 Výsledky realizace stylu s řízeným objevováním 

8.6.1 Zúčastněné pozorování 

Počet dětí -15 dětí 

Čas – 4,5 minuty 

Prostor – Pro činnost jsme využily třídy, kterou jsme upravili pro dostatek místa. 

Zadání instrukcí – Instrukce byly zadány dostatečně a správně. V průběhu činnosti 

jsem musela zopakovat pravidlo, že se nikdo nesmí dotýkat bažiny, pouze kouzelné 

žíněnky. 

Pochopení aktivity dětmi – Děti aktivitu pochopily hned na začátku, porozumět 

strategii vysvětlované od holčičky bylo pro děti náročnější. 

Adaptace na činnost – Děti se dokázaly pohotově adaptovat na činnost. Nikdo neměl 

problém s výběrem aktivity. 

Průběh aktivity + organizace 

 Nejdříve jsem všechny děti uspořádala ke straně místnosti za vyznačené pásmo 

bažiny. Dále jsem připravila pomůcky a prostor pro činnost a vysvětlila instrukce. Děti 

měly za úkol přemístit se z označeného bodu A do bodu B – pomocí dvou kouzelných 

žíněnek se dostat přes bažinu, vytvořit strategii. Děti dostaly prostor pro vymýšlení 

způsobu, jak se dostat na druhou stranu bažiny. Nejprve se projevil chlapec, kterému se 

nepodařilo vymyslet správnou strategii, ale dále na chlapce navázala holčička, která tuto 

aktivitu v minulosti plnila. Vysvětlila tedy všem strategii, a když ji děti nepochopily, 

opět se pokusila o vysvětlení. Většina dětí si myslela, že strategii pochopily, ostatní se 

doptávaly. Když jsem viděla, že děti dále nevědí, jak se práce chopit, využila jsem 

otázky: „Vejdete se všichni na jednu žíněnku?“ Po této otázce se děti snažily uskupit na 

žíněnce. Několik dětí se na žíněnku posadilo, takže jsem upotřebila další otázku: „Bude 

lepší, když budete na žíněnce ležet, sedět nebo stát?“ Děti ihned odpověděly, že stát, a 

tak se všichni postavili. Dále jsem už nemusela využívat jakýchkoli otázek, jelikož si 

děti dokázaly přemístit žíněnku před sebe a přesouvat se. Hlavní hnací silou, která stále 
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realizovala úkony jako první a pobízela ostatní děti, byla holčička, která ostatním 

strategii vysvětlovala. Nakonec se všichni úspěšně dostali na druhou stranu bažiny. 

Verbální projevy dětí 

 Většina dětí se verbálně projevovala. Projevovala se samozřejmě více holčička s 

chlapcem, kteří se snažili vysvětlovat své nápady. Jejich projev se skládal z dlouhých 

vět i ze souvětí. Většina dětí nakonec jejich vysvětlení pochopila. Děti odpovídaly na 

mé otázky. Ve fázi, kdy se nacházela žíněnka nad hlavami dětí, chlapci a děvčata 

projevovali radostné výkřiky: „Jupí, jo, povede se nám to.“ 

Neverbální projevy dětí 

 Ostatní děti, které zatím nechápaly vysvětlivky, si strkaly prsty do úst a hrály si se 

svým oblečením. 

Provedení pohybu 

 Děti činnost tvořily společně, ale stále převyšovalo největší odhodlání k činnosti a 

aktivita u holčičky, která ji vysvětlovala ostatním. Po prvním přemístění žíněnky, se ale 

začaly sebejistě zapojovat i ostatní děti, jelikož bylo vidět, že již strategii pochopily. I 

když se na některých pohybech (manipulací s žíněnkou, přecházení na druhou žíněnku) 

přímo nedohodly, plnily ji skvěle. Nikdo nikoho z žíněnky nevystrkoval. 

Rychlost provedení 

Děti byly velmi pohotové. Ihned se začaly projevovat ty, které měly nějaké nápady.  

Efektivita výstupu 

Do činnosti se zapojily všechny děti. Samotná činnost spojená s pohybem trvala 

dvě minuty. Zbylý čas děti vymýšlely strategie. Hlavní cíl rozvoj utváření strategií 

přemístění se k vytyčenému cíli za určitých podmínek a rozvoj spolupráce si myslím, že 

byl naplněn. 

  



48 

 

Atraktivita výstupu + pozornost dětí 

 Chlapci a dívky měli zájem o to vytvořit strategii. Děti měly velikou radost, když se 

dostaly na druhou stranu bažiny. Většina dětí byla pozorná vůči tomu, aby se nedotkla 

bažiny.  

8.6.2 Rozhovor 

Instrukce k činnosti dle paní učitelky byly sdělené dostatečně a správně. Zvolené 

aktivity prý odpovídaly věku dětí. Děti projevovaly radost, když způsob překonávání 

překážek závisel pouze na nich. Po neúspěšné strategii chlapce navázala holčička, která 

všem ostatním strategii vysvětlila několikrát, jelikož ji poprvé všichni nepochopili. 

Děvčátko se tedy stalo vedoucím skupiny. Strategie byla zvolena správně. Utváření 

strategie trvalo pár minut. Skupina děti byla schopná svou strategii provést. Pravidla byla 

dodržována, až na několik přešlapů z žíněnky. Paní učitelka se domnívá, že styl k učení se 

dovednostem určitě přispěje. Rozvíjí spolupráci, schopnost dostat se z bodu A do bodu B a 

vymyslet řešení. 

8.6.3 Shrnutí výsledků 

Děti ihned pochopily mé instrukce k činnosti. Strategii nakonec vysvětlila holčička, 

která již tuto aktivitu plnila, ostatním kamarádům. Způsob překonání děvčátko 

vysvětlovalo ve větách i souvětích. Dítěti bylo rozumět. Po vysvětlení aktivity ale stále 

všechny děti nedokázaly porozumět způsobu zvládnutí úkolu. Chlapci a dívky při utváření 

strategie reagovali pohotově na mé doplňující otázky. V průběhu aktivity bylo vidět, že 

děti postupně dochází k pochopení aktivity a více se aktivně zapojují, ale stále byla hnací 

silou holčička, která strategii ostatním vysvětlovala. 

 Utváření strategie by bylo pro děti velmi těžké, kdyby již děvčátko tuto aktivitu 

neznalo a srozumitelně ji ostatním nevysvětlilo. Z pozorování ostatních usuzuji, že většina 

dětí strategii nebyla schopná pochopit, natož utvořit, proto bych tento styl nezařadila jako 

vhodný pro předškolní věk. 
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8.7 Výsledky realizace stylu se samostatným objevováním 

8.7.1 Zúčastněné pozorování 

Počet dětí -15 dětí 

Čas – 9 minut 

Prostor – Pro činnost jsme využili třídy, zejména části s kobercem, kde často děti cvičí, 

staví překážkové dráhy. Dále jsem také uzpůsobila druhou část třídy bez koberce 

(sklidila stolky a židličky), aby děti mohly vyžívat co nejvíce prostoru.  

Zadání instrukcí – Instrukce byly zadány dostatečně a správně. V průběhu činnosti 

jsem musela doplnit pár pravidel. Z důvodu neuvěřitelného nadšení do činnosti jsem 

kvůli bezpečnosti musela upozornit na to, aby si děti v klidu vybraly pomůcku a nijak 

nepospíchaly. Také jsem upozorňovala na to, aby vždy pomůcku vrátily na místo, kde jí 

nalezly. 

Pochopení aktivity dětmi – Děti aktivitu pochopily hned na začátku, činnost totiž 

nepotřebovala složitější instrukce. Jen jeden chlapec, který pochází z anglicky mluvící 

rodiny, nejspíš nerozuměl pravidlům a měl tendence chodit s oběma skupinami. Paní 

učitelka na něj také mluví česky, aby se našemu jazyku naučil, proto jsem neměla 

tendence k vysvětlování instrukcí v angličtině. Pouze občasně jsem zasáhla pár 

anglickými slůvky, aby chlapec tušil, kdy si může a kdy nemůže chodit pro pomůcky. 

Adaptace na činnost – Děti se dokázaly pohotově adaptovat na činnost. Nikdo neměl 

problém s výběrem aktivity. 

Průběh aktivity + organizace 

Děti dostaly za úkol posedat si na kraj místnosti k nábytku. Doprostřed třídy jsem 

rozmístila pomůcky. Rozdělila jsem děti do dvou skupin. Nejdříve jsem dětem zadala 

instrukce, které byly velmi rychle sdělitelné. Úkol zněl jasně. Po zaznění trianglu si v 

klidu vzít pomůcku (pomůcky), vyhledat si dostatek prostoru a provést nějakou činnost, 

která závisela pouze na nich, ale nebyla v rozporu s bezpečností. Po dalším zaznění 

trianglu vrátit pomůcku na její původní místo a sednout si opět na kraj místnosti. Před 
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cinknutím na triangl jsem vždy uvedla, jaká skupina, bude vykonávat činnost. Zda 

skupina první (modrých), nebo druhá (červených). 

 Aktivita byla pro děti velmi zajímavá. Zprvu se projevilo nadměrné nadšení, které 

jsem musela ukočírovat, aby nedošlo k nějakému nebezpečí (srážky) jelikož k tomu 

atmosféra nahrávala. Děti dále postupovaly velmi spořádaně a poslouchaly mé 

dodatečné instrukce. Chlapci a děvčata byli velmi kreativní. Málokdo kopíroval 

provedení svého kamaráda. Skupiny se vystřídaly dohromady třikrát. Celkově jsem 

měla vždy připomínky k organizaci a dodržování pravidel, provedení pohybu čistě 

závisel na jejich fantasii a možnostech. 

Verbální projevy dětí 

U samotného pohybu se neobjevovaly žádné průpovídky. Většinou jen zvuky k 

danému pohybu. Různé hučení, písknutí. Spíš druhá skupina se chovala jako 

podporující. Komentovaly často provedení ostatních. 

Neverbální projevy dětí 

 Děti se občasně při rozmýšlení, co s pomůckou, různě kroutily, špulily ústa a mnuly 

své oblečení. Při hodu děti měly často otevřená ústa. 

Provedení pohybu 

Chlapci a děvčata byli velmi kreativní. Málo kdo kopíroval provedení svého 

kamaráda. V jedné fázi se ale objevilo kroužení obruče na ruce dokonce u čtyř dětí 

současně. Skupiny se vystřídaly dohromady třikrát. Objevovaly se nejčastější provedení 

jako kroužení obruče na ruce, házení a chytání míče obouruč. 

Zmíním se o různých nápadech. Většina dětí používala předměty jednotlivě bez 

kombinací. Jako například kroužení obručí na paži, vyhazování obruče do vzduchu, 

skoky do obruče a vně, přeskakování celé obruče, protahování se obručí od hlavy k 

patě, přeskakování švihadla popředu, pozadu, přeskakování nataženého švihadla, 

přecházení přes švihadlo, tanec se stuhou, driblování s míčem, házení s míčem, házení 

míče o zeď, vykopnutí míče.  
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Vyskytovaly se zde i pohyby s větším množstvím pomůcek. Slalom mezi kužely, 

skoky přes více kuželů uspořádaných v řadě, vyhazování a zároveň chytání míče 

pomocí kuželu, vyhazování míče a strefování se do kruhu. Jeden chlapec se pokoušel 

vymyslet pohyb tím, že si do položené obruče zatočil švihadlo do tvaru šnečí ulity, dále 

zjistil, že už s tím nic jiného dělat nemůže, vrátil pomůcky na místo a vzal si jiné. Jedna 

holčička držela v jedné ruce obruč a v druhé míč, který čas od času obručí prohodila a 

znovu ho zvedla ze země. 

Aspirace se většinou projevovaly jako přiměřené schopnostem dítěte. Jen pár dětí si 

vymyslelo aktivitu, která pro ně byla nezvladatelná, ale rychle si ji uzpůsobily, nebo 

vymysleli něco nového. 

Rychlost provedení 

Děti byly velmi pohotové. Zprvu měly pocit, že výběr hračky je o rychlosti. Musela 

jsem tedy upozornit, že docházíme k pomůckám v klidu, což už jsem zmínila v kritériu, 

zadání instrukcí. 

Efektivita výstupu 

Celková aktivita bez zadání instrukcí trvala 9 minut. Hlavní cíl rozvoj pohybové 

tvořivosti byl naplněn. 

Atraktivita výstupu + pozornost dětí 

Po celou dobu činnosti děti udržovaly pozornost a byly aktivní. Aktivita byla pro 

děti velmi zajímavá. Zprvu se projevilo nadměrné nadšení, které jsem musela 

ukočírovat, aby nedošlo k nějakému nebezpečí – srážka,… Děti dále postupovaly velmi 

spořádaně a poslouchaly mé dodatečné instrukce.  

Celá třída se mi ale obecně jevila tak, že pozornost projevuje přiměřeně až možná 

nadprůměrně. Všechny děti pohotově reagovaly na signál trianglu, a těšili se na jeho 

zaznění před zahájením činnosti. Zároveň, vždy když jsem cinkla na ukončení činnosti, 

děti ihned reagovaly a ukončovaly činnost. 
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8.7.2 Rozhovor 

 Paní učitelka vyhodnocuje zadání instrukcí dostatečně a správně. V průběhu 

činnosti byla pravidla připomínána. Aktivity odpovídaly věku dětí. Děti projevovaly 

radost, když se jim aktivita podařila. Na kladné hodnocení odpovídaly spokojenými 

výrazy, pocitem úspěšnosti. Způsob rozhodování volby pomůcky byl individuální. Každý 

se snažil vymýšlet své vlastní provedení, a když se mu nedařilo, kopíroval provedení, které 

viděl u ostatních. Volba probíhala rychle. Když na děti znovu přišla řada, volily jiné 

pomůcky a jiná provedení. Převyšovalo využívání švihadel, míčů a obručí. Chlapci a dívky 

měli kreativní nápady. Většinou volba úrovně odpovídala schopnostem dítěte, a pokud ne, 

vždy si provedení dítě uzpůsobilo svým možnostem. Pravidla se dodržovala. Činnosti 

tohoto typu jsme s dětmi ještě neprováděly a paní učitelku dětský výkon velmi překvapil. 

Tento styl dle názoru paní učitelky přispěje k učení se dovednostem. Projevovala se 

improvizace, vymýšlení nápadů, co s tím můžu udělat, volba. 

8.7.3 Shrnutí výsledků 

 Děti pochopily zadané instrukce. Aktivity odpovídaly věku dětí. Dodržovaly 

předem určená pravidla. Myslím, že lze z pozornosti dětí usoudit, že aktivita pro ně byla 

velmi atraktivní. Projevovaly při ní radost. Chlapci a děvčata se dokázali pohotově 

adaptovat na činnost. 

 Děti byly velmi kreativní. Všechny pomůcky se využily. Chlapci a děvčata 

využívaly pomůcky z většiny samostatně, výjimečně kombinovaly různé druhy. Využívaly 

více zástupců od jednoho typu pomůcky. Děti měly tendence vymýšlet nová provedení. 

Schopnosti dětí většinou odpovídaly volbě provedení. Málo kdy si dítě vymyslelo pro něj 

nezvladatelnou činnost. Pokud ano, dokázalo si samostatně poradit. Obecně byly děti velmi 

pohotové. Ihned po zaznění trianglu zahájily činnost.  

Celkově bych vyhodnotila tento styl jako využitelný pro předškolní věk za 

podmínek, kdy dítěti dáme k dispozici známé pomůcky a děti činnost realizují najednou, 

ne po jednotlivcích, kde na ně není soustředěná nadměrná pozornost z okolního prostředí. 
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9 Shrnutí výsledků 

Tabulka níže nám pomůže k vyhodnocení stylů, zda jsou vhodné, či nevhodné pro 

předškolní věk. Vždy pro úsudek platí, že se ve výzkumu projevila víc než polovina dětí. 

TABULKA- PODMÍNKY PRO URČENÍ, ZDA JE STYL VHODNÝ ČI NEVHODNÝ PRO PV 

Didaktický styl Vhodný pro PV Nevhodný pro PV 

Didaktický styl příkazový - Děti dokáží zaznamenat 

změny 

- Nestíhají reagovat na 

změny v tempu 

- Často děti realizovaly 

pouze část z předváděného 

prvku aerobiku (pouze 

nohy/ruce) 

- Pohyby nekoordinované 

- Projevuje se svíravý pocit, 

nesvoboda 

Didaktický styl úkolový - Děti samostatně zvládají 

stanovené úkoly 

- Dodržují pravidla 

- Nevytvářely se stresující 

situace 

 

Didaktický styl reciproční - Správně a pravdivě 

dokázalo ohodnotit 

druhého pouze šest dětí ze 

sedmnácti 

- Děti nedokáží správně, 

pravdivě a samostatně 

ohodnotit druhého 

Didaktický styl s nabídkou - Většina dětí se dokázala 

samostatně rozhodnout pro 

jednu variantu.  

- Většinou si děti vybíraly 

podle atraktivity a novosti 

varianty 

- Děti možná zarazilo užití 

pravidla, vyberte si jen 

jednu činnost, což 

nevychází z charakteristiky 

stylu – příště lépe zadat 

instrukce 

 

Didaktický styl se sebehodnocením  - Chlapci a dívky se 

nedokáží správně, pravdivě 

ohodnotit 

- Při hodnocení se projevují 

pocity strachu a stydlivosti 
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Didaktický styl s řízeným objevováním  - Většina dětí nedokázala 

řešit problém, i když jim 

mé otázky často pomáhaly  

- Většina dětí nepochopila 

vysvětlení od holčičky, 

která v minulosti aktivitu 

vykonávala, i když bylo 

srozumitelné 

Didaktický styl se samostatným 

objevováním 

- Děti dokáží samostatně 

využít prostoru a pomůcek 

k činnosti 

 

Tabulka č. 1 

Příkazový styl se projevil jako nevyhovující. I když děti po celou dobu udržovaly 

pozornost, pochopily zadané instrukce, byly vybrány opravdu nejjednodušší prvky 

aerobiku, a několika děvčatům se aktivita dařila, převažovala většina dětí, jejichž 

provedení bylo nekoordinované, pohyb nebyl spojen s rytmem. Děti sice dokázaly 

zaznamenat změnu, ale nebyly schopné ji ihned realizovat. 

Úkolový styl byl vyhodnocen jako vhodný pro předškolní věk. Chlapci a děvčata 

zvládali zadané úkoly, dodržovali pravidla. Děti nebyly nijak psychicky zatěžované. 

Myslím, že styl vyhovoval, jelikož jsem zvolila dosažitelné a běžné úkoly pro předškolní 

věk. 

Didaktický styl reciproční vyhodnocuji jako nevhodný pro předškolní věk, jelikož 

většina dětí nedokázala správně, pravdivě a samostatně ohodnotit druhého. Samostatně, 

správně a pravdivě dokázalo ohodnotit druhého šest dětí ze sedmnácti. Několikrát výpověď 

neodpovídala realitě provedení. Nepravdivé hodnocení může ovlivnit další motivaci, 

aspiraci a schopnost sebereflexe. 

Didaktický styl s nabídkou byl vyhodnocen jako vhodný pro předškolní věk, jelikož se 

většina dětí dokázala rozhodnout pro určitou variantu. Pro příští realizaci by mohlo být 

vhodnější více variant využít pouze u jednoho stanoviště, aby se činnost neprojevila jako 

příliš složitá na přípravu, a při zadání instrukcí by se měl vedoucí vyjádřit správně a přesně 

k volbě variant. Tedy upozornit na to, že volba varianty je vždy pouze jen jedna, ale při 

dalším pokusu si mohou vybrat jinou variantu s ohledem na to, jaká je pro ně zajímavější, 

vyhovující. To mohlo být důvodem, proč některé děti napodobovaly ty před sebou. 
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Didaktický styl se sebehodnocením vyhodnocuji jako nevhodný pro předškolní věk. I 

když se dokázalo samostatně, pravdivě a správně vyhodnotit pět dětí a tři děti z poloviny, 

ostatní, tedy většina, smysl stylu realizovat nedokázala. Většina dětí si nebyla jistá svými 

odpověďmi, odpovědi byly nekonkrétní a několikrát pravdivost odpovědí neodpovídala 

realitě. 

Didaktický styl s řízeným objevováním vyhodnocuji jako nevhodný pro předškolní 

věk, i když děti dokázaly pochopit zadané instrukce a snažily se vymyslet strategii. Kdyby 

v kolektivu dětí jedna z dívek nevysvětlila, již pro ni známou aktivitu, děti by nebyly 

schopné ji splnit. Pro skupinu dětí bylo těžké strategii pochopit natož ji vymyslet. Děti tedy 

nedokázaly samostatně řešit problém a vytvořit strategii. 

Didaktický styl se samostatným objevováním byl vyhodnocen jako vhodný pro 

předškolní věk. Jelikož jsem dětem dala k dispozici známé pomůcky a děti činnost 

realizovaly najednou, bez upoutávání pozornosti na jednotlivce, dokázaly samostatně 

využít prostoru a pomůcek k činnosti. 

Závěrečná tabulka tedy shrnuje výsledky využitelnosti, či nevyužitelnosti didaktických 

stylů v předškolním věku. 

Didaktický styl Vhodný pro 

PV 

Nevhodný pro 

PV 

Didaktický styl příkazový  X 

Didaktický styl úkolový X  

Didaktický styl reciproční  X 

Didaktický styl s nabídkou X  

Didaktický styl se sebehodnocením  X 

Didaktický styl s řízeným objevováním  X 

Didaktický styl se samostatným objevováním X  

Tabulka č. 2  
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DISKUSE 

Hlavním cílem bylo zjistit, zda se dá využít spektrum didaktických stylů dle Mosstona 

v řízení pohybových činností v předškolním věku. Také byly zvolené dva dílčí cíle: zjistit, 

které didaktické styly jsou využitelné a za jakých podmínek a zjistit, které jsou nevhodné a 

z jakých důvodů. 

Za pomoci zúčastněného pozorování a polo-strukturovaných interview bylo možné 

získat při využití didaktických stylů v jednotlivých výstupech informace, které napomohly 

k určení vhodnosti, či nevhodnosti stylů v podobách, které jsem zvolila, pro předškolní 

věk.  

Myslím si, že v mnou zvolených variantách didaktických stylů se prokázaly jako 

vhodné pouze tři realizace didaktických stylů. Jde o styl úkolový, s nabídkou a se 

samostatným objevováním, což by mohlo znamenat naplnění hlavního cíle. 

Dle mého názoru je úkolový styl využitelný, jelikož jsem zadala pro předškolní věk 

dosažitelných a známých úkolů a při výstupu se neodehrály sebemenší problémy. 

Realizace stylu s nabídkou si myslím, že i když děti dlouhodobě stály ve frontách, které 

neměly na smysl stylu veliký dopad, se dá také vyhodnotit jako využitelný, jelikož se při 

něm většina dětí dokázala samostatně rozhodnout pro jednu z variant. Příště by bylo 

vhodnější sestavit překážkovou dráhu jiným způsobem, tak by se netvořily fronty. Podoba 

stylu se samostatným objevováním by mohla být také vyhodnocena jako vhodná pro 

předškolní věk, jelikož děti dokázaly samostatně, tvořivě využít pomůcek daných mnou k 

dispozici. Domnívám se, že stylu přispěla forma skupinová, kdy děti byly rozdělené na dvě 

skupiny a na vyzvání se vždy zapojila do činnosti pouze jedna, která byla vyzvána 

signálem trianglu. Chlapci a dívky tak pracovali každý sám, ale paralelně vedle sebe. 

Nebyl na ně vytvářen nápor typu: předveď ostatním, co jsi vymyslet. K tomuto provedení 

mi dopomohlo zjištění z již realizovaného stylu, kdy měly děti provádět své nápady 

jednotlivě před ostatními. Byl tak vyvíjen nátlak na individuální projev před ostatními, a to 

způsobovalo pro dítě stresující situaci. U aktivity se prostřídaly skupiny třikrát, takže 

aktivita dětí byla značná. 
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Dle mého názoru jako nevyužitelné mnou zvolené realizace stylů určíme styl 

příkazový, reciproční, se sebehodnocením a s řízeným objevováním. Didaktický styl 

příkazový, i když se často využívá v mateřských školách, na besídkách a možná přitahuje 

pozornost pro svou estetickou stránku, je dle mého názoru nevhodný, jelikož děti příliš 

svírá svými striktními prvky. Přímý a okamžitý vztah mezi učitelovým podnětem a 

žákovou odpovědí v podobě pohybu se nedal potvrdit u této realizace, jelikož děti nebyly 

schopné vyvíjet okamžité pohybové reakce na změny.  

Dle mého názoru realizovaný výstup s využitím recipročního stylu bych vyhodnotila 

jako nevyhovující, jelikož pouze šest dětí ze sedmnácti dokázalo správně, pravdivě a 

samostatně ohodnotit svého vrstevníka ve dvojici, i když jsem správně využila názorné 

ukázky, vytyčila pouze pár prvků, které mají děti sledovat a následně hodnotit. Nepravdivé 

hodnocení by mohlo negativně ovlivnit další motivaci, aspiraci a schopnost sebereflexe. I 

když u tohoto využití recipročního stylu nebyl vyvíjen nápor pozornosti na jednotlivce z 

celkové skupiny, děti se často při hodnocení projevovaly stydlivě. Myslím, že stydlivost 

souvisí s tím, že paní učitelky zatím nevytvářely situace, kde by chlapci a děvčata využili 

schopnost hodnocení druhého. Aktivita pro ně byla absolutně nová a nepoznaná. Výsledky 

využití stylu se sebehodnocením si myslím, že sympatizují s myšlenkami Dvořákové, která 

se zmiňovala o tom, že děti v předškolním věku nejsou schopné pravdivé, správné a 

samostatné sebereflexe. Také s jejími myšlenkami souvisí poznání, že dítě mělo daleko 

větší radost ze samotné praktické části, čímž byl hod než z průběhu sebehodnocení. Pro 

děti tedy nebyl rozhodující cíl, ale průběh činnosti. 

Tato mnou realizovaná verze stylu s řízeným objevováním, si myslím, že není vhodná 

pro předškolní věk, jelikož většina dětí nedokázala vysvětlení strategie od holčičky, která 

popisovala způsob překonání bažiny velmi srozumitelně a správně, pochopit natož, aby jej 

byly schopné samy vymyslet. Je možné, že byla špatně využitá nabídka mých podpůrných 

otázek. Snažila jsem se jich využívat stejně jako zkušeností holčičky. Pro příště bude asi 

lépe více spoléhat na podpůrné otázky a před započetím činnosti se dětí zeptat, jestli tuto 

aktivitu již někdo v minulosti nevykonával, jako se projevilo u zmiňované holčičky. Ale i 

tak z pozorování dětí plyne, že se pro ně využitá metoda projevila jako velmi složitá. Příště 
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bych se vyhnula tomuto zadanému úkolu a zkusila vymyslet jiný, možná by vyhovoval 

lépe. 

Celý výzkumný proces byl zaměřen na jednotlivé pokusy, které se zařadily do běžného 

chodu klasické třídy mateřské školy, jež se spektrem doposud neměla žádné zkušenosti. 

Myslím, tedy, že kdybychom didaktické styly opakovali, procvičovali v jedné skupině, 

vyskytly by se jiné výsledky. To může být nástin pro téma další bakalářské práce zaměřené 

na Spektrum didaktických stylů. 

Myslím si, že na dosažené výsledky mého výzkumu mělo veliký vliv prostředí 

mateřské školy, kde jsem všechny výstupy realizovala. Každá třída je vybavená mnoha 

pomůckami i náčiním, které rozvíjejí pohybové dovednosti. Také přístupnost do 

tělocvičny, která je plně vybavena, hraje velkou roli. Výzkum jsem realizovala ve třídě, 

kterou vede paní učitelka s velikým nadšením pro pohybové činnosti. I když má vyšší věk, 

stále je velmi pohybově aktivní a snaží se s dětmi často cvičit. 

Výzkum z této bakalářské práce by mohl být použit jako souhrn informací o 

využitelnosti didaktických stylů v mateřské škole. Alespoň pro myšlenku, že bychom 

mohli nacházet nové metody pro předškolní věk, které by více aktivizovaly děti, oproti 

metodám klasickým.  

Při výzkumu jsem se snažila být dětem oporou a poradcem. Kdykoliv jsem viděla, že 

se dítě nechce nahlas projevovat, dlouze jsem jej nezatěžovala. Ke každému dítěti jsem se 

snažila přistupovat stejným způsobem, se stejnou ochotou a všechny nezaujatě hodnotit v 

dovednostech. 

Jelikož mé aktivity byly netradiční, nové a zajímavé, děti k nim stejným způsobem 

přistupovaly. Vždy když jsem ráno vešla do třídy dětí, ozývalo se třídou: „Jé Maruška, 

budeme zase cvičit? Já se těším. A budeme zase hrát na bažinu?“ To pro mě bylo velmi 

kladnou zpětnou vazbou, že děti nijak psychicky při využívání spektra didaktických stylů 

nestresuji a nezatěžuji. Na posledním shledání jsem se s dětmi rozloučila a popřála spoustu 

úspěchů v první třídě.  
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ZÁVĚRY 

Pro mou práci jsem si určila jako hlavní cíl, zjistit, zda se dá využít spektrum 

didaktických stylů dle Mosstona v řízení pohybových činností v předškolním věku. Dále 

práce měla za cíl, zjistit, které didaktické styly jsou využitelné a za jakých podmínek, a 

zjistit, které jsou nevhodné a z jakých důvodů. Na základě výzkumného šetření tedy mohu 

dospět k těmto závěrům: 

1. Využitelnost spektra didaktických stylů dle Mosstona byl potvrzen na základě 

provedeného výzkumu, jelikož se projevily jako vyhovující tři didaktické styly.  

2. Výzkum potvrdil, že vyhovujícími realizacemi didaktických stylů se staly úkolový, 

s nabídkou a se samostatným objevováním. Pro úkolový styl se vyznačují 

podmínky využití známých a věku přiměřených úkolů. Styl s nabídkou byl sice 

těžký na přípravu pro učitele, proto je vhodné si připravit výstup, kde je pouze 

jedno stanoviště s více variantami, ale to co bylo podstatné pro výzkum, většina 

dětí si dokázala samostatně zvolit pro ně zvladatelnou variantu. Didaktický styl se 

samostatným objevováním naplnil svůj záměr. Vhodným pro předškolní věk se 

stává, pokud využijeme pro děti známých pomůcek a činnost je realizovaná se 

všemi dětmi najednou, netlačíme na individuální projevy před ostatními. 

3. Nepodařilo se dobře zrealizovat styly příkazový, reciproční, styl se 

sebehodnocením a styl s řízeným objevováním. 

4. Příkazový styl lze doporučit velmi okrajově, jelikož nerespektuje zvláštnosti 

předškolního věku. Dítě tohoto věku není schopné pohotově prakticky reagovat na 

změny, jeho pohyby jsou tedy nekoordinované. Může děti svírat svými prvky jako 

je dodržování rytmu, pohotové reakce na signál, plnění přesných úkolů zadaných 

učitelem. 

5. U realizace recipročního stylu se vypozoroval nízký zájem dětí o provedení pohybu 

druhého, neschopnost správně a pravdivě zhodnotit vrstevníka. Můžeme tedy 

uvažovat nad tím, zda volba snazšího úkolu a zpřesnění instrukcí k části hodnocení, 

by zprostředkovaly lepší výsledky. 
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6. Realizace stylu se sebehodnocením prokázala, že děti projevují nízkou schopnost 

zhodnotit se. Jeho užití by vyžadovalo opakovanou praxi, kde by se mohly 

projevovat lepší výsledky. 

7. U využití stylu s řízeným objevováním se vyžaduje především zadání vhodného 

úkolu a možnost dostatečné podpory od učitele 

Celkový závěr můžeme uvést tak, že spektrum didaktických stylů je vhodnou metodou 

pro řízení pohybových činností v předškolním věku, ale je důležité úkoly volit se 

zřetelem na věk a mentální úroveň dětí. 
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Přílohy k přípravám 

Příloha 1 – Příprava k výstupu s využitím stylu příkazového 

ČINNOST – AEROBIK PRO DĚTI 

HLAVNÍ CÍL: Rozvoj rychlosti reakce na signál a rytmických schopností 

DÍLČÍ CÍLE RVP:  

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky 

 Rozvoj vědomého napodobování jednoduchých pohybů podle vzoru a 

přizpůsobování podle pokynu 

 Rozvoj hudebně-pohybových dovedností 

POMŮCKY: označení na podlaze (izolepa) 

ORGANIZACE: Děti jsou rozmístěné po třídě, tak aby měly dostatek místa. Je dobré 

dětem označit místa nějakou značkou (čtvereček lepenky) Paní učitelka stojí zády k 

dětem, děti opakují cviky podle ní ve stejnou chvíli, ve stejném rytmu.  

POPIS ČINNOSTI: Jednotlivé cviky za sebou tvoří celek sestavy, kterou 

několikrát opakujeme 

Sestava: 

 March – „Děti, šlapeme na místě. Máváme střídavě stužkami před sebou.“ 

 Step touch – „Spojujeme nohy k sobě. Máváme stužkami nad hlavou ve 

vzpažení.“ 

 Had – „Děti děláme hada, sss, nejdříve děláme vlnovku jednou rukou, potom 

druhou rukou, potom oběma rukama.“ 

 Tepy – „Natahujeme nohy dopředu a vždycky s ní ťukneme o zem. Když 

tepeme pravou nohou, zároveň předpažíme i pravou ruku. Stejně tak s levou.“ 

 „Zvedáme kolena, máváme stužkami jako motýl svými křídly.“ 

 Točíme se za pravou rukou a za levou rukou  
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Příloha 2 – Příprava k výstupu s využitím stylu úkolového 

ČINNOST – PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA 

HLAVNÍ CÍL: Rozvoj schopnosti porozumět zadanému úkolu a snažit se jej úspěšně 

vykonat 

DALŠÍ CÍLE: 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a 

jemné motoriky 

 Uvědomění si vlastního těla 

 Dodržování pravidel (bezpečí pro mě i pro ostatní) 

MOTIVACE: „Milé děti, octli jsme se z ničeho nic na pustém ostrově. Nevíme, jak 

jsme se sem dostali, ale víme, že na druhé straně ostrova je přístav, odkud můžeme 

odplout lodí domů. Po celém ostrově se rozkládá džungle, která tvoří spoustu 

překážek a úskalí, které musíme po cestě zvládnout.“ 

POPIS ČINNOSTI: Děti mají za úkol zdolat překážky dráhy a opakovat ji několikrát za 

sebou, dokud vedoucí činnost nezastaví.  

Jednotlivé překážky s motivací: 

 Přelezení padlého stromu, který je porostlý houbami, přes propast 

o Chůze v rozpažení po lavičce s překračováním drátěnek 

 Přeběhnutí rozsáhlého lesa- vyhýbání se stromům 

o Slalom mezi kužely 

 Šplhání po skále 

o Leh na břiše- přitahování se na lavičce 

 Překonání úzké pěšinky v bažině 

o Chůze po laně s rozpažením paží 

 Prolézání jeskyní 

o Průlez jednotlivými brankami 

 Převálení se pod padlými stromy 

o Válení sudů na žíněnce 

 Překonání řeky po kamenech 
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o Proskakování obručemi snožmo 

Příloha 3 – Příprava k výstupu s využitím stylu recipročního 

Pro využití hlavní činnosti bude výhodnější, když se na ní bude podílet menší 

množství dětí. Proto si rozdělíme děti na dvě skupiny, kdy jedna bude provádět hlavní 

činnost a druhá doplňkovou činnost. Dále se vystřídají. Celková skupina se ale bude 

podílet na nácviku válení sudů, kdy si každý jednou vyzkouší tuto dovednost. 

HLAVNÍ ČINNOST – VZÁJEMNÉ UČENÍ SE DOVEDNOSTI VÁLENÍ SUDŮ 

HLAVNÍ CÍL: Rozvoj v dovednosti válení sudů 

POMŮCKY: žíněnky 

1. ČÁST – NÁCVIK VÁLENÍ SUDŮ 

ORGANIZACE: Děti se uskupí do řady vedle žíněnky tak, aby všechny viděly názornou 

ukázku. Po ukázce se seřadí do zástupu před žíněnku 

POPIS ČINNOSTI: Aktivitě musí předcházet nácvik válení sudů, který bude provádět 

celá třída najednou. Tak, aby děti věděly, jaké je správné provedení této dovednosti, paní 

učitelka dětem názorně předvede válení sudů na žíněnce, zároveň upozorní, čemu by se 

děti měly vyvarovat, na zpevnění těla a také se zmíní o tom, že by končetiny měly být v 

provedení natažené. 

Dále si každé dítě vyzkouší „převal“ (můžeme požít držení pomůcky v rukou nebo je také 

možné svírat pomůcku mezi chodidly – drátěnka, měkký míček,…) – paní učitelka obchází 

děti a kontroluje správné provedení – upozorňuje na chyby. 

2. ČÁST – VYUŽITÍ RECIPROČNÍHO STYLU 

ORGANIZACE: Do prostoru třídy rozmístíme více žíněnek. Ke každé žíněnce si stoupne 

dvojice 

POPIS ČINNOSTI: Jedno dítě z dvojice provádí dovednost a druhé jej pozoruje, následně 

po dokončení vyhodnotí, co dělal kamarád správně a chybně. Pro děti využijeme pouze 

jednoho prvku k hodnocení druhého, a to je, zda dítě mělo natažené nohy a ruce a zda byly 

u sebe. Dále si vymění role. Paní učitelka obchází děti a snaží se asistovat dětem, které 

přebraly roli hodnocení. 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST – posílání a házení míčů 

CÍL: Aktivace ostatních dětí a rozvoj manipulace s míčem 

POMŮCKY: Jeden míč 

POPIS ČINNOSTI: Chlapci a děvčata utvoří kruh, přejdou do sedu rozkročného, ve 

kterém si budou posílat míč mezi sebou s tím, že před úkonem řeknou jméno, komu míč 

posílají.  

Další fáze: Hod ve stoji, hod o zem 
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Příloha 4 – Příprava k výstupu s využitím stylu s nabídkou 

ČINNOST – PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA 

HLAVNÍ CÍL: Rozvoj sebepoznávání v oblasti tělesných schopností a upřednostnění 

vlastního rozhodnutí 

DALŠÍ CÍLE: 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a 

jemné motoriky 

 Uvědomění si vlastního těla 

 Dodržování pravidel (bezpečí pro mě i pro ostatní) 

POMŮCKY: lano, lavička, kameny, balanční pomůcky, žebřiny, provázky zelené barvy, 

kužely, obruče, pytel, dvě žíněnky, dvě lavičky 

MOTIVACE: „Milé děti, jelikož jsme si to už v říši jara užili a stýská se nám po 

rodičích, musíme se vrátit zpět do našeho světa, kde si pro nás přijdou do školky. 

Nemůžeme se vrátit stejnou cestou. Je tedy potřeba překonat spoustu překážek cestou 

zpět a vždy si zvolit pro vás tu správnou cestu.“ 

POPIS ČINNOSTI: 

 Zadání instrukcí ke stavbě překážkové dráhy 

 Zadání instrukcí k překážkové dráze s procházením jednotlivých stanovišť a 

názornou ukázkou 

 Rozdělení na dvě skupiny, které vždy začínají na jiném úseku dráhy 

 Zahájení činnosti – Děti mají za úkol zdolávat překážky s tím, že u některých 

stanovišť si vybírají jednu možnost z více variant. Děti prochází dráhu do chvíle, 

než ji sám vedoucí zastaví. 

JEDNOTLIVÁ STANOVIŠTĚ 

Chůze po povaleném kmeni stromu přes propast 

1. Chůze po laně 

2. Chůze po lavičce 
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Přes cestu se nám křižuje průtok řeky, ze které vykukují kameny 

 Skoky po kamenech- balančních pomůckách 

Šplhání po rozkvetlé třešni 

 Lezení po žebřinách s nataženými provázky, kterých se nesmí nikdo dotknout, 

jelikož se k nim člověk může přilepit – jsou to lepivé rostliny (svízel přítula) 

Slalom mezi pampeliškami 

 Slalom mezi kužely 

Průlez jeskyní  

1. Průlez postavenými obručemi 

2. Průlez dlouhým pytlem 

Průlez pod překážkou (využití dvou laviček, přes které jsou položené žíněnky 
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Příloha 5 – Příprava k výstupu s využitím stylu se sebehodnocením 

ČINNOST – HOD MÍČKEM VRCHNÍM OBLOUKEM JEDNOU RUKOU 

CÍL: Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

CÍLE DLE RVP: 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky 

 Osvojování si věku přiměřených praktických dovedností 

 Vytváření základů pro práci s informacemi 

POMŮCKY: míčky 

ORGANIZACE: Děti se rozmístí po prostorách třídy tak, aby kolem sebe měl každý 

dostatek místa 

POPIS ČINNOSTI: Paní učitelka každému dítěti dá míček. Nejdříve chlapcům a dívkám 

ukáže techniku hodu (viz níže v bodech). Dítě by se mělo při sebehodnocení soustředit na 

dva prvky – zda mělo přednoženou nohu k opačné házející ruce a zda šel míček do 

obloučku. Dále zahájí aktivitu hodů. Paní učitelka při jednotlivých hodech obchází děti a 

mluví s nimi o jejich úspěších a neúspěších související s hodem. Dítě by se samostatně 

mělo vyjádřit o svém výkonu. 

 Stoj – s nakročenou nohou, která je opačná vůči ruce, kterou chci házet (jestliže 

házím pravou rukou, nakročím si levou nohou) 

 Držení míčku – nesvíráme míček v dlani nýbrž v prstech 

 Průběh hodu – napřáhneme ruku vzad – švihneme rukou vpřed v pořadí loket, 

předloktí a nakonec zápěstí, horní končetina se v tomto pohybu napíná v lokti 

 Při vypuštění míčku z prstů je důležité načasování – jestliže míček opustí naše 

prsty moc brzy, předmět letí vzhůru, když jej vypustíme pozdě, míří k zemi 

Činnost bude probíhat v několika celcích. 

 Hod na určitý cíl – zkuste dohodit k čáře před vámi 

 Hod přes vyvýšené místo (natažená síť) 
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Příloha 6 - Příprava k výstupu s využitím stylu s řízeným objevováním 

ČINNOST – HRA NA BAŽINU 

HLAVNÍ CÍL: Utvořit strategii přemístění se k vytyčenému cíli za určitých podmínek. 

Rozvoj spolupráce 

DALŠÍ CÍLE:  

 Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky 

 Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí 

 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

 Vytváření prosociálních postojů 

POMŮCKY: dvě žíněnky, dvě lana 

ORGANIZACE: Děti se uspořádají na kraj místnosti. Paní učitelka vytyčí prostor bažiny 

pomocí lan. 

POPIS ČINNOSTI:  

MOTIVACE: „Milé děti, jsme na výletě a zabloudili jsme v lese, náhle narazíme na 

bažinu, která je tak rozsáhlá, že ji nelze obejít, a tak je potřeba ji překonat. Máme zde dvě 

kouzelné lodě (žíněnky), které se v bažině neutopí a udrží nás nad hladinou, a je potřeba 

vymyslet, jakým způsobem je využijeme, abychom se dostali na druhou stranu.“ 

Děti se snaží vymyslet, jakým způsobem se dá přemístit na druhou stranu. Paní učitelka 

pomáhá dětem tím, že jim klade otázky, které má předem připravené, tak aby děti došly k 

cíli. 

Otázky: 

 Má někdo nápad, jakým způsobem se dá dostat na druhou stranu těchto dvou 

žíněnek tak, aby se na pevninu přemístila celá vaše skupina? 
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 Myslíte, že se dostanete na druhou stranu postupně po jednom, nebo všichni 

najednou? 

 Jakým způsobem využijete žíněnky ve skupině? 

 Vejdete se všichni na jednu žíněnku? 

 Bude lepší, když budete na žíněnce ležet, sedět nebo stát? 

 Jakým způsobem si budete posouvat žíněnku? 

 Co budete dělat s tou druhou za vámi? 

 Nemyslíte, že by bylo dobré dát žíněnku tak daleko, kam stačíte udělat krok? 
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Příloha 7 – Příprava k výstupu s využitím stylu se samostatným 

objevováním 

ČINNOST – HRA – CO S TÍM MŮŽEŠ DĚLAT? (Špačková, 1998) 

HLAVNÍ CÍL: Rozvoj pohybové tvořivosti 

DÍLČÍ CÍLE: 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky 

 Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) 

POMŮCKY: deset obručí, osm švihadel, sedm kuželů, sedm pěnových míčů 

ORGANIZACE: Aktivita probíhá uvnitř ve třídě. Děti si před zadáním instrukcí posedají 

k jedné straně třídy (k nábytku). 

POSTUP: 

 Nejdříve paní učitelka představí všem dětem činnost a uskupí pomůcky, se kterými 

budou pracovat, do středu místnosti (děti si už v tuto chvíli mohou promyslet, 

jakým způsobem by mohly pracovat). Dále rozdělí děti do dvou skupin na modré 

družstvo a červené družstvo pomocí losování barevných papírků z klobouku. 

 Popis činnosti: Úkolem dětí je po zaznění trianglu v klidu dojít k pomůckám, 

vybrat si jednu nebo více předmětů, vybrat si místo, kde bude dostatečný prostor 

pro činnost a provádět činnost, kterou si samy vymyslí. Po druhém zaznění 

trianglu děti ukončí činnost, vrátí pomůcky tam, kde je předtím nalezly a nakonec 

se vrátí ke stěně s nábytkem. 

 Skupiny se vystřídají dohromady třikrát 
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Přílohy k rozhovorům 

Příloha 8 – Vyplněný list k rozhovoru – styl příkazový  

Informace získané tímto rozhovorem budou sloužit k vypracování bakalářské práce s 

názvem Výchovné styly v MŠ 

OTÁZKY ODPOVĚDI 

Myslíte si, že instrukce k činnosti vedoucí 

zadala dostatečně a správně? 

„Ano.“ 

Myslíte si, že prvky aerobiku odpovídaly věku 

dětí? Které ano a které ne? 

„Ano odpovídaly všechny. Byly jednoduchý. To 

byly cviky, které děti zvládnou.“ 

Myslíte si, že děti stíhaly tempo určitého 

rytmu? 

Dokázaly být pohotové? Které děti? 

„No jestli budeme mluvit obecně, tak některý 

jako ne, ale většina jo. Ony ty holky jsou velice 

zdatné v tomhle. Zvládaly i ten úkrok, no ale 

tenhle chlapec nezvládá nic, no je pár jedinců. 

Ti čtyři zrovna. Jinak v pořádku všichni. Jako ti 

slabší, kteří jsou ve všem slabší, takže tohle 

nezvládnou. Ale snažili se.“¨ 

Já: „Co myslíte tím, že nezvládali? Myslíte, že 

nezvládali sloučit pohyby s rytmem?“ 

„No, ano. Ten je cizinec, ten je vůbec trochu 

zpomalený a Rom no ten těžko vnímá 

všechno. Možná tréningem delším. Tohle bylo 

pro děti nové. Kvůli nacvičování na akademii 

jsem s dětmi aerobik nijak moc nedělala. Ale 

podle hudby se snažím s nimi cvičit. Aby 

zvládaly rytmus i nějaký ten pohyb. Ale nemusí 

to být nic senzačního. Rytmus, vnímat pohyb. 
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Ale ano to vyžadují i matematický představy. 

No, prolíná se to do všeho.“ 

Jakým způsobem děti reagovaly na změny? „No úplně normálně. Jak to tenhle věk 

zvládne. To bylo v pořádku. Tam nebylo nic, že 

by nezvládly nebo perfektně zvládly.“ 

Já: „Mně naopak přišlo, že u nich vyvolává 

chaos. Než vlastně vypozorovaly, co mají 

dělat.“ 

„To je asi individuální. Děti vepředu cvičily 

lépe, než v těch zadních pozicích. Asi se to i 

stupňuje jejich vzdáleností od tebe. Já jsem na 

tebe vlastně viděla dobře, ale nevím jak oni, i 

když stáli v nejvhodnějším útvaru. A dívala 

jsem se hlavně na ty vepředu, ty asi na ty 

vzadu.“ 

Já: „Nejlépe jsem asi vnímala tak od druhé 

řady. Ale ty poslední se mi také už nedařilo 

moc vnímat (zorný úhel z mé pozice vycházel 

na prostřední část třídy nejlépe). 

Myslíte si, že je vhodné tento styl využívat 

často? Jakým způsobem využíváte vy jeho 

nabídky? 

„Myslím si, že je vhodné jej využívat často. 

Kdykoli ve volných chvílích i odpoledne. Když 

je možnost, proč ne. To je hezké cvičení, mně 

se to líbí.“ 

„No teď jsme měli i trošku aerobické pohyby 

na té akademii, na tom vystoupení. Ale šla 

jsem do toho jenom s holkami, které to 

naprosto dobře zvládly. Když máme karneval, 
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tak se cvičí tyhle ty pohyby. Přísun, přísun. 

Nebo když máme pohádkový den a hraje 

hudba, tyto aerobik prvky využíváme. Já jsem 

dělala aerobik, takže dětem ukazuji, co by 

mohly zvládnout.“ 

Dokázaly děti udržet pozornost po celou 

dobu? 

„Ale jo. Líbilo se jim to. I ta Nela, která není 

moc pohybově zdatná, si to užívala.“ 

Vypozorovala jste nějaké zajímavosti? „Některá děvčata zvládala ten aerobik 

naprosto skvěle.“ 

Domníváte se, že tento styl přispěje k učení se 

dovednostem?  

Jak? Co si myslíte, že naučí? 

„Ano domnívám. Koordinace pohybu, to je 

jako důležitá věc, pro zdolávání překážek, pro 

postřeh. Prevence úrazu. Dítě, když někam 

padá, ví, že má použít ruce. Ale i z hlediska 

estetického.“ 
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Příloha 9 – Vyplněný list k rozhovoru – styl úkolový 

Informace získané tímto rozhovorem budou sloužit k vypracování bakalářské práce s 

názvem Výchovné styly v MŠ. 

OTÁZKY ODPOVĚDI 

Myslíte si, že instrukce k činnosti vedoucí 

zadala dostatečně a správně? 

„Moc hezky jsi to namotivovala. Ta džungle se 

mi líbila. Jen se jeden chlapec zeptal kolikrát, 

což jsi zadala na začátku. Takže jsi to vlastně 

zopakovala. Instrukce jsi zadala správně a 

dostatečně. Rozdělení dětí na začátku, aby se 

nedělaly fronty, bylo super. Takže to 

vycházelo. “ 

Myslíte si, že aktivity odpovídaly věku dětí? 

Které ano a které ne? 

„Všechny prvky překážkové dráhy odpovídaly 

věku dětí.“ 

Jakým způsobem děti pracovaly s vymezeným 

časem pro aktivitu? Byly aktivní? 

„Vše se snažily plnit a co nejlépe.“ 

Já: Myslím, že i jak jste tady vy působily jako 

motivující prvek. Děti se snažily o to víc.“ 

Podařilo se dětem splnit úkol, tak jak jim byl 

zadán? Pokud ne, uveďte další vypozorované 

informace. 

„Mně přišlo, že všechno děti udělaly správně, 

podle toho jak jsi jim to zadala. Šlo jim to. Jen 

ty branky jim poměrně často padaly. No a 

začala se tam vytvářet fronta. Proto jsem je 

motivovala k tomu, aby jich podlézalo víc 

najednou.“ 

JÁ: „To pravidlo, aby děti podlézaly branky 

jen po jednom, jsem zadala právě kvůli tomu 

padání branek. Přišlo mi, že potom branky 

nepadaly tak často a aktivita tak byla 

bezpečnější. Po vaší motivaci k rychlejšímu 

prolézání branek se to zrychlilo a fronta nebyla 

tak dlouhá. A ta rychlost asi souvisela s tím, že 

už si stanoviště splnili několikrát a vše se 

zrychlilo a zlepšilo.“ 
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Jaké jste vypozorovala kvality výkonu? „Vzhledem k věku to všechno bylo skvělé. A 

ty překážky jim vyhovovaly.“ 

Jaká byla rychlost provedení výkonu? „Trvalo jim dlouho to podlézání těch branek. 

Ze začátku byli rychlejší, ale postupně se 

zpomalovali. Možná bylo zapotřebí 

připomenout motivaci. V džungli jsem 

zahlédla tygra, tak buďte rychlejší.“ 

Dodržovaly děti zadaná pravidla? Která ano a 

která ne?  

„Až na to „rozpažení.“ To nedělali. Ale ty jsi 

jim to připomněla.“ 

Vypozorovala jste nějaké zajímavosti? „Děti se po celou dobu tolerovaly. Nijak se 

nepošťuchovaly. Počkaly, až jeden překoná 

překážku.“ 

Domníváte se, že tento styl přispěje k učení se 

dovednostem? 

„Samozřejmě.“ 
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Příloha 10 – Vyplněný list rozhovoru – styl reciproční 

Informace získané tímto rozhovorem budou sloužit k vypracování bakalářské práce s 

názvem Výchovné styly v MŠ. 

OTÁZKY ODPOVĚDI 

Myslíte si, že instrukce k činnosti vedoucí zadala 

dostatečně a správně? 

 

„Ano byly zadané dostatečně a správně. 

Předvedeno, ukázáno. Děti pochopily zadání.“ 

 

Myslíte si, že aktivity odpovídaly věku dětí? 

Které ano a které ne? 

„Samozřejmě, bez problému.“ 

Myslíte si, že děti této věkové skupiny byly 

schopné druhé hodnotit? Více charakterizujte. 

„Teď na konci roku už ano. Na začátku školního 

roku by to šlo hůř. Už jsou vyspělejší. Ano, děti 

předškolního věku byly schopné druhého 

hodnotit. Mohou si přece všímat, co je dobře, co 

je špatně a s chybami se učí, že ano.“ 

Jakým způsobem děti přistupovaly k hodnocení? 

Jakým způsobem děti hodnotily své kamarády? 

(slovně/neverbálně) 

(stručně/popisně) 

(pozitivně/negativně)… 

„Myslím, že už dokázaly říct, co tam bylo 

špatně, co dobře. Většinou slovně. Někteří ještě 

stále jednoslovně. Někteří zkoušeli ukazovat, co 

se povedlo, co ne. Ale myslím, že ještě na tom 

nejsou tak dobře, aby dokázaly říct přesně 

stanovené prvky, jestli byly dobře.“ 

 

Dokázaly děti hodnotit tak, aby druhého 

neurazily? Jak tedy hodnotily? 

„Já myslím, že ano. Ale některé děti řekly něco, 

jen kvůli tomu, aby něco řekly. Třeba ty 

pokrčený ruce, přitom je měl natažený. A děti 

mají tendence, povědět hlavně chyby na tom 

druhém.“ 

Dodržovali chlapci a děvčata zadaná pravidla? „Já myslím, že ano.“ 
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Jaký jste shledala pokrok, vůči předešlému 

výstupu? 

„No, že už zvládají válení sudů, že částečně 

zvládají i to hodnocení. Že hodnocení je něco, že 

mluvím o něčem, co vidím.“ 

Domníváte se, že tento styl přispěje k učení se 

dovednostem? 

„Určitě. Vůbec všímat si věcí kolem sebe. Nebýt 

pasivní. Všímat si, že ten dělá tohle dobře, tak se 

budu také snažit to dělat dobře. To jako je dobré. 

Mně když se řekne, že něco dělám špatně, tak se 

snažím to nedělat špatně. Ale někomu to nevadí. 

Stokrát někomu můžete něco říkat, a neudělá 

to.“ 
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Příloha 11 – Vyplněný list rozhovoru - styl s nabídkou 

Informace získané tímto rozhovorem budou sloužit k vypracování bakalářské práce s 

názvem Výchovné styly v MŠ. 

OTÁZKY ODPOVĚDI 

Myslíte si, že instrukce k činnosti vedoucí 

zadala dostatečně a správně? 

„Správně ano, ale vylepšit. Vždy je potřeba 

ukázat, když ne ty, tak si vezmeš dítě, které ví, 

u kterého předpokládáš, že to zvládne. U 

žebřin by vlastně měla předcházet výuka, jak 

se leze po žebřinách, ruka noha, ruka, noha.“ 

Já: „Mně šlo jen o to, aby děti přelezly žebřiny 

horizontálně, ne vertikálně.“ 

„Musíš mít pod kontrolou, přesně kam můžou 

vylézt, nebo tam udělat čáru. Je potřeba si 

nacvičit jednotlivý části. Chůzi po laně, lavičce 

jsme měly. Ale po laně ne. Lezení po žebřinách 

bych udělala jako: seřadím si děti před 

žebřinami a s jednotlivci učím, jak se správně 

leze. To je dané, že nepřešlapují přes dvě, tři 

příčky. Je to i ve vzdělávacím programu. 

Myslíte si, že aktivity odpovídaly věku dětí? 

Které ano a které ne? 

„Všechny.“ 

Vypozorovala jste, jakým způsobem se děti 

rozhodovaly? Blíže charakterizujte, co jste 

vypozorovala. 

„Jsou tady individuality, které se umí 

rozhodnout, ale třeba Vanda, ta udělá, jen to, 

co udělá její kamarádka. Kudy poleze Karolína, 

tudy polezu já. Jako někdo se neumí 

rozhodnout, dělají to, co vidí, protože se 
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nesoustředí na to, když jsi jim vysvětlovala, co 

mají dělat.“ 

Já: U některých dětí mi přišlo, že když jsem je 

vyzvala k činnosti (teď už jsi na řadě), zvolily si 

první možnost, kterou uviděly. Občas se zde 

nevyskytl výběr, u kterého by přemýšlely, jestli 

tuhle překážku zvládnou lépe, jestli je ta či ona 

bude bavit více. 

„Handicap u dětí. Nesamostatnost v 

rozhodování, ty rodiče je k tomu doma moc 

nevedou.“ 

Jak dlouho dětem trvala volba aktivity? „Hm. Když byly na řadě, tak šly. Někdy ještě 

předbíhaly.“ 

Jakou úroveň si děti vybíraly nejčastěji? 

(Vždy bylo na výběr mezi jednoduššími a 

složitějšími) 

„Oni si vybírali pro ně tu zajímavou. Ne podle 

obtížnosti. Žíněnky přes lavičky ještě nikdy 

neměli. Já když jsem s pětadvaceti dětma, tak 

tohle nemůžu dělat. Cvičíme na lavičkách nebo 

tak, jedině tunel, ale tohle je náročný na 

přípravu a pak bychom to nestíhali. Myslím, že 

se nikdo nebál podlézt ty žíněnky přes 

lavičky.“ 

Odpovídala volba úrovně schopnostem dítěte? 

Aspirace se projevily jako nižší či vyšší? 

„Většinou ano. Jen jim trvalo dlouho, než 

přešli to lano. Jedna holčička na něm často 

neudržela rovnováhu. A tak jsem se jí ptala: 

„Proč sis nevybrala jednodušší variantu?“ 

Otázka na aspirace: Paní učitelka 

neodpovídala.  
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Já: „Já si myslím, že vyšší. Možná propojením 

toho, že si vybrali něco zajímavějšího, pro ně 

ještě neznámého, tak to byla ta vyšší 

aspirace.“ 

Dodržovali chlapci a děvčata zadaná pravidla? „Toť otázka. Jo nebo ne? Jde o sledování. 

Například Nelu jsem musela vracet, jelikož by 

jedno stanoviště obešla. No to musíš vnímat 

celek. Je hodně dětí. Když jich máš méně, tak 

si to pohlídáš krásně. Oni se také snaží ulévat, 

kde to jde.“ 

(Já: Například, při úvodní části, běh po oválu 

tělocvičny. Tam právě děti dost často 

zkracovaly ovál. Proto jsem tam dala kužely, 

aby je vždy obíhaly.) 

Uvědomovaly si svobodu ve volbě? „Jak kdo. Je to na pozornosti. Jestli vůbec 

vnímaly, že mají tu volbu. Tihle nepozorní. 

Například jedna holčička mi to dělá stále. 

Povím jí: „ Jdeme, Julinko, otevři dveře,“ ona 

stojí a kouká, nebo hledá kliku někde úplně 

jinde v panice. Je občas potřeba se dětí zeptat 

u některých dětí, zda aktivitu pochopily, oni 

pak jen koukají, co dělají ti druzí. Tam jde o to 

znát kolektiv třídy, až budeš mít svou třídu.“ 

Vypozorovala jste nějaké zajímavosti? Nic. 

Domníváte se, že tento styl přispěje k učení se 

dovednostem? 

„Určitě. Už jen to, že se dá kombinovat. 

Můžou dělat například trojskok.“ 

Já: „Tou otázkou myslím, zda tento styl s 
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nabídkou přispěje k učení se dovednostem?“ 

„Určitě.“ 

Já: „A využíváte toho někdy v tělocviku?“ 

„Téhle možnosti ne. Protože když jsem tam 

sama, tak to prostě nejde. Já maximálně dvě 

družstva a obě družstva musím ohlídat. Musím 

mít na zřeteli bezpečnost u obou skupin. 

Nemůže jedna skupina dělat něco, na co bych 

se musela soustředit a druhou bych měla bez 

dozoru. Nebo ta jedna by musela dělat jen 

něco strašně jednoduchého a s tou druhou, že 

by si hodnotili navzájem. A tak by si vybírali 

možnosti. Když jsi potom sama, tak to nejde.“ 
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Příloha 12 – Vyplněný list rozhovoru pomocí návodu – styl se     

sebehodnocením 

Informace získané tímto rozhovorem budou sloužit k vypracování bakalářské práce s 

názvem Výchovné styly v MŠ. 

OTÁZKY  ODPOVĚDI 

Myslíte si, že instrukce k činnosti vedoucí 

zadala dostatečně a správně? 

„Ano, řekla jsi jim všechno. Jak mají stát, jak 

mají držet míček. Děti věděly, co mají dělat.“ 

Myslíte si, že aktivity odpovídaly věku dětí? 

Které ano a které ne? 

„Všechny odpovídaly. Každý by se měl 

ohodnotit sám.“ 

Dokázaly se děti samostatně ohodnotit? Které 

ano a které ne? (+věk) 

„To je ještě ve vývoji. Samy sebe ohodnotit 

neumějí. Odpověď dobrý asi není 

sebehodnocení. Ale vyskytovaly se i děti, které 

dokázaly hodnotit oba prvky, o kterých jsi 

mluvila. 

Spíš se dokázaly ohodnotit děti, které mají 

nějaké sebevědomí a ti co mají dobrou slovní 

zásobu. Ale potom třeba jeden nejmenovaný 

chlapec ti odpoví dobrý a neřekne ti nic víc. 

Takové ty typy stydlivější ti vždy na všechny 

otázky odpoví jednoslovně. Jak ses měl ve 

školce – dobrý.“ 

Bylo jejich sebehodnocení pravdivé? Uveďte 

některé příklady z pozorování. 

„Ty děti to tak asi cítily. Ale v realitě, když 

odpověděly, že to bylo dobré, i když hodily do 

země, výsledek neodpovídal pravdivosti.“ 

Dokázaly se děti zkritizovat? Pochválit? Co 

převyšovalo? 

„Jo, pochválili se. A pochválení převyšovalo.“ 

Jak se projevovalo chování dětí při 

sebehodnocení? Popište jejich pocity. 

„Byly velice váhavé, styděly se. Je to pro ně 

něco jiného se sebehodnotit. Tohle vlastně 

nikde neděláme. No je jasné, že se radši 

pochválí, než aby řekly: „Já jsem to úplně 
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zkazil.“ 

Dodržovaly děti zadaná pravidla? Která ano a 

která ne?  

„Tak průměrně. Všichni stále nemysleli na 

provedení hodu. Musíš jim to často připomínat. 

Tohle udělej tak a tak. Jako kolovrátek stále 

připomínat, stůj za čárou. Ale také jsem si 

všimla, že některé děti upozorňovaly druhé na 

pravidla 

Vypozorovala jste nějaké zajímavosti? „Ne.“ 

Domníváte se, že tento styl přispěje k učení se 

dovednostem? 

„No určitě, protože v budoucnu se budou 

muset samy hodnotit. Je to také posílení jejich 

sebevědomí i nějaké negativní informace by o 

sobě měly získávat. Každý nemusí být 

dokonalý. Ale myslím si, že to samy v 

předškolním věku nedokážou.“ 
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Příloha 13 – Vyplněný list rozhovoru – styl s řízeným objevováním 

Informace získané tímto rozhovorem budou sloužit k vypracování bakalářské práce s 

názvem Výchovné styly v MŠ. 

OTÁZKY ODPOVĚDI 

Myslíte si, že instrukce k činnosti vedoucí 

zadala dostatečně a správně? 

„Ano dostatečně i správně.“ 

Myslíte si, že aktivity odpovídaly věku dětí? 

Které ano a které ne? 

„Odpovídaly.“ 

Jaký si myslíte, že měly děti pocit, když 

způsob překonání překážek závisel pouze na 

nich?  

„Měly radost. Víceméně to vymyslela 

nejmenovaná holčička. Potom se ale zapojili 

všichni a přizpůsobili se nápadu holčičky.“ 

Vypozorovala jste, jakým způsobem se tvořila 

strategie? Děti utvořily strategii společně nebo 

pod jedním vedoucím (kdo jím byl, jak se 

chval)? 

„Nejprve se snažil jeden nejmenovaný chlapec 

něco vymyslet, ale potom navázala holčička, 

která již tuto aktivitu znala. Myslím, že by s 

tím jinak měly větší problém. Vysvětlila tedy, 

jaký je postup. Když stále ostatní nechápali, 

znovu se snažila vysvětlit. Potom už většina 

věděla a jen se děti doptávaly. Utvořily tedy 

strategii pod jedním vedoucím. Ale ona to 

vysvětlila a potom už všichni společně 

prováděli činnost.“ 

Strategie byla zvolena správně?  

Přišly na strategii děti samostatně? 

Jak dlouho trvalo dětem vytvořit strategii? 

Bylo potřeba dětem pomáhat? 

„Ano, byla. Holčička na to přišla. Dospělí 

nepomáhali kromě tvých otázek. Strategie jim 

netrvala vymýšlet dlouho, šlo o pár minut.“ 

Odpovídala volba úrovně schopnostem dětí? 

Aspirace se projevily jako nižší či vyšší? 

„Ano zvládly si splnit to, co si vymyslely.“ 



88 

 

Dodržovali chlapci a děvčata zadaná pravidla? „Pravidla dodržovaly, až na to, že občas 

někdo vypadl z žíněnky a musel dělat dřepy.“ 

Vypozorovala jste nějaké zajímavosti? „Žádné.“ 

Domníváte se, že tento styl přispěje k učení se 

dovednostem? Uveďte, co rozvíjí? 

„Určitě přispěje. Ta práce ve skupině, 

spolupráce, dostat se z bodu A do bodu B. A 

vůbec vymyslet ten nápad.“ 
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Příloha 14 – Vyplněný list rozhovoru – styl se samostatným objevováním 

Informace získané tímto rozhovorem budou sloužit k vypracování bakalářské práce s 

názvem Výchovné styly v MŠ. 

OTÁZKY ODPOVĚDI 

Myslíte si, že instrukce k činnosti vedoucí 

zadala dostatečně a správně? 

„Ano. Zadala dostatečně a správně. Jen na 

začátku děti byly přehnaně rozjívené a bylo 

potřeba je zkorigovat. Což se nakonec 

realizovalo. A v průběhu jsi pravidla také 

doplňovala. Ano.“ 

Myslíte si, že aktivity odpovídaly věku dětí? 

Které ano a které ne? 

„Odpovídaly. K věku je to adekvátní. 

Pomůcek bylo dost a byly akorát pro ně.“ 

Jaký si myslíte, že měly děti pocit, když 

způsob využití pomůcky závisel pouze na 

nich? 

„Děti měli samozřejmě radost, když to udělaly 

správně. A na tvoje kladné hodnocení 

odpovídaly svými spokojenými výrazy, 

pocitem úspěšnosti.“ 

 

Vypozorovala jste, jakým způsobem se děti 

rozhodovaly, když si samostatně volily způsob 

využití pomůcek? Blíže charakterizujte, co jste 

vypozorovala. 

„To je individuální. Některé děti to napadlo 

hned, věděly, co dělat. Každý se snažil 

vymýšlet něco jiného, a když neuspěl, 

zkopíroval provedení, které už viděl u 

ostatních. Rozmýšlely se rychle. Zdlouhavě 

nad tím nepřemýšlely. Byly pohotové. “  

Převyšoval jeden způsob využití pomůcky, 

nebo měl každý snahu si vymyslet nějaký svůj, 

nový? Opakovala se volba stejného tylu 

pomůcky? 

„Pokaždé, když na děti znovu přišla řada, 

zvolily si odlišnou činnost, než kterou 

prováděly předtím. Většinou se to 

neopakovalo ani mezi těmi dětmi. Děti se také 

snažily stejnou pomůcku využít různými 
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způsoby. Skoky dozadu, dopředu, myslím tím 

to švihadlo. Vícekrát využívaly švihadlo, míč 

a obruč. Vyskytovaly se zde i zajímavé a 

odlišné nápady jako například Marek, který si 

obruč vyplnil švihadlem. Nebo také chodil po 

švihadle jako provazochodec.“ 

Odpovídala volba úrovně schopnostem dítěte? 

Aspirace se projevily jako nižší či vyšší? 

„Ne vždy. Ale když se jim to nedařilo, 

vymyslely si něco nového, co už zvládaly, ale 

většinou volba odpovídala schopnostem 

dítěte. Například jeden chlapec zjistil, že 

nepřekročí tři kužele, a tak si jednu ubral a 

potom mu činnost šla.“  

Dodržovali chlapci a děvčata zadaná pravidla? „Ano, dodržovali.“ 

Vypozorovala jste nějaké zajímavosti? „Mně děti překvapily hodně. To jsme s nimi 

ještě nikdy nedělali. Každého opravdu něco 

napadlo. 

Já: „Myslím, že jsem je ani nemusela moc 

motivovat k nějakým nápadům a napomáhat 

jim.“  

Domníváte se, že tento styl přispěje k učení se 

dovednostem? 

„Určitě ano. Musely vymyslet, co s tím. Volba 

pomůcky, jestli to zvládnou, využít 

improvizace, nějakou dovednost s tím 

provést.“ 

Já: „Využíváš někdy tento styl? 

„Dávám, ale ne v pohybových činnostech. Se 

stavebnicí – dám na stůl stavebnici a podám 

instrukce: „Zkuste z toho něco vytvořit.“ 
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Nebo z nastříhaných papírů, nějaký obrazec. 

Spíš z výtvarné výchovy, ale se cvičebními 

pomůckami jsem to ještě nedělala.“ 

 


