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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá volnou hrou se stavebnicí o přestávce. Klade si za cíl 

prozkoumat, jaký přínos má volná hra se stavebnicí pro žáky 1. stupně ZŠ. Celá práce je 

rozčleněna na 3 kapitoly, z nichž každá se zabývá významem hry se stavebnicí pro jednu   

z následujících oblastí. První část se věnuje přínosu hry pro rozvoj matematických 

dovedností žáků, druhá jejímu přínosu pro rozvoj sociálních dovedností žáků. Třetí se pak 

zabývá tím, jaký význam může mít pozorování žáků při hře pro učitele.  

Výzkum k této práci probíhal metodou pozorování, během něhož byly pořizovány 

fotografie a videozáznamy hry dětí. Tyto fotografie a videozáznamy byly následně 

analyzovány z hlediska všech 3 výše uvedených oblastí.  

Klíčová slova 

stavebnice, matematika, geometrie, sociální dovednosti, komunikace, kooperace, přestávka 
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Abstract 

The diploma thesis deals with a free play with building blocks during breaks. The 

aim of this work is to find out how the free play with building blocks is beneficial for 

pupils at primary school. The whole work is divided into 3 chapters and each of them is 

concerned with the importance of the play in one specific area. The first part deals with the 

benefits of the play for the development of pupils´ mathematical skills, the second part 

deals with the benefits of the play for the development of social skills among pupils. The 

third part is then aimed at the value of observing pupils during the free play for teachers.   

The research was conducted using observation during which photographs and video 

records of pupils´ play were made. The photographs and the video records were 

consequently analyzed from the perspective of all 3 categories mentioned earlier.  

Key words 

building blocks, math, geometry, social skills, communication, cooperation, school break 
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1 Úvod 

Výběr tématu mé diplomové práce ovlivnilo několik faktorů. Za prvé to byl můj 

kladný vztah k matematice, který trvá již od střední školy, kde byla matematika jedním 

z mých oblíbených předmětů. Zaujala mě především svou logičností. Dříve naučené 

postupy bylo možné aplikovat na nové úlohy a propojovat s nově osvojenými poznatky. 

Otázkou, k čemu je možné prakticky využít osvojované znalosti, či proč některé základní 

vzorce fungují, jsem se příliš nezabývala, považovala jsem je za prostředek k trénování 

logického uvažování. V matematice mělo vše svůj řád a to mi dávalo jistotu.  

Po nástupu na pedagogickou fakultu jsem byla nejprve výukou matematiky 

poněkud zaskočená. Nebyla jsem zvyklá hledat různé způsoby řešení úlohy, kterou jsem 

uměla vyřešit rychle a správně pomocí dříve osvojeného postupu. V průběhu prvního 

ročníku mi však netradiční způsoby řešení úloh začaly připadat zajímavé a řešení pomocí 

vzorců a naučených postupů jsem začala využívat spíše jako kontrolu.  

Velkým posunem v mém přístupu k matematice bylo, když jsem začala jako 

dobrovolnice doučovat matematiku žačku druhé třídy. Měla jsem možnost pozorovat, že 

mnoho pojmů, které mi dříve v matematice připadaly naprosto samozřejmé, může 

způsobovat problémy, pokud jim žáci dobře neporozumí. To bylo prvním velkým 

impulzem k mé snaze objevovat různé možnosti řešení úloh, zejména pak takové, které by 

vedly k jejich hlubšímu porozumění.  

Další významný okamžik pro vývoj mého přístupu k matematice nastal, když jsem 

na začátku 3. ročníku svého studia začala pracovat jako asistentka pedagoga na ZŠ. 

Asistovala jsem mimo jiné i na hodinách matematiky ve třídě, která byla vedena velice 

zkušenou paní učitelkou a ve které byla matematika vyučována konstruktivistickým 

způsobem podle zásad, které jsem měla možnost teoreticky poznat během svého studia. 

Zde jsem význam hledání různých přístupů k jedné úloze pochopila ještě hlouběji. Děti ve 

třídě přicházely s různými nápady, které mě mnohdy překvapily. Uvědomila jsem si, že 

pokud mám žáky vést k samostatnému objevování a experimentování, musím sama            

o zadávaných úlohách uvažovat z různých úhlů pohledu, přemýšlet o způsobech, kterými 

by žáci mohli danou úlohu řešit, jaké problémy by při řešení mohly nastat a jak s těmito 

problémy dále v hodině pracovat.  
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Matematika tak pro mě získala nový rozměr. Spíše než o tom, jak úlohu správně 

vyřešit, jsem začala uvažovat o tom, co by jednotlivé úlohy mohly žákům nabídnout, 

k jakým objevům je dovést. Při pozorování výuky ve třídě mě děti mnohdy přivedly na 

myšlenky, které by mě předtím nikdy nenapadly. Proto se i během pedagogických praxí 

stala matematika mým oblíbeným předmětem, jelikož jsem věděla, že každá hodina, kterou 

si připravuji, je možností nejen něco naučit své žáky, ale rovněž i možností nových 

poznání pro mě jako učitele. Proto když jsem si měla zvolit téma své diplomové práce, 

věděla jsem, že bych se ráda zabývala tématem souvisejícím s matematikou.  

 Na téma využití stavebnic o přestávkách mě přivedli samotní žáci školy, ve které 

jsem pracovala. Téměř ve všech třídách, ve kterých jsem asistovala, měli žáci k dispozici 

stavebnici Kapla, se kterou si mohli o přestávkách volně hrát. Zpočátku jsem hře 

nevěnovala přílišnou pozornost. Považovala jsem ji především za zajímavou činnost, která 

rozvíjí žákovskou fantazii a žáky o přestávce zaměstná, aby tak neměli čas vymýšlet 

aktivity pro školní třídu nevhodné. Postupně mě však některé žákovské stavby zaujaly 

svou propracovaností, a rovněž zaujetí, se kterým se žáci do stavění pouštěli, postupně 

upoutalo mou pozornost. To mě poprvé přivedlo na myšlenku, zda by tato zábava nemohla 

mít i hlubší význam, než jen děti o přestávce zabavit.  

Vzhledem k tomu, že se stále častěji uplatňuje konstruktivistický přístup k výuce, 

přijde mi toto téma velice aktuální. Zkoumá totiž hru se stavebnicí jako prostředek zcela 

samostatného poznávání žáků, které se děje na základě vlastní touhy poznávat, nikoliv na 

podnět učitele.  Tématem se zabývám také proto, že aktivitám žáků o přestávkách není 

věnováno mnoho pozornosti, přitom i přestávkových aktivit lze využít pro rozvoj 

žákovských dovedností.  

Nakonec bych ráda zmínila, že téma stavebnice o přestávkách stojí na pomezí 

didaktiky matematiky, pedagogiky a psychologie. Nejedná se tedy ani o práci týkající se 

výhradně didaktiky matematiky ani o práci zabývající se pouze pedagogikou či 

psychologií. Myslím si však, že pokud bych práci zaměřila pouze na oblast didaktiky 

matematiky či pouze na pedagogiku a psychologii, byl by v obou případech pohled na 

potenciál hry se stavebnicí neúplný a zúžený. Ostatně osvojování sociálních dovedností, 

které v této práci zmiňuji, může probíhat právě i v hodinách matematiky. Na stránkách 

společnosti H – mat je rozvoj osobnosti uveden mezi 12 klíčovými principy metody výuky 

matematiky podle p. prof. Hejného. Dokonce se zde uvádí, že výchovný cíl je považován 
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za důležitější než cíl poznatkový.
1
 Pedagogická diagnostika, které se věnuji v poslední 

části své práce, je zase důležitá pro naplnění dalšího principu uvedeného na stránkách 

společnosti H – mat, a to poskytování přiměřených výzev všem žákům.
2 

Aby učitel tento 

bod mohl naplnit, musí své žáky nejprve dobře poznat.  

Jsem si tedy vědoma toho, že se tato práce věnuje nejen didaktice matematiky, ale        

i pedagogice a psychologii. Domnívám se však, že právě díky tomu může podat na volnou 

hru žáků se stavebnicí o přestávce ucelenější pohled.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Rozvoj osobnosti: Podporujeme samostatné uvažování dětí | H-mat. H-mat | Zasloužená radost z 

poznávání [online]. Copyright © 2019 [cit. 11.04.2019]. Dostupné z: https://www.h-mat.cz/principy/rozvoj-

osobnosti 

2
 Rozvoj osobnosti: Podporujeme samostatné uvažování dětí | H-mat. H-mat | Zasloužená radost z 

poznávání [online]. Copyright © 2019 [cit. 11.04.2019]. Dostupné z: https://www.h-mat.cz/principy/rozvoj-

osobnosti 

https://www.h-mat.cz/principy/rozvoj-osobnosti
https://www.h-mat.cz/principy/rozvoj-osobnosti
https://www.h-mat.cz/principy/rozvoj-osobnosti
https://www.h-mat.cz/principy/rozvoj-osobnosti
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2 Hra 

  Tato kapitola se zabývá hrou v obecném významu. Nejprve je vymezen pojem hra       

a uvedeno několik možných způsobů dělení her. Více pozornosti je poté věnováno rozdílu 

mezi didaktickou a volnou hrou. V závěru kapitoly se potom více věnuji volné hře, jelikož 

hra o přestávce je právě hrou volnou. Zmiňuji tedy význam volné hry obecně, zatím bez 

zaměření na hru se stavebnicí.  

1.1 Vymezení pojmu hra 

Jako první se budu zabývat tím, jak je hra různými autory vymezována. Je totiž třeba 

zmínit, že pojem hra je velice široký a jeho vymezením se zabývá velké množství autorů. 

Langmeier a Krejčířová (2006) například zdůrazňují, že „hra je činnost (fyzická nebo 

psychická), která je vykonávána jenom proto, že je libá a že přináší dítěti (i dospělému, 

pokud si ještě dovede hrát) uspokojení sama o sobě, bez vnějšího uloženého cíle, ať je to 

činnost sama o sobě příjemná nebo i výrazně nepříjemná“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, 

str. 100). Podobně je hra vymezena i v pedagogickém slovníku, kde je uvedeno, že hra je 

„forma činnosti, která se liší od práce i od učení“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2008,       

str. 75). To, čím se hra od práce a učení liší, je právě uspokojení z činnosti samotné, které 

je zdůrazněno v první definici.  

Aktivní zapojení hráčů do vykonávané činnosti zdůrazňují i Vávrová, Novotná, 

Volfová a Jančařík (2006), kteří popisují hru jako „vždy aktivní, dynamický proces, který 

zaměstnává duševní i tělesné schopnosti a ty prohlubuje a rozvíjí“ (Vávrová, Novotná, 

Volfová, Jančařík, 2006, str. 2). Přítomnost potenciálu pro rozvoj žáků ve hře uvádí            

i Koťátková (2005). Ta píše, že „hra vzniká z vnitřní potřeby a významně působí na život 

dítěte jak v oblasti kognitivní, tak v oblasti sociální“ (Koťátková, 2005, str. 19). Tato 

vymezení poukazují na přítomnost potenciálu rozvoje schopností hráčů v každé dětské hře, 

tzn. nejen ve hrách organizovaných ve školní výuce s konkrétním pedagogickým záměrem. 

Tento fakt je velice důležitý pro úvahy o významu volné hry pro rozvoj schopností             

a dovedností žáků, které jsou hlavním předmětem této diplomové práce. 

Na základě zkoumání různých definic anglického slova „game“ vymezuje Činčera 

(2007) tyto hlavní znaky hry: 

 Hra jako znak 

 Emocionální angažovanost 
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 Pravidla  

 Soutěž 

 Cíl 

Hra jako znak znamená, že při hře předstíráme něco, co ve skutečnosti není, co je 

v danou chvíli „jenom jako“. Ve spojitosti se soutěží autor uvádí, že „hra je téměř vždy 

soutěží, byť nikoliv nutně soutěží proti někomu: je možné soutěžit proti něčemu – např. 

základnímu nastavení hry, časovému limitu atd.“ (Činčera, 2007, str. 10). Za základní cíl 

společný pro všechny hry považuje autor touhu vyhrát – vzhledem k uvedenému vymezení 

pojmu soutěž to však nemusí znamenat pouze vítězství nad spoluhráči, nýbrž i touhu 

zvítězit nad sebou samým.  

Vzhledem k tomu, že pojem hra je velice častý a tudíž i dobře známý, nepovažuji za 

nutné přiklonit se pro účely této práce k jednomu konkrétnímu vymezení. Cílem zde bylo 

spíše poukázat na šíři tohoto pojmu a na to, co vše v něm může být zahrnuto.  

1.2 Klasifikace her 

V následující části se nyní podíváme, podle jakých kritérií můžeme hry dělit. Blíže 

se potom budeme věnovat rozdílu didaktické a volné hry, jelikož rozlišení těchto dvou typů 

her považuji pro tuto práci za klíčové.  

Stejně jako se mnoho autorů zabývá vymezením pojmu hra, existuje rovněž velké 

množství různých kritérií, podle nichž můžeme hry rozdělovat. Za jednu z nejčastějších 

klasifikací považuje Duplinský (2001) klasifikaci podle vývojového hlediska. Ta vychází      

„z charakteristik herního chování většiny dětí v jednotlivých fázích ontogeneze“ 

(Duplinský, 2001, str. 436). Jako další možná dělení uvádí rozlišování „her pro chlapce    

a dívky, her individuálních a skupinových, her tvořivých a her s pravidly“ (Duplinský, 

2001, str. 436). Rozdělení herních činností na individuální a skupinové je obsaženo             

i v pedagogickém slovníku, kde Průcha, Walterová a Mareš (2008) uvádí, že hra „zahrnuje 

činnosti jednotlivce, dvojice, malé skupiny i velké skupiny“ (Průcha, Walterová, Mareš, 

2008, str. 75). Pro zvažování významu hry ve škole je však nejdůležitější rozlišení hry 

didaktické a volné hry dětí.  
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2.1.1 Didaktická hra 

Vávrová, Novotná, Volfová a Jančařík (2006) definují didaktickou hru jako hru, ve 

které „je účast (téměř vždy) povinná, je určena požadavky učitele, který ji zařazuje do 

vyučování s tím, že zná její účel a význam, výchovně vzdělávací cíl, k jehož plnění má hra – 

třeba jen malým dílem – přispívat“ (Vávrová, Novotná, Volfová, Jančařík, 2006, str. 3). 

Takto pojatá didaktická hra je dnes považována zejména na prvním stupni základní školy 

za běžně využívanou vyučovací metodu. Cílem jejího využívání může být například 

zvyšování motivace, osvojování komunikativních dovedností, či osvojování sociálních 

dovedností (Skalková, 2007, str. 199).  

2.1.2 Volná hra 

Volná hra, na rozdíl od hry didaktické, konkrétní didaktické cíle nesleduje. 

Koťátková (2005) ji definuje jako „činnost, při které si dítě samo volí námět, záměr a chce 

spontánně cosi prozkoumávat, zkoušet, ověřovat, vytvářet. Volí si k tomu podle vlastního 

uvážení nebo podle dohody s dětským partnerem hračky, zástupné nebo doplňkové 

předměty, místo ke hře  a jeho úpravu, role a způsob jejich ztvárnění, možnosti a podmínky 

pro souhru s druhými“ (Koťátková, 2005, str. 17).  

 Na rozdíl od didaktické hry, které je v současné době v souvislosti s výukou na          

1. stupni ZŠ věnováno poměrně hodně pozornosti (např. v knize Dvacet pět kapitol 

z didaktiky matematiky je didaktické hře věnována celá jedna samostatná kapitola –        

M. Hejný, Novotná, Stehlíková, 2004, str. 379 – 390), volná hra zůstává otázkou zejména 

předškolní pedagogiky.  

 Pravdou je, že v předškolním vzdělávání je pro volnou hru prostoru daleko více než 

na základní škole. Mišurcová, Fisher a Fixl (1980) označují období od 3 do 6 let jako 

„zlatý věk“ hry a uvádí, že v tomto věku je „hra pro dítě hlavní a převládající činností, 

specifickou formou učení a přípravou pro školu a práci v dalším životě“ (Mišurcová, 

Fisher, Fixl, 1980, str. 73). Naopak období mladšího školního věku charakterizují jako 

období, v němž se „vlivem školy a učení podstatně mění dětská osobnost po stránce 

duševní, tělesné a sociální. Hra přestává být hlavní činností dítěte a od základu se 

proměňuje“ (Mišurcová, Fisher, Fixl, 1980, str. 94). To však v žádném případě 

neznamená, že by volná hra s počátkem školní docházky ze života dětí zcela vymizela 

nebo už pro ně neměla význam. Následující odstavec je proto věnován právě významu 
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volné hry v životě žáka 1. stupně, jelikož hra se stavebnicí o přestávce, kterou se tato práce 

zabývá, patří právě do kategorie volné hry.  

2.1.2.1 Význam volné hry pro žáka I. stupně ZŠ   

Důležitost volné hry žáků v časech mezi vyučováním zmiňuje ve svých dílech už 

Jan Amos Komenský. V publikaci věnující se roli hry v Komenského pedagogické 

koncepci uvádí Uhlířová (2003), že „funkce hry je chápána v poloze odpočinku                  

a osvěžení“ (Uhlířová, 2003, str. 26). To, že hra je pro žáky odpočinkem, však ještě nutně 

neznamená, že pro ně nemůže být přínosná – byť se nejedná o činnost s konkrétním 

výchovně vzdělávacím zacílením, jako je tomu u hry didaktické zařazené do výuky. Jak už 

ostatně bylo zmíněno výše, každá hra je aktivním procesem, který duševní i tělesné 

schopnosti nejen zaměstnává, ale rovněž rozvíjí (Vávrová, Novotná, Volfová, Jančařík, 

2006, str. 2).  

 Langmeier a Krejčířová (2006) považují hru za jednu z nejzákladnějších potřeb 

dítěte, která je nezbytná pro jeho zdravý psychický vývoj. Přitom uvádějí, že se jedná        

o dítě jakéhokoliv věku, tedy nejen o děti věku předškolního. Význam hry v životě žáků 

základní školy zmiňují i Mišurcová, Fisher a Fixl (1980), kteří uvádějí, že „školní věk je 

provázen hrou stejně jako učením“ a že „je správné hru v mladším školním věku nejen 

chápat, ale plně a promyšleně podporovat“ (Mišurcová, Fisher, Fixl, 1980, str. 96).  

 Můžeme tedy vidět, že volná hra má i na základní škole bezpochyby své místo. 

Přesto však daleko více informací o volné hře můžeme najít v publikacích zabývajících se 

volnou hrou v mateřské škole. Žáci v 1. ročníku základní školy mohou navíc mít s žáky 

mateřských škol mnoho společného, jelikož například žákovi, který se narodil v srpnu        

a neměl odklad školní docházky, je v době nástupu do první třídy čerstvě 6 let. Mohl by 

tedy docela dobře být v následujícím roce stále ještě žákem školy mateřské. Volná hra dětí 

v mateřské škole tak může mít s volnou hrou dětí zejména v 1. ročníku základní školy 

mnoho společného.  

2.1.2.2 Volná hra v mateřské škole 

V souvislosti s volnou hrou dětí v mateřské škole je zmiňován její přínos pro 

kognitivní, sociální a pohybový rozvoj žáků (Koťátková, 2005). V oblasti kognitivního 

rozvoje uvádí Mertin a Gillernová (2010) přínos volné hry pro rozvoj těchto osobnostních      

a kognitivních charakteristik: „vytrvalost, pozornost, odolnost vůči frustraci, realistický 

odhad vlastních dovedností, zodpovědnost za své chování“ (Mertin, Gillernová, 2010,     
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str. 57). Pokud se zaměříme přímo na hru se stavebnicí, která je předmětem této práce, je 

nutné zmínit její přínos pro rozvoj matematických schopností žáků. V úvodu ke své studii 

zmiňují Stannard, Wolfgang, Jones a Phelps (2001), že konstrukční hra3 je nejčastěji se 

vyskytující hra u tří až čtyřletých dětí. Děti při ní používají různé materiály neměnného 

tvaru a velikosti (například různé kostky), pomocí nichž vytvářejí stavby/předměty, které 

reprezentují různé jiné věci. To souvisí i s teorií J. Piageta, podle níž je dítě předškolního 

věku ve stádiu předoperačním.
4
 To znamená, že je již (na rozdíl od předchozího období 

senzomotorického) schopno představit si děj nebo předmět i za jeho nepřítomnosti.  To se 

v  symbolické hře děje právě pomocí symbolů, které si dítě pro určité děje či předměty 

vytváří pomocí své vlastní tvořivosti (Piaget, Inhelder, 1997). Stannard, Wolfgang, Jones  

a Phelps (2001) v již zmiňovaném úvodu ke své studii uvádějí, že při konstrukčních hrách 

získávají děti základní vědomosti o množství (aritmetika) a tvarech (geometrie) pomocí 

manipulace s předměty různých tvarů, počítání, třídění, hledání shodnosti a vytváření 

vzorů (Stannard, Wolfgang, Jones, Phelps, 2001, str. 117).
 5

  

V oblasti sociálního rozvoje uvádí Koťátková (2005) jako nejvýznamnější rozvoj 

„sebepoznání prostřednictvím reakcí druhých, porozumění i sebekázně, komunikačních 

dovedností, vzájemného respektování, navazování bližších přátelských vztahů a orientování   

a prosazování se v nich“ (Koťátková, 2005, str. 23). Z oblasti pohybového rozvoje je 

důležité zmínit rozvoj jemné motoriky a koordinace, která je nezbytná pro pozdější rozvoj 

grafomotoriky (Mertin, Gillernová, 2010).  

                                                           

3
 V originále construction play, termín konstrukční hra převzat z klasifikace her Langmeier, Krejčířová 

(2006). 

4
 Piaget rozlišuje tyto 4 stádia vývoje:  

 Stádium senzomotorické 

 Stádium předoperační 

 Stádium konkrétních operací 

 Stádium formálních operací (Piaget, Inhelderová, 1997) 

5
 Přeloženo. Originál citace: „During construction play children are receiving the basis of science of 

quantity(arithmetic) and shape (geometry) by manipulating different shaped materials, counting, classifying, 

seriating, using one to one correspondence, and making patterns“ (Stannard, Wolfgang, Jones, Phelps, 2001, 

str. 117). 



16 
 

 Z této charakteristiky přínosu volné hry v mateřské škole vychází další části této 

práce. Ta se v následujících kapitolách zaměřuje na získávání matematických poznatků      

a rozvoj sociálních dovedností žáků 1. stupně ZŠ. V obou těchto kategoriích pak pomocí 

pozorování volné hry dětí o přestávkách zkoumá, jak konkrétně může volná hra žáků se 

stavebnicí přispívat k rozvoji v těchto oblastech. Samostatná kapitola je pak věnována 

významu volné hry pro učitele, tedy jejímu možnému využití jako nástroje pedagogické 

diagnostiky.  

 Na úplný závěr této první části práce považuji ještě za nutné vymezit, v jakém 

významu budu v práci využívat termín kostka. Jelikož tento termín žáci hojně využívají 

pro označení dílků stavebnice, zvolila jsem i já tento termín pro jejich označení. Jako 

kostky jsou tedy v této práci označovány libovolné díly stavebnice, nikoliv pouze dílky ve 

tvaru krychle.  
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3 Charakteristika výzkumu 

Jelikož se výzkum věnuje třem relativně samostatným oblastem, je práce pro větší 

přehlednost členěna do jednotlivých kapitol, v nichž je vždy uvedena nejprve část 

teoretická, za níž hned následují výsledky výzkumu týkající se dané oblasti. 

Charakteristika je však pro celý výzkum shodná, proto ji uvádím hned na začátku práce.  

3.1 Obecná charakteristika výzkumu 

Ve svém výzkumu se zaměřuji na to, jak konkrétně může být volná hra se stavebnicí 

přínosná pro rozvoj matematických a sociálních dovedností žáků 1. stupně ZŠ. Dále se 

výzkum zabývá i významem volné hry se stavebnicí pro učitele zejména jako možného 

nástroje pedagogické diagnostiky.  

3.2 Výzkumné otázky 

 Jaké matematické dovednosti žáci při hře se stavebnicí rozvíjejí? 

 Jaké sociální dovednosti žáci při hře se stavebnicí rozvíjejí? 

 Jaký diagnostický potenciál má pozorování hry pro učitele? 

3.3 Metodologie výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu pozorování, během kterého jsem do práce 

žáků až na několik výjimek nijak nezasahovala. Tuto metodu jsem zvolila proto, že 

umožňuje zachytit autentický průběh volné hry. Pro umožnění pozdější důkladnější 

analýzy situací, které během hry vznikají, byly během přestávek pořizovány videozáznamy 

hry dětí. Rovněž byly pořizovány fotografie jednotlivých staveb, které žáci vytvořili. 

Rodiče všech žáků byli   o výzkumu informováni a poskytli písemný souhlas s natáčením. 

Souhlas rodičů s natáčením mohu na vyžádání předložit. 

3.4 Způsob zpracování dat 

 Pořízené videozáznamy z hodin jsem analyzovala zejména z hlediska způsobu 

stavění a z hlediska vzájemné interakce žáků. Toto zaměření jsem zvolila, jelikož způsob 

stavění může poskytnout informace týkající se kognitivního rozvoje žáků při hře, vzájemná 

interakce dětí během stavění zase informace o možnosti sociálního rozvoje během hry. Na 

základě této analýzy jsem popsala oblasti, ve kterých dochází při hře se stavebnicí 

k rozvoji matematických a sociálních dovedností žáků. Rovněž jsem popsala situace, ze 

kterých může učitel čerpat materiál pro pedagogickou diagnostiku.  
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3.5 Charakteristika výzkumného vzorku 

Pozorování probíhalo ve 2. ročníku základní školy ve třídě běžné základní školy 

v Praze. Výzkum probíhal v období od začátku listopadu 2017 do konce března 2018. 

Třídu v době konání výzkumu navštěvovalo celkem 26 žáků, z toho 12 chlapců a 14 dívek. 

Stavebnici (konkrétně stavebnici Kapla) mají děti ve třídě od prvního ročníku, není proto 

pro ně ničím novým.  

Hra dětí probíhala vždy v zadní části třídy na koberci. Rozestavěné stavby mohli 

žáci v průběhu týdne na konci vyučování nechat stát, aby se k nim mohli druhý den vrátit. 

Zbořit je museli vždy na konci týdne kvůli úklidu koberce. Žáci této možnosti hojně 

využívali a mohli tak díky tomu postavit stavby většího rozsahu, které by za jeden den 

postavit nestihli. 

Celkem bylo během výzkumu pořízeno 86 fotografií a 24 videozáznamů v délce od 

1 do 10 minut. Veškeré fotografie přikládám k práci v příloze. Od rodičů žáků byl získán 

písemný souhlas se zveřejněním fotografií jejich dětí v této práci. Souhlasy rodičů mohu na 

vyžádání předložit. Obličeje dětí jsou na fotografiích z důvodu ochrany osobních údajů 

anonymizovány. Videozáznamy z důvodu ochrany osobních údajů dětí přiložit nelze, 

zajímavé části videozáznamů však uvádím v přepisech. Veškeré přepisy situací jsou 

v práci od ostatního textu odlišeny kurzívou. Ve všech přepisech či popisovaných situacích 

z videozáznamů jsou jména dětí anonymizována. Některé fotografie uvedené v práci jsou 

pořízeny vystřižením z videozáznamu, nejsou proto mezi fotografiemi přiloženými 

v příloze a jejich kvalita je oproti ostatním fotografiím snížena.  
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4 Hra se stavebnicí a matematika 

4.1 Teoretická část 

Na začátku této kapitoly je charakterizován poznávací proces žáků učících se 

matematiku. Na jeho základě je další část věnována samostatně významu motivace            

a osobní zkušenosti v poznávacím procesu. Poslední část kapitoly se věnuje významu hry 

se stavebnicí pro rozvoj různých dovedností nezbytných pro osvojování matematiky, 

přičemž vychází zejména ze zahraničních výzkumů zabývajících se tímto tématem.  

4.1.1 Jak se žáci učí matematiku 

Vzhledem k tomu, že moje první výzkumná otázka se týká souvislosti hry se 

stavebnicí a rozvíjení matematických dovedností žáků, považuji za důležité nejprve stručně 

zmínit, jak proces osvojování matematických poznatků obecně probíhá.  

M. Hejný (2004, str. 24 - 25) rozlišuje dvě velké oblasti matematického poznání: 

obsah a schopnosti. Zatímco obsah se týká poznatků přímo matematických, v oblasti 

schopností se často jedná o schopnosti související s celkovou kognitivní a intelektuální 

výbavou člověka. Mezi tyto schopnosti důležité pro rozvoj matematického poznání řadí 

např. „experimentování, analyzování situace, objevování, argumentace, hledání řešitelské 

strategie, formulování myšlenky…“ (M. Hejný, 2004, str. 25). Tyto schopnosti jsou 

předpokladem samostatného řešení problémů, ze kterého by, jak uvádí M. Hejný a Kuřina 

(2001, str. 103), měla školní matematika vycházet.  

 Pro porozumění poznávacímu procesu žáků v matematice je nutné zmínit teorii 

generického modelu, jejímiž autory jsou V. Hejný a M. Hejný. Celá teorie je zde zmíněna 

pouze velice stručně, více pozornosti je potom věnováno jejím prvním 2 etapám, které 

nejvíce s hrou se stavebnicí souvisejí. Celý poznávací proces obsahuje podle této teorie     

5 etap:  

1. „motivace  

2. izolované modely  

3. generický model  

4. abstraktní poznatek  

5. krystalizace“ (M. Hejný, 2014, s. 40) 

Toto shrnutí není zcela přesné, jelikož M. Hejný (2014, str. 73) uvádí, že krystalizace 

není pouze poslední fází poznávacího procesu, nýbrž spíše fází, která probíhá od objevení 
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generického modelu dále, někdy dokonce už od fáze modelů izolovaných. Spíše než          

o pátou  a poslední etapu se tedy jedná o etapu probíhající v průběhu etapy druhé, třetí       

a čtvrté. Následující odstavce nyní velice stručně shrnují charakteristiku jednotlivých etap. 

Následně se práce blíže zaměřuje na první dvě etapy, tj. motivaci a izolované modely.  

Motivace je v poznávacím procesu důležitým bodem. Konstruktivistické pojetí výuky 

chápe učení podle Mareše (1998) jako „proces konstruování a rekonstruování 

poznatkových struktur“ (Mareš, 1998, str. 17). Je tedy zřejmé, že pokud má žák 

konstruovat své poznání prostřednictvím samostatného řešení problémů, musí být při učení 

aktivní. M. Hejný a Kuřina (2001, str. 129) proto považují motivaci za nezbytnou, má-li 

být učební proces vůbec zahájen.  

 Ve fázi izolovaných modelů sbírá žák konkrétní zkušenosti s určitým jevem.        

M. Hejný (2014) přesně definuje izolovaný model jako „konkrétní případ příští znalosti“ 

(M. Hejný, 2014, str. 47). Žák tedy nejprve získává tyto konkrétní zkušenosti, přičemž 

„čím víc takových různorodých modelů dítě pozná, tím pevnější bude jeho výsledné 

poznání“ (M. Hejný, 2004, str. 28). Postupně s poznáváním dalších izolovaných modelů 

začíná pozorovat určité podobné znaky jednotlivých modelů a třídit modely podle těchto 

znaků do skupin. Závěrem této etapy je odhalení shodných znaků jednotlivých skupin 

izolovaných modelů (M. Hejný, 2014, str. 48).  

 Generický model vzniká zobecněním skupiny modelů izolovaných (M. Hejný, 

2014, str. 51). Jirotková (2010, str. 21) popisuje generický model jako model, který může 

zastupovat kterýkoliv izolovaný model dané skupiny. Jako typický příklad generického 

modelu uvádí počitadlo či počítání na prstech při zjišťování počtu předmětů.  

 K vytvoření abstraktního poznatku dochází, když žák dokáže poznatek popsat 

nikoliv pomocí konkrétních čísel/tvarů, nýbrž obecně – nejčastěji pomocí jazyka písmen. 

Etapa krystalizace pak souvisí se začleňováním nového poznatku do poznatků již 

existujících a probíhá, jak už bylo zmíněno, průběžně od vzniku generického modelu či 

někdy již od fáze tvorby modelů izolovaných (M. Hejný, 2014). 

 Jak jsem již zmiňovala, ráda bych se nyní více zaměřila na první dvě etapy, tj. etapu 

motivace a etapu izolovaných modelů, jelikož hra se stavebnicí by mohla být přínosná 

právě pro tyto 2 etapy.  
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4.1.1.1 Motivace 

Výše již bylo zmíněno, že motivace je nezbytná pro zahájení poznávacího procesu 

žáka. Před úvahami o motivaci ve škole a motivaci žáků při hře se stavebnicí proto 

považuji za vhodné nejprve termín motivace vymezit.  

4.1.1.1.1 Vymezení pojmu motivace 

Podle Pedagogického slovníku je motivace „souhrn vnitřních i vnějších faktorů, 

které:1. vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání; 2. zaměřují toto 

jednání a prožívání určitým směrem; 3. řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků;     

4. ovlivňují též způsob reagování jedince na jeho jednání a prožívání, jeho vztahy 

k ostatním lidem a ke světu“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2008, str. 127). Pro označení 

těchto vnitřních i vnějších faktorů používají Čáp a Mareš (2001) termín „potřeba“. Potřebu 

charakterizují jako „moment v systému (biologickém, psychologickém nebo sociálním), 

který vede k vyhledávání určité podmínky nezbytné k optimálnímu fungování systému        

(k životu a vývoji) a vyhýbání se nepříznivým podmínkám“ (Čáp, Mareš, 2001, str. 146).  

 Helus (2009) rozlišuje potřeby na potřeby nižší neboli primární, potřeby orientující 

nás do světa druhých lidí a potřeby vyšší. Mezi nižší potřeby řadí „potřeby jídla, pití, 

spánku, odpočinku a aktivity, sexuálního uspokojení“ a mezi potřeby orientující nás do 

světa druhých lidí „potřeby vzájemné, mezilidské důvěry, spolehnutí, lásky, sounáležitosti, 

vzájemné vcítivosti (empatie) apod.“ (Helus, 2009, str. 145). Vyšší potřeby pak spojuje 

s kulturou a životem ve společnosti. Jedná se o potřeby hledat krásné a ušlechtilé, 

prohlubovat naši orientaci ve světě a objevovat vyšší kvality vlastní osobnosti (Helus, 

2009).  

 Jako další způsob dělení potřeb uvádí Helus (2009) jejich dělení na výkonové, 

sociální a poznávací. Potřeby výkonové nás vedou k touze zdokonalovat se, zlepšovat svůj 

výkon či naopak k potřebě vyhnout se neúspěchu. Potřeby sociální pak vyvolávají potřebu 

spolupracovat či naopak soutěžit nebo touhu být sám či naopak být s někým. Mezi potřeby 

poznávací můžeme řadit například potřebu získávat informace nebo řešit problémy (Helus, 

2009, str. 146). O  poznávacích potřebách hovoří i M. Hejný (2014). Ten uvádí, že „touha 

po školním poznávání pramení z předchozích radostných AHA-okamžiků, které žák již 

dříve zažil, a rozporu mezi existujícím stavem ´nevím´ a intencí ´potřebuji znát´“            

(M. Hejný, 2014, str. 43). Potřeba získávat informace tak podle něho u žáků vzniká, když 
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si uvědomí, že danou informaci neví, avšak pro úspěšné řešení nějakého problému ji vědět 

potřebují.  

4.1.1.1.2 Motivace ve škole 

Nyní se zaměříme přímo na motivaci ve školním prostředí. Podle  Kyriacoua (2004) 

působí na motivaci žáků ve třídě zejména tyto 3 vlivy: 

 „vnitřní motivace 

 vnější motivace 

 očekávání úspěchu“ (Kyriacou, 2004, str. 82) 

Při působení vnitřní motivace žák vykonává určitou činnost pro uspokojení některé 

z výše zmíněných potřeb, nikoliv tedy proto, aby za ni získal nějakou odměnu (Kyriacou, 

2004, str. 83 – 84). Při činnosti tedy sleduje svůj vlastní záměr (Mareš, Man, Prokešová, 

1996). Při působení vnější motivace naopak žák vykonává činnost proto, aby jejím 

splněním získal určité výhody či odměnu. Může se jednat např. o pochvalu učitele či 

rodičů, odměnu, ale také o touhu vyhnout se neúspěchu (Kyriacou, 2004, str. 85).  

Srovnání těchto dvou typů motivace mluví jasně ve prospěch motivace vnitřní.          

M. Hejný (2014) uvádí, že „žák, který má vnitřní potřebu poznávat, poznává intenzivněji, 

hlouběji a komplexněji než ten, který je k poznávání nucen“ (Hejný, M, 2014, str. 42). 

Donucení žáka k činnosti pak nenazývá motivací, nýbrž stimulací. Dále uvádí, „že 

neúčinnější motivace přichází z žákova pocitu úspěchu“ (Hejný, M, 2014, str. 44). Ve 

výzkumu motivace k učení u žáků na konci ZŠ, byl dobrý pocit z dobrého výkonu 

jednoznačně nejčastěji uváděným motivačním činitelem žáků (Fencl, Pavelková, 1997). 

Proti vnější motivaci pomocí odměn hovoří zcela jasně i psycholožka Jana Nováčková. 
6
 

Ta upozorňuje na to, že pokud žákům za určitou činnost slibujeme odměnu, vlastně jim tím 

říkáme, že daná činnost je sama o sobě nezajímavá a nemá cenu ji vykonávat, pokud nám 

za ní někdo něco neslíbí. Motivování žáků pomocí odměn tak může velice brzy zničit 

žákovskou přirozenou touhu učit se pouze proto, že se chci dozvědět nové věci.  

 Poslední kategorií uvedenou v úvodním rozdělení podle Kyriacoua (2004) je 

očekávání úspěchu. Tato kategorie souvisí s tím, zda se žáci domnívají, že mohou v dané 

                                                           

6
 NOVÁČKOVÁ, Jana. Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek. In: Youtube [online]. 2011 [cit. 

2019-04-12]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs&t=3s 
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činnosti uspět. Pokud tedy předkládaná aktivita bude pro žáky příliš složitá, mohou hned 

na počátku rezignovat s tím, že stejně úspěchu dosáhnout nemohou. Aktivita by však 

neměla být ani příliš jednoduchá, neboť v takovém případě žáci sice budou úspěch 

očekávat, avšak aktivita pro ně nebude odpovídající výzvou. Nebudou tedy příliš 

motivováni k jejímu plnění, jelikož úspěch v dané aktivitě jim radost z překonání výzvy 

nepřinese. Aktivity předkládané žákům by proto ideálně měly cílit na tzv. zónu nejbližšího 

vývoje. Teorii zóny nejbližšího vývoje popsal L. S. Vygotskij, který říká, že učení nemusí 

vývoj pouze kopírovat, ale může a dokonce by mělo jít o krok před ním a vývoji tak 

napomáhat. Doslova říká, že „učení by bylo zcela nepotřebné, kdyby mohlo využívat jen 

toho, co již vývojově dozrálo, kdyby nebylo samo zdrojem vývoje, vzniku nového“ 

(Vygotskij, 2017, str. 102). Pokud tedy mají být žáci motivováni k vykonávání určitých 

činností, musí jim tyto činnosti poskytovat možnost získat něco nového, na druhou stranu 

však nesmějí být příliš složité, aby žáky od jejich plnění neodradily. Důležitost předkládání 

přiměřených úloh žákům zdůrazňuje i M. Hejný (2014).  

4.1.1.1.3 Hra se stavebnicí a motivace 

Následující část práce se věnuje motivaci ve spojení s volnou hrou se stavebnicí, 

kterou se tato práce zabývá. Z výše zmíněného rozlišení motivace vnitřní a vnější spadá 

motivace žáků k volné hře o přestávce jednoznačně do kategorie vnitřní motivace. Jelikož 

se jedná o volnou hru, žáci si mohou sami zvolit, zda se do ní chtějí zapojit či nikoliv. 

Zapojují se tedy, jen pokud sami chtějí, pokud mohou hrou naplnit některou ze svých 

potřeb. Za činnost jim navíc není slibována žádná odměna. To však neznamená, že by 

motivace při hře nebyla zajímavou oblastí.  

 Předně se nabízí otázka, zda by se vnitřní motivace žáků ke hře nedala využít               

i k motivaci žáků při výuce. Pouhým využitím stavebnice ve výuce by se však vytratil 

důležitý aspekt volné hry, a to její dobrovolnost a možnost volby námětu. Pokud bychom 

tento aspekt volné hry chtěli zachovat, museli bychom spíše než stavebnici využít ve výuce 

zkušenosti, které žáci při hře získali. Využívání zkušeností ze hry ve výuce úzce souvisí 

s diagnostikou zóny nejbližšího vývoje. 7 Pokud učitel pozorováním hry odhalí, jaké 

konkrétní matematické dovednosti žáci aktuálně v činnosti poznávají při hře, může na tyto 

jejich zkušenosti navázat ve výuce. Žáci poté mají možnost využít zkušeností z výuky při 

hře, mohou tedy získané poznatky ihned prakticky využít.  

                                                           

7 
 Termín zóna nejbližšího vývoje pochází z teorie L. S. Vygotského. 
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 Dalším důležitým aspektem motivace při hře o přestávce je i to, že ke hře dochází 

ve třídě, tj. uvnitř určité skupiny žáků. Hry se samozřejmě nemusí účastnit a obvykle ani 

neúčastní všichni členové skupiny. I žáci, kteří se do hry přímo nezapojí, však mohou 

činnost a výsledné výtvory svých spolužáků pozorovat a na základě tohoto pozorování se 

učit. Millarová (1978, str. 194) uvádí jako příklad dítě, které pozoruje hru nebo výkon 

svého staršího sourozence předtím, než se o podobný výkon samo pokusí. Žáci tedy mohou 

pozorovat činnost svých spolužáků, na základě tohoto pozorování usoudit, že i oni mohou 

podobnou činnost zvládnout a rovněž se o ni pokusit. Millarová (1978) však také říká, že 

hrající si žáci mohou motivovat ostatní k zapojení do stejné hry i pouze tím, že činnost 

jednoduše začnou provádět. Doslova říká, že „dáme – li jednomu dítěti papír a pastelky, 

většina ostatních se bude s křikem dožadovat, že chtějí rovněž malovat“ (Millarová, 1978,   

str. 194). Pokud bychom chtěli využít zkušenosti žáků ze hry ve výuce, je jistě velice 

přínosné, pokud se co nejvíce žáků do hry zapojí a tyto zkušenosti získá. Vzájemná 

motivace žáků tak může být velice důležitá a neměli bychom ji přehlížet. V analýze 

fotografií a videí v praktické části této kapitoly proto věnuji jednu část právě motivaci žáků 

při hře.   

4.1.1.2 Osobní zkušenost v poznávacím procesu žáků 

Nyní se přesuneme k druhé etapě poznávacího procesu podle M. Hejného (2014),        

a to k etapě vytváření izolovaných modelů. Jak již bylo zmíněno v charakteristice této 

etapy na začátku kapitoly, žáci v této fázi sbírají konkrétní zkušenosti s určitými jevy. Tato 

část práce se tedy věnuje tomu, proč je osobní zkušenost žáků v poznávacím procesu tak 

důležitá.  

  Připisování významu osobní zkušenosti žáků v jejich poznávacím procesu rozhodně 

není žádnou novinkou. Již jedno z čínských přísloví praví: „Řekni mi, já to zapomenu. 

Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to a já to pochopím.“ Pokud se 

přeneseme z Číny do Čech, důraz na poznávání věcí vlastními smysly kladl už J. A. 

Komenský. V jeho Velké didaktice najdeme zásady jako: „všecko se bude podávat 

názorem“ (Komenský, 1930), str. 140) a „napřed budiž vzděláváno věcné porozumění, 

potom paměť a pak teprve jazyk a ruka“ (Komenský, 1930, str. 133). Druhá zmiňovaná 

zásada odpovídá teorii generického modelu v tom, že rovněž říká, že žáci mají nejprve 

získat dostatek vlastní praktické zkušenosti a teprve, když určitému jevu porozumí, mohou 

si ho zapamatovat a získané znalosti následně využít. 
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 Pokud se vrátíme do současnosti, konstruktivistický přístup výuky klade důraz na 

samostatné objevování a konstruování poznatků žáky „na základě jejich dosavadních 

dovedností, zkušeností, dětských interpretací světa“ (Spilková, 2005, str. 61). Osobní 

zkušenosti a osvojené dovednosti tak mají v konstruktivisticky orientované výuce význam 

zcela zásadní. Při pohledu na učení se matematice a výše popisovanou teorii generického 

modelu jsou osobní zkušenosti žáků a vytvořené izolované modely důležité pro tvorbu 

modelu generického, který vyjadřuje zobecnění skupiny modelů izolovaných, a následnou 

tvorbu abstraktního poznatku. Pokud jsou osobní zkušenosti žáka s daným jevem 

opominuty a poznatek není opřen o izolované a generické modely, nazývají M. Hejný        

a Kuřina (2001) takovýto poznatek formální. Problém formalismu zmiňuje i Hradecký 

(1964, str. 144 - 145), který uvádí následující 4 hlavní znaky formálního poznatku:
8 

 Žáci umí určitý početní výkon provést, nevědí však, proč ho provádí právě daným 

způsobem. 

 Žáci nedokážou poznatek využít pro vyřešení praktické úlohy. 

 Žáci si osvojují postup pamětně, nedovedou však svůj postup zdůvodnit.  

 Žáci dokážou řešit pouze typické úlohy. Úlohy, byť jen drobně odlišné, jim působí 

problémy.  

 Z uvedených znaků vyplývá, že formální poznatek je něco, čemu se při vyučování 

matematice chceme vyhnout. V jakých oblastech může hra se stavebnicí přispět k získání 

osobních zkušeností žáků a tudíž k prevenci formalismu matematických poznatků, je 

obsahem následující části práce a rovněž obsahem mého výzkumu.  

4.1.1.2.1 Hra se stavebnicí a osobní zkušenost žáků s matematikou 

Pro bližší pohled na to, v jakých oblastech mohou žáci získávat při hře se stavebnicí 

zkušenosti s matematikou, je nutné podívat se do zahraničních výzkumů. V nich se pro 

stavebnici užívá nejčastěji termín „building blocks“, kterým se obvykle myslí sada 

                                                           

8
Hradecký (1964) užívá termín formální poznatek pro poznatek, který je abstraktní a umožňuje tak jeho 

ekonomické použití. Pro poznatek, který je pouze mechanický a není podložen reálnými zkušenostmi, užívá 

termínu formalistický.  M. Hejný a Kuřina (2001) však tyto dva termíny nerozlišují a termín formální 

poznatek užívají ve významu poznatku mechanického, bez opory v reálných zkušenostech žáků.  Tato práce 

se drží označení podle M. Hejného a Kuřiny (2001), uváděné znaky formálního poznatku jsou však v 

publikaci Mikulčák, Hradecký a Zedek (1964) uvedeny jako znaky poznatku formalistického, nikoliv 

formálního.  
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dřevěných kostek různých tvarů a velikostí, i když tento termín je poněkud širší a zahrnuje 

i odlišné typy stavebnic.9  

 Nejprve uvedu některé výzkumy týkající se zkušeností dětí s matematikou při hře 

se stavebnicí v mateřské škole. Školský zákon v současnosti stanovuje, že „od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno 

jinak“ (Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném           

a jiném vzdělávání (školský zákon), §34, odst. (1)). To znamená, že všechny děti 

nastupující do 1. třídy základní školy by měly mít za sebou alespoň 1 rok strávený             

v mateřské škole. Pro učitele prvního stupně ZŠ jsou tedy zjištění týkající mateřské školy 

důležitá, jelikož mohou ukázat, s jakými zkušenostmi děti mohou z mateřských škol 

přicházet. Zároveň však nesmíme zapomínat, že zkušenosti, které si děti z mateřské školy 

přinesou, budou pravděpodobně velmi různé. Rozdíl bude nejspíše ve zkušenostech dětí, 

které navštěvovaly mateřskou školu od 3let a dětí, které zahájily docházku do MŠ až v      

5 letech, případně které využily jiné možnosti předškolního vzdělávání. Pokud se 

zaměříme na zkušenosti ze hry, nesmíme opomenout ani to, že děti přicházejí z různých 

předškolních zařízení, a že proto každé dítě mělo jiné možnosti hry. Výzkumy týkající se 

mateřské školy tak mohou být užitečné i proto, že pokud dítě nemělo možnost hrát si se 

stavebnicí v mateřské škole, může dané zkušenosti získávat právě při hře o přestávce na 

počátku své školní docházky.  

Přínos hry se stavebnicí pro rozvoj matematických schopností a obecné inteligence 

žáků mateřských škol prokázali Pirrone, Amata, Cerniglia a DiNuovo (2014). Ti ve svém 

výzkumu sledovali, zda má hra se stavebnicí LEGO pozitivní efekt na žákovské schopnosti 

rozlišování, vnímání a pozornosti, které považují za základ formálního uvažování a výuky 

matematiky. Děti se účastnily dvakrát v týdnu volné hry se stavebnicí a jednou v týdnu hry 

spíše didaktické. Po 7 měsících tohoto programu podaly děti lepší výkony v testech 

obecných kognitivních schopností a numerické inteligence, než před zahájením jejich 

výzkumu.  

                                                           

9
 Např. Oxford Learner´s Dictionaries definuje building blocks jako: „a pieces of wood or plastic used as a 

toy for children to build things with “(dřevěné či plastové prvky využívané jako hračka pro děti, ze kterých je 

možné stavět různé předměty) (www.oxfordlearnersdictionaries.com). 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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Na bohatost spontánně se vyskytujících matematických interakcí během dětské hry 

poukazují Gejard a Melander (2018). Ti zkoumali volnou hru dvou pětiletých žáků se 

stavebnicí Geomag – jedná se o stavebnici, která se skládá z magnetických tyček, 

kovových kuliček a plastových panelů ve tvaru trojúhelníků, čtverců a pětiúhelníků. Ve 

výzkumu se zaměřili zejména na sledování práce s geometrickými aspekty vytvářených 

útvarů. Jejich výzkum ukázal, že pokud žáci pracují s určitými matematickými aspekty 

stavby, používají pro jejich popis jak řeč, tak názorné ukázky za použití dostupného 

materiálu. Výzkum rovněž poukazuje na to, že při hře s uvedenou stavebnicí mohou žáci 

rozvíjet své porozumění některým jevům prostorové geometrie (v citovaném výzkumu je 

konkrétně uváděna výška a rovnost).  

Využíváním slov z oblasti prostorové geometrie u žáků mateřských i základní škol 

se zabývali Cohen a Emmons (2017). Ti poukazují na existenci velkých rozdílů mezi žáky 

– zatímco někteří využívali slova pro vyjádření prostorových vlastností útvarů hojně, jiní 

téměř vůbec. Uvádí však, že všichni žáci byli schopni během hry komunikovat se svými 

spolužáky. To by odpovídalo tvrzení z výzkumu Gejarda a Melandera (2018) zmiňovaném 

v předchozím odstavci, které říká, že žáci užívají během komunikace o matematických 

aspektech stavby nejen řeč, ale i názorné vyjádření za pomoci dostupného materiálu.  

Vývoji jazyka používaného pro komunikaci s ostatními při geometrické činnosti se 

věnuje i Jirotková (2010). Ta popisuje, že žáci nejprve využívají převážně ukazovací 

zájmena a slovesa. Následně začínají využívat „metaforické popisy, které provazují činnost 

žáka s jeho předchozí životní zkušeností“ (Jirotková, 2010, str. 109). Postupně dochází 

k upřesňování metaforického jazyka, zejména tehdy, vznikne-li mezi žáky nedorozumění. 

Teprve po těchto etapách uvádí Jirotková (2010) přechod žáků na jazyk matematický, 

přičemž každý žák přijímá matematický jazyk odlišně – někdo jej přijímá hned, jiný 

potřebuje k jeho akceptování více času. Po přijetí matematického jazyka následuje podle 

Jirotkové (2010) etapa formalizace jazyka pomocí znakového systému a postupně i užívání 

přesné matematické terminologie.  

Z předchozích dvou odstavců je tedy patrné, že jazyk, který žáci při hře používají, 

může být velice různorodý. Žáci se tak mohou při hře navzájem inspirovat tím, jak o svých 

stavbách hovoří ostatní a převzít od spolužáků způsob popisu, který jim bude připadat 

nejvýhodnější. Tato osobní zkušenost s různými matematickými jazyky může žákům 

pomoci jejich matematický jazyk zpřesňovat.  
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 Hru se stavebnicí na 1. stupni základní školy zkoumali například Pirrone, Nicolosi, 

Passanisi a Di Nuovo (2015). Ti ve výzkumu se žáky 5. ročníku ZŠ potvrdili pozitivní 

vztah mezi hrou se stavebnicí, matematikou a představivostí. Potvrdili rovněž význam 

mentální představivosti v procesu řešení problémových úkolů. Hra tak, podle nich, 

ovlivňuje matematické dovednosti žáků zejména tím, že se v ní žáci učí pracovat 

s mentálními reprezentacemi jevů či objektů.  

 Když se nyní vrátíme k rozdělení oblastí matematického poznání na obsah                   

a schopnosti (M. Hejný, 2004, str. 24 – 25), vidíme, že hra se stavebnicí má přínos jak pro 

oblast poznávání obsahu (pojmy prostorové geometrie), tak pro oblast schopností 

(numerická inteligence, obecné kognitivní schopnosti, představivost). Z výše uvedeného 

tedy plyne, že pro oblast obsahu, na kterou se budu ve svém výzkumu zaměřovat, bude mít 

hra velký význam zejména v oblasti geometrie. Další úsek práce je tedy věnován právě 

spojitosti hry se stavebnicí a geometrie.   

4.1.2 Hra se stavebnicí a geometrie 

Geometrie v rovině a v prostoru je jedním ze 4 tematických okruhů, které v RVP 

ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) tvoří vzdělávací oblast 

Matematika a její aplikace. Tento tematický okruh je charakterizován jako oblast, v níž 

„žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, 

hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si 

vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit 

délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický 

projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh          

a problémů, které vycházejí z běžných životních situací“ (RVP ZV, 2017, str. 30). Z této 

charakteristiky můžeme vidět, že velký důraz je kladen na propojování reálných situací      

a poznatků žáků s výukou geometrie. Jak bylo uvedeno v předchozí části textu, reálné 

zkušenosti s geometrickými útvary mohou mladší žáci získávat právě při hře se stavebnicí.  

 Výše zmiňovaná teorie generického modelu (M. Hejný, 2014) je aplikovatelná i na 

výuku geometrie. Budování poznatků z geometrie tedy začíná, stejně jako budování 

jakéhokoliv matematického poznatku, motivací a tvorbou izolovaných modelů. Za hlavní 

nástroj budování izolovaných modelů v geometrii považuje Jirotková (2010) „manipulaci 

a percepci - ve 2D především vizuální percepci, ve 3D pak i haptickou“ (Jirotková, 2010, 

str. 41). Význam manipulace v geometrii uvádí i M. Hejný (2014), který píše, že 
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„intuitivně ve vědomí uložené geometrické objekty žák hlouběji poznává pomocí různých 

aktivit“ (M. Hejný, 2014, str. 38). Za jednu z aktivit, přispívajících k poznávání 

geometrických objektů, považuje i stavbu věže či jiných staveb z kostek. Při této činnosti si 

dítě vytváří ve vědomí poznání, které Jirotková (2010, str. 41) nazývá poznáním v činnosti. 

Jako příklad poznání v činnosti uvádí situaci, v níž dítě při stavbě věže z kostek objeví, že 

„´věž bude pevná, jestliže stěny dvou kostek ležících nad sebou dobře přiléhají.´ Dítě toto 

poznání neumí formulovat ani nezná pojmy, které by k formulaci byly potřebné, (…) jeho 

poznání však již obsahuje zárodek budoucího pojmu stěna jako průvodního jevu osobnosti 

kostka“ (Jirotková, 2010, str. 41). Pojmy geometrická osobnost a průvodní jev byly do 

didaktiky matematiky převzaty z Vopěnky (1989). Pro účely didaktiky matematiky 

definuje M. Hejný (2014) geometrickou osobnost takto: „…geometrický objekt je pro 

daného žáka osobností, když si jej žák dovede vyvolat v představě (vynořit z prázdnoty) bez 

opory modelů nebo obrázků“ (M. Hejný, 2014, str. 37).  

 Z předchozího odstavce je patrné, že hra se stavebnicí umožňuje žákům poznávat 

v činnosti jednotlivé geometrické osobnosti a jejich průvodní jevy. Ač to však nemusí být 

na první pohled zřejmé, hra nemusí mít význam pouze pro oblast geometrie, ale může být 

přínosná i pro oblast aritmetiky. Geometrie může totiž, zejména zprostředkováním 

vizualizace, napomoci k porozumění některým jevům aritmetiky (M. Hejný, Jirotková, 

2012). Konkrétně se může jednat například o vizualizaci „nejmenšího společného násobku, 

největšího společného dělitele, dělitelnosti čísly 2, 3, 5…zbytkových čísel modulo n, řešení 

diofantovských rovnic apod. například pomocí čtverečkovaného papíru“ (M. Hejný, 

Jirotková, 2004, str. 134 - 135).  

 Jaké konkrétní geometrické osobnosti a jejich průvodní jevy může žák v činnosti 

při hře poznávat i jak hra přispívá k rozvoji aritmetických schopností žáků je předmětem 

výzkumu, zabývajícího se první výzkumnou otázkou, jehož výsledky jsou uvedeny níže. 
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4.2 Výsledky výzkumu 

Pro tuto oblast jsem zvolila výzkumnou otázku: Jaké matematické dovednosti žáci 

při hře se stavebnicí rozvíjejí? Jako první se ve svém výzkumu zaměřuji na motivaci žáků 

ke hře, jelikož motivace je, jak bylo zmíněno v teoretické části této kapitoly, nezbytná pro 

spuštění poznávacího procesu. Poté se zabývám významem hry se stavebnicí pro získávání 

osobních zkušeností s určitými matematickými jevy a tudíž pro tvorbu zárodků příštího 

poznání – izolovaných modelů.  

4.2.1 Motivace ke hře 

Během pozorování žáků při hře bylo patrné, že žáci jsou do hry zabráni a velice je 

baví. Za hru jim není slibována žádná odměna, jedná se tedy o motivaci vnitřní – motivaci, 

poháněnou touhou uspokojit některou ze svých potřeb. Někteří žáci sice po dokončení 

staveb přicházeli za paní učitelkou a chtěli se svým výtvorem pochlubit, během jejich 

práce však byla znát radost z procesu stavění, z čehož lze usuzovat, že získání uznání od 

paní učitelky nebylo jedinou motivací k zahájení činnosti, ale že činnost pro ně byla 

zajímavá sama o sobě.  

V žákovské hře jsem v souvislosti s motivací pozorovala dva zajímavé jevy. 

Prvním byla motivace žáků postavit stavbu něčím neobvyklou, takovou, kterou ještě nikdo 

předtím nepostavil. Mnohdy tak díky tomu začali žáci ve svých stavbách operovat 

s vlastnostmi, které ještě předtím neměli možnost zkoumat. Příkladem takto vzniklé stavby 

je např. stavba na obr. 1, která zobrazuje pokus chlapců přijít s něčím originálním – 

v tomto případě schovat dovnitř stavby plyšového tučňáka. Žáci tak, díky touze postavit 

neobvyklou stavbu, začali pracovat s objemem stavby.  

 

 

 

 

 

  

 obr. 1 - objem 
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Druhým zajímavým impulzem jsou pro žáky stavby spolužáků. Pokud jeden žák či 

skupina žáků začne stavět něco neobvyklého, dochází k tomu, že ostatní žáci či skupinky 

žáků začnou zkoušet vytvářet něco podobného. Pokud se tedy jedná o stavbu, která 

umožňuje žákům poznávat v činnosti nějaký konkrétní jev, je poté velká šance, že 

k tomuto objevování nedojde pouze v jedné skupince, ale že ho začnou zkoumat i další 

žáci. Tato motivace pak vychází přímo z vnitřní potřeby žáků tuto činnost také 

prozkoumat, zkusit si, jak budování takové stavby funguje. Jak bylo zmíněno dříve, tato 

vnitřní motivace vede žáky k hlubšímu a intenzivnějšímu poznávání, než pokud by situace 

byla uměle navozena učitelem – např. při zadání, aby všichni žáci zkusili postavit z kostek 

plot okolo vybrané knihy (pokud by se jednalo o seznamování žáků se 

znázorněním hranice plochy a následné určování obvodu).  

Motivaci založenou na skutečnosti, že chceme něco, protože to mají druzí, zmiňuje 

i Novotná (2010) v publikaci týkající se sociálních skupin. Rozděluje v ní subjektivní 

potřeby na osobnostní, komparativní a normativní, přičemž komparativní potřeby jsou 

právě potřeby založené na srovnávání s druhými, kdy se jim chceme vyrovnat a mít to, co 

mají oni. V případě staveb se však nejedná přímo o touhu mít to samé jako spolužáci, tj. 

mít stejnou stavbu, ale spíše o touhu po stejném zážitku, tj. touhu danou činnost si rovněž 

vyzkoušet. 

 Jako příklad této motivace mohou sloužit uvedené situace, pozorované na videích    

a na fotografiích, pořízených během pozorování.  

Situace 1 – Stavba ohrádek 

 Tato situace byla zachycena na video 19. 2. 2018. Skupinka 3 žáků nejprve začala 

vytvářet stavbu z obr. 2. V této stavbě znázorňovali žáci hranici určité plochy tím, že 

vytvářeli jakousi „ohrádku“. Další žák následně začal sám stavět stavbu z obr. 3. Pokud se 

podíváme na vývoj jeho stavby, zjistíme, že po chvíli se jeho stavba rovněž začala vyvíjet 

ve znázornění hranice určité plochy – viz. obr. 4. Téměř na konci přestávky přišla na 

koberec další žačka, která se ke stavbě „ohrádek“ připojila – její stavba je zobrazena 

na obr. 5. Tato žačka se kromě stavění „ohrádek“ podle vzoru svých spolužáků snažila 

přidat ke stavbě i něco nového, co ještě nikdo jiný zatím nestavěl. Začala proto stavět         

i ornament uvnitř ohrádky.  
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Můžeme tedy vidět, že ačkoliv na první pohled spolu stavby mnoho společného 

nemají, všechny nějakým způsobem pracují s ohraničením určité plochy – konkrétně žáci 

znázorňují hranici určité plochy tím, že vytváří různé „ohrádky“. Jelikož se jedná o stavby, 

vytvořené v rámci jedné přestávky, jeví se mi jako velice pravděpodobné, že žáci, tvořící 

stavby na obr. 4 a 5, byli inspirováni stavbou žáků z obr. 2 a chtěli rovněž vytvořit „stavbu 

s ohrádkou“. S hranicí určité plochy tak začala pracovat jedna skupina žáků, nakonec ji 

však mohlo v činnosti zkoumat žáků více, jelikož další žáci se stavbou této skupinky 

inspirovali.  

Situace 2 – Kostky na výšku 

 Další situace, v níž můžeme pozorovat, jak se žáci navzájem inspirují, byla 

zachycena  16. 11. 2017. Všechny níže uvedené stavby (obr. 6, 7, 8) byly postaveny ve 

stejný den. U všech můžeme najít podobný typ konstrukce – všechny obsahují kostky 

postavené na výšku. Kostka umístěná na výšku není příliš stabilní. Pokud tedy chtějí na 

kostkách takto umístěných žáci dále stavět, vyžaduje to určitou zručnost při manipulaci 

s kostkami. Žáci tak mohou pomocí těchto staveb rozvíjet jemnou motoriku, kterou 

následně v matematice využijí například při rýsování.  

 

obr. 1 

obr. 3 

obr. 4 

obr. 2 - ohrádky obr. 3 - ohrádky 

obr. 4 - ohrádky 

obr. 5 - ohrádky 
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4.2.2 Izolované modely - poznání v činnosti 

Při analýze pořízených videozáznamů a fotografií jsem odhalila několik 

matematických jevů, s nimiž žáci při hře pracují. Jak bylo zmiňováno v teoretické části, 

jedná se ve všech případech o poznání v činnosti – žáci neznají příslušné pojmy, neumí své 

poznání formulovat, přesto však s daným jevem určitým způsobem pracují a poznávají ho. 

V následující části tedy uvádím, které jevy žáci v průběhu mého výzkumu tímto způsobem 

poznávali. 

4.2.2.1 2D geometrie - obsah 

Přestože žáci vytváří především stavby trojrozměrné, setkávají se při hře i s 2D 

geometrií. Jako první bych ráda zmínila oblast obsahu. Na obr. 9 můžeme vidět, že žáci při 

tvorbě této stavby pracovali s obsahem určité plochy. Obsah plochy znázorňovali pomocí 

vyplňování této plochy jednotlivými kostkami stavebnice, přičemž pojem obsah 

samozřejmě nevyužívali. S obsahem určité plochy se však pomocí manipulace 

seznamovali obdobným způsobem jako při práci v prostředí parkety. Pokud tedy bude 

v budoucnu pojem obsah žákům nabídnut například jako počet kachlíků, potřebných pro 

pokrytí určité plochy, budou již mít s vyplňováním nějaké plochy zkušenost, a bude pro ně 

tudíž snazší tomuto pojmu porozumět. Tím je u nich rovněž menší šance vzniku 

formálního poznatku typu „obsah je strana krát strana“. Podobně jako na obr. 9 se žáci 

s obsahem určité plochy setkávají i při stavbě stavby na obr. 10 při pokládání jednotlivých 

kostek na „střechu domku“. Podklad „střechy“ zde tvoří víko od krabice se stavebnicí, což 

znamená, že žáci vlastně pokládáním kostek znázornili obsah tohoto čtvercového víka. 

obr. 6 – kostky na 

výšku 

obr. 7 - kostky na 

výšku 

obr. 8 - kostky na 

výšku 
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4.2.2.2 2D geometrie – hranice určité plochy a obvod 

Obdobně jako s obsahem pracovali žáci při hře i s hranicí určité plochy. Pracovali 

s ní rovněž za využití víka od stavebnice, jehož hranici znázornili vytvořením jakési 

„ohrádky“. Stavění „ohrádky“ kolem víka od stavebnice bylo během výzkumu zachyceno 

několikrát a je zobrazeno na obr. 11 a obr. 12. Zkušenosti se znázorňováním hranice 

plochy se budou žákům hodit při seznamování se s pojmem obvod, jelikož obvod je 

vlastně délka hranice určité plochy. Ve stavbě na obr. 13 znázornili žáci hranici zvláštního 

a rozsáhlého útvaru. Celá stavba představovala dráhu pro autíčka, kde žáci pomocí ležících 

kostek vytvořili úzkou dráhu. Hranici této dráhy pak znázornili vystavěním jakéhosi 

mantinelu kolem celé dráhy.  

  

 

 

obr. 10 - obsah 

obr. 9 - obsah 

obr. 12 – hranice plochy 

obr. 11 – hranice plochy 
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Z výše uvedených příkladů je patrné, že kombinace stavebnice s dalšími prvky, zde 

s víkem od krabice se stavebnicí, může být také velice přínosná. Zvláště pro práci 

s obsahem a hranicí plochy mělo využití víka zásadní význam, jelikož pro žáky 

představovalo určitou ohraničenou plochu, jejíž obsah/hranici žáci pomocí kostek 

znázorňovali. Nejednalo se tak pouze o pokládání kostek vedle sebe a vytváření či 

ohraničování neurčité plochy, nýbrž o pokrývání/ohraničování plochy již dané. Právě 

pomocí tohoto pokrývání či ohraničování může v myslích žáků vznikat prvotní poznání 

pojmů obsah či obvod, i když se žáci zatím s danými pojmy nesetkali.  

4.2.2.3 3D geometrie - objem 

Dalším pojmem, který žáci v činnosti při hře poznávají, je objem. S objemem se 

žáci setkávají zejména tím, že „do stavby se něco vejde a něco ne“. Na výše uvedeném   

obr. 10 například žáci pracovali s objemem „domečku“ na levé straně, když zkoumali, zda 

se do něj vejde určitý konkrétní předmět. Na obr. 1 zase žák od začátku stavěl stavbu tak, 

aby se do ní vešel plyšový tučňák. Seznamoval se tak s tím, že vnitřek stavby musí mít 

určitý objem, aby se do ní nějaký předmět (zde tučňák) vešel.  

  Další ilustrací seznamování se s objemem byla situace, ve které žáci postavili 

stavbu, kterou poté schovávali pod krabici od stavebnice. Tímto pokusem opět zkoumali 

objem krabice – zjišťovali, zda je v krabici dost místa, aby se do ní stavba vešla a nespadla. 

Tato situace byla zachycena na video a vzhledem k povaze situace není možné ilustrovat ji 

zde pomocí fotografie z videa vystřižené. 

obr. 13 – hranice plochy 



36 
 

 S objemem se žáci setkali rovněž při vytváření stavby na obr. 14, kde pracovali 

s objemem poličky a zkoumali, jak velkou stavbu mohou do jedné poličky postavit. 

Situace stavění staveb v poličkách se ve třídě opakovala, bylo vidět, že někteří žáci jsou 

stavěním v omezeném prostoru zaujati. Při stavění v poličkách žáci obvykle zkoumali, jak 

může být stavba v poličce široká (stavba na obr. 15) nebo vysoká (stavba na obr. 16), 

případně zkoumali oba rozměry současně (stavba na obr. 14). Při tvorbě stavby na obr. 14 

tak žáci zkoumali 2 ze 3 rozměrů nutných k výpočtu objemu jedné poličky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 15 - objem obr. 14 - objem 

obr. 16 - objem 
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4.2.2.4 Pohled shora, pohled z boku - odlišný úhel pohledu na stavbu 

Oblasti geometrie se týká i možnost objevit při stavbě skutečnost, že stavby (nebo  

i další předměty) vypadají z různých úhlů pohledu jinak. Tento přínos hry jsem odhalila při 

analýze pořízených videozáznamů. Konkrétně se jednalo o videozáznam, na kterém dva 

žáci stavěli stavbu z obr. 17. Jeden z žáků stavěl, druhý spíše přihlížel. Žák, který stavěl, 

chtěl při stavění schodů dodržet postup, že na každém dalším patře je vždy o 1 kostičku 

více. Aby si ověřil, že tomu tak skutečně je, položil v jeden moment hlavu na koberec, na 

schody se díval ze strany a kostky přepočítával. Poté spokojeně konstatoval, že to vychází. 

V tu chvíli přišel třetí žák a chtěl se také zapojit. Přihlížející žák mu začal vysvětlovat, 

jakým způsobem schody stavějí. Příchozí žák reagoval tím, že rovněž položil hlavu na 

koberec a schody pozoroval z boku. Vysvětlením postupu a demonstrací toho, jak se na 

stavbu podívat, vlastně stavějící žák demonstroval druhému fakt, že stavba vypadá z boku 

jinak než zepředu.  

 Znalost toho, že věci vypadají z různých stran různě, využijí žáci v matematice 

například při sestavování plánů krychlových staveb, které pracují s pohledem shora. Dále ji 

žáci použijí při popisu krychlové stavby pomocí půdorysu, nárysu a bokorysu. Žákům se 

však tato zkušenost bude hodit nejen při práci s krychlovými stavbami v hodinách 

matematiky, ale i v běžném životě. S pohledem shora se mohou setkat například při čtení 

plánu města, který je podle pohledu shora vytvořen. Tuto skutečnost je možné sledovat 

také na letecké mapě. S plánem města se žáci 1. stupně ZŠ setkají i ve škole, v učebnicích 

prvouky od nakladatelství Fraus se jedná o učivo začátku 3. třídy (Stará, Dvořáková, 

Frýzová, 2009, str. 6 - 9). 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7 

obr. 17 – nadhled, podhled 
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4.2.2.5 Relace  vyšší/nižší, více/méně, apod. 

Pokud se podíváme do učebnic matematiky pro 1. ročník ZŠ (Hejný a kol., 2018), 

nalezneme v nich mimo jiné i úlohy zaměřené na porovnávání 2 předmětů a určování, 

který z nich je vyšší/nižší, lehčí/tenčí apod. Piaget a Inhelderová (1997) zmiňují pokus     

H. Sinclairové, která ukazovala různé dvojice předmětů dvěma skupinám žáků – v jedné 

skupině byli žáci ve stadiu předoperačním, ve druhé skupině žáci ve stadiu konkrétních 

operací.
10

 Úkolem žáků bylo dané předměty popsat. Zatímco žáci ve stádiu konkrétních 

operací používali k popisu vektory
11

 větší /menší apod., žáci ve stádiu předoperačním 

využívali pouze škál (velký/malý apod.). Stadium konkrétních operací vrcholí mezi 7 a 12 

rokem (Piaget, Inhelderová, 1997). To znamená, že v průběhu první třídy jsou děti teprve 

na začátku tohoto období, je proto potřeba pomoci jim začít s relacemi typu vyšší/nižší 

aktivně pracovat.  

K porovnávání výšky dvou objektů dochází i při hře se stavebnicí. Na obr. 18 

můžeme vidět žačku, která se snažila postavit co nejvyšší komín. V určitém momentě 

zjistila, že stavba je již vyšší než ona sama. Tento fakt odhalila nejpozději ve chvíli, kdy si 

pro pokračování ve stavbě musela stoupnout na židli. Zcela jistě tak porovnávala svou 

výšku s výškou stavby. 

K porovnání vyšší/nižší stavba mohlo dojít i v situaci znázorněné na obr. 19, kde 

žák stavěl stavbu s vysokým komínem těsně před dřevěnou skříňkou. Pravděpodobně tedy 

vnímal, zda je jeho stavba vyšší či nižší než tato skříňka. S výškou skříňky žáci vědomě 

pracovali i při tvorbě stavby na obr. 20. Komín zde evidentně postavili tak, aby byl stejně 

vysoký jako skříňka. Tato stavba však kromě porovnání výšky stavby s výškou skříňky 

nabízí žákům ještě více.  Mohou totiž porovnávat výšku postavených komínů jako výšku 

staveb od země – v tom případě bude komín postavený na skříňce výše od země než komín 

                                                           

10
 Piaget rozlišuje tyto 4 stádia vývoje:  

 Stádium senzomotorické 

 Stádium předoperační 

 Stádium konkrétních operací 

 Stádium formálních operací (Piaget, Inhelderová, 1997) 

11
 Piaget, Inhelderová (1997) označují výrazy větší/menší, více/méně apod. jako vektory. Pokud se však 

jedná o porovnání dvou předmětů, spíše než o vektory se jedná o relace. V dalším textu proto používám pro 

označení porovnání pomocí větší/menší apod. označení relace.  
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druhý. Mohou však také porovnávat výšku staveb měřenou od jejich prvního podlaží po 

poslední. V tomto případě by byl komín postavený na skříňce nižší než komín stojící na 

zemi. I pokud o této skutečnosti nevznikne mezi žáky žádná diskuse, mohou tento rozdíl 

vnímat a umožní jim to lépe tomuto rozdílu porozumět, až se s ním setkají v jiné situaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.6 Souměrnost, rytmus 

 Dalším jevem, se kterým se žáci mohou při hře se stavebnicí Kapla setkat, je osová 

souměrnost. Osově souměrné stavby jsou zachyceny na obr. 21 a 22. Ať už žáci stavěli 

nejprve celou jednu část stavby a poté podle ní dostavěli část druhou nebo stavěli obě 

osově souměrné části současně, pravděpodobně si uvědomovali, že chtějí postavit stavbu 

souměrnou, jinými slovy, že chtějí, „aby ty dva komíny byly stejné.“ 

obr. 18 - vyšší/nižší 

obr. 19 - 

vyšší/nižší 
obr. 20 - 

vyšší/nižší 
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S rytmem pracovali žáci ve stavbě na obr. 23, kde vytvořili po obou stranách 

„domečku“ stejné „věže“. Následně se pokusili pokračovat ve stejném rytmu i dále            

a vytvořili vchod shodný s vchodem do „domečku“. U tohoto vchodu však už nebylo 

možné vybudovat střechu, protože víko od krabice, které sloužilo jako podklad střechy, 

měli k dispozici pouze jedno. I tak ale můžeme na fotografii pozorovat snahu žáků dodržet 

ve stavbě určitý rytmus.  

Práce s rytmem je na 1. stupni ZŠ důležitá, jelikož „rytmus a zejména 

synchronizace zvuku a pohybu napomáhá rozvoji aritmetického myšlení“ (M. Hejný, 2014, 

str. 140). Toto tvrzení zdůvodňuje M. Hejný (2014) tím, že pro určování počtu předmětů 

musí dítě nejprve být schopno synchronizovat odříkávání říkanky jedna, dvě…                   

s ukazováním na jednotlivé předměty. Cvičení zaměřená na rytmus nalezneme                    

i v učebnicích matematiky pro 1. stupeň ZŠ (např. Hejný a kol., 2018, str. 24 cv. 1).  

Z uvedených fotografií vyplývá, že s rytmem a souměrností mohou žáci pracovat 

nejen v těchto cvičeních, ale i při hře se stavebnicí, je-li jim umožněna. Rovněž je z nich 

patrné, že symetričnost a rytmičnost žáky přitahuje, jelikož se snažili cíleně vytvořit 

souměrné stavby či stavby s opakujícím se rytmem, aniž by k tomu byli speciálně vyzváni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 21 - souměrnost obr. 22 - souměrnost 
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4.2.2.7 Aritmetika - počítání po 2, řada sudých čísel 

Opustíme-li svět geometrie, nalezneme mezi stavbami i takové, které přispívají 

k rozvoji žáků v oblasti aritmetiky. Jako první příklad setkání se světem aritmetiky při 

volné hře uvádím počítání po 2. S tím se žáci při svých stavbách potkají velice často. 

Z videí je totiž patrné, že pokud žáci staví klasický komín, který můžeme vidět například 

na obr. 18 či obr. 20, berou obvykle do ruky 2 kostky najednou a vytvoří jedno patro. Poté 

si vezmou další 2 kostky a tvoří patro další a takto pokračují po celou stavbu. Pokud by 

žáci počítali, z kolika kostek je stavba postavena, pravděpodobně by využili právě počítání 

po 2. Situace, ve které by žáci počet kostek skutečně počítali, sice během pozorování 

zachycena nebyla, i tak ale s kostkami po 2 manipulují, což jim může skutečné počítání po 

2 usnadnit, až ho budou chtít využít.   

S počítáním po dvou úzce souvisí i rozdělení čísel na sudá a lichá. Pokud 

zůstaneme u komínů, jestliže má postavený komín v každém podlaží 2 kostky, je počet 

kostek, ze kterého je postaven, sudý. Pokud by například v posledním podlaží byla pouze 

jedna kostka, byl by komín postaven z lichého počtu kostek. Tato situace však během 

pozorování nenastala. Pokud žáci neukončovali komín nějakou speciální plošinou, jako 

například na obr. 20, byly vždy i v posledním podlaží umístěny 2 kostky. A to i přesto, že 

to v tomto podlaží na rozdíl od předchozích nebylo nutné pro stabilitu podlaží dalšího. 

Znamená to tedy, že lichý počet pravděpodobně v žácích vyvolával pocit neukončenosti    

a připadalo jim, že v komínu kostka chybí/přebývá. Jedna zajímavá situace týkající se této 

oblasti, byla zachycena i na video.  Žák v ní pracoval na stavbě, která je zachycena na    

obr. 24. Na fotografii můžeme vidět, že žák postavil nejprve jeden komín, kterým podepřel 

víko od krabice se stavebnicí. Teprve následně začal stavět komín druhý, který měl víko 

rovněž podpírat. Když se dostal těsně pod víko, bylo na videu patrné, že musel dávat velký 

pozor, aby si neopatrnou manipulací celý komín neshodil. V posledním patře, ve kterém už 

se kostky měly dotýkat víka od stavebnice, vsunul žák na komín s velkou opatrností           

obr. 23 - rytmus 
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1 kostku. I přesto, že se mu 2 kostky z předchozího patra při zasouvání kostky pohnuly      

a hrozilo, že celý komín spadne, pokračoval žák tím, že na stavbu zasouval i druhou 

kostku, aby byly i v posledním patře kostky 2. 

Z uvedených příkladů můžeme vidět, že žáci stavěním komínů v činnosti poznávají 

rozdíl mezi čísly sudými a lichými (pokud vydělíme lichá čísla 2, dostaneme vždy zbytek 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.8 Aritmetika - násobilka 

Stavba na obr. 25 mě zaujala tím, že si v ní žák vlastně znázornil násobilku 3. Pod  

každou ležící kostkou jsou vždy 3 kostky stojící (tedy s jednou výjimkou). Tato stavba 

vznikla na podzim ve 2. ročníku ZŠ, bylo to tedy v době, kdy se žáci ještě násobilkou 

v rámci vyučování nezabývali. Tento žák si tak vytvořil model násobilky 3, aniž by to měl 

v úmyslu. Pokud by podobné stavby vznikaly častěji, mohou žákům později pochopení 

významu násobilky usnadnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 24 - sudá/lichá čísla 

obr. 25 - násobilka 3 
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4.2.2.9 Aritmetika - součet řady po sobě jdoucích přirozených čísel 

Zmiňovat tuto oblast se může zdát v kontextu žáků 2. třídy poněkud nepatřičné, 

jelikož ve většině učebnic se žáci s výpočtem součtu řady po sobě jdoucích přirozených 

čísel seznamují nejdříve na 2. stupni ZŠ. To však neznamená, že by žáci nemohli tuto 

oblast prostřednictvím manipulace zkoumat už dříve. Pokud se znovu podíváme na stavbu 

na obr. 17, žáci v ní pomocí „schodů“ modelovali právě součet řady po sobě jdoucích 

přirozených čísel. Každý schod obsahoval vždy o 1 kostku více než ten předchozí – první 

schod se skládal z 1 kostky, další ze 2 kostek atd. Počet kostek tvořících celé schody byl 

pak právě součtem po sobě jdoucích přirozených čísel od 1 do počtu kostek tvořících 

nejvyšší schod (v případě stavby na obr. 17 je to součet řady po sobě jdoucích přirozených 

čísel od 1 do 7). Žáci samozřejmě nic takového ve stavbě nehledali, nicméně stejně jako 

v předchozích oblastech si tuto situaci vyzkoušeli, čímž získali první zkušenosti, které se 

jim mohou hodit pro hlubší poznání ve vyšších ročnících.  

4.2.3 Závěr první části výzkumu 

V první části výzkumu jsem se zaměřila na to, jaké matematické dovednosti žáci při 

hře se stavebnicí rozvíjejí. Využívala jsem pro ni jak analýzu pořízených videozáznamů, 

tak analýzu fotografií.  

Jako první jsem se zaměřila na motivaci při hře, jelikož motivace je pro zahájení 

procesu rozvoje matematických dovedností nezbytná. Ve hře jsem odhalila dva zajímavé 

momenty týkající se motivace – touhu žáků postavit stavbu neobvyklou, kterou ještě nikdo 

předtím nepostavil, a touhu prožít stejný zážitek jako další spolužáci, která vede 

k využívání prvků, které žáci vidí u staveb svých spolužáků.  

Dále jsem se zaměřila přímo na to, s jakými konkrétními jevy mohou žáci při hře 

získávat zkušenosti. Z oblasti geometrie jsem zjistila, že žáci mohou získávat zkušenosti 

s obsahem, hranicí určité plochy, objemem a s pohledem na stavby z různých úhlů 

pohledu. Dále mohou žáci získávat zkušenosti s relacemi vyšší/nižší, s rozdílem mezi 

sudými a lichými čísly či s násobilkou. Setkat se mohou rovněž s osovou souměrností        

a rytmem. Nejpřekvapivějším jevem, který mohou žáci během hry v činnosti poznávat, je 

součet řady po sobě jdoucích přirozených čísel.  

Je tedy zřejmé, že hra se stavebnicí může žákům přinést prvotní zkušenosti s mnoha 

různými matematickými jevy. Není to však zdaleka jediný přínos volné hry. Jak přispívá 

volná hra k rozvoji sociálních dovedností žáků je obsahem následující kapitoly.  
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5 Hra se stavebnicí a sociální rozvoj žáků 1. stupně ZŠ 

5.1 Teoretická část 

Předchozí kapitola se zabývala významem hry se stavebnicí pro rozvoj 

matematických dovedností žáků. Nejedná se však o jedinou oblast, pro niž je hra se 

stavebnicí přínosná. Další obsáhlou oblastí je rozvoj sociálních dovedností žáků, kterému 

je věnována tato kapitola. Stejně jako u předchozí kapitoly jsou nejprve uvedena teoretická 

východiska a následně výsledky analýzy fotografií a videozáznamů pořízených při 

pozorování žákovské hry.  

5.1.1 Člověk jako sociální bytost 

Máme-li se zabývat významem volné hry dětí pro rozvoj jejich sociálních 

dovedností, je nejprve potřeba podívat se na to, jaký význam má obecně pro člověka 

socializace a život ve společnosti. Kraus (2008) popisuje socializaci jako „proces postupné 

přeměny člověka jako biologické bytosti v bytost společenskou, tedy postupné začleňování 

se do života dané společnosti, proces, v němž se učíme v dané společnosti žít. Socializace 

probíhá po celý život nahodile, živelně. V průběhu života si člověk osvojuje specificky 

lidské formy chování, jazyk, poznatky a normy, tedy kulturu dané společnosti“ (Kraus, 

2008, str. 59). Z poslední věty tohoto popisu vyplývá, že některé obecně lidské 

charakteristiky si žáci osvojují právě díky životu ve společnosti dalších lidí. Podobně 

mluví o socializaci i Helus (2009), který říká, že „životaschopným a plně rozvinutým ve své 

druhové, lidské kvalitě se pak jedinec stává tím, že se socializuje…“ (Helus, 2009,          

str. 208). Tvrzení Krause (2008) i Heluse (2009) lze tedy shrnout tak, že člověk se plně 

stává člověkem díky kontaktu s ostatními lidmi.  

Vzhledem k tomu, že socializace je pro člověka (má-li se stát skutečně člověkem) 

zcela nezbytná, není divu, že potřeba udržování vztahů s dalšími lidmi patří mezi základní 

lidské potřeby. Mluví o tom například Helus (2015), který popisuje potřebu afiliační jako 

„potřebu být mezi lidmi, stýkat se a komunikovat“ (Helus, 2015, str. 26). Tuto potřebu pak 

považuje dokonce za jednu z nejzákladnějších lidských potřeb.  

 Je tedy patrné, že život ve společnosti a mezilidské vztahy mají pro člověka zcela 

zásadní význam. Nyní se stručně zaměříme na to, jak socializace člověka probíhá. 

V průběhu socializace mohou na člověka působit různé sociální vlivy. Za ty základní 

považuje Helus (2009) tyto: 
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 „Druzí lidé (…) 

 Sociální skupiny (…) 

 Společenské, hospodářské, politické a kulturní poměry (…) 

 Zvyklosti a pravidla, obvyklé či mimořádné životní způsoby.“ 

(Helus, 2009, str. 207) 

Znamená to tedy, že člověka ovlivňují jak jednotliví lidé v jeho okolí, tak skupiny lidí   

a rovněž i kultura a zvyklosti země, ve které žije. Jedná se tedy o poměrně rozmanitou 

škálu vlivů.  

Podle pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2008) může socializace 

probíhat „(…) v rodině, ve skupině vrstevníků a přátel, ve škole, prostřednictvím masmédií       

a práce“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2008, str. 216). První sociální skupinou, v níž se dítě 

učí běžnému chování ve společnosti, je rodina. Socializace ve škole pak na socializaci 

v rodině navazuje (Kraus, 2008). Jelikož se tato práce zabývá volnou hrou dětí ve škole, 

věnuje se další část práce právě socializaci dítěte ve škole.   

5.1.2 Škola jako místo socializace dítěte 

Koťa (1996) považuje sociální integraci za primární úkol školy. Uvádí, že škola je 

„společnou půdou setkání a vytváření návyku společenského styku a komunikace s různými 

lidmi“ (Koťa, 1996, str. 319). Socializační úkoly školy jsou zakotveny i v současném RVP 

ZV v podobě klíčových kompetencí, které si žáci mají v průběhu školní docházky osvojit. 

Z šesti klíčových kompetencí uvedených v RVP ZV bych v souvislosti se socializací ráda 

zmínila zejména kompetenci komunikativní a kompetenci sociální a personální.  

Kompetence komunikativní zahrnuje dovednost formulovat srozumitelně své 

myšlenky, naslouchat druhým, reagovat vhodně na názory druhých a využívat komunikaci 

pro navazování vztahů s ostatními (RVP ZV, 2017, str. 11). Kompetence sociální               

a personální vyžaduje od žáků dovednost pracovat ve skupině, přispívat ke společné 

činnosti či diskusi a vytvářet si pozitivní představu o sobě samém (RVP ZV, 2017, str. 12).  

Následující dvě části práce se nyní věnují tomu, jak může hra se stavebnicí 

přispívat k osvojování sociálních dovedností žáků, zejména dovedností komunikačních       

a dovednosti účinně spolupracovat ve skupině. Ještě předtím však považuji za vhodné 

podívat se blíže na charakteristiku školní třídy jako sociální skupiny, ve které socializace 

ve škole probíhá.  



46 
 

5.1.2.1 Školní třída jako sociální skupina 

Helus (2015) charakterizuje sociální skupinu jako „pospolitost jedinců propojených 

vzájemnými interakcemi“ (Helus, 2015, str. 32). Uvádí rovněž, že členové sociální skupiny 

jsou si vždy vědomi sdílené sounáležitosti. Jako příklad sociální skupiny uvádí mimo jiné   

i školní třídu.  

Členství v sociální skupině není v žádném případě ničím výjimečným, naopak se 

jedná o jev zcela přirozený. Jak uvádí Novotná (2010), „naše každodennost se odehrává 

v sociálních skupinách. V nich prožíváme svá přátelství a spory, v nich si druhých vážíme 

či je zatracujeme. V nich se máme rádi, milujeme a nenávidíme, hádáme se a pomlouváme. 

Ve skupinách spolupracujeme a soutěžíme, pomáháme si, ale i ubližujeme. Ve skupinách 

nejsme sami – a nejsme-li sami, nebo ve dvojici, jsme v sociální skupině“ (Novotná, 2010, 

str. 7).  

 Sociální skupiny můžeme třídit podle různých kritérií. Novotná (2008) uvádí tato 

kritéria: 

 „času 

 členství 

  interakce 

 struktury 

 velikosti  

 významu“ (Novotná, 2008, str. 44). 

 Kritérium času považuje Novotná (2010) za velice relativní. Jako příklad uvádí 

skupinu studentů vysoké školy, kterou považuje za skupinu krátkodobou. Pokud se však 

budou studenti dále scházet i po ukončení studia, bude se již jednat o dlouhodobou skupinu 

absolventů (Novotná, 2010, str. 64). Podobné stanovisko lze tedy vztáhnout i na sociální 

skupinu žáků základní školy.  

Z hlediska členství je již situace daleko jasnější. Novotná (2008) rozlišuje členství 

dobrovolné, povinné a faktické. Je zřejmé, že členství v sociální skupině školní třídy je 

členstvím povinným.  

Pokud se zaměříme na interakci, bude školní třída skupinou spíše uzavřenou, 

jelikož ke vstupu nových členů či odchodu členů stávajících příliš často nedochází.  
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Strukturu skupiny můžeme dělit na formální a neformální, jak ale Novotná (2008) 

uvádí, v každé sociální skupině nalezneme obě tyto struktury. Mezi žáky třídy základní 

školy mohou být formální vztahy přítomny ve formě oficiálně přiděleného postavení 

některým žákům (Gajdošová, Herényiová, 2006). Příkladem takto přiděleného oficiálního 

postavení může být například zástupce třídy ve školním parlamentu. Neformální vztahy ve 

třídě jsou dány především sociometrickým statusem jedinců (Gajdošová, Herényiová, 

2006).  

Z hlediska velikosti skupin rozlišuje Novotná (2010) skupiny malé o 3 – 19 členech 

a velké o 20 – 39 členech. Třída běžné základní školy tak bude spadat pravděpodobně spíše 

mezi skupiny velké.  

Z hlediska významu navazuje školní třída na primární sociální skupinu, kterou tvoří 

rodina dítěte, a pokračuje v socializaci, započaté v této primární skupině (Kraus, 2008).  

 Pokud hovoříme o školní třídě, nesmíme zapomenout na fakt, že v rámci ní často 

vznikají i další podskupiny (Gajdošová, Herényiová, 2006). Použijeme-li kritéria 

Novákové (2008), od školní třídy se tyto podskupiny liší tím, že členství v nich je 

dobrovolné, struktura skupiny více neformální a z hlediska velikosti se jedná o skupiny 

malé. Otevřenost či uzavřenost těchto podskupin se může značně lišit.   

Jak uvádí Millarová (1978), skupiny, které děti vytváří při hře, jsou nejprve velmi 

proměnlivé a volně organizované. Tyto volné herní skupiny považuje Kraus (2008) za 

jakýsi předstupeň vrstevnických skupin vznikajících v pozdějším věku. Dětské party 

s pevnější vnitřní strukturou se začínají objevovat mezi osmým a desátým rokem, kdy        

u dětí narůstá potřeba spolupracovat a sdružovat se (Kraus, 2008, str. 88). Jak k osvojování 

dovednosti spolupracovat přispívá volná hra žáků, je tématem další části této práce.  

5.1.3 Osvojování sociálních dovedností při hře 

Jak bylo zmíněno výše, osvojení dovednosti účinně komunikovat a kooperovat patří  

mezi základní úkoly školy. Při hře mohou žáci rozvíjet obě tyto dovednosti. Skupinová hra 

se začíná rozvíjet už v předškolním věku dítěte (Mišurcová, Fisher, Fixl, 1980), 

s přibývajícím věkem jsou však děti schopny kooperovat více (Millarová, 1978). Rozvoj 

komunikačních schopností je pak Millarovou (1978) označen za důležitý předpoklad pro 

rozvoj kooperace při hře. Jako první se tedy budu věnovat komunikaci ve škole a při hře     

a následně poté kooperaci.  
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5.1.3.1 Komunikace ve škole a při hře 

Na úvod je potřeba vymezit pojmy pedagogická a sociální komunikace. Sociální 

komunikaci chápe Mareš a Křivohlavý (1995) jako výměnu informací, představ, ideí, 

nálad, pocitů, postojů apod. v průběhu společné činnosti. Komunikace pedagogická je pak 

pedagogickým slovníkem vymezena jako „zvláštní případ sociální komunikace“, která „je 

zaměřena na dosažení pedagogických cílů, mívá vymezen obsah, sociální role účastníků, 

stanovena či dohodnuta komunikační pravidla“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2008, str. 

155). Pro účely této práce bude vhodnější užívat termínu sociální komunikace, jelikož 

komunikace při volné hře sice probíhá ve škole, nesplňuje však základní charakteristiky 

komunikace pedagogické. Nejedná se totiž o komunikaci zaměřenou na konkrétní 

pedagogický cíl, nýbrž o komunikaci spontánně vznikající během hry mezi žáky.  

 Nyní se zaměříme na to, jakými různými způsoby může komunikace mezi žáky 

probíhat. Mareš a Křivohlavý (1995) rozlišují tyto 3 skupiny komunikačních kanálů: 

 „verbální, tedy slovní komunikaci 

 nonverbální, tedy mimoslovní komunikaci 

 komunikaci činem“ (Mareš, Křivohlavý, 1995, str. 18) 

 Verbální komunikaci charakterizuje Vybíral (2000) jako „dorozumívání se jedné, 

dvou a více osob pomocí slov (ve zvláštních případech i jinými znaky jazykového systému)“ 

(Vybíral, 2000, str. 85 – 86). Jako příklad dorozumívání se jedné osoby uvádí vnitřní řeč, 

samomluvu, či nahrávání sebe samého na diktafon. Mezi prvky neverbální komunikace 

patří například „mimika, gestikulace, pohyby těla, dotyky, vzdálenost mezi komunikujícími, 

zabarvení hlasu, tempo řeči, pauzy“ (Kraus, 2008, str. 121). Z tohoto výčtu je patrné, že 

verbální a neverbální komunikace se velice často kombinují a doplňují. Prostředky jako 

tempo řeči či umístění pauz (nazývané též paralingvistické aspekty řeči) nelze totiž využít 

bez současného užití slovní, resp. verbální komunikace.  Helus (2009) uvádí, že při 

kombinaci verbální a neverbální komunikace hraje obvykle jedna z nich klíčovou roli, 

zatímco druhá ji doplňuje. Význam neverbální komunikace při volné hře se stavebnicí je 

uveden například v již zmíněném výzkumu Gejard a Melander (2018). Děti zde ke 

společnému dorozumívání využívaly jak slov, tak gestikulace, kterou používaly zejména 

ve chvílích, kdy danou skutečnost slovy vyjádřit nedokázaly.  
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Komunikaci činem považují Mareš s Křivohlavým (1995) za poměrně častý 

prostředek komunikace. Může probíhat tak, že „člověk něco dělá, ač by to dělat neměl, 

nebo nedělá, ač by to dělat měl, nějak se chová v určité situaci atd.“ (Mareš, Křivohlavý, 

1995, str. 18). S komunikací činem souvisí i vyjádření, že „ať se člověk snaží jakkoliv, 

nemůže nekomunikovat“ (Watzlawick, Bavelasová, Jackson, 2011, str. 51).  Watzlawick, 

Bavelasová a Jackson (2011) přitom vycházejí z tvrzení, že „veškeré chování je 

komunikací“ (Watzlawick, Bavelasová, Jackson, 2011, str. 51). Každé chování během 

interakce – neboli i odpírání komunikace, je tedy komunikací a má svůj význam.  

 Pokud hovoříme o sociální komunikaci, nesmíme zapomínat na to, že při ní 

nedochází pouze k předávání objektivních dat, ale rovněž informací o emocionálním stavu 

mluvčího, jeho vztahu k tématu promluvy, postoje k osobě/osobám, ke kterým hovoří, či 

sebepojetí mluvčího (Mareš, Křivohlavý, 1995). Jak hluboce může emocionální sdělení 

obsažené ve výpovědi ovlivnit posluchače, zdůrazňují např. Kopřiva, Nováčková, 

Nevolová a Kopřivová (2005). Ti uvádějí, že emocionální sdělení obsažené ve výpovědi 

rodičů může výrazně ovlivnit ochotu dětí splnit třeba i oprávněný rodičovský požadavek. 

Ve své knize hovoří o efektivních způsobech komunikace při výchově, založených na 

respektu a úctě k dětem. Jak uvádí, „existují respektující výchovné a komunikační postupy, 

kterými můžeme druhým sdělovat své oprávněné požadavky, řešit náročné situace, a když 

je to potřeba, tak i vyjadřovat svoji nelibost nebo se bránit“ (Kopřiva, Nováčková, 

Nevolová, Kopřivová, 2005, str. 14).  

I když je jejich kniha určena především pro rodiče, základní principy respektující 

komunikace si mají v průběhu základní školy osvojit i žáci. Měli by se tedy naučit nejen 

využívat srozumitelně verbální a neverbální prostředky komunikace, ale rovněž využívat je 

s respektem k potřebám ostatních žáků. Tyto komunikační dovednosti mohou žáci rozvíjet 

a využívat při práci ve skupině, kterou hra se stavebnicí často je.  

Při skupinové práci budou žáci potřebovat mnoho komunikačních dovedností. Fisher 

(1997) uvádí, že žáci budou při skupinové práci potřebovat schopnosti:  

 „chápat potřeby druhých a dávat jim prostor; 

 vyjádřit svůj názor; 

 naslouchat názorům druhých; 

 odpovídat, klást otázky, diskutovat, přít se a argumentovat“ (Fisher, 1997, str. 116). 
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 V uvedeném přehledu si můžeme všimnout, že většina uvedených schopností 

souvisí právě s dovednostmi komunikačními. Na kooperaci ve škole a na to, jak mohou 

žáci rozvíjet svou dovednost spolupracovat s druhými při hře, se podíváme v následující 

části práce. Nejprve však stručně shrnu to nejdůležitější o komunikaci ve škole, co bylo 

uvedeno v předchozích odstavcích.  

 Třemi základními komunikačními kanály jsou verbální komunikace, neverbální 

komunikace a komunikace činem. Při verbální komunikaci používáme k dorozumívání 

slova, při neverbální gestikulaci, dotyky, tempo řeči a jiné. Verbální a neverbální 

komunikace se často kombinují. Komunikace činem je velice častá, jelikož veškeré lidské 

chování můžeme považovat za komunikaci. Během komunikace nedochází pouze 

k předávání objektivních informací, ale i informací o emocionálním stavu jedince, jeho 

vztahu k tématu promluvy či k druhým osobám. Je tedy velice důležité naučit se 

komunikovat s respektem k potřebám druhých. To mohou žáci procvičovat mimo jiné při 

skupinové hře o přestávce. 

5.1.3.2 Kooperace ve škole a při hře 

Již v úvodu této kapitoly bylo zmíněno, že naučit se účinně spolupracovat ve 

skupině je jedna z dovedností, které by si žáci měli v průběhu základního vzdělávání 

osvojit. Zvláště v dnešní době nabývá škola v rozvoji sociálních dovedností na důležitosti, 

jelikož jak uvádí Helus (2009), stále více lidí se dnes rozhoduje, že nechtějí mít více než 

jedno dítě. Pro dítě, které vyrůstalo jako jedináček, je těžší zorientovat se v dětské 

společnosti (Helus, 2009), je tedy zřejmé, že význam členství takového dítěte v sociální 

skupině školní třídy bude velký. 

Kasíková (2010) uvádí hned několik důvodů, proč je naučit se spolupracovat pro 

žáky důležité. Jako první zdůrazňuje, že schopnost pracovat v týmu je dnes velice častým 

požadavkem mnoha zaměstnavatelů. Žáci se tak potřebují naučit spolupracovat, aby 

v budoucnu získali dobré pracovní uplatnění. Jako další uvádí nutnost spolupráce pro 

udržení funkčních vztahů v budoucím partnerském svazku.  

Kooperace je však pro žáky přínosná nejen jako dovednost, kterou možná někdy 

v budoucnosti využijí, ale rovněž jako dovednost, kterou mohou využít pro efektivnější 

učení už nyní. Fisher (1997) uvádí, že „mnohé z našeho učení je založeno na úspěchu 

dosaženém spoluprací. Společně s druhými toho můžeme udělat a dosáhnout více, než 

samostatně“ (Fisher, 1997, str. 105). Na důležitost spolupráce při učení poukazuje              
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i Vygotskij. Ten říká, že v určitém věku je dítě schopno nějaké úkoly zvládnout samostatně 

a některé úkoly sice samo nezvládne, ale dokáže je vyřešit za pomoci jiné osoby. Oblast 

úkolů, které žák dokáže vyřešit s pomocí, nazývá zónou nejbližšího vývoje (Vygotskij, 

2017). Pomoc při plnění úkolů ze zóny nejbližšího vývoje pak nemusí poskytovat pouze 

učitel, ale snadno ji může poskytnout i spolužák, který se již s podobnou situací setkal.  

 Možnost obohatit své znalosti o znalosti dalších členů skupiny souvisí s termínem 

skupinový kulturní kapitál. „Nehmotný kulturní kapitál tvoří nejen naše schopnosti            

a dovednosti, ale i soustavy hodnot, potřeb, postojů, pravidel a zájmů“ (Novotná, 2010, 

str. 25). Pokud tedy skupinový kulturní kapitál zahrnuje všechny dovednosti a schopnosti 

všech jejích členů, je zřejmé, že bude rozsáhlejší, než kulturní kapitál jednoho 

samostatného jedince. Vést žáky k poznání, že každý člen může přinést do skupiny (třídy) 

něco důležitého, je velice podstatným bodem prevence šikanování, jak zmiňuje Gajdošová 

a Herényiová (2006). Jako příklad uvádí žáka Emila, který byl nejprve z kolektivu třídy 

vyčleňován, poukázáním na jeho výtvarné nadání se však podařilo skupinu přesvědčit, že    

i on je jejím platným členem, když se stal vydavatelem třídního časopisu (Gajdošová, 

Herényiová, 2006, str. 215).  

O tom, že ke zlepšení třídního klimatu může přispívat i společná hra žáků, píše 

například Hermochová (2005). Ta uvádí, že zařazením „hraní“
12

 do velké přestávky se 

v zahraničí mimo jiné snížila agresivita žáků a případy šikany.  Jak již bylo zmíněno dříve, 

herní skupiny, které žáci vytvářejí, jsou nejprve volné a proměnlivé (Kraus, 2008). 

Zejména v této fázi proto žáci v rámci herních skupin často pracují s různými spolužáky             

a mohou tak lépe poznat jejich schopnosti a dovednosti. Díky tomu mohou odhalit i to, že 

každý člen třídy může do kolektivu přinést něco zajímavého, a tudíž se nevyplatí někoho 

z kolektivu vyčleňovat. 

 Aby žáci byli schopni účinně kooperovat, musí získat určité kooperační dovednosti, 

které, jak uvádí Kasíková (2010), nejsou vrozené, nýbrž si je člověk musí během života 

osvojit. Mezi sociální kooperativní dovednosti řadí: 

 „Povzbuzování a oceňování 

o Usilovat o účast všech. 

o Pracovat s emocemi a postoji všech. 

                                                           

12
 V publikaci Hermochové (2005) je uveden pouze výraz “hraní”, bližší informace bohužel nejsou uvedeny. 
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o Oceňování individuálních odlišností. 

 Řízení skupinových procesů 

o Mít pod kontrolou: porozumění, shody, neshody, účast. 

o Vytvářet a přidělovat skupinové role a odpovědnost“ (Kasíková, 2010, str. 

67). 

O důležitosti přijímání emocí druhých i vyjadřování emocí svých píší Kopřiva, 

Nováčková, Nevolová a Kopřivová (2005). Ti říkají, že ve chvíli, kdy člověk prožívá 

negativní emoci, potřebuje v první řadě, aby druzí jeho pocity přijali. Potřebuje slyšet, že je 

v pořádku prožívat danou emoci a že je jeho emoce brána vážně. Vzápětí ale dodávají, že 

„přijímat negativní emoce neznamená, že souhlasíme s nesprávným chováním, které tyto 

emoce vyvolaly“ (Kopřiva, Nováčková, Nevolová, Kopřivová, 2005, str. 85). Je tedy nutné 

naučit se vyjádřit nesouhlas s chováním ostatních členů skupiny takovým způsobem, aby 

bylo zároveň zřejmé, že jeho emoce přijímáme.  

 Důležitost oceňování individuálních odlišností byla uvedena již výše. Další 

zmíněnou kooperativní dovedností je mít pod kontrolou neshody ve skupině. Mišurcová, 

Fišer a Fixl (1980) uvádí, že „v mladším školním věku dochází často ke konfliktům; děti se 

hádají, perou, žalují, nepohodnou se o hračky“ (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980, str. 96). Je 

tedy zřejmé, že řešení konfliktů bude v tomto období otázkou velice aktuální. Konflikt je 

často spojen s emocemi, osvojení efektivních způsobů řešení konfliktů proto souvisí                    

i s osvojením práce s emocemi. Ta byla rozvedena v předchozím odstavci.  

 Poslední uváděnou sociální dovedností je vytváření a rozdělování sociálních rolí. 

Novotná (2010) píše, že každý člen skupiny hraje vždy alespoň jednu skupinovou roli.       

I pokud totiž nezastává žádnou roli specifickou, zastává vždy alespoň roli běžného člena 

skupiny. Ve skupinách se ale často vyskytují i specifičtější role. Nováková (2010) uvádí 

těchto 8 standardních skupinových rolí: 

 Úkolový vůdce – má moc, autoritu a odpovědnost, drží se úkolu 

 Socioemoční vůdce – vyjednává kompromisy, umí se vcítit do ostatních členů 

 Myslitel – přináší skupině nápady 

 Kritik – kritizuje a analyzuje nápady 

 Organizátor – umí jednat s lidmi 

 Dokončovatel – je pečlivý 
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 Šašek – má smysl pro humor 

 Extrovert – diplomaticky vyjednává (Nováková, 2010, str. 38 – 39). 

Rozdělení rolí ve skupině je rovněž důležitým úkolem učitele při organizaci skupinové 

práce ve vyučování. Jak může při rozdělování rolí ve skupině pomoci pozorování žákovské 

hry je blíže popsáno v kapitole týkající se pedagogické diagnostiky.   

Osvojování všech výše uvedených kooperativních dovedností se dle Kasíkové (2010) 

může dít dvěma způsoby – buď cvičením ve speciálně připravených situacích, nebo 

bezprostředně při plnění výukových úkolů. Vzápětí Kasíková (2010) dodává, že jejich 

rozvoj prostřednictvím plnění úkolů probíhá rychleji. Význam hry pro rozvoj sociálních 

dovedností žáků byl zmíněn již v úvodní části této práce (Koťátková, 2005). Pokud je tedy 

žákům o přestávce umožněno volně si hrát, mohou si sociální dovednosti osvojovat nejen 

při plnění úkolů výukových, ale i při plnění úkolů při hře. Tyto herní úkoly mají navíc tu 

výhodu, že touha plnit je vychází přímo z vnitřní motivace žáků. 

Stejně jako v závěru části věnující se komunikačním dovednostem, uvádím i zde 

stručné shrnutí toho, co zde bylo uvedeno o dovednostech kooperačních. Předně byla 

zmíněna důležitost schopnosti spolupracovat jak pro budoucí život žáků, tak pro jejich 

učení ve škole. Mezi základní sociální dovednosti, které by si žáci měli osvojit, patří práce 

s emocemi, usilování o účast všech členů skupiny a oceňování přínosu jednotlivců pro 

skupinu, schopnost řešit neshody a schopnost rozdělit si ve skupině role. K rozvoji 

sociálních dovedností může docházet jak ve speciálně připravených situacích, tak při 

plnění různých úkolů. Zjišťování konkrétních kooperativních dovedností, které žáci při hře 

se stavebnicí rozvíjejí, a v jakých situacích k tomu dochází, je součástí druhé části mého 

výzkumu.  

5.2 Výsledky výzkumu 

Obdobně jako jsem se v předchozí kapitole zabývala tím, jaké matematické 

dovednosti žáci při hře se stavebnicí rozvíjejí, budu se v této kapitole věnovat výzkumné 

otázce: „Jaké sociální dovednosti žáci při hře se stavebnicí rozvíjejí?“ Jak už bylo 

zmíněno, velká část dovedností, které žáci potřebují pro úspěšnou spolupráci, souvisí         

s dovedností účinně komunikovat. Výsledky výzkumu jsem proto nerozdělovala do 

kategorií komunikace a kooperace, jako tomu bylo v teoretické části, jelikož obě tyto 

oblasti jsou úzce propojené.  
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Jako první se budu zabývat oblastí řešení konfliktů, kde popisuji dva typické 

konflikty, které při hře vznikají a jaké konkrétní sociální dovednosti si mohou žáci při 

jejich řešení osvojovat. Následně se poté věnuji oblasti rozdělení rolí ve skupině a zapojení 

všech žáků do práce.  

 V této části výzkumu vycházím především z analýzy videozáznamů. Pro ilustraci 

situací užívám jejich doslovné přepisy. Všechny tyto přepisy jsou v následující části pro 

odlišení od ostatního textu psány kurzívou. V ostatním textu zvýrazňuji označení 

konkrétních sociálních dovedností, které žáci při hře rozvíjejí. 

5.2.1 Řešení konfliktů 

První velkou oblastí sociálních dovedností, pro něž byl ve výzkumu zaznamenán 

přínos volné hry se stavebnicí, je oblast řešení konfliktních situací. Na koberci si totiž 

obvykle hrálo více skupinek žáků najednou a zcela přirozeně mezi nimi občas docházelo 

ke konfliktům. Konflikty mezi žáky při hře považují ostatně Mišurcová, Fišer a Fixl (1980) 

za běžné a časté, jak bylo zmíněno v teoretické části. Ke konfliktům by tak pravděpodobně 

docházelo i v případě jakékoliv jiné hry více skupin v menším prostoru, jakým koberec 

v zadní části třídy bezpochyby je. Situace vzniklé při hře se stavebnicí byly však přeci jen 

v něčem specifické.  

Prvním specifickým znakem je fakt, že při hře se stavebnicí se poměrně často 

opakovaly podobné konfliktní situace v podobných podmínkách. To znamená, že si v nich 

žáci snadno mohli testovat různé způsoby jejich řešení a jejich účinnost. Ve 

videozáznamech jsem identifikovala zejména dvě často se opakující konfliktní situace. 

První takovou situací bylo, když někdo omylem zbořil stavbu postavenou někým jiným. 

Druhou byla poté situace, kdy si skupinky rozebraly všechny dostupné kostky a neměly 

tedy již další materiál pro stavění.  

5.2.1.1 Zboření cizí stavby 

První opakující se konfliktní situací bylo neúmyslné zboření stavby vytvořené 

někým jiným. Stavby byly obvykle poměrně nestabilní, bylo proto docela snadné je 

neopatrným jednáním zbořit. V době výzkumu si navíc někteří žáci třídy oblíbili hru, při 

které si o přestávce na koberci posílali různé předměty (autíčka, kolečka apod.). Často se 

tak stávalo, že předmět, který si posílali, narazil do nějaké stavby a zničil ji. Žáci se tak 

učili respektovat jeden druhého a rozdělit si prostor koberce tak, aby si obě skupiny mohly 

hrát po svém. Rovněž se učili argumentaci při obhajování svých zájmů. K jedné takové 
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argumentaci došlo, když jsem vyzvala žáky posílající si motorku, aby se kousek posunuli, 

protože zabrali velkou část koberce a hrozilo, že stavby svým spolužákům zboří.  

Situace 3 – Rozdělení prostoru koberce  

Já: „Romane s Kájou, posuňte se ještě kousek, ať jim to neboříte. Romane, když se posuneš 

až ke skříni, tak se Kája klidně ještě kousek může posunout.” 

Roman: „Ale my chceme mít velkou dráhu!“ 

Marek: „Ale my jako my chceme taky tady stavět.“ 

Roman: „Ale tadle motorka je…“ (Marek mu skočí do řeči) 

Marek: „Není to jenom pro vás.“ 

Tato situace sice byla iniciována dospělým, jakmile však stavějící žáci začali 

argumentovat sami, nechala jsem je obhájit si svůj názor samostatně. Po Markově poslední 

větě se obě skupiny vrátily ke své činnosti, považovaly tak zřejmě argumenty za 

dostatečné. Za okamžik pak paní učitelka žáky zavolala, takže z koberce odešli a posunutí 

dále neřešili. Když se na koberec od paní učitelky vrátili, posílali si chlapci motorku tak, že 

seděli v druhé části koberce, než ve které si žáci hráli se stavebnicí a ještě jeden z nich 

nohou bránil motorce, aby zajela do prostoru, ve kterém se stavělo. V této situaci tak žáci 

dospěli ke kompromisu a obě skupiny si mohly na koberci hrát vedle sebe a vzájemně se 

respektovaly.   

 Při posílání předmětů však samozřejmě docházelo i k situacím, ve kterých byla cizí 

stavba skutečně zbořena. Žáci, kteří stavbu vytvořili, byli pak samozřejmě rozzlobení        

a obvykle mezi skupinkami došlo ke konfliktu. Tyto situace poskytly žákům dobré 

prostředí pro nácvik dovednosti omluvit se a přijmout odpovědnost za svoje jednání – 

v tomto případě to často znamenalo nabídnout poškozené skupince pomoc s opravou 

stavby. Opačná strana zase trénovala dovednost přijmout omluvu a nereagovat na chyby 

ostatních posměchem či agresí. Uvádím přepis jedné situace, ve které žáci konfliktní 

situaci dobře zvládli: 
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Situace 4 – první část - Zboření stavby a pomoc s její opravou 

Mirek si samostatně staví věž, na koberci si zároveň další 2 žáci, Roman a Jonáš, posílají 

po zemi hopík. Nejprve hopík přiletí a vrazí do Mirkovy stavby, která se zakymácí, ale 

nespadne.  

Mirek: „Co děláš?!“ 

Roman: „Promiň.“ 

Jonáš: „Já ti to pomůžu opravit.“ 

Roman: „Nahraj, to bude sranda.“ 

 Jonáš pomáhá narovnat pokřivenou základovou kostku věže. Potom si Roman a Jonáš 

posílají dál. Po chvíli trefí stavbu jiného spolužáka.  

Mirek: „To šmrnklo Adamovu stavbu, ten míček. Že, Adame, že ti šmrnkli tu tvojí stavbu.“  

Adam staví nerušeně dál, jeho stavba má pevnější základ než komín Mirka a míček jí nijak 

neublíží.  

Žáci, kteří si posílali, na chvíli odchází z koberce k paní učitelce. Mirek dál nerušeně staví 

druhý komín vedle prvního. Po cca 0,5 minutě se Roman s Jonášem vrací a pokračují 

v posílání hopíku. Míčkem se několikrát trefí těsně vedle Mirkovy stavby, Mirek jim vždy 

míček v klidu vrací - je zaujat stavbou a nijak nereaguje. 

Mirek dokončí druhý nižší komín a oba spojí mostem: „Adame, podívej, takhle jako takhle 

bude hradní studna.“ Přesně v tom okamžiku znovu zasáhne jeho stavbu hopík, který si 

Roman a Jonáš posílají, tentokrát se vyšší z komínů kácí.  

Mirek naštvaně: „Co děláš?!“ 

Roman: „Promiň.“ Mirek vypadá pořád naštvaně. 

Adam: „No tak si to postav.“ 

Roman skutečně přichází a začíná stavět zbořený komín. Postaví jen asi 2 řady, když už 

v klidu reaguje Mirek: „To je dobrý, já si to postavím.“ Začíná stavět, Roman odchází 

pokračovat v posílání. Téměř vzápětí však jeho míček opět letí křivě a srazí i druhou 

Mirkovu věž.  
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Mirek - tentokrát už se smíchem: „Co děláš?“ 

Roman: „Promiň.“ Opět přichází a pomáhá zbořenou stavbu opravit. Stát zůstal základ 

jednoho komínu, Roman začíná stavět druhý. V tom potom pokračuje Mirek, první komín 

dále staví Kája – další z chlapců, co si posílal na koberci hopík.  

V této situaci můžeme pozorovat, že žáci byli několikrát varováni, když jejich 

míček narazil do staveb, avšak nezbořil je. Z tohoto varování se však v této situaci 

nepoučili, takže ke zboření stavby nakonec skutečně došlo. V této chvíli žáci reagovali 

nabídkou pomoci s opravou – přijali tedy zodpovědnost za zboření stavby a snažili se 

chybu napravit. Být schopen přijmout odpovědnost za své jednání je sociální dovednost, 

kterou budou žáci bezpochyby potřebovat. 

Situace se však vyvíjela dále, takže žáci měli možnost rozvíjet v ní ještě další 

důležité sociální dovednosti. Uvádím tedy i přepis pokračování této situace – přepis přímo 

navazuje tam, kde předchozí skončil.  

Situace 4 – druhá část – Vytvoření kompromisu 

Roman: „Já tady postavím další, jo?“ 

Kája: „Uděláme městečko.“ 

Chlapci ve stavbě pokračují společně, domlouvají se, co postaví.  

Mirek: „A potom ji sestřelíte!“ 

Roman: „Jo…“ 

Kája: „To jo, to jo.“ 

Mirek si po chvíli všimne, že Roman začal stavět komín točitý: „Počkej, já dole teď dělám 

něco jinýho. Klidně to zboř.“  

Kája: „Ne, to ne!“  

Roman: „To zboříme my míčkem. Mirku, prosím.“  

Mirek: „Né, nedělej to.“ Vypadá to, že se Mirek obává, že Roman zboří komíny všechny, 

ne jen ten křivý. 
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Roman i přesto komín míčkem boří, avšak z velké blízkosti, aby opravdu trefil jen ten 

určený ke zboření. Jásot nad zbořením spustí Roman, Kája i Mirek.  

Roman: „Můžu i tenhle?“ 

Mirek: „Jo.“ 

Roman se napoprvé netrefí, Kája boří stavbu pravítkem.  

Roman: „Kájo, já to…“ 

Roman a Mirek se opět pouštějí do stavby.  

Mirek: „Já postavím…. Né, já si chci postavit něco dobrýho, nějakej barák.“ 

Roman: „Postavíme si barák, kterej bude křivej, a pak ho zboříme.“ 

Mirek: „Nééé.“ „Ale já si chci postavit něco dobrýho, né udělat něco křivýho a zbořit to.“ 

„Já budu stavět normálně.“ 

Roman: „Tak my si jdeme hrát.“ Roman a Kája si odchází opět posílat. 

Jak můžeme vidět, situace se dále vyvíjela a po chvíli, stejně jako v situaci 3, došlo 

k uzavření kompromisu – tentokrát však ustoupil žák, kterému byla stavba zbořena, nikoliv 

žáci posílající si míček. Mirek se s chlapci domluvil, že mu pomohou stavbu znovu 

postavit, pak ji ale mohou svým míčkem sestřelit. Po chvíli však tato podoba hry začala 

žákovi, který ustoupil, vadit - nechtěl už stavět křivou stavbu a pak ji bořit, ale jeho slovy 

„chtěl postavit něco pořádnýho“. V tuto chvíli se s ním další dva chlapci nehádali, ale 

odešli v klidu za svou zábavou. I v této situaci tak můžeme pozorovat rozvíjení schopnosti 

respektovat potřeby druhého a dohodnout se na kompromisu. 

 Situace se zbořením stavby se opakovala i v další situaci zachycené na video. V té 

jeden žák rozbořil část stavby druhému žákovi. Reagoval obdobně jako žáci v předchozí 

situaci, neboli tím, že stavbu pomohl opravit. Na této situaci je však zajímavé, že během 

celé této události ani jeden z žáků nepromluvil. Komunikace tedy probíhala pouze na 

úrovni neverbální a jako komunikace činem. Je však nutno dodat, že v této situaci došlo ke 

shození jen několika kostek, které bylo velice snadné opravit, proto ani žák, kterému byla 

stavba poničena, nereagoval tak rozzlobeně jako žák v předchozím případě. Pro žáka, který 

stavbu shodil, bylo zase velice snadné stavbu opravit. Stejně je ale vidět, že stavějící žák 
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dokázal bez problémů přijmout „omluvu“ druhého, která sice nebyla vyjádřena verbálně, 

ale opravou stavby. Pokud by žák, kterému byla stavba zbořena, reagoval verbálně, je 

možné, že by se celá situace zkomplikovala. Takto ji žáci vyřešili během několika vteřin.  

5.2.1.2 Nedostatek kostek 

Dalším, opakovaně vznikajícím konfliktem při hře se stavebnicí, byla hádka           

o kostky v případě jejich nedostatku. Ve třídě mají žáci k dispozici jen omezené množství 

kostek, proto je zřejmé, že pokud stavělo více skupin rozsáhlé stavby, kostky jim po čase 

došly. Každá skupinka pak samozřejmě hájila svůj názor, proč zrovna ona kostky 

potřebuje. Častým tématem hádek bylo také to, která skupina má kostek více/méně. 

Vznikala tak potřeba domluvit se na nějakém řešení přijatelném pro všechny, což je 

zcela jistě sociální dovednost, kterou žáci rozvinout potřebují.  

Situace 5 – Kdo má víc kostek? 

Na koberci staví součastně 5 skupin dětí. Nastane proto situace, že některé skupiny už 

nemají z čeho stavět. Některé skupiny však ještě nějaké kostky připravené mají. 

Ke skupině Kryštofa, Sama a Lukáše přichází Šimon: „Hele, můžu stavět s váma?“ 

Kryštof: „Jo. Hele, Šimon hraje s náma.“ Ostatní kluci vezmou bez problémů Šimona mezi 

sebe. 

Kryštof vysype zbytek kostek před jejich stavbu. Přichází Adam a kouká do prázdné krabice 

od Kaply: „Hele!“ Ukazuje na prázdnou krabici, je zřejmé, že chce po spolužácích nějaké 

kostky. 

 Standa (staví s Adamem): „Ale vy jí máte hrozně moc.“ 

Adam (Co říká, není bohužel přes hluk ve třídě na videu slyšet.) 

Standa:„Ne, podívej se.“ 

Adam (staví se Standou): „Jo!“ 

Lukáš se hájí a ukazuje na stavbu skupinky dívek, které mají kostek ještě více. 

Sam (staví s Kryštofem, Lukášem a Šimonem): „My jsme jim dávali svojí Kaplu!“ 

Standa: „Vy si berete tu Kaplu!“ 
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Standa a Adam se vrátí ke stavění s tím, co mají. 

Adam se otáčí a komentuje kostky, které jim ještě zbývají: „To nám dala Petra (dívka ze 

skupinky, na kterou předtím ukazoval Sam, že má kostek nejvíce). Vy jste lakomci! Stando, 

že jsou to lakomci!“ 

Standa je zaujat představami, jak stavbu zboří, až jim kostky dojdou. V tom okamžiku 

Adamovi stavba omylem spadne. Adam se směje, Standa naštvaně dupne a oba se spolu 

pustí znovu do práce. 

V této situaci je velice zajímavá reakce Petry. Ta pravděpodobně zpozorovala 

hrozící konflikt mezi jinými dvěma skupinami. Možná rovněž zaslechla poznámku o tom, 

že jejich skupina má kostek nejvíce. Rozhodla se tedy, že chce přispět k vyřešení konfliktu. 

Možná dokonce uznala, že má jejich skupina opravdu kostek více než skupiny ostatní.        

Chlapcům proto nějaké kostky věnovala. Konflikt byl vzápětí vyřešen sám, jelikož stavba 

Adamovi a Standovi spadla, museli ji stavět znovu, a tudíž další kostky nepotřebovali. I tak 

ale mohla Petra, než stavba chlapcům spadla, vidět, že k vyřešení konfliktní situace dobře 

přispěla. 

Z reakce Standy zase můžeme vidět, že potom, co jejich skupina dostala nějaké 

kostky od Petry, už nepřemýšlel nad tím, jak by od jiných skupin získal další, ale nad tím, 

jak stavbu zboří, až jim věnované kostky dojdou. Je tedy patrné, že si zřejmě uvědomoval, 

že o kostky se skutečně musí podělit všichni a nelze neustále žádat ostatní skupiny o jejich 

kostky. Proto vymyslel způsob, jak se s nedostatkem kostek vypořádat – stavbu zboří         

a postaví znovu nějakou jinou.  

 Velice podobná je i následující situace (Situace 6). Podobnost těchto dvou situací 

dobře ilustruje fakt, že konflikty kvůli nedostatku kostek jsou si skutečně velice podobné              

a poskytují tak žákům možnost testování různých způsobů jejich řešení.  

Situace 6 – Empatická reakce Šimona 

Pája začíná stavět ve chvíli, kdy už nejsou k dispozici téměř žádné kostky. Nejprve mu jich 

několik podává Marek, který pracuje ve skupince, která má před sebou už docela velkou 

stavbu. Tato skupinka má připravenou ještě větší hromádku kostek před sebou. V této 

skupince pracují Roman, Marek a Adam. 

Marek: „A už si neber nic, Pájo.“ 
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Já: „Marku, musíte se podělit všichni.“ 

Marek: „No, ale my to nedostavíme….“ 

Pája si z hromádky jiné skupiny žáků (Ivan, Šimon, Kryštof, Sam) bere nějaké kostky. 

Marek: „Hej!“ 

Skupina žáků, které Pája sebral kostky, se začíná bránit. 

Pája: „Ale já jí taky potřebuju, tak tady už není (ukazuje do prázdné krabice)…“ 

Pája použije pár kostiček, které získal. Poté nenápadně přijde ke skupince, které předtím 

vzal kostky, a bere si další. Postupuje přitom opatrně, snaží se, aby si toho skupina 

nevšimla. 

Šimon: „Pája krade!“ 

Kája  - pouze pozoruje hru z lavice: „Ale vy toho máte tisíc!“ 

Sam: „Ale my toho máme míň než oni.“ Ukazuje na skupinu Romana, Marka a Adama. 

Adam: „Ne, vy toho máte víc, podívej se.“ 

Kryštof: „Jenže my toho tolik potřebujem.“ 

Pája smutně sedí na koberci a kouká na skupinu Ivana, Šimona, Kryštofa a Sama. Šimon se 

na něj podívá, pak bere z jejich kopičky nějaké kostky a podává mu je. Pája nadšeně 

vyskočí a dá se do stavění. Potom mu Šimon ještě nějaké kostky přidává. 

Stejně jako v situaci 5 i zde na nedostatek kostek upozornil jako první žák, kterému 

došly kostky, které měl připravené. Je zajímavé, že v obou případech žáci začali řešit, která 

skupina má kostek nejvíce a měla by tudíž poskytnout své kostky skupince či žákovi, 

kterému došly. Reakce Šimona zde ale pravděpodobně vznikla z trochu jiné příčiny než 

v případě předchozím. V situaci 5 reagovala Petra pravděpodobně na poznámku, že jejich 

skupina má kostek nejvíc. Je také možné, že nechtěla být zatažena do konfliktu dalších 

dvou skupin, proto raději poskytla kostky. V situaci 6 se však s největší pravděpodobností 

ze strany Šimona jednalo spíše o empatickou reakci na potřeby Páji, než o vyhodnocení 

férovosti požadavku či snahu vyhnout se konfliktu. Usuzuji tak z toho, že Šimon se nejprve 

podíval na smutně sedícího Páju, pak sáhl do kopičky a kostky mu podal. Když viděl, jak 
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je Pája z jeho „daru“ nadšený, přidal mu ještě další kostky. Pro ostatní žáky to mohl být 

dobrý příklad toho, jak může velkorysost vyvolat nadšenou odezvu.  

5.2.2 Rozdělení rolí ve skupině a zapojení všech 

Ve výčtu sociálních dovedností dle Kasíkové (2010), který je uveden v teoretické 

části této kapitoly, je mimo jiné uvedena i dovednost vytvářet a přidělovat skupinové role  

a odpovědnost a dovednost usilovat o účast všech. Stejně jako schopnost řešit konflikty,     

i tyto dvě sociální dovednosti mohou žáci rozvíjet při volné hře se stavebnicí. Při 

pozorování jsem v souladu s teorií zjistila, že herní skupinky, které žáci vytvářeli, byly 

proměnlivé. Nedocházelo tedy k tomu, že by si žáci hráli v pevně daných skupinkách, kde 

by role byly již předem přiděleny.  Žáci si tak museli role rozdělit při každé započaté hře 

znovu, měli tedy mnoho příležitostí rozdělování rolí trénovat.  

K zajímavé situaci došlo například v případě, kdy ve skupině tří žáků dva z nich 

chtěli skupinu řídit.  

Situace 7 – Kdo je šéf? 

Chlapci v tomto případě staví nejen z Kaply, ale využívají i figurek z lega a karet. 

Roman: „Oni tady budou stát.“ Roman umisťuje figurky na přední stěnu stavby.  

Standa se chystá umístit kostku, Roman mu ji vezme a umisťuje ji sám. Potom obě boční 

stěny stavby přesouvá. Standa se u toho snaží přes přemisťované boky umístit další kostku. 

Marek rovná figurky na přední stěně stavby. 

Standa: „Tady uděláme taklenc věž.“ Kostka, kterou Standa na stavbu umístil, spadne       

a shazuje figurky, které stojí na přední straně stavby. 

Roman: „Marku, sakra, co děláš!“ Standa ani Marek neřeknou nic, Marek začne figurky 

znovu rovnat. 

Standa bere kostky položené přes boční stěny stavby a otáčí je: „Hele, Romane, tady 

uděláme takhle placku.“  

Roman: „Arturík bude šéf.“ Roman umisťuje pod „placku“ figurku robota R2 – D2 ze Star 

Wars. 

Standa: „Ale co budu já?“ 
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Roman: „Hm, budou dva šéfové. A mičuda.“ Roman pokládá vedle stavby plyšový míček. 

Standa: „Já jsem taky šéf!“ 

Roman: „No, tak ty seš taky šéf.“ Roman posouvá ke Standovi míček. 

Standa si bere míček: „Haló, já jsem pan míček šéf!“ Potom Standa pokládá míček na 

vytvořenou plošinu přes stavbu. 

Roman: „Ale musíme pro něj postavit taky bunkr. Ale vedle něho!“ Standa bere míček 

z plošinky a pokládá ho vedle stavby. 

Standa: „Tak tady!“ 

Roman hned bere kostky a začíná stavět: „Ale musíme udělat kryt, aby ho nezabil. A ta 

supr síla ho bude chránit.“ Roman pokládá před míček jednu z karet. 

Standa: „Jo, a před sebou bude mít ještě ochránce.“ Standa pokládá přes kartu jinou. 

Roman: „A Arturík tu bude jako…“ 

Marek se natahuje pro další z figurek: „Můžu hrát?“ 

Roman: „Jo.“ Dál si Roman Marka nevšímá. Marek si bere figurku a postaví ji před 

bunkry. 

Standa: „Hele, kluci, kluci, takhle, to ho uchrání.“ Standa posunuje karty, které leží na 

sobě tak, aby byly vidět obě. „Hele, Romane, počkej, já mám několik tamtěch, takže si ho 

můžu oživit!“ Standa ukazuje něco na kartách. 

Marek: „Podívej!“ Kluci vnímají karty, Marka si nevšímají. 

Standa: „On je na tadyty a já jich mám několik! A já jich mám doma asi 4, Romane! 125 

starty? Standa říká nějaké nesrozumitelné slovo, pravděpodobně se jedná o slovo 

související s karetní hrou. 

Marek: „Podívej, Romane, Romane, podívej!“ Marek dává figurku k jedné z těch, co stojí 

u vytvořeného bunkru. Zřejmě předvádí, že útočí. Po chvíli zase dá figurku pryč, jelikož si 

ho Roman ani Standa nevšímají. 

Roman si bere několik figurek: „Naši budou zlí! Tydlety dva.“ 
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Standa - mezitím, co Roman mluví na Marka: „Hej, Romane!“ Standa chce Romanovi 

ukázat kartu, když ale zjistí, že ho Roman nevnímá, zase ji pokládá. 

Standa: „To ale né.“  

konec videa 

 Na tomto videu je patrné, že Roman i Standa předpokládali, že skupinu budou řídit. 

Když si Roman chtěl roli šéfa zabrat pro sebe, zareagoval Standa otázkou, co tedy bude on. 

Pravděpodobně si tedy neuměl představit, že by ve skupině plnil jinou roli než roli šéfa. 

Roman situaci vyřešil tím, že vymyslel roli druhého šéfa. Žákům se tedy podařilo rozdělit 

si role tak, že proti rozdělení nikdo neprotestoval. 

Zajímavá je v této skupině i role Marka. Když začali Standa a Roman řešit, kdo 

bude skupinu řídit, Marek neprojevoval velký zájem o to být také šéf. Během stavění pak 

spíše podával kostky, než že by přicházel s novými nápady. Roman a Standa byli po 

většinu této hry tak zabráni do diskuse mezi sebou, že si Marka vůbec nevšímali. Ten tedy 

občas začal stavět něco sám, spíše však hru Romana a Standy pozoroval. Došlo tak k tomu, 

že Roman a Standa se sice domluvili, že budou oba „šéfové“, avšak ve skupině neměli 

koho řídit, jelikož Marka do práce skoro vůbec nezapojovali.  

U Romana nastala situace, ve které sice chtěl skupinu řídit, avšak nedokázal zapojit 

ostatní žáky ve skupině do práce, během výzkumu opakovaně.  

Situace 8 – Dominantní žák dělá všechnu práci sám 

Roman staví s Markem a Adamem. Spolupráce vypadá převážně tak, že Marek        

a Adam se dívají, podávají Romanovi kostky a Roman velmi rychle a sám staví. Když se 

Adam přidá do stavění, Roman ho po chvíli odstrčí a úsek upravuje. Marek a Adam si tedy 

po chvíli přestávají Romana všímat a začnou si hrát spolu. Roman na ně za chvíli rozčileně 

volá: „Kaplu!“ Kluci mu jí hned podávají. Když je potom stavba skoro hotová, přináší 

Adam „gogony“, že je na stavbu rozmístí. Vybírají je s Markem z krabičky, když je ale 

stavba hotová úplně, krabičku si k sobě bere Roman a začíná s jejich rozmisťováním. 

  Z této situace i ze situace 7 je patrné, že Roman má tendenci převzít ve skupině 

iniciativu a udělat veškerou práci za ostatní. Pokud se ale další člen skupiny nenechá 

zatlačit do role pasivního pozorovatele, dokáže i spolupracovat – jako tomu bylo v případě 

spolupráce se Standou v situaci 7. Pokud by se s žáky, kteří budou iniciativní a budou se 
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snažit do stavby zapojit, setkával opakovaně, může se učit řídit skupinu tak, aby byli do 

práce zapojeni všichni, nejen on. Tuto dovednost může rovněž pozorovat u žáků, kteří ji 

již ovládají. Jednou takovou situací, ve které jsou ve skupině do práce zapojeni všichni, je 

níže uvedená situace 9. 

Situace 9 – Zapojení všech 

Kryštof, Sam a Lukáš staví společně. Každý z nich pracuje na jednom dílu stavby.  

Sam signalizuje, že mu došly kostky. Kryštof jich z krabice hrst podává a umisťuje je tak, 

aby si je mohl brát on i Sam.  

Kryštof se zadívá na část, kterou staví Lukáš: „Jo. A tady udělej střechu.“ Kryštof rukou 

naznačuje, jak to myslel. 

Lukáš skutečně začíná stavět střechu podle Kryštofova návrhu.  

Sam se chvíli dívá: „Ale tady nemá být střecha, tak jsem to nemyslel.“ Lukášovi chvíli 

něco ukazuje a poté se vrátí ke své stavbě.  

Lukáš pokračuje ve stavbě střechy, přidává se k němu i Kryštof. Nyní staví společně, 

střídají se v umisťování kostek. Lukáš už je znovu neopravuje, je zaujat stavbou svého 

úseku.  

Lukáš: „Hele, ono to tady křuplo, ale.“ 

Kryštof: „Nekřuplo, jo.“ 

Lukáš: „Dáme teďka ty nápisy?“ 

Kryštof: „Jo.“ 

Kryštof a Lukáš začínají umisťovat kostky s nápisem Kapla.  

Kryštof: „Rozmístíme je tu.“ 

Lukáš drží jednu kostku s nápisem v ruce a uvažuje, kam jí má dát.  

Kryštof ukazuje na vrcholek jedné části stavby: „Sem jí dej.“  

Sam: „Já bych zničil tuhle, ale opatrně, protože…“ Sam ukazuje na část stavby v poličce. 
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Lukáš: „No, to tam vadí, právě.“ 

Sam: „No právě.“ 

Lukáš: „Tady je to křuplý.“ 

Lukáš se Samem začínají opatrně bořit část stavby tak, aby při padání nezbořila části 

ostatní. 

Sam, když dokončí úspěšně bourání: „Bezva.“ 

Kryštof: „Postavíme tam něco jinýho.“ 

Lukáš: „Dobře, tak já budu dělat ten sloup a budu…“ Lukáš ukazuje něco v poličce, ve 

které předtím stála část stavby, kterou žáci zbořili. 

Sam: „Ne, výtah nahoru.“ Sam ukazuje na komín, který před chvílí dokončil. 

Sam pak začíná stavět v poličce, kde byla předtím zbořená stavba, část, která navazuje na 

jeho „výtah“. Lukáš se vrací ke stavění úseku, na kterém pracoval předtím.  

 V této situaci můžeme vidět, že na rozdíl od situace 7 a 8 nebyl ve skupince žádný 

žák, který by se do stavby nezapojil. Žáci navzájem sdíleli své nápady a plány a říkali si, 

jak by daný úsek postavili. Nebyl zde nikdo, kdo by chtěl práci dělat za ostatní. Tito žáci 

tak mohli být vzorem pro ty, kteří dovednost rozdělit si úkoly ve skupině tak, aby byli 

zapojeni všichni, ještě moc neovládají. Z dovedností komunikačních rozvíjeli žáci v této 

situaci dovednost vyjádřit svůj názor a obhájit si ho před ostatními.  

5.2.3 Závěr druhé části výzkumu  

Ve druhé části výzkumu jsem se zaměřila na to, jaké sociální dovednosti žáci při 

hře se stavebnicí rozvíjejí. Vycházela jsem především z analýzy videozáznamů hry, z nichž 

některé zajímavé situace byly uvedeny v přepisech.  

 Jako první jsem se věnovala oblasti řešení konfliktů. Při hře se stavebnicí se často 

opakovaly zejména dvě konfliktní situace. První z nich nastala, když některý z žáků 

omylem zbořil cizí stavbu. Při řešení této situace si žáci osvojovali dovednost omluvit se, 

přijmout odpovědnost za své jednání, ale i schopnost přijmout omluvu a nereagovat na 

chyby druhých posměchem nebo agresí.  
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Další opakující se konfliktní situací byly hádky o kostky v případě, že už byly 

všechny dostupné kostky využity. V této situaci se žáci učili dohodnout se na nějakém 

řešení, které by bylo přijatelné pro všechny, ale i empatické reakci na potřeby druhých.  

Druhou oblastí, kterou jsem se zabývala, byla oblast rozdělení si rolí a práce ve 

skupině. Jelikož si žáci hráli ve skupinkách proměnlivých, museli s rozdělením rolí 

pracovat při zahájení každé hry. Rovněž se učili zorganizovat si práci ve skupině tak, aby 

vše nedělal pouze jeden žák, ale aby byli zapojeni všichni.  

Umět dobře rozdělit role pro práci ve skupinách patří jistě i mezi důležité 

schopnosti učitele. Jak může učiteli pozorování žáků při hře pomoci v pedagogické 

diagnostice a mimo jiné i v následném rozdělování rolí při skupinové práci je obsahem 

poslední kapitoly této práce.  
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6 Význam volné hry jako nástroje pedagogické diagnostiky 

6.1 Teoretická část 

V předchozích kapitolách bylo hned na několika místech zmíněno, že volná hra 

může být přínosem nejen pro žáky, ale i pro učitele, kteří se toho díky ní mohou o žácích 

mnoho dozvědět. Proč je pro učitele důležité hlouběji své žáky poznat a jak může k tomuto 

poznání přispět volná hra žáků je tématem poslední kapitoly této práce. Opět jsou nejprve 

uvedena teoretická východiska a následně výsledky pozorování žákovské hry v rámci 

výzkumu.  

6.1.1 Proč pedagogická diagnostika? 

Jako první je potřeba uvést, proč je vlastně pedagogická diagnostika pro učitele tak 

důležitá. V dnešní době se s pojmem diagnostika velice často setkáváme v souvislosti se 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogická diagnostika je u těchto žáků 

prováděna v pedagogicko – psychologických poradnách za účelem doporučení konkrétních 

podpůrných opatření - např. vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu či 

přítomnost asistenta pedagoga ve třídě (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění). Pedagogická 

diagnostika se však rozhodně netýká pouze těchto žáků a pedagogicko – psychologických 

poraden. Mertin, Krejčová a kol. (2016) uvádí dovednost diagnostickou jako jednu 

z předních profesních kompetencí učitele. Zmiňují, že „učitel potřebuje poznat učební 

předpoklady a současně aktuální úroveň osvojení učiva u těch, které učí. Důležité jsou       

i znalosti osobnostních charakteristik, vztahy ve třídě i porozumění rodinným 

souvislostem“ (Mertin, Krejčová a kol., 2016, str. 19). Souhrnně nutnost poznání žáků 

učitelem vyjadřuje tvrzení, že „když chci na někoho působit, potřebuji ho znát“ (Čáp, 

Mareš, 2001, str. 365). Pokud učitel své žáky dobře nezná, vzniká podle Mertina, Krejčové      

a kol. (2016) riziko nevhodného přístupu k žákům, a tím snižování jejich motivace             

a výkonu.  

 Je tedy zřejmé, že provádět alespoň základní pedagogickou diagnostiku žáků je pro 

učitele, má-li být jeho vyučování efektivní, nezbytné. Za základní oblasti pedagogické 

diagnostiky považuje Spáčilová (2003) tyto: 

 „osobnost žáka (jeho školní zdatnost, vlastnosti a chování žáka), 

 skupina žáků (sociální vztahy ve třídě, jejich struktura, dynamika, sociální klima), 

 pedagogické působení školy i vlastní pedagogická činnost učitele, 
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 vliv výchovných činitelů působících mimo školu (rodinné prostředí, vliv kamarádů 

a dalších osob, s nimiž dítě přijde do styku, vliv širšího kulturně sociálního 

prostředí, hromadných sdělovacích prostředků apod.)“ (Spáčilová, 2003, str. 9). 

 Pokud se zaměříme na volnou hru, jejím pozorováním může učitel získat cenné 

informace jak pro pedagogickou diagnostiku jednotlivých žáků, tak i celé třídy a vztahů 

v ní (Koťátková, 2005). Koťátková (2005) dále zmiňuje i to, že učitelky v mateřských 

školách často při pozorování volné hry zjišťují, jak funguje rodina dítěte či co dítě už zná  

a umí.  Rovněž poukazuje na to, že pozorování hry je užitečné i pro reflexi práce učitele.  

Z toho je patrné, že pozorováním volné hry se dají získat údaje pro pedagogickou 

diagnostiku ve všech výše uvedených základních kategoriích.  Tato kapitola je proto dále 

rozdělena do tří částí, z nichž každá se věnuje jedné z prvních tří uvedených základních 

oblastí pedagogické diagnostiky. Poslední oblasti se nevěnuji zejména proto, že oblast 

rodinného prostředí je oblastí velice osobní a citlivou. Informace o rodinném prostředí 

mnoha žáků jsem navíc v době zahájení výzkumu již znala, bylo by proto obtížné rozlišit, 

které informace je skutečně možné odhalit pozorováním volné hry.  

6.1.2 Poznávání jednotlivých žáků 

V úvodu této kapitoly již bylo popsáno, proč je pedagogická diagnostika pro učitele  

nezbytná. Nyní se blíže podíváme na to, proč je pro učitele důležité poznat osobnost 

každého žáka ve třídě. Následně se zaměříme na to, co konkrétně by měl učitel o osobnosti 

svých žáků vědět.  

V národním programu rozvoje vzdělávání v ČR, v tzv. Bílé knize (2001), je jako 

jeden z principů demokratické vzdělávací politiky uvedeno „maximální rozvíjení 

potenciálu každého jedince“ (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá 

kniha, 2001, str. 17). Za nezbytnou podmínku naplňování tohoto cíle je považována 

diverzifikace vzdělávací nabídky podle zájmu a schopností žáků a uplatňování různých 

stylů učení (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha, 2001,    

str. 17). Aby však učitel mohl výuku účinně individualizovat a přizpůsobovat zájmům, 

schopnostem a učebním stylům jednotlivých žáků, musí nejprve tyto jejich zájmy, 

schopnosti a učební styly dobře poznat. 

Přizpůsobování výuky aktuálním zájmům žáků je také uváděno jako jedna ze 

strategií, které může učitel využít pro motivování žáků (Kyriacou, 2004). Pozorováním 
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volné hry může učitel odhalit, co žáky aktuálně zajímá, a podle toho poté do výuky zařadit 

téma, které se věnuje právě dané oblasti. Využití aktuálních zájmů žáků ze hry ve výuce 

v takovém případě přispívá rovněž k propojování výuky s životem mimo ni. Poznatky 

získané ve výuce mohou totiž žáci využít pro řešení problémů, které nastanou během hry 

se stavebnicí. Poznatky získané při hře pak naopak využijí pro řešení úloh ve výuce. 

Kubínová a Sýkora (2002) zdůrazňují důležitost propojování školního a mimoškolního 

světa pro budování „způsobilostí přesahujících do mimoškolního prostředí“ (Kubínová, 

Sýkora, 2002, str. 26).  

6.1.2.1 Schopnosti 

Jednou z důležitých informací, které učitel o žácích potřebuje získat, je úroveň 

jejich schopností. Helus (2009) charakterizuje schopnosti jako „to, co jedinec dokáže, jaké 

výkony je s to podat, na co ještě stačí a na co už ne, jak náročné úkoly zvládne“ (Helus, 

2009, str. 127). Jak již bylo zmíněno v první kapitole, příliš jednoduché či naopak příliš 

obtížné úkoly snižují motivaci žáků daný úkol řešit. Je proto důležité znát přibližnou 

úroveň schopností jednotlivých žáků, abychom jim mohli nabídnout úkoly, které pro ně 

budou odpovídající výzvou. O tom, že předkládat žákům přiměřené úlohy a umožnit jim 

prožít radost z úspěchu je nejlepším prostředkem motivace, hovoří i M. Hejný (2014). 

Při zjišťování úrovně žákovských schopností se však nemůžeme řídit pouze tím, co 

žák aktuálně sám dokáže. Již několikrát byl zmíněn termín „zóna nejbližšího vývoje“ L. S. 

Vygotského a jeho důležitost pro výuku. Pokud tedy chceme vyučování cílit na tuto oblast, 

pak je pro učitele daleko cennější informace o tom, co žák může dokázat, bude-li mu 

poskytnuta adekvátní podpora. Pokud tak během samostatné práce při vyučování získáme 

informace o tom, co je žák schopen zvládnout samostatně, můžeme tyto informace 

porovnat s tím, čeho je schopen při hře s ostatními žáky. Jak už totiž bylo zmíněno, 

podporu žákovi nemusí poskytovat pouze učitel, ale mohou mu ji poskytnout rovněž jeho 

spolužáci.  

  Schopnosti jsou však pouze jednou ze základních vlastností, na které je potřeba se 

při poznávání žáků soustředit. Helus (2009) uvádí mezi základními vlastnostmi kromě 

schopností ještě temperament a charakter. Miková a Stang (2010) pak popisují přínos 

typologie osobnosti MBTI při poznávání žáka, přičemž tato typologie se zaměřuje na         

4 dimenze osobnosti: orientace energie, způsob příjmu informací, způsob rozhodování se      

a orientace k vnějšímu světu. Využití typologie ve škole považují za přínosné, jelikož 
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každý typ osobnosti vyžaduje ve škole trochu odlišný přístup. Poznávání žáka v těchto 

čtyřech oblastech tak učitelům může pomoci v efektivnější práci zejména s žáky odlišných 

typů, než je učitel sám. Je tedy zřejmé, že učitel potřebuje o žákovi získat více informací, 

než jen ty o jeho schopnostech.  

6.1.2.2 Temperament 

Další, pro učitele užitečné, informace, jsou informace o temperamentu jeho žáků. 

Temperament charakterizuje Helus (2009) jako to, jak žák „prožívá, jaké citové/prožitkové 

ladění v něm převládá, jak je to s jeho životní energií“ (Helus, 2009, str. 127). Z hlediska 

citového prožívání rozlišují Mertin, Krejčová a kol. (2016) tři typy žáků. Za prvé jsou to 

„ti, se kterými ´nic nehne´ - náročná situace u nich nevyvolá vztek, strach, zůstávají klidní. 

Druzí se ´rozhodí´ - to znamená, že v náročné situaci prožívají emoci (strach, vztek apod.), 

ale dokážou se poměrně rychle uklidnit a situaci řešit. Třetí skupina, která je nejméně 

odolná, začne v návaznosti na zátěžovou situaci prožívat emoce, ale ty se udržují stále na 

zvýšené hladině (…)“ (Mertin, Krejčová a kol., 2016, str. 199).  

Zátěžové situace mohou pro dítě nastat i při volné hře. Již v předchozí kapitole bylo 

uvedeno, že při hře dětí mladšího školního věku dochází často ke konfliktům (Mišurcová, 

Fišer, Fixl, 1980, str. 96). Rovněž již bylo zmíněno, že žáci si mohou prostřednictvím 

jejich řešení osvojovat mnohé sociální dovednosti. Řešení konfliktů vznikajících při hře 

mezi žáky však má svůj význam i pro učitele, který může pozorováním dětí při konfliktu 

získat cenné informace o emočním prožívání jednotlivých žáků.  

 Asi nejznámějším modelem typů temperamentu je model podle H. J. Eysencka. 

Jedná se o model rozlišující dvě dimenze osobnosti: extroverze – introverze a stabilita – 

labilita. Na základě těchto dvou dimenzí jsou poté vymezeny 4 základní typy 

temperamentu: melancholik, cholerik, sangvinik a flegmatik (podle Čáp, Mareš, 2001).     

O rozdílu mezi extroverzí a introverzí hovoří blíže i Miková a Stang (2010). Ty popisují 

rozdíl mezi extroverty a introverty tak, že extroverti orientují svou energii směrem ven, 

zatímco introverti směrem dovnitř. Prakticky se to projevuje tím, že extroverti mají potřebu 

bezprostředně sdělovat své myšlenky, a proto rádi pracují ve skupině, kde mohou své 

názory ihned sdělovat a také ihned slyšet názory druhých. Introverti naopak potřebují 

nějaký čas o samotě, než jsou připraveni své myšlenky sdílet s ostatními. Pokud tedy mají 

pracovat ve skupině, potřebují se na to předem připravit (Miková, Stang, 2010). 

Labilita/stabilita se týká odolnosti člověka vůči zátěži (Čáp, Mareš, 2001). Podle Heluse 
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(2009) se lidé labilní vyznačují „např. kolísáním nálad, nervozitou, plachostí mezi lidmi, 

zmateností, nespavostí…Oproti tomu lidé s neuropsychickou stabilitou (ustáleností) se 

vyznačují stálostí nálad, klidným spánkem, duchapřítomnou pohotovostí, sebejistotou mezi 

lidmi“ (Helus, 2009, str. 136).  

 Temperament žáka se bude zcela nepochybně odrážet i v jeho školní práci. Miková 

se Stang (2010) uvádí, že extrovertní žáci mohou mít například problémy se skákáním do 

řeči či s nevhodnými poznámkami, které vysloví, aniž by si je předem rozmysleli. 

Introverti se naopak často vůbec nedostanou ke slovu, protože než si vše rozmyslí, řeknou 

vše za ně žáci extrovertní. Z tohoto důvodu je pro učitele velice užitečné seznámit se 

s temperamentem svých žáků, aby mohl poskytovat prostor jak žákům introvertním, tak 

extrovertním.  

Psychická odolnost se ve škole může projevit v přístupu k zátěžovým situacím, 

jakými jsou například důležité testy či zkoušení (Mertin, Krejčová a kol., 2016). V těchto 

situacích můžeme pozorovat, zda dítě vyjadřuje sebejistotu a snaží se úkol zvládnout, tváří 

se rezignovaně, nebo se snaží úkolu vyhnout (Mertin, Krejčová a kol., 2016). Mertin, 

Krejčová a kol. (2016) považují diagnostiku přístupu k náročným úkolům ve škole za 

důležitou, jelikož nízké sebevědomí žáka může být i příčinnou soustavného podávání 

nižších výkonů, než kterých by byl žák jinak schopen. V takovém případě považují za 

důležité pomoci žákovi změnit jeho smýšlení o sobě samém např. prostřednictvím 

pravidelného sebehodnocení.  

6.1.2.3 Charakter 

Kromě informací o schopnostech a temperamentu by se měl učitel snažit získat 

rovněž informace o charakteru svých žáků. Čáp s Marešem (2001) popisují charakter jako 

„subsystém osobnosti, který kontroluje a reguluje jedincovo chování podle společenských, 

zejména morálních norem a požadavků“ (Čáp, Mareš, 2001, str. 165). Charakter není dítěti 

vrozen, nýbrž je osvojován zvnitřňováním požadavků druhých, se kterými se žák ztotožní 

(Helus, 2009, str. 137). Osvojování charakteru začíná nejprve respektováním příkazů 

osoby nadřízené. Toto období nazývají Piaget a Inhelderová (1997) obdobím heteronomie. 

Kolem sedmého až osmého roku věku potom namísto poslušnosti nadřízené osobě začíná 

nabývat na významu spravedlnost, čímž se rozvíjí morálka autonomní (Piaget, 

Inhelderová, 1997). Znamená to tedy, že autonomní morálka se začíná u žáků rozvíjet 

právě v průběhu několika prvních ročníků základní školy. Stádium autonomní morálky se 
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od stádia morálky heteronomní liší tím, že dítě již „uznává určité jednání za správné či 

nesprávné samo o sobě, bez ohledu na autoritu dospělého, na jeho názor a příkaz“ 

(Langmeier, Krejčířová, 2006, str. 133).  

Podle Heluse (2009) má pro vývoj charakteru s přibývajícím věkem dítěte čím dál 

větší význam socializace a edukace.  Za rozhodující považuje, „jak okolí (rodina, škola, 

vrstevníci, sdílená společenská morálka, média) staví před dítě to, co je správné                 

a žádoucí“ (Helus, 2009, str. 138). To může dělat jednak prostřednictvím výhružek            

a trestů, ale rovněž poskytováním vzorů či ideálů, které dítě přitahují. Na počátku školní 

docházky představuje pro žáky hlavní model norem a hodnot učitel. Brzy však nabývají na 

významu dětské skupiny (Langmeier, Krejčířová, 2006, str. 136). Bylo již ostatně 

zmíněno, že skupinová hra se začíná rozvíjet už v předškolním věku dítěte (Mišurcová, 

Fisher, Fixl, 1980). Pokud tedy hodnoty a normy dětských skupin získávají s přibývajícím 

věkem žáků čím dál větší význam, je zřejmé, že i skupinová volná hra bude mít 

s přibývajícím věkem žáků čím dál větší vliv na budování jejich charakteru. Jsou-li totiž 

hodnoty skupiny a učitele ve vzájemném rozporu, žáci ve vyšším věku se často přikloní 

spíše k hodnotám vrstevnické skupiny než k hodnotám učitele (Langmeier, Krejčířová, 

2006, str. 136).   

O tom, proč je pro učitele důležité rozpoznat, kteří žáci jsou ve třídě pro ostatní 

vzorem, píší například Gajdošová a Herényiová (2006). Ty uvádí, že pokud se při jejich 

pozorování stal ve třídě neformálním emočním vůdcem žák charakterově vyspělý, ve třídě 

se nevyskytovaly větší výchovné problémy. Dochází však bohužel i k opačným případům, 

kdy normy skupiny začnou být určovány iniciátory šikany. Kolář (2001) uvádí, že pokud 

jsou normy agresorů přijaty většinou třídy, dostává se šikana do stádia, ve kterém už je pro 

členy skupiny velice obtížné se proti chování agresorů postavit. Naopak může docházet 

k situacím, kdy se další žáci k agresorům připojují. Pro učitele je tak nepochybně důležité 

zjistit, kteří žáci mají ve třídě velký vliv. Podle Gajdošové a Herényiové (2006) jsou často 

oblíbení otevření, společenští žáci se zdravým sebevědomým a pozitivním emočním 

laděním. Další charakteristikou vlivných žáků je často dominance, schopnost regulovat 

interakce, či vyšší frustrační tolerance. Sledováním volné hry může učitel zjistit, kteří žáci 

projevují tyto vlastnosti a je tedy pravděpodobné, že by mohli mít ve třídě velký vliv.  
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6.1.2.4 Učební styly  

Uplatňování různých stylů učení bylo výše uvedeno jako jeden z předpokladů 

maximálního rozvoje každého jedince (Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice: Bílá kniha, 2001, str. 17). Jako vymezení pojmu učební styl Hrabal (2002) 

uvádí, že u žáka „vzniká na základě psychické výbavy a učení velice obecný ´program´- 

procesuální dispozice – která způsobuje, že přistupuje k učení a postupuje při něm 

v různých situacích podobným způsobem – vytváří se jeho učební styl“ (Hrabal, 2002,      

str. 87). Znát preferované učební styly žáků je pro učitele výhodné, jelikož, jak uvádí 

Mertin, Krejčová a kol. (2016), „není neobvyklé, že někteří lidé skutečně potřebují určitý 

způsob zpracování informací a všechny ostatní jsou pro ně méně srozumitelné“ (Mertin, 

Krejčová a kol., 2016, str. 140). Jedná se však o téma velice rozsáhlé a v této práci není 

prostor věnovat se mu podrobněji. Uvádím proto jen velice stručný přehled některých 

důležitých dělení učebních stylů. 

 Pask (1988) rozlišuje 2 učební strategie: celostní (holistic) a skladebnou 

(serialist).
13

 Celostní strategie znamená zaměření se na celkové souvislosti týkající se 

daného tématu, skladebnou strategii pak charakterizuje preference učení se po jednotlivých 

postupných krocích (Pask, 1988). Hrabal (2002) považuje pro pedagogickou praxi za 

nejdůležitější rozlišení těchto dvou dimenzí: impulzivity vs. reflektivity a analytického vs. 

globálního stylu. Impulzivita se projevuje především větší rychlostí a chybovostí při řešení 

úkolů, reflektivita naopak pomalejším tempem a menší chybovostí (Hrabal, 2002). Při 

analytickém zpracování informací se soustředíme na jejich odlišnosti, při globálním 

naopak na jejich podobnosti (Hrabal, 2002).  

 Uvedený přehled je skutečně velice stručný. O učebních stylech píše například        

i Mareš (1998). Jeho publikace je cenným zdrojem informací týkajících se tohoto tématu, 

jedná se však o informace pro účely této práce příliš podrobné. Proto jsem zde vycházela 

z jiných zdrojů.  

6.1.3 Poznávání třídy jako skupiny 

O třídě jako sociální skupině již byla řeč v předchozí kapitole. Ta se však 

zaměřovala na to, jak skupinová hra pomáhá žákům při osvojování některých sociálních 

                                                           

13
 Překlad termínů holistic a serialist podle Hrabala (2002). 
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dovedností. Tato část se více zabývá učitelem, tím, jaké informace o třídě jako skupině 

potřebuje vědět a jak mu pozorování žáků při hře může pomoci tyto informace získat.  

 Důležitost zjištění, kteří žáci mají ve třídě velký vliv, již byla zmíněna v souvislosti 

s charakterem. Kromě ovlivňování třídou přijímaných norem a prevence vzniku šikany má 

však diagnostika postavení žáků ve třídě význam i pro organizaci výuky, a to zejména pro 

organizaci skupinové práce. Jako jeden z devíti úkolů učitele při organizaci skupinové 

práce uvádí Sitná (2009) tento: „Vhodně organizovat, vést práci žákovských skupin, 

průběžně hodnotit průběh a výsledky práce“ (Sitná, 2009, str. 53). K organizaci 

žákovských skupin bezesporu patří i rozdělování rolí ve skupinách. Langmeier                   

a Krejčířová (2006) uvádí, že „už v předškolním věku se některé děti více prosazují jako 

vedoucí a dominující, jiné se raději podřizují a dají vést druhými“ (Langmeier, Krejčířová, 

2006, str. 130). Úkolem učitele je potom organizovat výuku tak, aby byli všichni žáci 

zapojeni a měli příležitost plnit různé činnosti (Sitná, 2009). Znamená to tedy pracovat jak 

s tím, aby dominantní žáci nepřevzali ve skupině veškerou iniciativu, tak s tím, abychom 

umožnili ostýchavějším žákům zapojit se do práce bez neadekvátního upozorňování na 

jejich stud (Kasíková, 2010). Sitná (2009) například doporučuje zadávat ostýchavému 

žákovi nejprve roli pozorovatele a teprve postupně ho vést k plnění rolí obtížnějších. 

Jak už bylo zmíněno, převažující dominance či submise se projevuje při hrách už 

od mateřské školy. Pozorováním hry tak může učitel rozpoznat, jak který žák ve skupině 

reaguje a poté podle toho účinněji pracovat s rozdělením skupinových rolí. Zvláště 

užitečné proto může být pozorování hry učiteli, kteří jsou ve třídě krátce a neměli ještě 

možnost žáky delší dobu pozorovat při práci ve skupinách ve výuce.  

6.1.4 Poznávání vlivu pedagogického působení učitele 

Pozorovat vliv svého pedagogického působení na žáka může učitel zejména tehdy, 

pokusí-li se propojit zkušenosti žáků ze hry s výukou. V tomto případě může pozorovat, 

zda žák využívá poznatky z výuky při hře a jakým způsobem s nimi pracuje. Při hře se 

však může dobře projevovat i vliv pedagogického působení na žáka ve výše zmiňovaných 

oblastech dovedností komunikačních a kooperačních. Jestliže totiž při hře dochází 

k osvojování těchto dovedností, může učitel pozorovat i konkrétní pokrok, který žáci 

udělali. Samotnému osvojování sociálních dovedností při hře se však věnovala už 

předchozí kapitola, není proto nutné zmiňovat je znovu.  
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6.2 Výsledky výzkumu 

V poslední oblasti výzkumu jsem se věnovala této otázce: Jaký diagnostický 

potenciál má pozorování hry pro učitele? V souladu s výše uvedenou teorií rozděluji 

výsledky výzkumu do dvou částí – v první části se věnuji tomu, jak může učitel poznávat 

osobnost jednotlivých žáků, ve druhé potom tomu, jak může poznávat třídu jako skupinu   

a vzájemné vztahy mezi žáky. Stejně jako v předchozí kapitole jsem vycházela především 

z analýzy pořízených videozáznamů. 

6.2.1 Poznávání jednotlivých žáků 

V souvislosti s poznáváním osobnostních charakteristik jednotlivých žáků jsem při 

pozorování odhalila několik oblastí, v nichž může být k lepšímu poznání žáka využito 

právě pozorování volné hry. Konkrétně se jedná o oblasti zvládání náročných situací, 

rozlišení extroverze/introverze, dominance/submise a impulzivity/reflektivity. Tyto oblasti 

uvádím postupně s příklady konkrétních situací u každé z nich.  

6.2.1.1 Zvládání náročných situací 

Při hře se stavebnicí mohou nastat různé pro žáky obtížné situace. Některé z nich už 

byly zmíněny v předchozí kapitole. Jedná se o situace, kdy jeden žák druhému zboří jeho 

stavbu či kdy žákům dojdou kostky. V předchozí kapitole jsem se zabývala tím, jak tyto 

situace pomáhají žákům rozvíjet jejich sociální dovednosti. Mohou z nich však čerpat 

nejen žáci, ale i učitel, který pozorováním žáků v těchto situacích může odhalit, jak žáci na 

náročné situace reagují – zda snadno podléhají emocím a prožívají je dlouho a silně či zda 

se tak snadno z rovnováhy vyvést nenechají. Kromě situací hrozícího konfliktu se k pro 

žáky náročným situacím přidávají ještě ty, ve kterých si žák sám shodí vlastní stavbu – 

v takovém případě sice nehrozí konflikt s dalším žákem či žáky, pro žáka je to však rovněž 

situace emočně náročná. Níže tedy uvádím popis několika takovýchto pro žáky náročných 

situací a toho, jak na ně žáci reagovali. Následuje komentář o tom, co se z pozorování 

těchto situací můžeme o daných žácích dozvědět.   

Situace 10 – Zboření vlastní stavby a posměch spolužáka 

Kryštof staví samostatně komín z kostek. Jedna kostka mu spadne dovnitř komína, snaží se 

ji proto vyndat. Přitom však celý již postavený komín zboří. V tu chvíli se na něj otáčí 

Mirek a směje se mu. Kryštof se zatváří naštvaně, nic však neříká, kostky z rozbořené 

stavby odhrne stranou a začíná stavět komín znovu.  
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Situace 11 – Zboření společné stavby  

Standa staví stavbu společně s Adamem. Když už jsou u konce a Standa uvažuje, jak stavbu 

na závěr zboří, Adamovi horní část stavby spadne. Standa se zatváří naštvaně, rozzlobeně 

dupne, nic však neříká a jde beze slova s Adamem stavět tuto část znovu.  

Situace 12 – Zboření vlastní stavby a silné emoce 

Adam staví z kostek něco jako most, který se mu propadne. Zvolá: „Sakryš!“ a divoce        

u toho šermuje rukama. Když na něj začne Marek z vedlejší skupinky dorážet, Adam se 

rozzlobí a vzteká se, ať ho neruší. Adam je evidentně rozrušený a situace musí skončit 

zásahem učitele, jelikož se kluci začínají prát.  

 Ze tří výše uvedených situací můžeme vidět, že každý žák zareagoval na náročnou 

situaci jinak. Kryštof se situací nenechal příliš rozhodit. Zničení stavby ho sice mrzelo, 

nereagoval však nijak impulzivně, a to ani v případě, když se mu Mirek začal smát. Standa 

v podobné situaci reagoval prudčeji, vztekle dupl, avšak byl schopen svou emoci zvládnout 

a pokračovat ve hře. Adam reagoval na pád své stavby velmi impulzivně. Když se do toho 

vložili ještě další spolužáci, nebyl již schopen své emoce zvládnout a situaci musel vyřešit 

učitel. Zajímavé rovněž je, že v situaci 11 Adam takto impulzivně nereagoval. Jeho 

přehnaná reakce byla tedy pravděpodobně způsobena tím, že už tak silně prožívaná emoce 

z neúspěchu při stavbě „mostu“ byla ještě umocněna reakcí spolužáků. Za těchto podmínek 

už Adam nebyl schopen svůj hněv ovládnout a zareagoval neadekvátně.  

 Lze tedy vidět, že učitel může pozorováním hry odhalit, který žák má sklony 

reagovat impulzivně a který se naopak s náročnými situacemi dokáže dobře vyrovnat. Tyto 

informace o žácích se učiteli mohou hodit při rozdělování žáků do skupin na skupinovou 

práci, ale i v dalších situacích. Pokud například učitel ví, že se žák těžko vyrovnává 

s náročnými situacemi, a vidí, že se mu v testu nedaří odpovědět na některou z otázek, 

může mu pomoci s emocí se vyrovnat a uklidnit se, aby mohl pokračovat v dalších 

otázkách.  

6.2.1.2 Extroverze/introverze 

Pozorováním žákovské hry může učitel rovněž odhadnout, zda je žák spíše 

extrovertem či introvertem. V teoretické části bylo uvedeno, že extroverti orientují svou 

energii směrem ven, zatímco introverti směrem dovnitř. Extroverti tak rádi tráví čas ve 

skupině a o svých nápadech rádi komunikují. Introverti naopak potřebují čas o samotě       

a než něco řeknou, potřebují si to nejprve promyslet. Skutečnost, že k rozpoznání 
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extroverze/introverze může učiteli posloužit pozorování volné hry, dokládám popisem 

průběhu hry dvou žáků, v jejichž chování během hry můžeme pozorovat značné rozdíly.  

Mirek 

 Na pořízených videozáznamech si Mirek ve dvou případech hrál úplně sám, ve 

třech s dalšími žáky ve skupině. Dvě ze situací, ve kterých žák pracoval ve skupině, se však 

netýkaly přímo stavění staveb, nýbrž skupinové hry většího množství chlapců s autíčky. 

Chlapci při této hře využívali stavebnici pro vybudování dráhy – v jednom případě šlo       

o závody, které autíčko dojede nejdál, ve druhém o jízdu po postavené dráze. V posledním 

případě zapojení Mirka do skupinové práce začíná Mirek stavět stavbu se Standou             

a Adamem. Standa mu začíná vysvětlovat, jak by chtěl stavbu postavit. Mirek odpovídá 

jedním slovem a dál staví samostatně. Standa se na něho chvílí dívá, potom si bere kostky  

a začíná z nich stavět „katapulty“ kolem jeho stavby. Mirka si dále nevšímá, nechává ho 

stavět samostatně. Adam se přidává ke Standovi.  

Standa 

 Standa si samostatně hrál pouze v jednom případě, ve všech ostatních zachycených 

na video stavěl ve skupině. Když si hrál samostatně, zkoušel udržet 3 kostky Kaply mezi 

prsty, jak to viděl u dalších dvou spolužáků. Jakmile se mu po to podařilo, zvedl se a šel to 

ukázat Markovi: „Marku, podívej!“ Potom si začali s Markem hrát společně.  

 Ve skupině Standa často iniciuje konverzaci. Když si například staví s Mirkem        

a Adamem (výše popisovaná situace, ve které Mirek sám staví stavbu a Standa s Adamem 

„katapulty“ kolem ní), přichází k nim Lukáš a ohrazuje se, že se po něm Mirek opičí. 

Mirek pokračuje ve stavění a nevšímá si ho, Standa se však ujímá slova a začíná jejich 

stavbu bránit. Když ve výše zmiňované situaci 5 dojdou Standovi s Adamem kostky, 

napadne Standu, že stavbu zboří, až využijí i ty, co jim darovala Petra. Svůj nápad ihned 

začne popisovat.  

  U Mirka můžeme pozorovat, že staví raději sám a nechce o svém postupu příliš 

diskutovat s ostatními spolužáky. Je tedy pravděpodobné, že orientuje svou energii spíše 

dovnitř a potřebuje si své nápady zpracovat samostatně, než je případně spolužákům sdělí. 

Naproti tomu Standa o stavbách často se spolužáky komunikuje a popisuje jim, jak by 

stavbu mohli vytvořit. Nejspíše tedy nepotřebuje nad nápady mnoho přemýšlet, spíše         

o nich rád diskutuje s ostatními. Z této charakteristiky bychom tak mohli usuzovat, že 

Mirek je spíše introvertem, zatímco Standa extrovertem.  
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6.2.1.3 Dominance/submise 

Při hře se stavebnicí může učitel dobře rozpoznat i to, který žák je ve skupině spíše 

dominantní a má tendenci skupinu vést a který žák se naopak spíše podřizuje ostatním. Jak 

bylo uvedeno v teoretické části této kapitoly, znalost těchto charakteristik je pro učitele 

důležitá při rozdělování rolí pro práci ve skupině – například ostýchavější žák by neměl 

hned napoprvé vykonávat roli mluvčího či vedoucího skupiny, je ale vhodnější nechat ho 

nejprve pracovat jako pozorovatele a teprve postupně mu zadávat pro něho obtížnější role.  

 Rysy dominance a submise jsou dobře rozpoznatelné například u Standy, Romana  

a Marka v situaci 7 – Kdo je šéf? (přepis situace je uveden na str. 62 – 63). Zatímco Standa 

a Roman chtěli oba být „šéfové“ a skupinu řídit, Marek po této roli nijak netoužil               

a spokojil se s podáváním kostek. Roman se Standou se tedy podle této situace jeví spíše 

jako žáci dominantní, zatímco Marek spíše jako žák, který se podřizuje ostatním a nechá se 

jimi vést.  

6.2.1.4 Impulzivita/reflektivita 

Jak již bylo řečeno v teoretické části, impulzivita se projevuje především větší 

rychlostí a chybovostí při řešení úkolů, reflektivita naopak pomalejším tempem a menší 

chybovostí (Hrabal, 2002). Impulzivita/reflektivita se odráží v žákově kognitivním stylu, 

můžeme ji však pozorovat i při hře se stavebnicí. Jako příklad uvádím situaci 13.  

Situace 13 – Snaha zbořit jen část stavby 

 Kryštof, Lukáš a Sam staví stavbu společně. Po chvíli se domluví, že část stavby 

zboří. Tato část je ale umístěna v poličce, pod kterou jsou umístěny další části stavby. 

Hrozí proto, že při boření vypadnou kostky z poličky a poničí části stavby pod poličkou, 

které žáci chtějí zachovat. Sam se na stavbu podívá a hned do jedné z kostek strčí. Asi 

polovina stavby se kácí, naštěstí z poličky žádná kostka nevypadne. Lukáš se na něj podívá 

a potom kostičku po kostičce opatrně boří zbytek. Zboří však takto jen asi 2 řady, protože 

Sam pak zbytek zboří opět naráz.  

 Impulzivitu Sama a reflektivnost Lukáše samozřejmě nelze posoudit pouze pomocí 

této jedné situace. Na druhou stranu mohou být právě situace z volné hry vhodným 

doplněním učitelovy diagnostiky z hodin. Při hře má učitel možnost pozorovat žáky 

v poněkud odlišné situaci než v hodinách, může proto získat informace, které mu pomohou 

jeho diagnostické závěry z hodin zpřesnit.   
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6.2.2 Poznávání třídy jako skupiny 

Poslední, co je určitě třeba v souvislosti s pedagogickou diagnostikou zdůraznit, je 

možnost při pozorování hry odhalit, kteří žáci jsou ve třídě spíše oblíbení a kteří jsou 

naopak spíše neoblíbení. Oblíbenost či neoblíbenost žáků je dobře pozorovatelná například 

ve chvílích, kdy jeden žák přichází k již stavějící skupince a chce se k ní připojit. Na 

videozáznamech jsem odhalila 3 různé typy reakcí: 

1.) Situace 14 - Okamžité přijetí 

Sam, Kryštof a Lukáš si hrají společně. Ke skupince přichází Šimon: „Můžu stavět 

s váma?“ 

 Kryštof: „Jo.“ Kryštof se obrací na ostatní ve skupince: „Šimon hraje s náma.“  

Ostatní se na Šimona podívají, nic neřeknou a pokračují všichni společně v práci.  

 V této situaci je vidět, že s přijetím Šimona neměl nikdo ze skupinky problém. 

Šimon je tedy pravděpodobně mezi těmito třemi chlapci oblíben.  

2.) Situace 15 - Přijetí pouze částí skupiny 

Společně si hrají Marek s Mirkem. Přichází k nim Lukáš, v ruce drží kostku s nápisem. 

(Kostky s nápisem jsou mezi žáky velmi žádané, protože je jich v celé stavebnici jen 

několik. Žáci je proto často pracně v krabici hledají a snaží se je získat dříve než ostatní, 

aby mohli svou stavbu těmito nápisy „vyzdobit“.) 

Lukáš: „Můžu s vámi?” 

Marek: „Ne!“ 

Mirek: „Jo!“ 

Marek: „Tak jo, Lukáši.“ 

 V této situaci skupina nakonec žáka přijala, přijetí však už nebylo tak 

bezproblémové jako v situaci 14. Marek si v tomto případě nejprve nepřál, aby se k nim 

Lukáš přidal, nakonec se ale podřídil Mirkovi a Lukáše přijal do skupiny i on.  

3.) Situace 16 - Nepřijetí skupinou  

 Stavbu začnou stavět společně Mirek, Adam a Standa. Mirek a Adam po chvíli 

odchází k paní učitelce, takže na koberci zůstane jen Standa. V tu chvíli k němu přichází 
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Petr a pozoruje ho. Když se na koberec vrátí Adam, ihned ho upozorňuje: „Petře, ty 

nehraješ!“  

Petr: „Já vím.“ Petr od skupinky odchází.  

 V této situaci skupinka žáka mezi sebe nepřijala, dokonce vyjádřila svůj zamítavý 

postoj, aniž by se Petr zeptal, zda se může přidat. Pokud by se podobná situace při hře 

opakovala častěji a Petr byl odmítán více skupinkami, byl by to pro učitele signál, že je 

žákem v kolektivu spíše neoblíbeným a že je tedy třeba pracovat s kolektivem tak, aby 

začal i tohoto žáka mezi sebe přijímat.  

6.2.3 Závěr třetí části výzkumu 

Ve třetí a poslední části výzkumu jsem se zaměřila na to, jaký diagnostický 

potenciál má pozorování volné hry žáků pro učitele. Stejně jako ve druhé části výzkumu 

jsem i v této vycházela z analýzy pořízených videozáznamů.  

Nejprve jsem se zaměřila na poznávání osobnosti jednotlivých žáků. Pozorováním 

volné hry se stavebnicí může učitel o jednotlivých žácích zjistit, jak zvládají náročné 

situace, zda jsou spíše extroverty nebo introverty, jestli se ve skupině projevují jako 

dominantní či submisivní a zda mají tendenci reagovat spíše impulzivně či spíše pomaleji  

a s rozvahou.  

Pozorováním volné hry žáků může učitel získat i informace o vztazích mezi žáky, 

zejména pak o tom, jak je který žák v kolektivu oblíben. Tato informace je pro učitele 

důležitá zejména proto, aby mohl předcházet vyčlenění některých žáků z kolektivu.  
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7 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit a popsat, jaké jsou přínosy volné hry se 

stavebnicí o přestávce. Na závěr bych tedy ráda shrnula, k jakým zjištěním jsem dospěla.  

Celá práce byla rozdělena do tří kapitol. První z nich se týkala souvislosti volné hry 

se stavebnicí a matematického rozvoje žáků. Zabývala jsem se v ní otázkou, jaké 

matematické dovednosti žáci při hře se stavebnicí rozvíjejí. Při analýze fotografií               

a videozáznamů jsem odhalila 9 oblastí, ve kterých mohou žáci získávat zkušenosti 

s matematikou prostřednictvím hry. Z oblasti geometrie se jednalo o obsah, hranici určité 

plochy, objem a odlišný pohled na stavbu seshora a z boku. Hra může žákům poskytovat 

rovněž zkušenosti s relacemi vyšší/nižší, rozdělením čísel na sudá a lichá, násobilkou, 

souměrností a dokonce i se součtem řady po sobě jdoucích přirozených čísel. Nepochybuji 

ovšem o tom, že tento výčet není úplný a další oblasti matematiky, ve kterých mohou žáci 

získávat při hře zkušenosti, zůstaly nepopsané.  

Ve druhé kapitole jsem se zabývala tím, jaké sociální dovednosti žáci při hře se 

stavebnicí rozvíjejí. Dle mého výzkumu se žáci při hře učí řešit konfliktní situace či 

rozdělit si role a práci ve skupině tak, aby byli všichni zapojeni. Z konkrétních dovedností 

mohou rozvíjet například dovednost dělat kompromisy, respektovat potřeby druhých či 

schopnost vcítit se a reagovat empaticky. Všechny tyto dovednosti se budou žákům jistě 

hodit jak v jejich budoucím pracovním, tak v osobním životě.  

Poslední kapitola byla zaměřena na otázku, jaký diagnostický potenciál má 

pozorování hry pro učitele. Zjistila jsem, že učitel může pozorováním žáků při hře získávat 

informace o jejich osobnosti – například o tom, jak zvládají náročné situace, zda jsou spíše 

extroverty nebo introverty nebo jestli se ve skupině projevují spíše jako dominantní či 

submisivní. Může taktéž získávat informace o vztazích mezi žáky a o tom, kteří žáci jsou  

v kolektivu oblíbení či neoblíbení. 

 Při psaní této práce jsem byla překvapená, s kolika matematickými jevy žáci při hře 

pracují, aniž by jim věnovali pozornost. Znovu jsem si uvědomila, jak je pro žáky při učení 

se matematice důležitá osobní zkušenost a jak i zcela běžné situace mohou mít na rozvoj 

matematických dovedností žáků velký vliv. I velké množství sociálních dovedností, které 

žáci při hře rozvíjejí, mě překvapilo. O to více, že se často jednalo o dovednosti pro 

budoucí život žáků velice podstatné. Zjištění o významu pozorování volné hry pro učitele 

bylo umocněno tím, že jsem v době výzkumu žáky již skoro rok znala, i přesto jsem však 
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při pozorování videozáznamů odhalila některé jejich vlastnosti, o kterých jsem dosud 

nevěděla. To mi rovněž pomohlo uvědomit si, že analýza videozáznamů je velice účinným 

nástrojem sebevzdělávání. Opakovaným zhlédnutím situace je totiž možné odhalit daleko 

více než v okamžiku, kdy v situaci aktuálně jsme. Ve své budoucí praxi bych proto občas 

ráda využila i videozáznamů svých hodin pro hlubší reflexi své práce. 

Shrnu-li tedy výsledky všech tří kapitol, jeví se mi volná hra žáků jako velice 

přínosná jak pro žáky, tak pro učitele. Umožněním volné hry o přestávkách poskytujeme 

žákům jak prostředek pro relaxaci, tak zároveň i prostředí vhodné pro jejich rozvoj. Je 

proto škoda, že o volné hře se ve většině případů hovoří hlavně v souvislosti s předškolním 

vzděláváním, daleko méně však v souvislosti se žáky základních škol. Celá tato práce mě 

vede k přesvědčení, že ve své budoucí praxi budu usilovat o to, aby žáci mé třídy měli       

o přestávkách k dispozici stavebnice, se kterými by si mohli volně hrát. A to i přesto, že 

umožnění volné hry přináší učiteli občas komplikace, když musí o přestávce řešit neshody 

žáků při hře. Výsledky mého pozorování mě však přesvědčily o tom, že volná hra má i ve 

škole svůj velký význam a její umožnění rozhodně stojí za to.  
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